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คํานํา 
เอกสารประกอบการสอนชุดน้ีได�จากการรวบรวมองค�ความรู�จากตําราวิชาการต�าง ๆ โดยเน�นรวบรวมบทความองค�ความรู�ที่
เก่ียวข�องสอดคล�องกับขอบข�ายของวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง(BUDDHISM AND POLITICAL 
DEVELOPMENT) ทั้งน้ีเพื่อเป=นการง�ายต�อการบรรยายและการศึกษาค�นคว�าของนิสิต ตลอดทั้งผู�สนใจทั่วไป 

อย�างไรก็ตามบทความที่ได�รวบรวมไว�ในเอกสารประกอบการสอนเล�มน้ี เป=นเพียงส�วนหน่ึงของการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง (BUDDHISM AND POLITICAL DEVELOPMENT) ซึ่งถือเป=นพื้นฐาน
ของการประยุกต�องค�ความรู�ด�านพระพุทธศาสนากับศาสตร�ด�านการเมืองการปกครอง ทีนิ่สิตสามารถนําไปขยายผลด�านการ
เผยแผ�พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมได� หากนิสิตตลอดทั้งผู�สนใจจะพัฒนาทักษะความรู�ความสามารถ ให�เป=นการ
พัฒนาการเรียนรู�อย�างต�อเน่ือง ควรต�องศึกษาหาความรู�และประสบการณ�เพิ่มเติมจากแหล�งศึกษาอ่ืน ๆ 

ข�าพเจ�าขอขอบคุณบูรพาจารย�ทุกท�าน ที่ได�ประสิทธิประสาทความคิด ปIญญา วิชาการต�าง ๆ จนได�นําความคิด 
ปIญญา วิชาการต�าง ๆ มาขยายผลสู�การจัดการศึกษาแก�นิสิตและผู�สนใจ และขอขอบคุณทุกท�านที่มีส�วนช�วยให�การจัด
การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จประโยชน�แก�ทุกฝLาย หากในเอกสารเล�มน้ีมีข�อบกพร�องอยู�บ�างก็ขอน�อมรับเพื่อนําไปสู�การปรับปรุง
แก�ไขให�ดีขึ้นในโอกาสต�อไป 



แผนการสอนรายวิชา 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        คณะสังคมศาสตร� 
รหัสและช่ือรายวิชา      401 301   พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
                                     Buddhism and Political Development  
จํานวนหน�วยกิต        2 หน�วยกิต (2-0-4) 
อาจารย�ผู�สอน   พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 
ภาคการศึกษา / ช้ันปfที่เรียน ภาคการศึกษาที่ ๓ ช้ันปfที่ ๓ 
แนวสังเขปรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห�บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต�อการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต�สมัยสุโขทัย เป=น
ต�นมา พุทธธรรมที่มีส�วนเสริมสร�างคุณธรรมให�แก�การเมือง องค�กรทางคณะสงฆ�ต�อการเมืองไทย บทบาทของพระสงฆ�กับ
การปกครองของไทย เช�น บทบาทของพระสงฆ�กับการปกครองประชาธิปไตย 

จุดประสงค�การเรียน  
๑. เพื่อศึกษาให�มีความรู�ความเข�าใจบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต�อการพัฒนา  การเมืองการปกครองของไทย  
๒. เพื่อให�สามารถอธิบายหลักพุทธธรรมที่มีต�อการเสริมสร�างคุณธรรมให�แก�วงการเมือง  การปกครองของไทย  
๓. เพื่อให�สามารถวิเคราะห�บทบาทของพระสงฆ�ที่มีต�อระบบการเมืองการปกครองของ ไทย  

จุดประสงค6เชิงคุณธรรม  
๑. เพื่อก�อให�เกิดการเรียนรู�พระพุทธศาสนาที่มีผลต�อการพัฒนาการเมืองการปกครอง ของไทย อันจะทําให�เกิดองค�

ความรู�ที่กว�างขวางในการนําหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช�ในทางการเมืองการปกครอง  
๒. เพื่อให�ตระหนักถึงการพัฒนาทางการเมืองที่ดี ที่ต�องอาศัยพระพุทธศาสนาเป=นปIจจัย สําคัญ 

รายละเอียดของวิชา  
๑. ความรู�ทั่วไปเก่ียวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
๒. พระพุทธศาสนากับการพัฒนา  
๓. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครองอดีตถึงปIจจุบัน  
๔. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย  
๕. พุทธธรรมกับการเสริมสร�างคุณธรรมทางการเมือง 
๖. พระสงฆ�กับการมีส�วนร�วมการพัฒนาทางการเมือง  
๗. บทบาทของพระสงฆ�กับการปกครองระบบประชาธิปไตย  
๘. ความสัมพันธ�ระหว�างศาสนจักรและอาณาจักร  



๙. สถานะของพระพุทธศาสนาในกระแสของการเปล่ียนแปลงทางสังคมปIจจุบัน  
๑๐.แนวโน�มของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
๑. ฟIงบรรยายในช้ันเรียน สัปดาห�ละ ๓ คาบ (๑๕๐ นาที)  
๒. มอบหมายให�นิสิตค�นคว�าเพิ่มเติมจากตํารา หนังสือที่เก่ียวข�องหรือจากแหล�งข�อ มูลอ่ืน ๆ สัปดาห�ละไม�น�อยกว�า 

๖ ช่ัวโมง แล�วสรุปเสนอในช้ันเรียนหรือรายงาน เป=นเอกสารเพิ่มเติม  
๓. จัดให�มีการวัดและประเมินผลตามที่กําหนด  

การประเมินผล  
๑ การฟIงบรรยายและการร�วมกิจกรรม    ๑๐   คะแนน  
๒. งานมอบหมายและรายงาน     ๑๐   คะแนน  
๓. การทดสอบระหว�างภาคเรียน     ๒๐   คะแนน  
๔ สอบปลายภาค      ๖๐   คะแนน  

รวม      ๑๐๐   คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนการศึกษารายวิชา  
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

สัปดาห6
ที ่

หัวขDอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใชD (ถDามี) 

ผูDสอน 

1 
 

บทที่ 1 ความรูDทั่วไปเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การเมืองการปกครอง 
- บทนํา 
- ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
ในสังคม 
- หนDาที่ของพระพุทธศาสนาใน
สังคม 
- องค6ประกอบของพระพุทธศาสนา 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ประกอบ  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

2 
 

บทที่ 2 พระพุทธศาสนา
กับการพัฒนา 

- ความหมายและ
ความสําคัญของการพัฒนา 

- การพัฒนาตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนา 

- พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาดDานสังคม 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ประกอบ  

พระมหาจักรพันธ� 
จกฺกวโร 

3 
 

บทที่ 2 พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนา (ต1อ) 

- พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาดDานเศรษฐกิจ 

- พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาดDานการเมือง 

2 บรรยาย  
ยกตัวอย1างประกอบ  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

4 
 

บทที่ 3 พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองอดีตถึง
ปPจจุบัน 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ประกอบ  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 



การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี 

5 
 

ทดสอบย1อย 
บทที่ 3 พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองอดีตถึง
ปPจจุบัน (ต1อ) 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การเมืองการปกครองสมัย
รัตนโกสินทร6 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การเมืองการปกครองสมัยปPจจุบัน 

2 ทดสอบย1อย 
บรรยาย  

ยกตัวอย1างศึกษา
กรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

6 
 

บทที่ 4 พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองไทย 

-พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองแบบพ1อ
ปกครองลูก 

-พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย6  

-พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

7 
 

บทที่ 5 พุทธธรรมกับการ
เสริมสรDางคุณธรรมทางการเมือง 

- ความหมายของพุทธ
ธรรม 

- ความสําคัญของพุทธ
ธรรมต1อการเสริมสรDางคุณธรรม

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 



ทางการเมือง 
- คุณธรรมและจริยธรรม

ทางการเมือง 
- หลักพุทธธรรมสําหรับ

ผูDปกครอง 
- แนวทางการประยุกต6ใชD

พุทธธรรมเพื่อเสริมสรDางคุณธรรม
ทางการเมือง 

8 สอบกลางภาค  2  คณะกรรมการคุมสอบ 
9 

 
บทที ่6 พระสงฆ6กับการมีส1วนร1วม
การพัฒนาทางการเมือง 

- การมีส1วนร1วมในการ
พัฒนาทางการเมืองของพระสงฆ6ใน
สมัยพุทธกาล 

- การมีส1วนร1วมในการ
พัฒนาทางการเมืองของพระสงฆ6ใน
ประเทศไทย 

- บทบาทของพระสงฆ6ใน
การพัฒนาการเมืองดDานต1าง ๆ 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

10 
 

บทที ่7 บทบาทของพระสงฆ6กับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- บทบาทของพระสงฆ6ตาม
พระธรรมวินัย 

- บทบาทของพระสงฆ6ต1อ
สังคมไทย 

 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา 

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

11 
 

บทที ่7 บทบาทของพระสงฆ6กับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(ต1อ) 

- บทบาทของพระสงฆ6กับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา 

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 



- ประชาธิปไตยกับ
ธรรมาธิปไตย 

12 
 

ทดสอบย1อย  
บทที่ 8 ความสัมพันธ6ระหว1างศา
สนจักรและอาณาจักร 

- ความหมายของศาสน
จักรและอาณาจักร 

- ความสัมพันธ6ระหว1างศา
สนจักรและอาณาจักรในสมัย
พุทธกาล 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

๑3 
 

บทที่ 8 ความสัมพันธ6ระหว1างศา
สนจักรและอาณาจักร (ต1อ) 

- ความสัมพันธ6ระหว1างศา
สนจักรและอาณาจักรในประเทศ
ไทย 

- รัฐกับการใหDความ
คุDมครองและอุปถัมภ6
พระพุทธศาสนา 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

๑4 
 

บทที่ 9 สถานะของ
พระพุทธศาสนาในกระแสของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมปPจจุบัน 

- สถานภาพของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

- การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมที่ส1งผลกระทบต1อ
พระพุทธศาสนา 

- สถานะของ
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน6  

 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 

๑5 
 

บทที่ 10 แนวโนDมของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
การเมืองการปกครองของไทย 

2 บรรยาย  ยกตัวอย1าง
ศึกษากรณีศึกษา  

พระมหาจักรพันธ� จกฺกวโร 



  

- แนวโนDมบทบาททีพ่ึง
ประสงค6ของพระสงฆ6กับการพัฒนา
การเมืองการปกครองของไทย 

- แนวโนDมพระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย 

- แนวโนDมพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ของไทย 

16 สอบปลายภาค 2  คณะกรรมการคุมสอบ 
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บทที่ ๑ 
ประเด็นการศึกษาที่ 1  
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  
BUDDHJSM AND POLJTJCAL ADMJNJSTRATJ0N  
กําเนิดมหาบุรุษ  
(เจ�าชายสิทธัตถะ)  
จากประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลประมาณ 3000 ปfมาแล�วเจ�าชายสิทธัตถะ มกุฎราชกุมารแห�งศากยวงศ� 
กรุงกบิลพัสดุ� ทรงมีพระประสูติกาลภายในร�มเงาของพระประยูรญาติแห�งศากยตระกูล ทรงเป=นพระราชโอรสแห�งกษัตริย�สุ
ทโธทนะและพระนางเจ�าสิมหามายาเทวี ทรงเป=นขัตติยชาติสูงสุดในบรรดาวรรณะ 4 ของอินเดีย อันประกอบด�วย  

1. วรรณะกษัตริย� ได�แก� ชนช้ันนักปกครอง นักบริหาร  
2. วรรณะพราหมณ� ได�แก� ชนช้ันนักการศาสนา นักวิชาการ บัณฑิต  
3. วรรณะแพศย� ได�แก� ชนช้ันพ�อค�า นายพาณิชย� นักธุรกิจ  
4. วรรณะศูทร ได�แก� ชนช้ันกรรมกร ผู�ใช�แรงงาน  

 
วรรณะกษัตริย�ได�รับการยกย�องว�า “ประเสริฐที่สุดในมวลหมู1มนุษย6” (ราชา เสฎ}โฐ มนสฺเสสุ) เจ�าชายสิทธัตถะ
มกุฎราชกุมารทรงได�รับการพยากรณ�จากพราหมณ�ผู�เช่ียวชาญในมหาปุริสลักขณพยากรณ�ศาสตร�เป=น 2 คติ คือ  

1.หากทรงครองฆราวาสสมบัต ิจักได�เป=นพระเจ�าจักรพรรดิผู�ย่ิงใหญ�ของโลก เป=นพระมหากษัตริย�ผู�ยิ่งใหญ�แห�ง
กษัตริย� เป=นพระราชาผู�ย่ิงใหญ�แห�งราชา มีหมาสมุทรสาครทั้ง 4 ทวีปเป=นรัฐสีมาเป=นอาณาจักร (ชมพูทวีป อุตรกุรุทวีป อมร
โคยานทวีป อาโปทวีป)  

2.หากทรงเสด็จออกจากเคหสถานบําเพ็ญพระโพธิญาณครองเพศพรหมจรรย� จักได�เป=นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ�า ผู�ทรงเป=นพระบรมศาสดาเอกของโลก เป=นศาสดาในไตรภูมิทั้งของเทวดา มนุษย�และเปรตอสุรกายทั้งหลาย สิทธัตถะ
ราชกุมารได�รับการเล้ียงดูจากพระราชวงศ�ตามคติที่ 1 เพื่อให�ทรงครองสิราชสมบัติสืบต�อจากพระราชบิดา ทรงได�รับ
การศึกษาศิลปวิทยาการเพื่อเป=นนักปกครองตามครรลองของวรรณะกษัตริย� ครบ 18 สาขาวิชา แต�ด�วยบุญญาบารมีหรือ
อิทธิฤทธ์ิดลบันดาลให�พระมหาบุรุษอย�างพระองค�ทรงละคติที ่1 ออกจากกองกิเลสอย�างส้ินเชิง ทรงดําเนินสู�คติที่ 2 เพื่อ
เป=นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ�า องค�เอกอัครมหาบุรุษของโลก 
การกําเนิดพระพุทธศาสนา 

สิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกผนวช บําเพ็ญเพียรเป=นผู�ปราศจากเรือนบําเพ็ญทุกรกิริยาอยู�เป=นเวลา 6 ปf จึงได�ตรัสรู�
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมดังพระราชปณิธาน ทรงดําเนินการสถาปนาพระพุทธศาสนาข้ึนในโลก เมื่อพระชนมายุได� 
35 พรรษา และทรงเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกไปประกาศพระพุทธสาสนา พร�อมด�วยเหล�าพระพุทธสาวกตลอดพระชนมายุ
เป=นเวลาทั้งส้ิน 45 ปf ตลอดเวลา 45 ปf ที่พระพทุธองค�ทรงจาริกไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนแคว�นรัฐต�างๆ ทรง
ประกาศหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมนําวิถีชีวิตของเหล�าชนช้ันทุกวรรณะ ดังจําแนกตามกลุ�มวรรณะ 4 ได�ดังต�อไปน้ี  
1. กลุ1มวรรณะกษัตริย6  

พระพุทธองค�ทรงประกาศหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการปกครองบ�านเมืองแก�สถาบันพระมหากษัตริย�
แห�งราชอาณาจักรต�างๆเป=นประจําสม่ําเสมอ ทั้งในชีวิตส�วนพระองค�และในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจของ



พระมหากษัตริย� เช�น แก�พระเจ�าพิมพิสารแห�งมคธรัฐ พระเจ�าปเสนทิโกศลแห�งโกศลรัฐ พระเจ�าสุทโธทนะพระราชบิดา เป=น
ต�น ดังจะเห็นได�จากหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมต�างๆดังต�อไปน้ี  

1) ทศพิธราชธรรม คือ “หลักธรรมในการปกครองตนของนักปกครอง”  
2) ราชสังคหวัตถุ คือ “หลักวิชาในการครองคนของนักปกครอง”  
3) ราชพละ คือ “หลักการในการครองงานของนักปกครอง”  
4) จักกวัตติธรรม คือ “รัฐธรรมนูญแห�งการบริหารราชการแผ�นดินของนักปกครอง”  

 
ดังน้ัน จึงสรุปได�โดยไม�ต�องสงสัยเลยว�า พระพุทธองค�และพุทธศาสนาได�เอ้ือเฟ��อ เก้ือกูลการเมืองการปกครองอย�าง

ใกล�ชิดสนิทแนบแน�นมาตลอดและการเมืองการปกครองก็เอ้ือเฟ��อเก้ือกูลพระพุทธศาสนามาเสมอเช�นเดียวกันทั้งสองต�างก็มี
ปฏิสัมพันธ�เก้ือกูลซ่ึงกันและกันมาโดยตลอด  
2. กลุ1มวรรณะพราหมณ6  

พระพุทธองค�ทรงประกาศหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการแสวงหาและบรรลุถึงซ่ึงความรู� ความงาม ความดี 
และความจริง แก�นักการศาสนา นักการศึกษา นักวิชาการ นักปราชญ� ราชบัณฑิตทั้งหลาย เป=นประจําสม่ําเสมอตลอดมา 
เช�น แก�พระปIญจวัคคีย� พระชฏิล 3 พี่น�องและพระพุทธสาวก ดังจะเห็นได�จากพระสูตรต�างๆอย�างปฐมเทศนาธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร กาลามสูตร เป=นต�น  
3. กลุ1มวรรณะแพศย6  
พระพุทธองค�ทรงประกาศหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการดําเนินงานด�านการค�า การลงทุน การออมทรัพย� การ
จัดสรรงบประมาณ การประกอบอาชีพต�างๆแก�พ�อค�า นายพาณิชย� นักธุรกิจ เศรษฐี มหาเศรษฐี เจ�าของทรัพย�สมบัติ
มหาศาลทั้งหลาย เป=นประจําสมํ่าเสมอตลอดมา เช�น แก�อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา ดังจะเห็นได�จาก
หลักการ หลักวิชา และหลักธรรมต�างๆ เช�น ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน� หรือที่เรียกว�า “หัวใจเศรษฐี” หลักการจัดสรร
งบประมาณที่เรียกว�า “โภควิภาค” และหลักการสร�างความสุขของผู�ครองเรือน คิหิปฏิบัติ เป=นต�น  
 
4. กลุ1มวรรณะศูทร  

พระพุทธองค�ทรงประกาศหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกรรมกร ผู�ใช�แรงงานให�
มีความเสมอภาคเท�าเทียมกันกับวรรณะอ่ืนๆได�อย�างแยบยล แบบว�าทุกช้ันชนยอมรับนับถือด�วยความเล่ือมใสศรัทธาและ
เคารพทั่วกัน เมื่อมาสู�พระพุทธศาสนาของพระองค� อย�างทรงประกาศหลักกฎแห�งกรรม และทรงให�ยึดถือธรรมเป=นใหญ�
เคารพในธรรมเป=นสําคัญ แม�แต�พระราชาหากว�าไร�ธรรมเสียแล�วก็ต�อยตํ่าด�อยค�ากว�ากระยาจกผู�ประพฤติธรรมเสียอีก คนเรา
จะช่ัวหรือดี “วัดกันที่คุณธรรม” เป=นสําคัญ หาใช�จะช่ัวหรือดีเพราะชาติโคตร ตระกูล ทนุทรัพย�ไม 

กล�าวโดยสรุปอย�างชัดเจนเห็นแจ�งเลยทีเดียวว�า พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือน “ดวงอาทิตย6” หรือ “ประทีปส1อง
ทาง” ให�แสงสว�างแก�คนทุกกลุ�ม ทุกสาขา ทุกอาชีพ ไม�มียกเว�น ไม�เลือกว�าราชาหรือยาจก ดีหรือเลวด�วยกันทั้งน้ัน สําคัญแต�
เพียงว�า...  

“บัณฑิตเป
นผู�จุดประทีปโคมไฟ -แต�คนพาลจัญไรเป
นผู�ดับไฟที่ส�องทาง”  
พระพุทธศาสนากับสถาบันสูงสุดของประเทศ  
สถาบันสูงสุดของประเทศมี 3 สถาบัน คือ  



1. สถาบันชาติ ประกอบด�วย ดินแดน รัฐบาล นักการเมือง อํานาจ อธิปไตย ประชาชน เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  

2. สถาบันศาสนา ประกอบด�วย ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนพิธี ศาสนบุคคล และศาสนธรรม  
3. สถาบันพระมหากษัตริย6 ประกอบด�วย พระมหากษัตริย� พระราชวงศ� พระบรมวงศานุวงศ� ราชสมบัติ ราชสันตติ

วงศ� ราชบัลลังก� รัชทายาท ราชองคมนตรี และราชสํานัก  
สถาบันสูงสุดของประเทศไทย ทั้ง 3 สถาบัน ในอดีตที่ผ�านมาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย� ก�อนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
การปกครอง พุทธศักราช 2575 น้ัน เป=นที่ประจักษ�ชัดเจนว�า เอ้ือเฟ��อช�วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอย�าง “กัลยาณมิตร” 
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ดังต�อไปน้ี  

1. อุปการะกันและกัน (อุปการี) ได�แก� ตักเตือนกันและกันยามสถาบันใดอยู�ในความประมาท เมื่อมีภัยเกิดข้ึนก็
ช�วยกันป�องกันกําจัด ช�วยเหลือกันยามมีกิจจําเป=น สมดังพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ 1 ว�า  

“ต้ังใจจะอุปถัมภก   ยอยกพระพุทธศาสนา  
ป_องกันรอบขัณฑสีมา   รักษาประชาชนแลมนตรี” 

  



2. ร1วมทุกข6ร1วมสุขดDวยกันและกัน (สมานสุขทุกข6) ได�แก� มีสุขร�วมเสพ มีทุกข�ร�วมรับ ไม�ปล�อยปละละทิ้งกันและ
กัน ยามที่สถาบันใดมีทุกข� และไม�เสพสุขเพียงลําพัง ยามทีมี่ภัยมารุกรานก็ร�วมกันต�อต�าน เปyดเผยจริงใจต�อกันและกัน แม�
ชีวิตก็สละให�ได� สมดังพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราชที่ว�า  

อันตัวพ1อชื่อว1าพระยาตาก  ทนทุกข6ยากกูDชาติพระศาสนา  
ถวายแผ1นดินใหDเปaนพทุธบูชา   แด1พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดม 
ใหDยืนยงคงถDวนหDาพันปb   สมณะพราหมณ6ชีปฏิบัติใหDพอสม  
เจริญสมถะวิปPสสนาพ1อช่ืนชม   ถวายบังคมรอยบาทพระศาสนา  

คิดถึงพ1อพ1ออยู1คู1กับเจDา  ชาติของเราคงอยู1คู1พระศาสนา  
พระพุทธศาสนาอยู1ยงคู1องค6กษัตรา  พระศาสดาฝากไวDใหDคู1กัน 

3. แนะนาประโยชน6สุขแก1กันและกัน (อัตถักขายี) ได�แก� เม่ือสถาบันใดจะทําช่ัวเสียหายก็คอยห�ามปรามไว� 
แนะนําส�งเสริมสนับสนุนให�ตั้งอยู�ในความดีงาม ให�ได�รับความรู�ข�อมูลข�าวสารที่เป=นประโยชน� และช้ีแนะนําทางสร�างความสุข
แก�กันและกันอยู�เสมอ สมดังพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการของสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
รัชกาลที่ 9 ว�า  “เราจะครองแผ1นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน6สุขแห1งมหาชนชาวสยาม”  
4. รักใคร1ปรองดองซึ่งกันและกัน (อนุกัมปb) ได�แก� ยามสถาบันใดมีทุกข�ก็ไม�น่ิงดูดาย ยามมีอันตรายก็ช�วยกันกําจัดปIดเปLา 
ยามมีสุขก็ร�วมแสดงความช่ืนชมยินดีด�วย ยามสถาบันใดถูกตําหนิติเตียนให�ร�ายป�ายสี ก็ช�วยกันยับย้ังระวังให� เม่ือถูก
สรรเสริญเยินยอก็ช�วยกันส�งเสริมเพิ่มพูน สมดังพระบรมราโชวาท เรื่อง “เทศนาเสือปfา” ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า 
รัชกาลที่ 6 ตอนหน่ึงว�า 

  พระพุทธศาสนาเปaนศาสนาสาหรับชาติเรา  
ศาสนาในสมัยน้ีเปaนของที่แยกจากชาติไม1ไดD  
เปaนความจาเปaนที่เราทั้งหลายผูDเปaนไทย  
จะตDองม่ันอยู1ในศาสนาพระพุทธ  
ซึ่งเปaนศาสนาสาหรับชาติเรา  
เปaนหนDาที่ของเราทั้งหลายที่จะช1วยกันบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา อย1าใหDเส่ือมสูญไป  

เราจะตDองรักษาพระพุทธศาสนาใหDถาวรวัฒนา อย1างที่เปaนมาแลDวหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลาย  
ความเป=นกัลยาณมิตรของสถาบันสูงสุดของประเทศ ทั้ง 3 สถาบันดังกล�าว ได�หล�อหลอมรวมกันเข�าเป=นหน่ึงใน “ธง
ไตรรงค6” อันเป=นธงประจําชาติไทย สมดังพระราชนิพนธ�ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�าที่ว�า 

ขอรํ่ารําพรรณบรรยาย ความคิดเคร่ืองหมาย  
แห1งสีทั้งสามงามถนัด ขาวคือบริสุทธ์ิศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรัตน6  
และธรรมคุDมจิตไทย แดงคือโลหิตเราไซรD ซึ่งยอมสละไดD เพื่อรักษาชาติ ศาสนา  
นํ้าเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเปaนของส1วนองค6  
จัดร้ิวเปaนทิวไตรรงค6 จึงเปaนสีธง ที่รักแห1งเราชาวไทย  
ทหารอวตารนาไป ก็ยงยุทธวิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยาม 
สารัตถะดังที่ยกมากล�าวอ�างอิงน้ี ย�อมช้ีชัดถนัดใจเป=นอย�างย่ิงว�าสถาบันพระมหากษัตริย�ซึ่งโดยความเป=นจริงแล�ว ก็

คือ “สถาบันการเมืองการปกครอง” ในอดีตน่ันเอง กับสถาบันศาสนาโดยเฉพาะในประเทศไทยคือ พระพุทธศาสนาน้ัน 
เป=นสถาบันสูงสุดที่เก้ือกูลส�งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันอย�างใกล�ชิดสนิทแนบแน�น แผ�นดินไทยน้ีจึงเป=น “แผ1นดิน



พระพุทธศาสนา” อย�างไม�อาจปฏิเสธได�โดยเหตุผลประการใดเละ เพราะ “พระเจDาแผ1นดินทรงเปaนพุทธมามกะ” ฉะน้ัน 
แผ�นดินที่พระองค�ทรงเป=นประมุขปกครองย�อมต�องเป=นแผ�นดินของชาวพุทธโดยแท� เพียงแต�ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจุน
เจืออุปถัมภ�ศาสนาอ่ืนด�วย โดยไม�รังเกียจและกีดกันแต�ประการใด 

 
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พทุธศักราช 2475 เป=นต�นมาสถาบันพระมหากษัตริย�ถูกถ�ายโอนอํานาจหน�าที่ทางตรงไป
เป=นทางอ�อม ด�วยระบบการเมืองการปกครองที่เรียกว�า “เสรีประชาธิปไตย” โดยกลุ�มบุคคลที่เรียกตัวเองว�า “คณะ
ราษฎร6” ซึ่งก็คือกลุ�มบุคคลที่มาจาก “สถาบันชาติ” ในปIจจุบันน้ีเอง เป=นผู�ครองอํานาจหน�าที่ทางการเมืองการปกครองใน
พระปรมาภิไธยแห�งองค�พระมหากษัตริย�  
ในเมื่อประชาชนเข�าครองอํานาจหน�าที่ทางการเมืองการปกครองโดยตรงแทนองค�พระมหากษัตริย�แล�ว ก็น�าที่จะ “ตั้งใจจะ
อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา” และ “ครองแผ1นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน6สุขแห1งมหาชนชาวสยาม” เฉก
เช�นเดียวกันกับองค�พระมหากษัตริย� แต�กลับประพฤติวิปริตผิดไปจากพระบรมราชปณิธานด�วยการกีดกัน “สถาบันศาสนา” 
คือ พระพุทธศาสนาให�ถอยห�างไปจากการเมืองการปกครอง โดยไร�หิริและโอตตัปปะ ขาดจิตสํานึกที่ถูกต�องเที่ยงธรรม โดย
ไม�รู�สํานึกเพียงสักนิดว�า “ไดDแยกทําลายสถาบันสูงสุดของประเทศ ทั้ง 3 สถาบัน ออกจากกันเด็ดขาด ถึงกาลพินาศ
ยับเยินไปหมดแลDว” ในสมัยเสรีประชาธิปไตยน้ี ความเป=น “กัลยาณมิตร” ของสถาบันสูงสุดทั้ง 3 สถาบัน กลายเป=นเพียง
ตํานานที่เล�าขานปลอบประโลมใจกัน เม่ือยามหวนรําลึกถึงอดีตเท�าน้ัน  

รัฐบาล นักการเมืองการปกครองทุกวันน้ี สามารถช้ีหน�าว�ากล�าวได�อย�างไม�เกินเลยนาทีเดียวว�า เป=น “กลุ1มบุคคลผูD
อกตัญiู” ต�อสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย�อย�างชัดแจ�งที่สุด เช�น เกDาอ้ีการเมือง  

เกDาอ้ีนี้ใครเขDาเปaนเจDาของ   คนนั่งตDองเปaนใหญ1ในสยาม  
มีความรูDคู1ความดีที่งดงาม    ใหDสมนาม “ผูDอาสาประชาชน”  
ขึ้นเปaนใหญ1แต1ไรDธรรมครองอํานาจ   ย1อมพาชาติย1อยยับทุกข6สับสน  
ตัวเปaนใหญ1แต1ใจกลับสัปดน    อย1าหย1อนกDนนั่งเกDาอ้ี...ขย้ีเมือง !  
(กลอนสดชนะเลิศโล�รางวัลพระราชทาน) 

  



กําเนิดการเมืองการปกครอง ตามหลักพระพุทธศาสนา 
กําเนิดมนุษย6  
ในอัคค�ญญสูตร พระสุตตันตปyฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธองค�ทรงกล�าวถึงความเป=นมาของมนุษย�ในยุคกําเนิดโลก
ดังต�อไปน้ี  

1.ปารถนาอะไรก็สําเร็จด�วยใจ (มโนมยา)  
2.มีความอ่ิมใจเป=นภักษาหาร (ปyติภักษา)  
3.มีแสงสว�างในตัวเอง (สยัมปภา)  
4.เหาะเหินเดินอากาศได� (อันตรลิกขจรา)  
5.อยู�อาศัยในวิมานอันสวยงาม (สุภัฏฐายิโน)  
มนุษย�ในยุคกําเนิดโลกแรกเริ่มเดิมที่คือ อุปIตติเทพ หรือ โอปปาติกเทวดา มาจากช้ัน อาภัสสรพรหม ซึ่งปารถนา

อะไรก็ได�ดังปารถนา สามารถเนรมิตเพียงคิดเองเท�าน้ันมีความอ่ิมอกอ่ิมใจในภักษาหาร มีแสงสว�างในตัวเอง คือ มีรัศมีแสง
สว�างแผ�พุ�งออกจากร�างกาย เหาะเหินเดินอากาศได� และอยู�อาศัยในวิมานอันสวยงาม เมื่อมาสู�โลกน้ีซ่ึงขณะน้ันเต็มไปด�วยน้ํา 
มีแต�ความมืดมิดไม�มีแสงสว�างจากดวงอาทิตย�และดวงจันทร� ไม�มีกลางวันและกลางคืน และไม�มีเพศหญิงเพศชายปรากฏข้ึน  

ต�อมามีง�วนดินเกิดข้ึนลอยอยู�บนดิน ง�วนดินน้ันเหมือนน้ํานมสด พร�อมด�วยสีกล่ินหอมและรสอร�อย อาภัสสรพรหม
เหล�าน้ัน เกิดจากความอยากกิน จึงเอาน้ิวจุ�มง�วนดินกิน พากันติดใจในรสชาติน้ัน ต�อมาก็เกิดผิวดินและแผ�นดินตามลําดับ 
พร�อมด�วยสี กล่ินหอมและรสอร�อยก็ยิ่งพากันกินและติดใจในรสมากข้ึน จนร�างกายหยาบกระด�างมากข้ึนตามลําดับ ต�อมาก็
เกิดเถาไม�ก็พากันกินเถาไม� พอเถาไม�หมดไปก็กินข�าวสาลีไม�เปลือก เป=นเมล็ดข�าวสาลีมีกล่ินหอมก็พากันกินเป=นอาหารอย�าง
อร�อยจนร�างกายหยาบกระด�าง ปรากฏเป=นเพศหญิงและเพศชายข้ึน ในที่สุดก็ประสบกับความวิบัติดังต�อไปน้ี  

1.ปารถนาอะไรก็ไม�สําเร็จด�วยใจ  
2.ไม�มีความอ่ิมใจในภักษาหาร  
3.ไม�มีแสงสว�างในตัวเอง  
4.เหาะเหินเดินอากาศไม�ได�  
5.ไม�ได�อยู�ในวิมานอันสวยงาม  
จากอุปIตติเทพจึงกลับกลายเป=น “มนุษย6เดินดิน กินเมล็ดขDาว” ตราบเท�าทุกวันน้ี!  

  



รูปแบบบุคคล 
เมื่ออุปIตติเทพถึงความเส่ือมทรามกลายมาเป=นมนุษย�เดินดินธรรมดาเคยมีผิวพรรณผ�องใสเปล�งประกายแสงสว�างใน

ตัวก็ไม�มี ร�างกายมีแต�หยาบกระด�างมากข้ึนจนเกิดเป=นเพศหญิงและเพศชาย เหาะเหินเดินอากาศก็ไม�ได� เคยอยู�อาศัยใน
วิมานก็ต�องมาอยู�กับพื้นดิน หากินพืชผักผลไม�แทนความอ่ิมใจทําให�เกิดการดูถูกดูหม่ินเหยียดผิวกันและกันว�า ตัวเองมี
ผิวพรรณงดงามส�วนคนอ่ืนมีผิวพรรณเลวทราม  
รูปแบบครอบครัว  

เมื่อผู�หญิงกับผู�ชายมองกันไปมองกันมา ก็เกิดความกําหนัดเสน�หาพากันจับคู�สมสู�เสพเมถุนธรรมต�อหน�ากันและกัน 
ถูกตําหนิติเตียน แสดงอาการรังเกียจด�วยการขว�างปาฝุLนใส� ขว�างข้ีวัวข้ีควายใส� จึงพากันสร�างบ�านเรือนที่มุงที่บังเพื่อปกปyด
การมีเพศสัมพันธ� เพราะสมัยน้ัน หากใครเสพเมถุนธรรมถือว�าเป=นบุคคลน�ารังเกียจของสังคม จะถูกห�ามเข�าสังคมเป=นเวลา 
2 – 3 เดือนเลยทีเดียว  
รูปแบบสังคม  

เมื่อมีการสร�างบ�านเอนที่อยู�อาศัยเป=นของใครของมัน ก็เกิดการปIกปIนเขตแดนเป=นของครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะ 
กลายเป=นเขตหวงห�ามสําหรับคนอ่ืนและครอบครัวอ่ืน จึงทําให�เกิดการล�วงล้ําละเมิดเขตแดนของกันและกันเป=นประจํา 
นํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทบาดหมาง สร�างความวุ�นวายเกิดข้ึนไปทั่วทั้งสังคม  
รูปแบบเศรษฐกิจ 
แรกเริ่มเดิมที มนุษย�พากันหากินตามธรรมชาติ เก็บพืชผักผลไม�ตามแต�จะหาได�มากินอ่ิมท�องเป=นมื้อๆไปก็พอ ต�อมาเกิด
ความโลภและเกียจคร�านพากันเก็บกักตุนไว�เป=นของตัวของครอบครัวตนเอง กินเช�าแล�วก็เก็บกักตุนไว�กินตอนเย็น กินวันน้ี
แล�วก็เก็บกักตุนไว�เผ่ือกินวันต�อไปล�วงหน�าเป=นเวลา 2 วันบ�าง 4 วันบ�าง 8 วันบ�าง จนอาหารพืชผักผลไม�ขาดแคลน เกิดไม�
ทันคนกิน ทําให�อาหารการกินหมดไปทีละอย�างสองอย�าง จนเกิดการลักขโมยแย�งชิงของกันและกันมากินถูกจับได�ก็ไม�
ยอมรับ พูดจาโกหก ด�าทอทะเลาะตบตีกันและกันเป=นการใหญ� 
รูปแบบการเมืองการปกครอง  

เมื่อเกิดความเดือดร�อนร�ายแรงข้ึนเรื่อยๆทั้งในด�านส�วนตัว ด�านครอบครัว ด�านสังคม และด�านเศรษฐกิจเช�นน้ี ก็พา
กันปริวิตกจัดประชุมระดมสมองลงมติเป=นเอกฉันท�ว�า ควรสรรหาใครสักคนให�มามีอํานาจและหน�าที่ตัดสินช้ีขาดระงับกรณี
พิพาทต�างๆที่เกิดข้ึนในสังคมเหล�าน้ี เมื่อประชุมตกลงกันดังน้ีแล�ว ก็พากันกําหนดคุณสมบัติบุคคลดังกล�าวว�า ควรเป=นบุคคล
ที่มี “คุณสมบัติพิเศษ 4 ประการ” ที่เหนือกว�าใครในสังคม ดังต�อไปน้ี  

1.ต�องเป=นบุคคลผู�มีรูปร�างสวยงามยิ่งกว�าใคร (อภิรูปตโร)  
2.ต�องเป=นบุคคลผู�ที่น�าดูน�ามองดูดีย่ิงกว�าใคร (ทสฺสนียตโร)  
3.ต�องเป=นบุคคลที่น�าเล่ือมใสศรัทธายิ่งกว�าใคร (ปาสารทิกตโร)  
4.ต�องเป=นบุคคลผู�มีความสามารถมากกว�าใคร (มเหสกฺขตโร)  
คุณสมบัติโดยสรุปก็คือ...รูปร1างดี ท1าทีสง1า น1าเล่ือมใส ย่ิงใหญ1ดDวยความสามารถ 

หลักเกณฑ6การเลือกตั้ง  
ในการเลือกตั้งบุคคลผู�มีคุณสมบัติพิเศษ 4 ประการดังกล�าวมีหลักเกณฑ�การเลือกตั้ง ดังต�อไปน้ี  

1.วิธีมหาสมมติ คือ ได�รับเลือกตั้งโดยมหาชนลงมติพร�อมเพรียงกันเห็นชอบ บุคคลที่ได�รับเลือกตั้ง จึงเรียกว�า 
“มหาสมมต” มาจากบทวิเคราะห�ว�ามหาชเนน สมฺมโตติ มหาสมฺมโต (ปุคฺคโล) แปลว�า บุคคลผู�ที่มหาชนเห็นดีงามโดยพร�อม
เพียงกันแล�ว หมายความว�า ได�รับการเลือกจากมหาชนหรือเสียงส�วนใหญ�(Majority Vote) น่ันเอง  



2. เลือกตั้งบุคคลพวกเดียวกัน คือ สรรหามาจากคนพวกเดียวกันไม�ใช�จากคนพวกอ่ืน (เตสํเยว สตฺตานํ โน อํ�เญสํ) 
หมายความว�า ไม�เลือกตั้งบุคคลพวกอ่ืนมาปกครองพวกตนเอง  

3. เลือกตั้งบุคคลที่เหมือนกัน คือ สรรหามาจากคนที่เหมือนกัน กลุ�มเดียวกัน เท�าเทียมกัน ไม�ใช�มาจากคนที่ไม�
เหมือนกัน (สทิสานํ เยวโน อสทิสานํ) หมายความว�าไม�เลือกต้ังคนต�างกลุ�ม ต�างถ่ิน ต�างเช้ือชาติ มาเป=นผู�ปกครองตนเอง  

4. เลือกตั้งโดยธรรม คือ เลือกต้ังโดยยึดถือหลักธรรม ความถูกต�องเป=นใหญ� ไม�ใช�เลือกตั้งโดยอธรรม คือ ความไม�
ถูกต�อง (ธมฺเมเนว โน อธมฺเมน) หมายความว�า ใช�หลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง ดังน้ัน บุคคลที่ได�รับการเลือกตั้ง จึง
เรียกว�า “ธรรมิกราช” แปลว�า ผู�ปกครองโดยธรรม  
อํานาจและหนDาที่ของบุคคลไดDรับการเลือกต้ัง  

บุคคลผู�ได�รับการเลือกต้ัง ให�เป=นผู�ปกครองบ�านเมืองมีอํานาจและหน�าที่ ดังน้ี 
1. ปราบปราม คนที่ต�องปราบปรามโดยชอบ (สมฺมาขียิตพฺพํ ขียิ)  
2.ลงโทษคนที่ต�องลงโทษโดยชอบ (สมฺมาครหิตพฺพํ ครหิ)  
3.ขับไล�คนที่ต�องขับไล�โดยธรรม (สมฺมาปพฺพาเชตพฺพํ ปพฺพาเชหิ)  
สิทธิของบุคคลผูDไดDรับการเลือกต้ัง  
เมื่อบุคคลผู�ได�รับการเลือกตั้งมีอํานาจและหน�าที่ดังกล�าว เขาย�อมได�รับสิทธิพิเศษจากมหาชน ดังน้ี  
1. ได�รับการอุปถัมภ�บํารุงเล้ียงดูจากมหาชน  
2. ได�รับส�วนแบ�งทรัพย�สินจากมหาชน  
ตําแหน1งทางการเมืองการปกครอง  
เมื่อบุคคลได�รับการเลือกตั้งครองอํานาจและหน�าที่ในการปกครองบ�านเมืองแล�วเขาย�อมได�รับ “ตําแหน1งทางการเมืองการ
ปกครอง” 2 ตําแหน�งคือ  
1. ขัตติยะ ได�แก� เป=นเจ�าแผ�นดิน หรือเป=นเจ�าของเขตแดน มีบทวิเคราะห� ว�า “เขตฺตาน อธิปตีติ ขตฺติโย (ปุคฺคโล)” 
แปลว�า บุคคลใดเป=นเจ�าของเขตแดนหรือที่ดิน บุคคลน้ันเรียกว�า กษัตริย6 มีอํานาจและหน�าที่ในการจัดสรรปIนส�วนและระงับ
กรณีพิพาทเรื่องเขตแดนหรือที่ดิน หมายความว�า เป=นผู�ปกครองแผ�นดินน่ันเอง  
2. ราชา ได�แก� เป=นบุคคลผู�เป=นที่รักใคร�พอใจของมหาชนโดยธรรมมีบทวิเคราะห�ว�า ธมฺเมน ปเรส รiฺเชตีติ ราชา แปลว�า 
บุคคลใดสร�างความรักใคร�พอใจแก�คนอ่ืนจํานวนมากโดยธรรมได� บุคคลน้ัน เรียกว�า ราชา มีอํานาจและหน�าที่ในการสร�าง
ประโยชน�สุขแก�มหาชนจนเป=นที่รักใคร�พอใจ  

เมื่อกล�าวโดยสรุปแล�ว คําว�า กษัตริย6 กับคําว�า ราชา เป=นคําเรียกขานบุคคลผู�ได�รับการเลือกตั้งให�เป=นผู�ปกครอง
บ�านเมือง ตามบทบาท อํานาจและหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายจากมหาชน 2 บทบาทด�วยกัน คือ  

1. กษัตริย6 คือ นักรบ มีบทบาท อํานาจหน�าทีในการปกป�องคุ�มครองแผ�นดินและบําบัดทุกข�กําจัดความเส่ือม 
เรียกว�า หานินิคคหะ  

2. ราชา คือ นักรัก มีบทบาท อํานาจและหน�าที่ในการปกครองแผ�นดินโดยธรรมและบํารุงสุขสร�างความเจริญ 
เรียกว�า วุฒิปPคคหะ  

บําบัดทุกข�และบํารุงสุข คือรัฐกิจในการเมืองการปกครอง 
  



บทที่ ๒ 
นิติบัญญัติ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา 
นิติบัญญัติคืออะไร 
นิติ หรือ นีติ คือ ระเบียบ แบบแผน แบบอย�าง ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วิธีการปกครอง เครื่องแนะนํา อุบายที่ดี รวม
เรียกว�า กฎหมายบัญญัติ คือ การประกาศออกไปให�รู�ทั่วกันนิติบัญญัติ คือ การประกาศระเบียบ แบบแผน แบบอย�าง 
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วิธีการปกครอง เคร่ืองแนะนํา อุบายที่ดี ออกไปให�รู�ทั่วกัน รวมเรียกว�า การออกกฎหมาย 
เรียกเป=นทางการว�า การตราพระราชบัญญัติตามหลักพระพุทธศาสนา ระเบียบแบบแผนในการปกครองพระภิกษุสงฆ�ได�แก�
วินัยบัญญัติ พระพุทธองค�ทรงเป=นผู�ประชุมสงฆ�บัญญัติข้ึน จึงเรียกว�า พระพุทธบัญญัติ 
กําเนิดนิติบัญญัติการบัญญัติพระวินัยในพระพุทธศาสนา มีความเป=นมาดังน้ี 
พระสารีบุตรเถระมหาอัครสาวกมือขาวของพระพุทธองค� ซ่ึงเป=นพระมหาสาวกผู�ได�รับเอตทัคคะหรือได�รับการประกาศยก
ย�องว�ามีความเป=นเลิศด�านปIญญา ได�คํานึงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จึงเข�าไปเฝ�าพระพุทธองค�กราบทูลถามว�า 
อะไรคือเหตุปIจจัยที่ทําให�พรหมจรรย�หรือพระพุทธศาสนาตั้งมั่นและไม�ตั้งมั่น พระพุทธองค�ทรงตรัสตอบว�า การบัญญัติพระ
วินัยหรือสิขาบทและการสวดพระปาฏิโมกข� คือเหตุผลปIจจัยให�พรหมจรรย�หรือพระพุทธศาสนาตั้งม่ัน และการไม�ทําเช�นน้ัน
จะเป=นเหตุปIจจัยให�พรหมจรรย�หรือพระพุทธศาสนาไม�ต้ังมั่นเส่ือมสูญไปพระสารีบุตรเถระจึงกราบทูลให�พระพุทธองค�ทรง
บัญญัติสิกขาบทพระพุทธองค�ตรัสว�า ยังไม�ถึงเวลา ให�รอก�อน ด�วยทรงปรารภว�า 

1. พระสงฆ�ยังมีไม�มาก 
2. ลาภสักการะยังมีไม�มาก 
3.ธรรมเป=นที่ต้ังที่เกิดแห�งอาสวะยังไม�ปรากฏในหมู�สงฆ� 
เหตุที่พระพุทธองค�ทรงปรารภเช�นน้ันก็เพราะว�า ขณะน้ันพระสงฆ�สาวกล�วนเป=นพระอริยบุคคลอย�างตํ่าก็เป=นพระ

โสดาบัน จึงย�อมไม�มีการประพฤติผิดเสียหายแก�พระพุทธศาสนา เพราะพระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันเป=นผู�ทําลายอา
สวะกิเลสที่เรียกว�า สังโยชน� ข้ันตํ่าได� 3 อย�างแล�ว คือ 

1. สักกายทิฐิ ได�แก� ความเห็นแก�ตัว หรือยึดม่ันในตัวตน 
2. วิจิกิจฉา ได�แก� ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย 
3. สีลัพพตปรามาส ได�แก� การหมกมุ�นงมงามในศีลวัตรต�าง ๆ 
บุคคลระดับที่ไม�มีความเห็นแก�ตัว ไม�ยึดม่ันในตัวตน ย�อมไม�มีความโลภในลาภสักการะ ย�อมไม�ศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมเพื่อเห็นแก�ได� ทั้งยังไม�มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย ก็ย�อมไม�เกิดความหมกมุ�นงมงายในศีลวัตรต�าง ๆ ที่ขัดขวาง
โลกุตรธรรม พระพุทธองค�จึงทรงยังไม�บัญญัติพระวินัยหรือสิกขาบท 

ต�อมาไม�นาน เกิดเหตุการณ�ที่จําเป=นต�องทรงบัญญัติสิกขาบท ครบทั้ง 3 ประการ คือ 
1. พระสงฆ�มีจํานวนมาก 
2. ลาภสักการะมีมากข้ึน 
3. ธรรมเป=นที่ตั้งที่เกิดแห�งอาสวะปรากฏข้ึนในหมู�สงฆ� 
จึงทรงเรียกประชุมสงฆ�บัญญัติพระวินัย เน่ืองจากสมัยต�อมา พระสงฆ�สาวกที่เป=นพระปุถุชนมีมากข้ึน มีคนเข�ามา

บวชข้ึน ความประพฤติผิดเสียหายต�อพระศาสนาก็เกิดข้ึนมากมาย เพราะความโลภในลาภสักการะโดยเฉพาะพวกเดียรถีย� 
ได�แอบแฝงเข�ามาบวชเพื่อหวังลาภสักการะมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ 



ดังน้ัน กล�าวโดยสรุปแล�ว เหตุปรารภในการออกกฎหมายโดยทั่วไปย�อมเหมือนกันกับการบัญญัติพระวินัย คือ 
1. คนมีจํานวนมากข้ึน แตกต�างด�วยเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล�อม การออก

กฎหมายมาก็เพื่อ จัดระเบียบคน 
2. ลาภสักการะหรือผลประโยชน�มีมากข้ึน หลากหลายสาขาอาชีพย�อมมีการแก�งแย�ง หลอกลวง ทะเลาะวิวาทกัน

และกัน การออกกฎหมายมาก็เพื่อ จัดระเบียบงาน 
3. ความเส่ือมทราม ความตํ่าทราม และความเลวทรามในความประพฤติของคนก็ได�สร�างความเสียหายแก�

ประเทศชาติบ�านเมืองมากข้ึน การออกกฎหมายก็เพื่อ จัดระเบียบบ�านเมือง 
กําเนิดนิติบัญญัติ จึงกําเนิดมาเพื่อ จัดระเบียบคน จัดระเบียบงานและจัดระเบียบบ�านเมือง 
เจตจานงของนิติบัญญัติ 
เจตจํานงของนิติบัญญัติ หมายความถึง วัตถุประสงค�ของการออกกฎหมายหรือการบัญญัติพระวินัย ตามหลัก

พระพุทธศาสนา มี 20 ประการ คือ 
1. เพื่อความเป=นระเบียบเรียบร�อยของสงฆ�หรือของสังคม 
2. เพื่อความผาสุกของสงฆ�หรือของสังคม3. เพื่อกําราบปราบปรามคนช่ัว 
4. เพื่อความอยู�ดีมีสุขของคนดี 
5. เพื่อป�องกันความเสียหายในปIจจุบัน 
6. เพื่อกําจัดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
7. เพื่อป�องกันเวรหรือปIญหาเรื้อรังในปIจจุบัน 
8. เพื่อกําจัดเวรหรือปIญหาเรื้อรังที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
9. เพื่อป�องกันโทษในปIจจุบัน 
10. เพื่อกําจัดโทษที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
11. เพื่อป�องกันภัยในปIจจุบัน 
12. เพื่อกําจัดภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
13. เพื่อป�องกันอกุศลธรรมในปIจจุบัน 
14. เพื่อกําจัดอกุศลธรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
15. เพื่ออนุเคราะห�คฤหัสถ�และบรรพชิต 
16. เพื่อแยกคนช่ัวกับคนดีออกจากกัน 
17. เพื่อความเล่ือมใสของบุคคลที่ยังไม�เล่ือมใส 
18. เพื่อความเล่ือมใสย่ิงข้ึนของบุคคลที่เล่ือมใสอยู�แล�ว 
19. เพื่อดํารงไว�ซึ่งความดี 
20. เพื่อธํารงรักษาไว�ซึ่งตัวบทกฎหมายเอง 
เจตจํานงหรือวัตถุประสงค�ของนิติบัญญัติ ทั้ง 20 ประการดังกล�าวน้ี สามารถสรุปเป=นหลักการได�ว�า การออก

กฎหมายใด ๆ ก็ตาม ย�อมเป=นไปตามเจตจํานงกฎหมาย และการบังคับใช�กฎหมายย�อมต�องให�บรรลุถึงเจตจํานงของ
กฎหมายน้ัน ๆ 



ตามหลักพระพุทธศาสนา เป�าหมายสูงสุดในการออกกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมาย ก็คือ สีลสามัญญตา ได�แก� 
ความมี ศีลสมบัติ ของคนทุกคนโดยถ�วนหน�า และหากใครถึง “ศีลวิบัติ” ย�อมต�องได�รับโทษโดยเสมอหน�าเช�นเดียวกัน ไม�ว�า
จะใหญ�คับฟ�ามาจากท�องแม�ไหนก็ตาม! 

หลักนิติบัญญัติ 
หลักนิติบัญญัติ คือ หลักการ หลักวิชาและหลักธรรม ในการบัญญัติกฎหมายหรือบัญญัติพระวินัย ตามหลัก

พระพุทธศาสนา มีหลักสําคัญที่ควรรู�และปฏิบัติให�ชัดเจน ดังต�อไปน้ี 
1. ประเภทของกฎหมาย 
2. ระเบียบวาระแห�งการบัญญัติกฎหมาย 
3. กระบวนการพิจารณาคดีความ 
4. การตีความกฎหมาย 
1. ประเภทกฎหมาย 
ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว�าด�วยพระวินัย ได�แบ�งวินัยออกเป=น 2 ประเภทด�วยกัน คือ 
1. สังวรวินัย ได�แก� วินัยหรือกฎหมายลักษณะป�องกัน 
2. ปหานวินัย ได�แก� วินัยหรือกฎหมายลักษณะปราบปราม 
สังวรวินัย 
วินัยหรือกฎหมายลักษณะป�องกัน คือ วินัยหรือกฎหมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อปกป�อง คุ�มครอง ห�ามฝLาฝ�น ขัดขวาง ข�มขู� 

และกีดกันไม�ให�กระทําความผิดและความช่ัว ประกอบด�วยกฎหมายที่ว�าด�วยชีวิตและทรัพย�สิน 4 ลักษณะ ดังต�อไปน้ี 
1. ปาฏิโมกขสังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อกฎหมาย 
2. อินทรีย�สังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อร�างกายและจิตใจ 
3. อาชีวสังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�ออาชีพ 
4. ปIจจัยสังวร ปาฏิโมกขสังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อทรัพย�สิน 
ปIจจัยสังวร 
คําว�า ปาฎิโมกข� หมายความถึงรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด เทศบัญญัติ กฎหมายอาญา กฎหมาย

แพ�งและพาณิชย� ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ระเบียบวินัย กฎเกณฑ� กติกา ข�อปฏิบัติต�าง ๆ ที่มนุษย�สร�างข้ึนมาตาม
เจตจํานงของนิติบัญญัติ 

การออกกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ต�องมีการตราไว�อย�างชัดเจน เข�าใจและปฏิบัติไว�ว�าการละเมิดกฎหมายเป=นส่ิงที่
กระทํามิได� หากมีการล�วงละเมิดต�องได�รับโทษานุโทษตามสมควรกับความผิดในฐานะละเมิดน้ัน ๆ กล�าวคือ ต�องมีข�อบัญญัติ
ว�าด�วยการละเมิด และว�าด�วยโทษานุโทษในฐานะละเมิดกฎหมายน้ันเพื่อเป=นการป�องกันมิให�มีการกระทําผิดกฎหมาย 

2. อินทรีย�สังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อร�างกายและจิตใจ 
คําว�า อินทรีย� หมายความถึงร�างกายและจิตใจ ประกอบด�วย ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ซ่ึงภาษาศาสนาเรียกกว�า 

อายตนะภายใน 6 และเรียกว�า อินทรีย� ได�แก� จักขุนทรีย� โสตินทรีย� ฆานินทรีย� ชิวหินทรีย� กายินทรีย� และมนินทรีย� โดย
การทํางานปฏิสัมพันธ�กับอายตนะภายนอก 6 ได�แก�รูปเสีย กล่ิน รส สัมผัส และอารมณ� 

กฎหมายว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อร�างกายและจิตใจ คือ กฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําความผิด
ระหว�างเอกชนกับรัฐ ซึ่งมีโทษทางอาญา ต้ังแต�ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย�สิน เช�น ความผิดเก่ียวกับชีวิต
และร�างกาย ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดฐานหมิ่นประมาท 



3. อาชีวสังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�ออาชีพคําว�า อาชีวะ คือ อาชีพ หมายความถึง การประกอบอาชีพ
การงานต�าง ๆ เพื่อเล้ียงชีวิตของประชาชนพลเมือง โดยไม�ผิดกฎหมายและศีลธรรมซึ่งทางพระพุทธศาสนา เรียกว�า 
สัมมาอาชีวะ หากผิดกฎหมายและศีลธรรมเรียกว�ามิจฉาอาชีวะ 

กฎหมายว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�ออาชีพ คือ กฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําความผิดต�ออาชีพ 
หรือการละเมิดต�อสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป=นการกระกอบอาชีพการงานที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ที่เรียกว�า มิจฉาชีพ อันจะได�รับ
โทษทั้งทางเพ�งและทางอาญา แล�วแต�ลักษณะของความผิด 

4.ปIจจัยสังวร ว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อทรัพย�สิน 
คําว�า ปIจจัย หมายถึง ปIจจัย 4 อันเป=นปIจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ได�แก� เครื่องนุ�งห�ม อาหาร ที่อยู�อาศัย และยา

รักษาโรค รวมทั้งทรัพย�สมบัติต�างๆ ทั้งที่เป=นสังหาริมทรัพย�และอสังหาริมทรัพย� 
กฎหมายว�าด�วยการป�องกันการละเมิดต�อทรัพย�สิน คือ กฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําความผิดต�อ

ทรัพย�สิน อันจะได�รับโทษทั้งทางแพ�งและทางอาญา แล�วแต�ลักษณะของความผิด ระหว�างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับ
รัฐ 

ปหานวินัย 
วินัยหรือกฎหมายลักษณะปราบปราม คือ วินัยหรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกําราบ ปราบปราม กําจัด แก�ไข 

บังคับ ควบคุม ลด ละ เลิก การกระทําความผิดหรือการละเมิดสังวรวินัย หมายถึง การละเมิดวินัยหรือกฎหมายลักษณะ
ป�องกันจนต�องใช�กฎหมายลักษณะปราบปรามมาบังคับควบคุม ประกอบด�วยกฎหมายที่มีข�อบัญญัติเก่ียวกับวิธีการ
ปราบปรามและบทลงโทษ 5 ลักษณะ ดังต�อไปน้ี 

1. วิกขัมภนปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะข�มขู� 
2. ตทังคปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะเฉพาะความผิด 
3. สมุจเฉทปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะเด็ดขาด 
4. ปฏิปIสสัทธิปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะระงับ 
5. นิสสรณปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะขับไล� 
1. วิกขัมภนปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะข�มขู� 
กฎหมายว�าด�วยการปราบปรามลักษณะข�มขู� คือ กฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียววิธีวิธีการปราบปรามโดยการข�มขู� 

บังคับ กักขัง จํากัดบริเวณ ควบคุมความประพฤติ เช�นการมีเจ�าหน�าที่ตํารวจคอยบังคับจับขัง การมีคณะกรรมการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ การมีกรมราชฑัณฑ� เรือนจํา ทัณฑสถาน 

2. ตทังคปทาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะเฉพาะความผิด 
กฎหมายว�าด�วยการปราบปรามลักษณะเฉพาะความผิด คือกฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการปราบปรามและ

บทลงโทษเฉพาะความผิด เช�น กฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนวัยรุ�น กฎหมายเก่ียวกับครอบครัว กฎหมายเก่ียวกับมรดก 
กฎหมายเก่ียวกับเพศ กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกับการจราจร 

3. สมุจเฉทปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะเด็ดขาด 
กฎหมายว�าด�วยการปราบปรามลักษณะเด็ดขาด คือ กฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการปราบปรามและ

บทลงโทษเด็ดขาด ปราบปรามแบบถอนรากถอนโคน ไม�ให�มีการกระทําความผิดหรือล�วงละเมิดซํ้าอีก เช�น ประหารชีวิต 
จําคุกตลอดชีวิต และการปราบปรามที่อาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่ครบวงจร อาศัยกระบวนการทางศีลธรรม 
กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน แก�ไข ฟ��นฟู 



4. ปฏิปIสสัทธิปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะระงับ 
กฎหมายว�าด�วยการปราบปรามลักษณะระงับ คือกฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการระงับ ยับย้ัง ยกเลิก การ

กระทําความผิดหรือการละเมิด เช�น การประกาศภาวะฉุกเฉินการประกาศภาวะสงคราม การประกาศภาวะทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การเงิน การคลัง เพื่อความสงบเรียบร�อยดีงามของบ�านเมืองในสถานการณ�ห�วงเวลาน้ัน 

5. นิสสรณปหาน ว�าด�วยการปราบปรามลักษณะขับไล� 
กฎหมายว�าด�วยการปราบปรามลักษณะขับไล� คือ กฎหมายที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการขับไล� ไถ�ถอน สลัดออก ทําให�

ไม�มีที่พึ่งสําหรับการกระทําความผิดหรือการละเมิดเหมือนสุนัขที่สลัดหมัดออกจากตัวมัน ฉะน้ัน เช�นการทําลายล�างบ�อนการ
พนัน ทําลายช�องโจรทําลายขบวนการค�ายาเสพติด ขบวนการสินบนส�วย 

วินัยหรือกฎหมายลักษณะป�องกัน กับวินัยหรือกฎหมายลักษณะปราบปราม ต�องตราข้ึนมาเพื่อรองรับสนับสนุน
เก้ือกูลซ่ึงกันแก�กัน หากการกระทําความผิดเป=นการละเมิดกฎหมายลักษณะป�องกัน จําต�องใช�กฎหมายลักษณะปราบปราม
มาเป=นเครื่องมือในการแก�ไขกําจัดการกระทําความผิด 

ระเบียบวาระแห�งการบัญญัติกฎหมาย 
ตามหลักพระวินัยบัญญัติ พระพุทธองค�ทรงบัญญัติสิกขาบทภายหลังการกระทําความผิดเฉพาะกรณีไป เม่ือมีการ

กระทําความผิดเกิดข้ึน ก็จะตรัสเรียกประชุมสงฆ�ไต�สวนผู�กระทําความผิดแล�วทรงบัญญัติสิกขาบท โดยมีระเบียบวาระ 8 
วาระดังต�อไปน้ี 

1. กัตถปIญญัติวาระ ว�าด�วยสถานที่ บุคคล ต�นเหตุ ความเป=นมาของการกระทําผิด 
2. กตาปIตติวาระ ว�าด�วยการกําหนดโทษตามความผิดว�าเป=นโทษหนักหรือโทษเบา 
3. วิปIตติวาระ ว�าด�วยการวินิจฉัยความผิดว�า เป=นศีลวิบัติ หรืออาจารวิบัติ หมายความว�า ผิดศีล หรือผิดมารยาท 

เป=นทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติหมายความว�า เห็นผิดหรือเล้ียงชีวิตผิด4. สังคหิตวาระ ว�าด�วยการจัดประเภทความผิดว�าเข�ากับ
ความผิดประเภทใดหรือกลุ�มความผิดใด 

5. สมุฎฐานวาระ ว�าด�วยที่ต้ังหรือแหล�งเกิดของความผิดว�า เกิดทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ 
6. อธิกรณวาระ ว�าด�วยความผิดว�าเป=นความผิดชนิดใด 
7. สมถวาระ ว�าด�วยการระงับและตัดสินความผิดต�าง ๆ โดยวิธีการตัดสินต�างวิธี 
8. สมุจจยวาระ ว�าด�วยการสรุปผลการบัญญัติสิกขาบท ตั้งแต�วารที่ 1 ถึงวาระที่ 7 อีกครั้ง 
ระเบียบวาระแห�งบัญญัติกฎหมายก็เป=นเช�นเดียวกันกับการบัญญัติพระวินัย ในพระวินัย ศีลแต�ละข�อ เรียกว�า 

“สิกขาบท” ส�วนในกฎหมาย กฎหมายแต�ละข�อ เรียกว�า “มาตรา” ในแต�ละสิกขาบทและแต�ละมาตราจะมีบทกําหนดโทษ
ตามความหนักเบาของการกระทําความผิดว�า เป=นครุกาบัติหรือครุโทษ และเป=นลหุกาบัติหรือลหุโทษ 

การตีความกฎหมาย 
การตีความกฎหมาย เรียกว�า สังเคราะห� คือการพิจารณาวินิจฉัยคดีความตามกฎหมายบัญญัติว�าด�วยความผิด 

ลักษณะความผิด การตัดสิน การกําหนดโทษว�าควรตีความอย�างไร ในวิธีการสังเคราะห� 9 วิธี ดังต�อไปน้ี 
1. วัตถุสังคหะ คือการสังเคราะห�ความผิด ได�แก� การตีความว�าความผิดหรือคดีความน้ันเป=นความผิดหรือคดีความ

อย�างไร เช�นคดีแพ�งหรือคดีอาญาหรือทั้งแพ�งทั้งอาญา 
2. วิบัติสังคหะ คือการสังเคราะห�ลักษณะของความผิด ได�แก� การตีความว�า ความผิดน้ันเป=นศีลวิบัติหรืออาจารวิบัติ 

หมายความว�า ผิดกฎหมายหรือผิดขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี เป=นทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ 
3. อาบัติสังคหะ คือการสังเคราะห�โทษ ได�แก� การตีความว�า ต�องโทษชนิดใด โทษหนักหรือโทษเบา 



4. นิทานสังคหะ คือการสังเคราะห�สาเหตุ ได�แก� การตีความว�าสาเหตุของความผิดหรือของคดีความเป=นมาอย�างไร 
5. บุคคลสังคหะ คือการสังเคราะห�บุคคล ได�แก�การตีความว�า บุคคลผู�กระทําความผิด เป=นบุคคลเช�นไร เม่ือว�าด�วย

ชาติ โคตร ตระกูล ฐานะ ยศ เพศ วัย ใครเป=นโจทก� เป=นผู�ต�องหา เป=นจําเลย 
6. ขันธสังคหะ การสังเคราะห�ประเภทหรือกลุ�มความผิด ได�แก� การตีความว�า ความผิดน้ันจัดเข�าในประเภทหรือ

กลุ�มความผิดใด 
7. สมุฎฐานสังคหะ คือการสังเคราะห�ฐานความผิด ได�แก� การตีความว�าความผิดน้ันมีฐานที่เกิดข้ึนจากอะไร ทาง

กาย ทางวาจา หรือทางใจ8. อธิการสังคหะ คือการสังเคราะห�ชนิดของความผิด ได�แก� การตีความว�าคดีความหรือความผิด
น้ัน เป=นความผิดหรือคดีความชนิดใด ใน 4 ชนิด ดังต�อไปน้ี 

1. วิวาทาธิกรณ� ได�แก� เรื่องทะเลาะวิวาท 
2. อนุวาทาธิกรณ� ได�แก� เรื่องการฟ�องร�อง 
3. อาปIตตาธิกรณ� ได�แก� เรื่องการละเมิด 
4. กิจจาธิกรณ� ได�แก� เรื่องงานหรือกิจการต�าง ๆ 
9. สมถสังคหะ คือการสังเคราะห�วิธีการตัดสินความผิด ได�แก� การตีความว�า ความผิดน้ันควรใช�วิธีการตัดสินหรือวิธี

พิพากษาอย�างไร ความผิดจึงจะเป=นอันระงับ 
การสังเคราะห�หรือการตีความกฎหมายทั้ง 9 วิธีน้ี จําเป=นต�องดําเนินการไปตามลําดับข้ันตอนให�ครบถ�วน เพื่อความ

รัดกุม ถูกต�อง เที่ยงตรงและเช่ือถือได� ให�สมกับเป=นกระบวนการสร�างสรรค�ความยุติธรรมแก�ประชาชน และผดุงความสงบสุข
แก�ประเทศชาติบ�านเมือง 

  



บทที่ ๓รัฐสภา 
รัฐสภาคืออะไร 
รัฐสภา คือ สภาแห�งรัฐ เป=นสถานที่ประชุมเก่ียวกับการเมืองการปกครองโดยเฉพาะ มี 2 สภา คือ 

1. สภาผู�แทนราษฎร 
2. วุฒิสภา 

รัฐสภามีอํานาจหน�าที่อย�างไร 
ตามมาตรา 193 แห�งรัฐธรรมนูญฉบับปIจจุบัน รัฐสภามีอํานาจและหน�าที่ 16 อย�าง ดังต�อไปน้ี 

1. ให�ความเห็นชอบในการแต�งต้ังผู�สําเร็จราชการแทนพระองค� ตามมาตรา 19 
2. รับการปฏิญาณตนของผู�สําเร็จราชการแทนพระองค�ต�อรัฐสภาตามมาตรา 19 
3. รับทราบการแก�ไขเพิ่มเติม กฎมณเฑียรบาลว�าด�วยการสืบสันติวงศ� พุทธศักราช 2467 ตามมาตรา 22 
4.รับทราบหรือให�ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ ตามมาตรา 23 
5. ปรึกษาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ใหม�ตามมาตรา 94 
6. มีมติให�รัฐสภาพิจารณาเรื่องอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได�ตามมาตรา 159 
7. ให�ความเห็นชอบในการปyดสมัยประชุม ตามมาตรา 160 
8. เปyดประชุมรัฐสภา ตามมาตรา 161 
9. ให�ความเห็นชอบให�พิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตาม

มาตรา 173 
10. ให�ความเห็นชอบให�พิจารณาร�างรัฐธรรมนูญ แก�ไขเพิ่มเติมร�างพระราชบัญญัติ หรือร�าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต�อไป ตามมาตรา 174 วรรคสอง 
11. ตราข�อบังคับการประชุมรัฐสภา ตามมาตรา 194 
12. ประชุมแถลงนโยบาย ตามมาตรา 21113. เปyดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 213 
14. ให�ความเห็นชอบในการประกาศสงคาม ตามมาตรา 223 
15. แก�ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 313 

จํานวนของสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกรัฐสภา ประกอบด�วย สมาชิก 2 ประเภท จํานวน 700 คน คือ 

1. สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร จํานวน 500 คน โดยเป=นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ 
(Party List) ตามมาตรา 99 จํานวน 100 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ�งเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา 
102 จํานวน 400 คน 

2. สมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 200 คน 
อายุของสมาชิกรัฐสภา 
1. อายุของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร มีกําหนดวาระ 4 ปf นับแต�วันเลือกตั้ง 
2. อายุของสมาชิกวุฒิสภา มีกําหนดวาระ 6 ปf นับแต�วันเลือกตั้ง 
คุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร มีคุณสมบัติตามมาตรา 107 ดังต�อไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 



(2) มีอายุไม�ต่ํากว�า 25 ปfบริบูรณ�ในวันเลือกตั้ง 
(3) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า เว�นแต�เคยเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา 
(4) เป=นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต�เพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังเป=นเวลา

ติดต�อกันไม�น�อยกว�าเก�าสิบวัน 
(5) ผู�สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ�งเขตเลือกตั้ง ต�องมีลักษณะอย�างใดอย�างหน่ึงต�อไปน้ีด�วย คือ 
(ก) มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านในจังหวัดที่สมัครับเลือกตั้งมาแล�วเป=นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าหน่ึงปfนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เคยเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง หรือเคยเป=นสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือ

ผู�บริหารท�องถ่ินในจังหวัดน้ัน 
(ค) เป=นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู�ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป=นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสองปf

การศึกษา 
(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านในจังหวัดที่สมัครับเลือกต้ังเป=นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า

สองปfสมาชิกวุฒิสภามีคุณสมบัติตามมาตรา 125 ดังต�อไปน้ี 
(ก) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(ข) มีอายุไม�ตํ่ากว�าส่ีสิบปfบริบูรณ�ในวันเลือกตั้ง 
(ค) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
(ง) มีลักษณะอย�างใดอย�างหน่ึงตามมาตรา 107 (5) 
ลักษณะต�องห�ามของสมาชิกรัฐสภา 
1. สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
ตามมาตรา 109 บุคคลผู�มีลักษณะดังต�อไปน้ี เป=นบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป=น

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร คือ 
(1) ติดยาเสพติดให�โทษ 
(2) เป=นบุคคลล�มละลายซ่ึงศาลยังไม�ส่ังให�พ�นคดี 
(3) เป=นบุคคลผู�มีลักษณะต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ตามมาตรา 106 

(1)วิกลจริต หรือฟI�นเฟ�อนไม�สมประกอบ (2) เป=นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช หรือ (3)อยู�ระหว�างถูกเถิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(4) ต�องคําพิพากษาให�จําคุกปละถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 
(5) เคยต�องคําพิพากษาให�จําคุกต้ังแต�สองปfข้ึนไป โดยพ�นโทษมายังไม�ถึงห�าปfในวันเลือกตั้ง เว�นแต�ใน

ความผิดอันได�กระทําโดยประมาท 
(6) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให�ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต�อ

หน�าที่ หรือถือว�ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(7) เคยต�องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให�ทรัพย�สินตกเป=นของแผ�นดิน เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพย�สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 



(8) เป=นข�าราชการซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา นอกจากข�าราชการการเมือง 
(9) เป=นสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
(10) เป=นสมาชิกวุฒิสภา 
(11) เป=นพนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการส�วนท�องถ่ิน หรือเป=น

เจ�าหน�าที่อ่ืนๆของรัฐ 
(12) เป=นกรรมการการเลือกต้ัง ผู�ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน 

(13) อยู�ในระหว�างต�องห�ามมิให�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา 295(14) เคยถูกวุฒิสภามีมติ 
ตามมาตรา 307 ให�ถอดถอนออกจากตําแหน�งและยังไม�พ�นกําหนดห�าปf นับแต�วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกต้ัง 

2. สมาชิกวุฒิสภา 
ตามมาตรา 126 บุคคลผู�มีลักษณะดังต�อไปน้ี เป=นบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป=นสมาชิก

วุฒิสภา 
(1) เป=นสมาชิกหรือผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมือง 
(2) เป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือเคยเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและพ�นจากการเป=น

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรมาแล�วไม�เกินหน่ึงปf นับถึงวันสมัครับเลือกต้ัง 
(3) เป=นหรือเคยเป=นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ีในอายุของวุฒิสภาคราวก�อนการรับ

สมัครับเลือกตั้ง 
(4) เป=นบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครับเลือกตั้ง ตามมาตรา 109 
คุณธรรมของสมาชิกรัฐสภา 
ตามหลักพระพุทธศาสนาบัญญัติไว�ว�า สภา คือที่ประชุมของบุคคลผู�เป=นสัตบุรุษ สถานที่ประชุมใดไม�มี

สัตบุรุษ สถานที่ประชุมน้ันไม�เรียกว�า สภา ชนเหล�าใดไม�พูดธรรมะ ชนเหล�าน้ันไม�ใช�สัตบุรุษ สมดังพระบาลีว�า 
น สา สภา ยัตถะ น สันติ สันโต 
น เต สันโต เย น ภณันติ ธัมม 
สภาใดไม�มีสัตบุรุษ สภาน้ันไม�ใช�สภา 
ชนใดเหล�าใดไม�ว�าธรรม ชนเหล�าน้ันไม�ใช�สัตบุรุษ. 
ดังน้ัน สมาชิกรัฐสภา ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือเป=นบุคคลระดับ “สัตบุรุษ” คือ คนดี เพียบพร�อมไป

ด�วยคุณธรรมของสัตบุรุษ 7 ประการ ดังต�อไปน้ี 
1. มีศรัทธา (สัทโธ) 
บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดีต�องมีศรัทธาความเช่ือถือที่ถูก�อง 4 อย�าง คือ (1) เช่ือถือกรรม เช่ือว�าการ

กระทําดีและการกระทําช่ัวมีอยู�จริง (2) เช่ือถือผลกรรม เช่ือว�าผลการกระทําดีและผลการกระทําช่ัวมีจริง (3) 
เช่ือถือว�าสรรพสัตว�ทั้งหลาย ทั้งตนเองและผู�อ่ืนเป=นเจ�าของกรรม (กัมมัสสโก) พึ่งพาอาศัยกรรม (กัมมปฏิสรโณ) มี
กรรมเป=นพวกพ�องเผ�าพันธุ� (กัมมพันธุ) เป=นทายาทของกรรม (กัมมาทายาทโท) จักทําดีหรือช่ัวตนเองเป=นผู�รับผล
ของการกระทําน้ัน (กัลยาณํ วา ปาปกํ วา ยัง กัมมํ กริสสันติ ตัสสะ ทายทโท ภวิสสันติ) เมื่อตนเองทําความช่ัวจัก
บ�ายเบี่ยงเล่ียงหลบความรับผิดชอบหรือปIดป�ายความช่ัวให�คนอ่ืนก็ไม�ได� หรือเม่ือตนเองทําดี จักมอบความดีให�คน



อ่ืน แบ�งปIนความดีให�คนอ่ืน ก็ไม�ได�เช�นเดียวกัน เหมือนคติธรรมคําคมที่ว�า “ความดีไม�มีให� อยากได�ต�องทําเอง” 
และ (4) เช่ือถือในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ�า พระธรรม และพระสงฆ� เช่ือว�าพระพุทธเจ�าตรัสรู�จริง ลด ละ เลิก 
กิเลสจริง พระธรรมมีจริง และพระสงฆ� คือ สาวกที่ดีจริง 

2. มีศีล (สีลวา)บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดีต�องมีความประพฤติดีมีความสะอาดทั้งภายนอก และ
ภายใน ภายนอกคือการแสดงออกทางกาย ได�แก� การเคารพกฎหมาย เคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ยึดถือ
ระเบียบวินัยต�างๆของสังคมบ�านเมือง มีอาชีพการงานที่สะอาด ภายในก็คือ รู�จักสํารวมระมัดระวัง ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และใจของตนเองให�ดี อย�าเสพบริโภคกามารมณ�จนเกิดความเสียหาย เสียคน เสียงาน 

3. มีหิริและโอตตัปปะ (หิริโอตตัปปสัมปIนโน) 
บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดี ต�องมีความละอายและความเกรงกลัวในการทําความช่ัวความเลวทราม

ต�างๆ ต�องงดเว�นอย�างเด็จขาดด�วยละอายตนเอง เกรงผู�อ่ืน เกรงกฎหมาย และเกรงกฎแห�งกรรม (อัตตานุวาทภัย 
ปานุวาทภัย ราชทัณฑภัย ทุคคติภัย) 

4. มีความรู�ดี (พหุสสุโต) 
บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดี ต�องมีความรู�มาก มีการศึกษาดี มีความใฝLรู�ใฝLศึกษาค�นคว�าวิเคราะห�วิจัย

ส่ือสารข�อมูลที่ดี มีวิสัยทัศน� เจนจัด เช่ียวชาญในความรู�ต�างๆ เยกว�าเป=น พหูสูต บุคคลผู�เป=นพหูสูตน้ันมีคุณสมบัติ 
5 อย�างคือ (1) ฟIงหมด (2)จดมาก (3)ปากไว (4)ใจคิด (5)ไม�เห็นผิดจากความถูกต�องดีงาม 

5. มีความขยันหม่ันเพียร (อารัทธวีริโย) 
บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดี ต�องมีความขยันหมั่นเพียร ไม�เกียจคร�าน มีความบากบั่น มุมานะ

พยายาม ไม�ย�อท�อ ไม�ถ�อถอย มีใจใฝLสู�ไม�อู�งาน เพียรพยายามที่จักป�องกันและกําจัดความช่ัวความเส่ือม เพียร
พยายามที่จักพัฒนาและอนุรักษ�ความดีงามให�ยั่งยืนยาวนาน ให�เจริญรุ�งเรืองย่ิงข้ึน 

6. มีสติดี (สติมา) 
บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดีน้ัน ต�องเป=นคนมีสติดี มีสติม่ันคง มีความตื่นตัว กระตือรือร�น 

กระฉับกระเฉง แคล�วคล�องว�องไว รู�เท�าทันทุกสถานการณ� เป=นคนไวต�อการเปล่ียนแปลงต�างๆไวต�อความคิด ไวต�อ
ความช่ัวและความดีที่เกิดข้ึน ตั้งอยู�และดับไป ทั้งของตน ของคน ของงาน ของบ�านเมือง และของโลก 

7. มีปIญญาดี (ปIญญวา) 
บุคคลผู�เป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดีน้ัน ต�องมีปIญญา ความรอบรู� ความเฉลียวฉลาด ฉลาดฟIง ฉลาดคิด และ

ฉลาดทํา มีความรอบรู�ในความเจริญและความเส่ือม ฉลาดในการเข�าถึงความเจริญและกําจัดความเส่ือมต�างๆมี
ความรู�มาก รู�แน�น รู�ชัดเจน รู�แหลมคม รู�ทะลุทะลวง รู�จนหมดความโง�เขลา เบาปIญญา มีความรู�ดี รู�อย�างมีเหตุผล 
และรู�หลุดพ�นอวิชชาปIญหาทุกอย�าง 

คุณลักษณะของสัตบุรุษหรือของ “คนดี” 
มีปIญหาค�างคาใจไม�มีคําตอบให�ประชาชนอยู�อย�างหน่ึงว�า จะรู�ได�อย�างไร บุคคลน่ันเป=นสัตบุรุษหรือเป=นคน

ดี? 
พระพุทธองค�ทรงแสดงไว�ในจุฬปุณณมสูตร มัชณิมนิกายอุปริปIณณาสก� พระสุตตันปyฎกว�า 
(1) การที่อสัตบุรุษหรือคนช่ัว จะพึงรู�ว�า ผู�ใดเป=นอสัตบุรุษหรือเป=นคนช่ัว เป=นเรื่องที่เป=นไปไม�ได�(2) การ

ที่อสัตบุรุษหรือคนช่ัว จะพึงรู�ว�า ผู�ใดเป=นสัตบุรุษหรือเป=นคนดีเป=นเรื่องที่เป=นไปไม�ได� 



แล�วอย�างน้ี เราจะรู�ได�อย�างไร จะดูออกอย�างไรว�า คนน้ีเป=นคนช่ัวหรือคนดี เป=นอสัตบุรุษหรือ สัตบุรุษ พระ
พุทธองค�ทรงมี “เคร่ืองกรองคนดีและคนช่ัว” ไว�ให�เราตรวจสอบคนจากพฤติกรรมการแสดงออกมาภายนอก 7 
ประการดังน้ี 

1. ดูจากการคบหา (ภัตติ) 
บุคคลใดคบหาสมาคมกับอสัตบุรุษหือคนช่ัว (อสัปปุริสภัตตี) คือ คนที่ไม�มีคุณธรรม 7 อย�าง ไม�มีศรัทธา 

ไม�มีศีล ไม�มีหิริ และโอตตัปปะ มีความรู�น�อย เกียจคร�าน เป=นคนเสียสติ และ โง�เขลาเบาปIญญา ไม�รู�จักอะไรดีอะไร
ช่ัว บุคคลน้ันเป=นอสัตบุรุษ หรือเป=น “คนช่ัว” 

ส�วนบุคคลใดคบหารสมาคมกับสัตบุรุษหรือคนดี (สัปปุริสภัตตี) คนที่มีคุณธรรมของคนดี 7 อย�างดังกล�าว 
บุคคลน้ันคือสัตบุรุษ หรือ เป=น “คนดี” 

2. ดูจากการคิด (จินตี) 
บุคคลใดคิดเบียดเบียนตนเอง คิดเบียดเบียนผู�อ่ืน และคิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู�อ่ืน ด�วยการ

เบียดเบียนชนิดต�างๆบุคคลน้ัน คือ อสัตบุรุษ หรือเป=น “คนช่ัว” 
ส�วนบุคคลใดไม�คิดเบียนเบียนตนเอง ไม�คิดเบียดเบียนผู�อ่ืน และไม�คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู�อ่ืน บุคคล

น้ันคือสัตบุรุษ หรือเป=น “คนดี” 
3. ดูจากการปรึกษาหารือ (มันตี) 
บุคคลใดปรึกษาหารือเพื่อทําร�ายตนเอง ทําร�ายผู�อ่ืน และทําร�ายทั้งตนเองและผู�อ่ืน บุคคลน้ันเป=นอสัตบุรุษ 

หรือเป=น “คนช่ัว” 
บุคคลใดไม�ปรึกษาหารือเพื่อทําร�ายตนเอง ทําร�ายผู�อ่ืน และไม�ทําร�ายทั้งตนเองและผู�อ่ืน บุคคลน้ันเป=น

สัตบุรุษ หรือเป=น “คนดี” 
4.ดูจากการพูด (วาโจ) 
บุคคลใดชอบพูดโกหก ชอบพูดส�อเสียดให�แตกความสามัคคี ชอบพูดคําหยาบ และชอบพูดเพ�อเจ�อไร�สาระ 

ซึ่งเป=นการพูดของอสัตบุรุษหรือของคนช่ัว (อสัปปุริสวาโจ) บุคคลน้ันคือ อสัตบุรุษ หือเป=น “คนช่ัว” 
บุคคลใดชอบพูดคําสัตย� ชอบพูดสมานสามัคคี ชอบพูดคําอ�อนหวาน นุ�มนวล ไม�หยาบคาย ไพเราะ และ

ชอบพูดแต�พอเหมาะพอดี มีขอบเขตไม�เพ�อเจ�อ บุคคลน้ันคือสัตบุรุษ หรือเป=น “คนดี” 
5. ดูจากการกระทํา (กัมมันโต)บุคคลใดมีการกระทําของอสัตบุรุษหรือของคนช่ัว ได�แก�มีการกระทําหรือ

การงานที่เบียดเบียนทําร�ายคน สัตว� ส่ิงของ ชอบฆ�าสัตว� (ปาณาติปาตี) ชอบลักทรัพย�เป=นมิจฉาชีพ (อทินนาทายี) 
และชอบประพฤติผิดกาม (กาเมสุมิจฉาจารี) บุคคลน้ันเป=นอสัตบุรุษ หรือเป=น “คนช่ัวบุคคลใดมีเมตตากรุณา
เอ้ือเฟ��อช�วยเหลือเผ่ือแผ�คน สัตว� ส่ิงของ ประกอบอาชีพสุจริต และไม�ประพฤติผิดในกาม เว�นขาดจากปาณาติบาต 
อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร บุคคลน้ันคือสัตบุรุษ หรือเป=น “คนดี” 

6.ดูจากการเห็น (ทิฏฐี) 
บุคคลใดมีความเห็นของอสัตบุรุษ (อสัปปุริสทิฏฐี) คือเห็นว�า การให�ทานไม�มีผล การบูชาไม�มีผล การกราบ

ไหว�ไม�มีผล ผลของกรรมดีและกรรมช่ัวไม�มี โลกน้ีไม�มี โลกหน�าไม�มี มารดาไม�มี บิดาไม�มี โอปปาติกะไม�มี สมณะ
พราหมณ�ผู�ประพฤติดีปฏิบัติชอบ รู�แจ�งทั้งโลกน้ีและโลกหน�าไม�มี บุคคลน้ันคือ อสัตบุรุษ หรือเป=น “คนช่ัว” 

บุคคลใดมีความเห็นถูกต�องเป=นสัมมาทิฐิ เห็นอย�างสัตบุรุษหรือคนดีเห็น (สัปปุริสทิฏฐี) บุคคลน้ันคือ
สัตบุรุษ หรือเป=น “คนดี” 



7. ดูจากการให� (ทาน ) 
บุคคลใดให�แบบอสัตบุรุษหรือคนช่ัวให� (สัปปุริสทานํ เทติ) คือ (1) ให�โดยไม�เคารพ (2) ไม�ให�ด�วยมือของ

ตนเอง ชอบฝากคนอ่ืน (3) ให�โดยไม�ได�ตั้งใจให� (4) ให�ของเหลือเดนของเสีย ของทิ้ง (5) ให�โดยไม�คํานึงถึงผลของ
การให�ว�าเกิดผลดีหรือผลร�ายต�อตนเองผู�อ่ืนและส�วนรวม บุคคลน้ันคือ อสัตบุรุษ หรือเป=น “คนช่ัว” 

บุคคลใดให�อย�างสัตบุรุษหรือคนดีให� (สัปปุริสทานํเทติ) คือ (1)ให�โดยความเคารพ (2) ให�ด�วยมือของ
ตนเอง ไม�ชอบฝากคนอ่ืนให� (3) ให�ด�วยความต้ังใจให� (4) ให�ของดีงามประณีต ของใหม�เอ่ียม (5) ให�โดยคํานึงถึงผล
ของการให�ว�าเกิดผลดีหรือผลร�ายต�อตนเอง ผู�อ่ืน และส�วนรวม บุคคลน้ันคือ สัตบุรุษ หรือเป=น “คนดี” 

พระพุทธองค�ทรงตรัสไว�อีกว�า 
(1) สัตบุรุษหรือคนดีจักพึงรู�ว�าคนน้ีเป=นคนดี เป=นเร่ืองที่เป=นไปได� 
(2) สัตบุรุษหรือคนดีจักพึงรู�ว�า คนน้ีเป=นคนไม�ดี เป=นเร่ืองที่เป=นไปได� 
ดังน้ัน ระหว�างอสัตบุรุษ หรือคนช่ัว กับสัตบุรุษ หรือคนดีจึงมีความแตกต�างกันอย�างเห็นได�ชัดเจนมาก 

หากเราอาศัย “เคร่ืองกรองคน” ของพระพุทธองค�ดังได�กล�าวมาน้ีในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา ทั้ง 2 สภา คือ 
วุฒิสภา กับ สภาผู�แทนราษฎร 

สัตบุรุษ หรือคนดีจึงเป=นบุคคลผู�สมควรได�รับการเลือกตั้งจากประชาชน เป=นผู�แทนของประชาชนข้ึนครอง
อํานาจอธิปไตยแห�งบ�านเมือง สมควรเป=นผู�ได�นับการยกย�องให�เป=น “ผู�ยิ่งใหญ�” (มหัตตตา) ทั้ง 2 ประการ คือ 

1.ยิ่งใหญ�ในหมู�เทพ (เทวมหัตตตา) ได�แก� เป=นผู�ย่ิงใหญ�ในหมู�ผู�ปกครองบ�านเมืองด�วยกัน คือในรัฐสภา2.
ยิ่งใหญ�ในหมู�มนุษย� (มนุสสมหัตตตา) ได�แก� เป=นผู�ย่ิงใหญ�ในหมู�ประชาชนอาณาประชาราษฎรทั้งแผ�นดิน 

ได�รับการยกย�อง นับถือ เคารพ และบูชา ตลอดกาลกล�าวคือ เป=นทั้ง “รัฐบุรุษ” (State man) และเป=นทั้ง 
“ขวัญใจประชาชน” (Popular Award) ได�รับการเลือกต้ังตลอดกาล 

ข�อบังคับ 
ว�าด�วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
และกรรมาธิการ พ.ศ.2542 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 191ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และข�อ 

132 ทวิ ของข�อบังคับการประชุมสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ.2540 ซึ่งแก�ไขเพิ่มโดยข�อบังคับการประชุมสภา
ผู�แทนราษฎร แก�ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 1) พ.ศ.2541 สภาผู�แทนราษฎรจึงตราข�อบังคับว�าด�วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ.2542ข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 

ข�อ 1 ข�อบังคับน้ีเยกว�า “ข�อบังคับว�าด�วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและกรรมาธิการ 
พ.ศ.2542” 

ข�อ 2 ข�อบังคับน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต�นไป 
ข�อ 3 ในข�อบังคับน้ี คําว�า 
“สมาชิก” หมายถึงกรรมาธิการสามัยและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภาผู�แทนราษฎรตั้งข้ึน 
“กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภาผู�แทนราษฎรต้ังข้ึน 
ข�อ 4 ให�ประธานสภาผู�แทนราษฎรรักษาการตามข�อบังคับน้ี และมีอํานาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม

ข�อบังคับน้ี 
หมวด 1 



ส�วนที่ 1 
อุดมคติของการเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและกรรมาธิการ 
ข�อ 5 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย�เป=นแบบอย�างที่ดีใน

การเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป=นประมุข 
ข�อ 6 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องเป=นแบบอย�างที่ดีในการรักษาไว�และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข�อ 7 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องเป=นแบบอย�างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข�อ 8 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องเป=นแบบอย�างที่ดีในการปฏิบัติตามข�อบังคับการประชุมสภา

ผู�แทนราษฎรโดยเคร�งครัดข�อ 9 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องมีอุดมการณ� ในการทํางานเพื่อประเทศชาติและรับ
ใช�ประชาชนอย�างเต็มความสามารถ ด�วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย� สุจริต เสียสละ 

ข�อ 10 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องปฏิบัติตนอยู�ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดย
ส�วนตัวและโดยหน�าที่ความรับผิดชอบต�อสาธารณชน 

ส�วนที่ 2 
การปฏิบัติหน�าที่ในฐานะที่เป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและกรรมาธิการ 
ข�อ 11 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องรักษาไว�ซึ่งช่ือเสียงของรัฐสภาและๆไม�กระทําการใดๆอันอาจก�อให�

เกิดความเส่ือมเสียต�อเกียรติภูมิของประเทศและรัฐสภา 
ข�อ 12 สมาชิก และกรรมาธิการ จักต�องถือว�าผลประโยชน�ของประเทศชาติและประชาชนเป=นส่ิงสูงสุด มี

ความยุติธรรม และปฏิบัติต�อประชาชนทั่วไปอย�างเสมอหน�ากัน 
ข�อ 13 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องเคารพสิทธิเสรีภาพส�วนบุคคลของผู�อ่ืนไม�แสดงกิริยาหรือใช�วาจา

อันไม�สุภาพ อาฆาตมาดร�าย ใส�ร�ายหรือเสียดสีบุคคลใด โดยไม�มีหลักฐาน หรือนําเอาเรื่องที่เป=นเท็จมาอภิปราย
แสดงความเห็น ในที่ประชุมสภาผู�แทนราษฎรหรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการหรือที่อ่ืนใด 

ข�อ 14 สมาชิก และกรรมาธิการ จักต�องไม�ใช�สถานะหรือตําแหน�งการเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือ
กรรมาธิการเข�าไปก�าวก�ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต�งตั้ง ย�าย โอน เล่ือนตําแหน�ง และเล่ือนข้ันเงินเดือนของ
ข�าราชการซึ่งมีตําแหน�งเงินเดือนประจํา และมิใช�ข�าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถ่ิน หรือให�บุคคลดังกล�าวพ�นจากตําแหน�ง 

ข�อ 15 สมาชิกและกรรมาธิการ จักต�องอุทิศเวลาให�แก�การประชุมโดยไม�ขาดการประชุมสภาผู�แทนราษฎร 
หรือการประชุมคณะกรรมาธิการที่กระทําเป=นการลับ โดยไม�นําไปเปyดเผยแก�ผู�ใดหรือในทางใด เว�นแต�เป=นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข�อบังคับการประชุมสภาผู�แทนราษฎร 

ข�อ 16 สมาชิกและกรรมาธิการ จักต�องอุทิศเวลาให�แก�การประชุมโดยไม�ขาดประชุมสภาผู�แทนราษฎรเกิน
จํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม หรือขาดประชุมคณะกรรมาธิการติดต�อกันเกินสามครั้ง เว�นแต�
ในกรณีเจ็บปLวย หรือเหตุสุดวิสัย 

ข�อ 17 สมาชิกและ กรรมาธิการ จักต�องพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู� หรือเรื่องร�องทุกข� ที่เป=นประโยชน�
ต�อประเทศชาติและประชาชนส�วนรวมโดยเร็ว 

ข�อ 18 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องไม�คบหารหรือให�การสนับสนุนแก�ผู�ประพฤติผิดกฎหมาย 
ข�อ 19 สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเย่ียมเยียนและรับฟIงเรื่องราวร�องทุกข�ของประชาชน 



ข�อ 20 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก�กรณีเมื่อปฏิบัติหน�าที่บกพร�อง 
หรือผิดพลาดอย�าร�ายแรง 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย 34 
ข�อ 21 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องไม�ใช�และบิดเบียนข�อมูลข�าวสารของทางราชการเพื่อให�ผู�อ่ืน หรือ

ประชาชนเข�าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน�ส�วนตัวและพรรคพวก 
ข�อ 22 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องไปร�วมมือกับบุคคลหรือองค�กรใดๆ กระทําการหรือแสวงหา

ผลประโยชน�ที่ขัดต�อการทําหน�าที่ และความรับผิดชอบในวงราชการ ต�อเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ 
ส�วนที่ 3 
ความเก่ียวพันของตน ครอบครัว และบุคคลอ่ืน 
ข�อ 24 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องไม�ยินยอมให�บุคคลในครอบครัวหรือผู�อ่ืนใช�ตําแหน�งหน�าที่ของตน

โดยมิชอบ 
ข�อ 25 สมาชิก และกรรมาธิการ ต�องไม�นําความลับของราชการไปเพื่อใช�ให�เกิดประโยชน�แก�ตนเองหรือ

ผู�อ่ืน ทั้งในขณะที่ดํารงตําแหน�ง หรือเม่ือพ�นจากตําแหน�งหน�าที่เว�นแต�กฎหมายจะอนุญาตให�กระทําได� 
ข�อ 26 สมาชิกและกรรมาธิการจักต�องไม�เรียกร�องของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน 

เพื่อประโยชน�ต�างๆอันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน�าที่ของตน และจะต�องดูแลให�คู�สมรสและบุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติเช�นเดียวกันด�วย 

หมวด 2 
การควบคุมให�เป=นไปตามจริยธรรม 
ข�อ 27 ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎร”จํานวนย่ีสิบเอ็ด

คน ประกอบด�วยประธานสภาผู�แทนราษฎรเป=นประธานกรรมการโดยตําแหน�ง และกรรมการอ่ืนอีกย่ีสิบคนซึ่งเลือก
จากผู�ซึ่งเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่มีอยู�ในสภาผู�แทนราษฎรพรรคละหน่ึงคน จํานวน
กรรมการที่เหลือให�พิจารณาตามสัดส�วนของจํานวนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของแต�ละพรรคการเมืองที่มีอยู�ในสภา
ผู�แทนราษฎรจนครบ 

กรณีที่มีจํานวนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเกินกว�าย่ีสิบพรรคให�เลือกกมการตามวรรคหน่ึง 
จากพรรคการเมืองย่ีสิบพรรคแรกพรรคละหน่ึงคน 

ข�อ 28 กรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎรพ�นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(1) อายุของสภาผู�แทนราษฎรส้ินสุดลง หรือมีการยุบสภาผู�แทนราษฎร 
(2) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป=นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ขาดการประชุมสามครั้งติดต�อกันโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร และ มิได�แจ�งเป=นหนังสือให�ประธาน

กรรมการทราบ 
(6) สภาผู�แทนราษฎรมีมติให�ออก 
(7) พรรคการเมืองที่กรรมการเป=นสมาชิกถูกยุบ 



ข�อ 29 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎร มีหน�าที่ส�งเสริมสนับสนุนกํากับให�มีการปฏิบัติตาม
ข�อบังคับว�าด�วยประมวลจริยธรรมน้ีอย�างเคร�งครัด 

หลักเกณฑ� วิธีการ และระเบียบข�อบังคับในการนําเสนอเร่ืองเข�าสู�การพิจารณาและวิธีพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎร ให�เป=นไปตามที่คณะกรรมการซ่ึงต�องได�รับความเห็นชอบจากสภา
ผู�แทนราษฎร 

ข�อ 30 วิธีพิจารนาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎรอย�างน�อยต�องมีหลักประกันข้ันพื้นฐาน
เรื่องพิจารณาโดยเปyดเผย การให�โอกาสคู�กรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนก�อนการวินิจฉัย การให�
สิทธิคู�กรณีขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับตน การเปyดโอกาสให�มีการคัดค�านกรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎร 

คําวินิจฉัยของคณะกรมการให�เอาคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนกรรทการทั้งหมดเท�าที่มี
อยู� การให�เหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของคณะกรรมการอย�างน�อยต�องประกอบด�วยความเป=นมา หรือคํา
กล�าวหา สรุปข�อเท็จจริงที่ได�มาจากการพิจารณาและบทบัญญัติของข�อบังคับที่เก่ียวข�อง 

ข�อ 31 สมาชิกและกรรมาธิการที่วางตนอยู�ในกรอบข�อบังคับว�าด�วยประมวลจริยธรรมน้ีอย�างเคร�งครัดจน
เป=นแบบอย�างที่ดี ควรได�รับการยกย�องให�เป=นที่ประจักษ�ต�อสาธารณชน 

ข�อ 32 ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู�แทนราษฎรมีคําวินิจฉัยว�าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู�ใดฝLา
ฝ�นข�อบังคับว�าด�วยประมวลจริยธรรมข�อใด คณะกรรมการมีอํานาจที่จะลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผู�น้ัน โดย
การตําหนิหรือประณามให�เป=นที่ประจักษ�และรายต�อสภาผู�แทนเพื่อทราบ 

  



บทที่ ๔ 
บริหารตามหลักพระพุทธศาสนา 

การบริหารคืออะไร 
การบริหาร มีคําแปลและมีความหมายหลากหลายนัยดังต�อไปน้ี 

1. คําว�า บริหาร มาจากภาษาบาลีว�า ปริหาร มาจากศัพท�ว�า ปริ แลว�า “รอบ” และ หร ธาตุในความ “นําไป” 
ดังน้ัน คําว�า บริหาร จึงแปลว�า นําไปโดยรอบ อีกสํานวนหน่ึง คําว�า บริหาร แปลว�า อ�อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังใน
ประโยคภาษาบาลี ว�า “ปIญหัง ปริหริตุง สมัตโถ” แปลว�า ผู�สามารถเพื่อการา อ�อมหนี หลีกหนี หลบซ่ึงปIญหา หรือแปลว�า 
ผู�สามารถบริหารปIญหา และนําปIญหาไปโดยรอบ หรือกําจัดปIญหาให�หมดส้ินไปฯ 

1. คําว�า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว�า ADMINISTER และ ADMINISTRATION แปลความหมายได�หลายนัย 
คือ ปกครอง , ดําเนินการ, อํานวยการ, จัดการ , จัดให� , วาง , ส�งเสริม, บํารุง 

จากคําแปลและความหมายตามข�อ 1 และ ข�อ 2 ดังกล�าว การบริหารจึงคือสภาวะและลักษณะ 10 ประการ
ดังต�อไปน้ี 

1. นํา : TO LEAD 
2. หนี : TO LIBERATE 
3. ปกครอง : TO RULE 
4. ดาเนินการ : TO RUN 
5. อานวยการ : TO FACILITATE 
6. จัดการ : TO MANAGE 
7. ให� : TO DELIVER 
8. สร�าง : TO ESTABLISH 
9. ส�งเสริม : TO PROMOTE 
10. บารุง : TO PATRONIZE 
สภาวะและลักษณะ 10 ประการดังกล�าวน้ี สามารถนํามาวิเคราะห�และอธิบายเพื่อให�เข�าใจคําว�า การ

บริหาร ได�อย�างชัดเจนเห็นแจ�งตามลําดับ ดังน้ี     
“นํา”   การบริหาร คือ การนํา มีความหมายดังต�อไปน้ี 

1. ก�าวไปข�างหน�า 
2. นําทาง 
3. ชักจูง 
4. กระตุ�นให�ทํา 
5. เป=นแบบอย�าง 
6. เริ่มต�น 
7. บุกเบิก 

“หนี” การบริหาร คือ การหนี มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. ทิ้ง 
2. ปล�อย 



3. เลิก 
4. งดเว�น 
5. ปราศจาก 
6. พ�น 
7. ข�าม 
8. ทําให�ส้ินสุด 

“ปกครอง”  การบริหาร คือ การปกครอง มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. บังคับ 
2. ควบคุม 
3. ห�าม 
4. จัดระเบียบ 
5. หน�วงเหน่ียว 
6. ยับยั้ง 
7. มีอํานาจเหนือ 
8. เป=นเจ�าของ 

ดําเนินการ   การบริหาร คือ การดําเนินการ มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. ว่ิง 
2. รีบ 
3. หล่ังไหล 
4. ไม�ขาดตอน 
5. ติดตาม 
6. แสดง 
7. ปฏิบัติการ 
8. เผยโฉม 
9. เสนอ 
10. พยายาม 
11. รับใช� 
12. ดูแล 
13. ก�อให�เกิด 
14. เข�าสู�เป�าหมาย 

อํานวยการ  การบริหาร คือ การอํานวยการ มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. ให�ความสะดวก 
2. ช�วยเหลือให�ก�าวหน�า 
3. เปyดโอกาส 
4. ขจัดความยุ�งยาก 



5. ทําให�ง�าย 
6. เตรียมให�พร�อม 
7. คล�องแคล�ว 
8. ยืดหยุ�น 
9. สบาย 

จัดการ   การบริหาร คือ การจัดการ มีความหมาย ดังต�อไปน้ี 
1. ใช�ให�ทํา 
2. ยึดถือ 
3. ให�อยู�ในอํานาจ 
4. รับมือ 
5. ควบคุมได� 
6. บรรลุเป�าหมาย 

ให�   การบริหาร คือ การให� มีวามหมายดังต�อไปน้ี 
1. ช�วยเหลือ 
2. ช�วยให�รอด 
3. ช�วยให�เป=นอิสระ 
4. ให�กําเนิด 
5. ยอมสละ 
6. ส�ง 
7. มอบ 
8. มุ�งหมาย 
9. แสดงให�เห็น 

สร�าง  การบริหาร คือ การสร�าง มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. ตั้ง 
2. สร�าง 
3. ทําให�มั่นคง 
4. อยู�ยั่งยืน 

ส�งเสริม  การบริหาร คือ การส�งเสริม มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. เล่ือนข้ัน 
2. สนับสนุน 
3. ให�กําลังใจ 
4. คอยช�วยเหลือ 

บํารุง   การบริหาร คือ การบํารุง มีความหมายดังต�อไปน้ี 
1. อุปการะ 
2. อุดหนุน 



3. เล้ียงดู 
4. รองรับ 

ดังน้ัน จากการแปลความหมายของคําว�า บริหาร ที่แสดงมา ย�อมเป=นที่เข�าใจตรงกันโดยสรุปอีกครั้งว�า 
การบริหาร คือ การนําตน คน นํางาน นําบ�านเมือง 
การบริหาร คือ การหนีปIญหาและทําให�ปIญหาหมดส้ินไป 
การบริหาร คือ การครองตน ครองคน ครองงาน ครองบ�านเมือง 
การบริหาร คือ การปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ืองมุ�งสู�เป�าหมาย 
การบริหาร คือ การทําให�เกิดสภาพคล�องในการทํางาน 
การบริหาร คือ การบังคับงานและบัญชาคนให�ทํางานจนสําเร็จ 
การบริหาร คือ การเสียสละเพื่อช�วยเหลือให�รอดพ�น 
การบริหาร คือ การสร�างความมั่นคงอย�างยั่งยืน 
การบริหาร คือ การยกระดับประคับประคองงานให�เจริญยิ่งข้ึน 
การบริหาร คือ การเล้ียงดู 
หลักการบริหาร 

คําว�า หลัก หมายถึง ส่ิงที่มั่นคง เป=นที่ยึดเหน่ียว ช้ีนํา และพึ่งพาอาศัย เช�น หลักบ�านการเมือง หลักสูตร หลักปฏิบัติ 
หลักการบริหาร จึงคือส่ิงยึดเหน่ียว ช้ีนํา และพึ่งพาอาศัยในการบริหาร ประกอบด�วยหลัก 3 หลัก ดังต�อไปน้ี 

1.หลักการ 
2.หลักวิชา 
3.หลักธรรม 
หลักการ คือ นโยบาย แผนงาน กระบวนการ ระเบียบการ กฎหมาย ข�อบังคับ ขนบ ธรรมเนียม จารีต ประเพณี ใน

การบริหาร 
หลักวิชา คือ องค�ความรู�ในสรรพวิทยาการต�างๆ ทั้งในด�านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 

การศึกษา ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล�อมที่จะเอ้ืออํานวยให�การบริหารมีสมรรถนะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
หลักธรรม คือ ศาสนาธรรมในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน บริหารบ�านเมือง ไม�ให�เกิดความเดือดร�อน วุ�นวาย 
เสียหาย อันเป=นหลีกสําคัญที่จะประคับประคองรองรับส�งเสริมหลักการและหลักวิชาให�เป=นไปเพื่อคุณประโยชน�และความสุข 
ทั้งแก�ตน แก�คน แก�งาน และแก�บ�านเมือง 
หลักบริหาร จึงหมายถึง หลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการบริหาร ทั้งในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน และ
บริหารบ�านเมือง 
การบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา 
การบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา มี 2 หลักแม�บทที่สําคัญ คือ 
1. หานินิคคหะ ได�แก� การป�องกันและกําจัดความเส่ือม หรือ การบําบัดทุกข� 
2. วุฒิปIคคหะ ได�แก� การสร�างและรักษาความเจริญ หรือการบํารุงสุข 
คําว�า หานิ แปลว�า ความเส่ือม นิคคหะ แปลว�า การกด การข�ม การกําจัด 
ความเส่ือมมีอาการแสดงออกให�เห็น 20 ลักษณะดังต�อไปน้ี 
1. ความช่ัว (บาป) 



2. ความตํ่าทราม (ลามก) 
3. ความถ�อย (วสละ) 
4. ความไม�ฉลาด (อกุศล) 
5. ความลําบาก (กิลมถะ) 
6. ความไม�สบาย (อสัปปายะ) 
7. ความไม�มีประโยชน� (อนัตถะ) 
8. ความไม�เก้ือกูล (อสัญหิตะ) 
9. ความไม�งาม (อกัลยาณตา) 
10. ความสกปรก (อสุจิ) 
11. ความน�ารังเกียจ (ชิคุจฉนียตา) 
12. ความไม�น�ารัก (อัปปyยตา) 
13. ความอึดอัดคับแคบ (อติสัมพาธตา) 
14. ความเดือดร�อน (ปริฬาโห) 
15. ความวุ�นวาย (ทรถะ) 
16. ความทรุดโทรม (โรค) 
17. ความมืด (ตมะ) 
18. ความบอด (อันธการ) 
19. ความไม�ปลอดภัย (นิกเขมะ) 
20. ความทนได�ยาก (ทุกข�) 
วุฒิ แปลว�า ความเจริญ ปIคคหะ แปลว�า การยกย�องเชิดชู การประคับประคอง ความเจริญอาการแสดงออกให�เห็นตรงกัน
ข�ามกับความเส่ือมโทรม มี 7 ลักษณะ คือ 
1. ไม�มีความทรุดโทรม (อาโรคยะ) 
2. ไม�มีโทษ (อนวัชชะ) 
3. มีความฉลาด (โกศลสัมภูตะ) 
4. มีความสะดวกสบาย (สุขวิปากะ) 
5. มีความหลักแหลม (เฉกะ) 
6. มีความปลอดภัย (เขมะ) 
7. มีความสงบไม�วุ�นวาย (นิททรถะ) 
พระพุทธศาสนาได�กําหนดหลักการบริหารไว�ในปธานสูตร เรียกว�า “สัมมัปปธาน” คือ ความเพียรที่ถูกต�องที่ควรตั้งไว�ใน
เบื้องหน�าในกิจการทั้งปวง 4 หลักใหญ� คือ 
1. สังวรปธาน : หลักการป�องกัน 
สังวร แปลว�า สํารวม ระมัดระวัง ปyดก้ัน ขวางก้ัน กีดกัน ปyดป�อง ห�ามไม�ให�ความช่ัว ความเส่ือมที่ยังไม�เกิดให�เกิดข้ึน 
หลักการบริหารที่เยกว�า สังวรปธาน มีมาตรการในการดําเนินการ 4 มาตรการ ดังต�อไปน้ี 
สังวรปธาน จึงคือ หลักการบริหารด�วยศีล หรือด�วยหลักนิติบัญญัติน่ันเอง 



1. ปาฏิโมกขสังวร คือการสํารวมระวัง เคารพเช่ือฟIงในกฎหมายระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
จารีต ประเพณี ของกลุ�มองค�กร สังคม ประเทศชาติ และของโลกที่ตนอยู�อาศัย ด�วยการปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด ไม�ล�วง
ละเมิด 

2. อินทรีย�สังวร คือการสํารวมระวังป�องกันอินทรีย�หรืออายตนะภายนอกและภายใน ได�แก� ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ในการเสพบริโภค รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส และอารมณ� ของบุคคล กลุ�มบุคคล องค�กร สังคม ประเทศชาติ และของโลก 
ด�วยสติสัมปชัญญะ การตื่นตัว รู�เท�าทันถึงความช่ัว ความเส่ือม ที่จะเกิดข้ึนเพราะอาศัยอินทรีย�หืออายตนะเหล�าน้ี 

3. อาชีวสังวร คือการสํารวมระวังในการดํารงชีพ การประกอบอาชีพต�างๆของบุคคล กลุ�มบุคคล องค�กร สังคม 
ประเทศชาติและของโลก ห�ามไม�ให�มีการดํารงชีพ การประกอบอาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมาย และศีลธรรม 

4. ปIจจัยสังวร คือการสํารวมระวังในการบริโภคปIจจัยพื้นฐานของชีวิต 4 อย�าง และปIจจัยประกอบชีวิตอ่ืนๆได�แก� 
เครื่องนุ�งห�ม อาหาร ที่อยู�อาศัย ยารักษาโรค และวัตถุเครื่องอํานวยความสะดวกในชีวิต เช�น เทคโนโลยีต�างๆของบุคคล 
กลุ�มบุคคล องค�กร สังคม ประเทศชาติ และของโลก มาตรการ 4 อย�างน้ี ตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว�า “ปาริสุทธิศีล 
4”มีจุดมุ�งหมายเพื่อสร�างความสะอาด ความสงบ ความเรียบร�อย ดีงามในการอยู�รวมกันของมนุษย� เพื่อป�องกันไม�ให�ปIญหา 
ความช่ัวความเส่ือมทรามเกิดข้ึน2. ปหานปธาน : หลักการปราบปราม 

ปหานะ แปลว�า ลด ละ เลิก กําจัด ฆ�าให�ตาย ประหาร ทําให�หมดไปหลีกให�ไปให�พ�น ซึ่งปIญหา ความช่ัวความเส่ือม
ที่ล�วงละเมิดเกิดข้ึนแล�วหลักการปราบปรามความช่ัว ความเส่ือม พระพุทธศาสนาได�กําหนดมาตรการดําเนินการไว� 5 
มาตรการด�วยกัน คือ 

1.วิกขัมภนปหาน คือ การปราบปรามด�วยการข�มขู� บังคับ ควบคุม จับกุม กักขัง จํากัดบริเวณ บุคคล กลุ�มบุคคล 
องค�กร สังคม ประเทศชาติ และโลกที่ล�วงละเมิดเกิดความช่ัว ความเส่ือมทรามข้ึนมาแล�ว ด�วยการสร�างหน�วยงานรับผิดชอบ 
เช�น สร�างสถานีตํารวจ ศาล เรือนจํา ทัณฑสถาน กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ� สภาทนายความ หรือกําหนดบทลงโทษ
ตามกฎหมายตามความผิดลักษณะน้ันๆประกาศให�ทราบและปฏิบัติตาม 

2.ตทังคปหาน คือการปราบปรามเฉพาะเรื่อง เฉพาะคดี เฉพาะกรณีไป เกิดปIญหา ความช่ัว ความเส่ือมอะไรเกิดข้ึน 
ก็ปราบปรามเฉพาะปIญหา ความช่ัว ความเส่ือมน้ัน ให�ถูก ให�ตรง ไม�ให�พลาด เหมือนหมอวินิจฉัยโรคผิดย�อมรักษาโรคไม�ได� 
ด�วยการจัดลําดับความหนักเบา ข้ันตอนของการปราบปรามให�เหมาะสมถูกต�องกับปIญหา ความช่ัวความเส่ือมเฉพาะเรื่อง
น้ันๆ 

3.สมุจเฉทปหาน คือ การปราบปรามแบบครบวงจรถอนรากถอนโคนเบ็ดเสร็จ ทุกปIญหา ความช่ัวความเส่ือมต�างๆ 
ที่ล�วงละเมิดเกิดข้ึนเก่ียวโยงสัมพันธ�กันและกันไปทั้งหมด เช�น ปIญหาเศรษฐกิจทําให�เกิดปIญหาสังคมสืบเน่ืองมาจากปIญหา
การเมืองการปกครอง การแก�ปIญหาที่เกิดข้ึน ต�องแก�ที่โครงสร�างทั้งระบบ ไม�ใช�แก�เฉพาะเร่ือง เฉพาะปIญหาน้ันเพียงอย�าง
เดียว 

4. ปฏิปIสสัทธิปหาน คือ การปราบปรามด�วยการระงับยับย้ังปIญหา ความช่ัวความเส่ือมทรามที่กําลังเกิดข้ึนให�สงบ
ลง ด�วยวิธีการแก�ไขปIญหา 6 วิธีดังต�อไปน้ี 

1. ด�วยการป�องปราม (สังวระ) 
2. ด�วยการเสพ (เสวนะ) 
3. ด�วยการงดเว�น (วิรัติ) 
4. ด�วยการอดกล้ัน (ขันติ) 
5. ด�วยการบรรเทา (วิโนทนะ) 



6. ด�วยการฝ�กอบรมและพัฒนา (ภาวนา) 
5.นิสสรณปหาน คือ การปราบปรามด�วยการขับไล� ไม�ให�ที่พึ่ง สลัดออก ซึ่งปIญหา ความช่ัวความเส่ือมทรามที่ล�วง

ละเมิดเกิดข้ึนแล�ว ให�หลุดพ�น ด�วยวิธีการ 4 วิธี ดังน้ี 
1. ด�วยการละทิ้ง (จาคะ) 
2. ด�วยการไม�เก่ียวข�อง (ปฏินิสสัคคะ) 
3. ด�วยการปลดปล�อย (มุตติ) 
4. ด�วยการไม�ให�ที่อยู�อาศัย (อนาลยะ) 

ปหานปธาน จึงคือ หลักการบริหารด�วยการลงโทษ หรือด�วยกระบวนการตุลาการมีจุดมุ�งหมายเพื่อกําจัดปIญหา 
ความช่ัวความเส่ือมทรามที่เกิดข้ึนให�บรรเทาเบาบางจนหมดส้ินไป 

3.ภาวนาปธาน : หลักการพัฒนา 
ภาวนา แปลว�า ทําให�มี ทําให�เป=น ทําให�เกิด ความดีใดที่ยังไม�มีทําให�มร ความดีใดยังไม�เป=นทําให�เป=น ความดีใดยังไม�เกิดทํา
ให�เกิด ด�วยมาตรการการพัฒนา 4 มาตรการ ดังต�อไปน้ี 

1. กายภาวนา ได�แก� การพัฒนาด�านร�างกายหรือวัตถุ สภาพแวดล�อมต�างๆ อันประกอบด�วยธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ ในระดับบุคคลหมายถึงการพัฒนาร�างกายด�วยปIจจัย 4 ประกอบ ด�วยเครื่องนุ�งห�ม อาหาร ที่อยู�อาศัย และยารักษาโรค 
ในระดับสังคม หมายถึง การพัฒนาสภาพแวดล�อมทางสังคม ธรรมชาติส่ิงแวดล�อมต�างๆในระดับชาติ หมายถึงการพัฒนา
ด�านวัตถุหรือด�านเศรษฐกิจ โดยสรุปก็คือ การพัฒนาโครงสร�างและรูปแบบ 

2. ศีลภาวนา ได�แก� การพัฒนาศีล หรือการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ วินัย ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ค�านิยม 
ปทัสถาน ระบบ กระบวนข้ันตอนต�างๆ เพื่อตอบสนองรองรับและป�องกันไม�ให�โครงสร�างและรูปแบบ(กายภาวนา)เกิดความ
สับสนและเสียหายตามหลักพระพุทธศาสนา กําหนดให�พัฒนาศีล 4 ด�านด�วยกัน คือ 

1. พัฒนาหลักกฎหมาย ระเบียบวินัย ข�อบังคับต�างๆด�วยการบังคับใช�และปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด 
2. พัฒนาการส่ือสารทางรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส และอารมณ� เช�น ส่ือส่ิงพิมพ� วิทยุ และโทรทัศน� ด�วย

การสํารวมระวัง 
3. พัฒนาอาชีพ ส�งเสริมการประกอบอาชีพ การทํางานต�างๆด�วยการไม�ประกอบอาชีพทุจริตเล้ียงชีพและ

เล้ียงประเทศ 
4. พัฒนาการเสพปIจจัย 4 คือ เครื่องนุ�งห�ม อาหาร ที่อยู�อาศัย และการรักษาโรค ด�วยการบริโภคอย�าง

ประหยัดและอย�างพอเพียงโดยมุ�งประโยชน�สุขเป=นสําคัญ 
3. จิตตภาวนา ได�แก� การพัฒนาจิตใจ ทั้งระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับประเทศชาติ หมายถึง การพัฒนา

จิตใจคน จิตใจของสังคม และจิตใจของประเทศชาติตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตใจมีเป�าหมาย 6 อย�างดังต�อไปน้ี 
1. จิตใจสงบ ไม�หว่ันไหว หนักแน�น (จิตตปIสสัทธิ) 
2. จิตใจเบาสบาย (จิตตลหุตา) 
3. จิตใจอ�อนโยน นุ�มนวลไม�แข็งกระด�าง (จิตตมุทุตา) 
4. จิตใจซื่อตรง ไม�คดโกง (จิตตุชุกตา) 
5. จิตใจคล�องแคล�วกระตือรือร�น (จิตตกัมมัญญตา) 
6. จิตใจพร�อมทํางาน (จิตตกัมมัญญตา) 



4. ปIญญาภาวนา ได�แก� การพัฒนาความรู� สติปIญญา ความคิด ความเห็นเพื่อสนองรองรับและป�องกันความช่ัว
ความเส่ือมทรามที่จะเกิดข้ึนแก� กายภานา ศีลภาวนา และจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา กําหนดให�พัฒนาปIญญา 3 
ด�านด�วยกัน คือ 

1. ปIญญาที่เกิดจากการฟIง เรียกว�า สุตมยปIญญา 
2. ปIญญาที่เกิดจากการคิด เรียกว�า จินตามยปIญญา 
3. ปIญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ เรียกว�า ภาวนามยปIญญา 
ภาวนาปธาน จึงคือ หลักการบริหารด�านการพัฒนาวัตถุ คน สังคม และส่ิงแวดล�อม ที่ยังไม�มีให�มี ที่ยังไม�

เป=นให�เป=น ที่ยังไม�เกิดให�เกิด 
4.อนุรักขนาปธาน : หลักการอนุรักษ�อนุรักขนะ แปลว�า การตามดูแลรักษา การทํานุบํารุง การส�งเสริม และ

สนับสนุน ซ่ึงความดี ส่ิงที่ดีที่เกิด ที่มี ที่เป=นแล�ว ให�เจริญรุ�งเรือง เติบโตก�าวหน�ามากยิ่งข้ึน ตามหลักพระพุทธศาสนา ได�
กําหนดมาตรการไว� 4 มาตรการ ดังต�อไปน้ี 

1. ของหายต�องเสาะแสวงหา (นัฏฐคเวสนา) 
2. ต�องรักษาซ�อมแซมของเก�า (ชิณณปฏิสังขรณา) 
3. ไม�ม่ัวเมาในการกิน (ปริมิตปานโภชนา) 
4. ครองแผ�นดินโดยธรรม (อธิปIจจสีลวันตสถาปนา) 
มาตรการ 4 อย�างน้ี ตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว�า “กุลจิรัฏฐิติธรรม” แปลว�า หลักธรรมดํารงวงศ�

ตระกูลให�ตั้งอยู�ได�นาน อธิบายขยายความให�ชัดเจนได�ว�า 
1. ของหายต�องเสาะแสวงหาตระกูลใด ครอบครัวใด ประเทศชาติใด ของหายไปไม�เสาะแสวงหาคืนมา หรือไม�เอา

ใจใส� ไม�สนใจ ไม�ระมัดระวังป�องกันทรัพย�สิน ของตนเอาไว� ปล�อยปละละเลยให�ของหายไป ไม�ว�าจะเป=นทรัพย�สินส�วนตัว 
ทรัพย�สินส�วนรวม และทรัพยากรธรรมชาติต�างๆ ทั้งสังหาริมทรัพย�และอสังหาริมทรัพย� รวมกระทั่ง “ทรัพย�สินทางปIญญา” 
เช�นคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ย�อมพบกับความล�มสลายโดยเร็วแน�นอน ดังน้ัน หากต�องการรักษา
ตระกูล ครอบครัว ประเทศชาติ บ�านเมืองเอาไว�ให�ยืนนานต�องเสาะแสวงหาของหายให�คืนมา 

2. ต�องรักษาซ�อมแซมของเก�าตระกูลใด ครอบครัวใด ประเทศชาติบ�านเมืองใด ไม�รักษา ไม�ซ�อมแซม ไม�บูรณะ ไม�
ฟ��นฟูของเก�า คนเก�า ทรัพย�สมบัติเก�า ที่ยังทรงคุณค�าคุณประโยชน� ละความสําคัญให�ดํารงคงอยู� แต�กลับทําลายของเก�า มา
เอาของใหม�อย�างเดียว ย�อมประสบความล�มสลายโดยเร็วแน�นอน ดังน้ัน หากต�องการไห�ตระกูลครอบครัว ประเทศชาติ
บ�านเมืองดํารงอยู�ยาวนาน ต�องรักษา ซ�อมแซม บูรณะ และฟ��นฟูโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ภูมิ
ปIญญาท�องถ่ิน ทรัพย�สมบัติล้ําค�า ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อมต�างๆ 

3.ไม�มัวเมาในการกิน 
ตระกูลใด ครอบครัวใด ประเทศชาติบ�านเมืองใด หมกมุ�นมัวเมาประมาทในการบิโภคปIจจัย 4 คือ เครื่องนุ�งห�ม 

อาหาร ที่อยู�อาศัย และสุขภาพอนามัย โดยไม�ประมาทตนเอง กินอยู�เกินตัว ฟุ�งเฟ�อเห�อเหิม ทะยานอยาก โลภมากเกิน
ขอบเขตของตน เกินกําลังความรู�ความสามารถของตน เป=นนักบริโภคนิยม ย�องประสบความล�มสลายโดยเร็วแน�นอน ดังน้ัน 
หากต�องการให�ตระกูล ครอบครัว ประเทศชาติบ�านเมืองดํารงอยู�นาน ต�องไม�มัวเมาในการกิน ดํารงชีวิตอยู�ด�วยระบบ
เศรษฐกิจแบบสันโดษ หรือแบบพอเพียง ได�แก� พอเพียงเล้ียงตนเอง พอเพียงเล้ียงคนอ่ืน พอเพียงเพื่อขาย และพึ่งตัวเองได� 

4.ครองแผ�นดินโดยธรรม 



ตระกูลใด ครอบครัวใด ประเทศชาติบ�านเมืองใด เลือกตั้งหือแต�งตั้งคนไม�มีศีลธรรม คนช่ัว คนเลวข้ึนครองอํานาจ
ปกครองตระกูล มีผู�นําครอบครัวไม�ดี รัฐบาลและข�าราชการทุศีล นักการเมืองเลวข้ึนปกครองประเทศ ย�อมประสบความ
หายนะล�มสลาย เกิดความเดือดร�อนวุ�นวายอยู�เสมอแน�นอน ดังน้ัน หากต�องการให�ตระกูล ครอบครัว ประเทศชาติอยู�เย็น
เป=นสุขอยู�ยั่งยืนยาวนาน ต�องเลือกต้ังและแต�งตั้งคนดีมีศีลธรรมข้ึนปกครองปะเทศ 

หลักการบริหาร 4 หลักการ ดังกล�าวมาแล�วน้ัน สามารถสรุปลงเป=นหลักการบริหารใหญ�ๆจํานวน 2 ด�านด�วยกัน 
คือ 

1. หานินิคคหะ คือ หลักการบิหารเพื่อบําบัดทุกข� ได�แก� หลักการป�องกัน ที่เรียกว�า สังวรปธาน และหลักการ
ปราบปราม ที่เรียกว�า ปหานหธาน 

2. วุฒิปIคคหะ คือ หลักการบริหารเพื่อบํารุงสุข ได�แก� หลักการพัฒนา เรียกว�า ภาวนาปธาน และหลักการอนุรักษ� 
ที่เยกว�า อนุรักขนาธาน 

หานินิคคหะ คือ หลักการบริหารเชิงรับ (Defensive Action) 
วุฒิปIคคหะ คือ หลักการบิหารเชิงรุก (Offensive Action) 
หลักการบริหารทั้งสองด�านต�องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต�องสมดุลกัน จะย่ิงหรือหย�อนตกว�ากันไม�ได� เพราะหาก

การบริหารเชิงรับมากประเทศชาติย�อมไม�เจริญรุ�งเรือง ไม�ก�าวหน�า ล�าหลัง และหากเชิงรุกมากกว�าประเทศชาติย�อมวุ�นวาย
เดือดร�อน ส้ินเปลืองไปกับการผลิตและการบริโภคที่ไร�ขอบเขตและประมาทมัวเมา เปรียบเทียบให�เห็นชัดก็คือ ปะเทศพม�า
กับประเทศไทยน่ันเองแล 

  



บทที่ ๕ 
นโยบายและแผนงาน การบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา 

คําว�า นโยบาย มาจากรากศัพท�ภาษาบาลี 2 ศัพท�ด�วยกัน คือ นย กับ อุบาย ใช�วิธีผสมคําแบบสมาสและสนธิ เม่ือนํามา
สมาสกัน ก็สําเร็จเป=นรูปของคําว�า นโยบาย   นย มาจาก นี ธาตุ เป=นไปในความนํา จึงแปลว�า นําไปตามหลักบาลี ไวยากรณ� 
คําว�า “นา”มาจากธาตุ 2 ตัว คือ นี ธาตุ และ หร ธาตุ เมื่อวิเคราะห�ธาตุตามหลักการใช�ภาษาบาลี มีความแตกต�างกันดังน้ี 

1. ใช� นี ธาตุ ในกรณีที่เป=นการนําส่ิงมีชีวิต เช�น นําคน และในกรณีที่เป=นการนําเชิงนามธรรม เช�น นําความเจริญ 
นําความเส่ือม ดังรูปวิเคราะห� เป=นกัตตุรูปและกัตตุสาธนะว�า เนตีติ นายโก แปลตามรูปวิเคราะห�ว�า โย บุคคลโล อันว�า
บุคคลใด เนติ ย�อม นําไป อิติ เพราะน้ัน โส บุคคโล อันว�าบุคคลน้ันนายโก ช่ือว�า นายก แปลว�า ผู�นา 

2. ใช� หร ธาตุ ในกรณีที่เป=นการนําส่ิงที่ไม�ชีวิต เช�น นําวัตถุ นําส่ิงของ และ ในกรณีที่เป=นการนําเชิงรูปธรรม เช�นนํา
งาน นําการปฏิบัติ เช�นใน คําว�า บริหาร มาจากรูปวิเคราะห� เป=นกัตตุรูปและกรณสาธนะว�า ปรฺหเรติ เอเตนาติ ปริหาโร 
แปลตามรูปวิเคราะห�ว�า โย สภาโว อันว�าสภาพใด ปริหเรติ ย�อมนําไปโดยรอบ เอเตน กัมเมน ด�วยการงานน้ัน อิติ เพราะ
เหตุน้ัน โส สภาโว อันว�าสภาพน้ัน ปริหาโร ช่ือว�า บริหาร แปลว�า สภาพที่เป=นเครื่องนาการงานไป 
ส�วนคําว�า อุบาย มาจากรากศัพท�ภาษาบาลีแยกย�อยออก 3 ศัพท�ด�วยกัน คือ 

1. อาย แปลว�า ความเจริญ 
2. อปาย แปลว�า ความเส่ือม 
3. อุปาย แปลว�า การเข�าถึงความเจริญและความเส่ือม 
ดังน้ัน คําว�า นโยบาย จึงแปลว�า การนาไปเพื่อให�เข�าถึงหรือบรรลุถึงซึ่งความเจริญและความเส่ือม 

นโยบาย (Leading Policy) จึงเป=นหลักสําคัญที่สุด เบื้องต�น ในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน และบริหารบ�านเมือง 
หากดําเนินบริหารตน บริหารคน บริหารงาน และบริหารบ�านเมือง โดยไม�มีนโยบาย หรือด�วยนโยบายไม�ดีแล�ว พยากรณ�ได�
เลยว�าย�อมประสบพบกับความเส่ือมทราม เกิดความเสียหาย เสียทั้งตน เสียทั้งคน เสียทั้งงาน และเสียทั้งบ�านเมืองอย�าง
แน�นอน อย�างเกิดข้ึนกับประเทศไทยทุกวันน้ีส�วนแผนงาน (Action Plan) คือ แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองรองรับกับนโยบาย 
นโยบายได�วางหลักสําคัญไว�อย�างไร แผนปฏิบัติการต�องบริหารจัดการให�เป=นไปตามน้ันหากจะเปรียบเทียบให�เห็นชัดเจนแล�ว 
นโยบายก็คือ หัวใจ ส�วนแผนงานก็คือ สมอง แผนงานเป=นเครื่องมือของนโยบายเช�นเดียวกับสมองเป=นเครื่องมือของหัวใจ ใน
การดําเนินงานต�างๆ นโยบายคือ ตัวความคิด ส�วนแผนงานคือตัวงาน เช�นเดียวกับสมองและหัวใจ หัวใจเป=นตัวคิด ส�วน
สมองเป=นเครื่องมือแปรรูปตัวคิดให�เป=นตัวงาน นโยบาย เป=นนามธรรม ส�วนแผนงานเป=นรูปธรรม เช�นเดียวกับหัวใจเป=น
นามธรรม ส�วนสมองเป=นรูปธรรม ทั้งสองส�วนต�องถูกต�องตรงกัน ไปด�วยกัน และไม�ขัดแย�งกัน เปรียบเสมือน ร�างกายกับ
จิตใจฉะน้ัน งานทุกอย�างจึงจะเข�าใจถึงหรือบรรลุถึงซึ่งความเจริญรุ�งเรืองก�าวหน�ามั่นคงได� 
นโยบายและแผนงานการบริหารตามหลักพระพุทธศาสนาได�บัญญัติจัดวางไว�ดังต�อไปน้ี 

1.นโยบายและแผนงานแม�บท (Master policy and plan) นโยบายและแผนงานแม�บทตามหลักพระพุทธศาสนา 
แบ�งออกเป=นสองฝLายสําคัญ คือ 

(1) นโยบายและแผนงานฝLายป�องกัน และปราบปรามความเส่ือม เรียกว�า หานินิคคหะ (Evil Eradication) 
(2) นโยบายและแผนงานฝLายพัฒนาและรักษาความเจริญ เรียกว�า วุฒิปIคคหะ (Civil Manintenance) 

นโยบายและแผนงานฝLายการป�องกันและปราบปรามความเส่ือม(หานินิคคหะ) เป=น นโยบายและแผนงานเชิงรับ 
(Defensive policy) ส�วนนโยบายและแผนงานฝLายพัฒนา และรักษาความเจริญ (วุฒิปIคคหะ) เป=นนโยบายและแผนงานเชิง



รุก (Offensive policy)นโยบายและแผนงานเชิงรับ คือนโยบายและแผนงานที่มุ�งเน�นการป�องกันและปราบปรามความเส่ือม 
หรือปIญหาที่คาดว�าจะเกิดข้ึนและเกิดข้ึนแล�ว ตามหลักพระพุทธศาสนา แบ�งออกเป=น 2 ลักษณะ คือ 

1. นโยบายและแผนงานด�านการป�องกัน เรียกว�า สังวรปธาน ได�แก� นโยบายที่จะสํารวมระมัดระวังป�องกันความ
เส่ือมที่ยังไม�เกิดข้ึนไม�ให�เกิดข้ึน 

2. นโยบายและแผนงานด�านการปราบปราม เรียนว�า ปหานปธาน ได�แก� นโยบายที่จะลด ละ เลิก กําจัด 
ปราบปรามความเส่ือมที่เกิดข้ึนแล�วให�บรรเทาเบาบางและหมดส้ินไป 
นโยบายและแผนงานเชิงรุก คือนโยบายและแผนงานที่มุ�งเน�นการสร�างสรรค�ความเจริญที่ยังไม�มีให�มีขึ้น และรักษาความ
เจริญที่มีอยู�แล�วให�เจริญยิ่งข้ึนและม่ันคงย่ังยืนสืบไป ตามหลักพระพุทธศาสนา แบ�งออกเป=น 2 ลักษณะ คือ 

1. นโยบายและแผนงานด�านการพัฒนา เรียกว�า ภาวนาปธาน ได�แก� นโยบายที่จะสร�างสรรค�พัฒนาความเจริญที่ยัง
ไม�มีไม�เป=นไม�เกิด ให�มีให�เป=นและให�เกิดข้ึน2. นโยบายและแผนงานด�านการอนุรักษ� เรียกว�า อนุรักขนาปธาน ได�แก� 
นโยบายที่จะรักษา สืบต�อ เผยแพร� และฟ��นฟู ความเจริญที่มี ที่เป=นและที่เกิดข้ึนแล�ว ให�เจริญรุ�งเรือง ก�าวหน�าและมั่นคง
ยั่งยืนสืบไป 

นโยบายและแผนงานหลักสําคัญทั้ง 2 ฝLายน้ี ตามหลักพระพุทธศาสนารวมเรียกว�า สัมมัปปธาน 4 ได�แก� สังวร
ปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน สังวรปธานกับปหานปธานจัดเป=นฝLายหานินิคคหะ ส�วนภาวนาปธาน 
และอนุรักขนาปธาน จัดเป=นฝLายวุฒิปIคคหะ 

ดังน้ัน นโยบายและแผนงานแม�บท โดยสรุปจึงแบ�งออกเป=น 4 ด�าน คือ 
1. นโยบายและแผนงานด�านการป�องกัน 
2. นโยบายและแผนงานด�านการปราบปราม 
3. นโยบายและแผนงานด�านการพัฒนา 
4. นโยบายและแผนงานด�านการอนุรักษ� 
นโยบายและแผนงานทั้ง 4 ด�านและ 2 ฝLาย ดังกล�าวน้ีมาน้ี เป=นนโยบายและแผนงานที่นําไปใช�ได�กับทุกคน ทุกงาน 

และทุกบ�านเมือง ทุกระดับของการบริหาร ทั้งบริหารตน บริหารคน บริหารงานและบริหารบ�านเมือง ทั้งน้ีก็เพื่อนําเข�าไปถึง 
หรือบรรลุถึงซึ่งประโยชน�เก้ือกูลและความสุขของชีวิต ของประเทศชาติบ�านเมือง และของโลกตามเป�าหมาย 2 ประการคือ 

1. บําบัดทุกข� 
2. บํารุงสุข 
นโยบายและแผนงานช้ีวัดการพัฒนาและด�อยพัฒนา 
เดินทางยังต�องมีแผนที่ ทํางานให�ดีก็ต�องมีนโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงานจักเป=นเครื่องช้ีวัดการพัฒนา

และด�อยพัฒนาของคน ของงาน และของบ�านเมืองว�า คนน้ัน งานน้ัน ประเทศชาติบ�านเมืองน้ัน พัฒนาแล�วหรือยังไม�พัฒนา
ดังต�อไปน้ี 

ประเทศด�อยพัฒนา(Undeveloped Countries) 
ในประเทศด�วยพัฒนาทั้งหลาย จะใช�นโยบายและแผนงานเชิงรับ (Defensive Policy and 
Plan) มากกาว�าเชิงรุกน้ันคือ มากไปด�วยนโยบายและแผนงานด�านหานินิคคหะ คือการป�องกัน และการปราบปราม 

มากกว�าด�านวุฒิปIคคหะ คือการพัฒนาและการอนุรักษ� กลุ�มประเทศด�อยพัฒนาเหล�าน้ี จะมีสภาพทางการเมืองการปกครอง 
สังคม และเศรษฐกิจ ดังต�อไปน้ี 

1. ปyดประเทศ พึ่งตนเองทุกอย�าง อยู�ตามลําพัง อยู�อย�างโดดเดี่ยว ดื้อยา และเหมือนกบในกะลา 



2. เปyดประเทศ พึ่งคนอ่ืนทุกอย�าง อยู�ตามลําพังไม�ได� หลงใหล ต�างชาติ เป=นทาสบริโภคนิยม ล�มล�างตนเอง 
จากการบริหารประเทศผิดพลาด ประเทศด�อยพัฒนาทั้งหลายจะเกิดภาวะวิกฤติที่มิอาจฟ��นฟูกอบกู�บ�านเมืองได�

โดยง�าย เพราะเป=นประเทศที่มีลักษณะของการด�อยพัฒนา 3 ประการ ดังต�อไปน้ี 
1. ซ�อมอดีต 
2. ทําลายปIจจุบัน 
3. กินอนาคต 
ซ�อมอดีต คือ ความผิดพลาดซํ้าซากของประเทศ มองย�อนไปข�างหลังมีแต�ความชํารุดทรุดโทรมเสียหายของ

บ�านเมือง ครั้งแล�วครั้งเล�า ไม�รู�จบส้ิน ยากที่จะแก�ไขฟ��นฟูแต�ต�องคอยแก�ไขบูรณะซ�อมแซมอยู�ตลอด จนไม�มีเวลาที่จะคิดถึง
ปIจจุบันและก�าวเดินไปข�างหน�าสู�อนาคต 

ทําลายปIจจุบัน คือ การทําลายส่ิงที่ตนเองมีอยู� เป=นอยู� ทําลายตนเองทําลายภูมิปIญญา ทําลายเอกลักษณ� หลงตัว
ลือตนเดินตามก�นคนอ่ืน เป=นสังคมบริโภคนิยม ไม�มีภาวะผู�นํา ขาดวิสัยทัศน�ของการพัฒนา 

กินอนาคต คือการเพ�อฝIนถึงส่ิงที่ยังไม�มีไม�มาและยังไม�เป=น แบบเล่ือนลอย ไร�จุดหมายปลายทาง ไม�มีการวางแผน 
สร�างภาพมายของความสําเร็จ หลอกลวงล�วงหน�า กู�หน้ีมาบริโภค 

2. ประเทศพัฒนาแล�ว(Developed Countries) 
ในประเทศพัฒนาแล�วทั้งหลาย จะใช�นโยบายและแผนงานเชิงรุก (Offensive policy and 
Plan) มากกว�าเชิงรับ กล�าวคือ มากไปด�วยนโยบายและแผนงานด�านวุฒิปIคคหะ คือการพัฒนาและอนุรักษ� กลุ�ม

ประเทศพัฒนาแล�วทั้งหลาย จะมีสภาวะทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี 
1. เปyดประเทศ พึ่งตนเองเป=นหลัก พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนเป=นรอง ไม�หลงตัวลืมตน รู�จักเลือกและยอมรับคนอ่ืน รู�จัก

ประสานประโยชน� ประสานความสัมพันธ�โดยตนเองไม�เสียเปรียบและผลประโยชน�ของตน 
2. ปรับประเทศ ไม�ดื้อดึงดันทุรังขวางโลกรู�จักปรับตัวปรุงแต�งตนเองให�เข�ากันได�กับสากลนิยม แต�ไม�ล�มล�างตนเอง 
3. เปล่ียนประเทศ รู�จักและฉลาดในการเปล่ียนแปลงตนเองส่ิงใดที่เห็นว�าปรับปรุงไม�ได� ต�องยอมที่จะเปล่ียนแปลง

ตัวเองใหม� อันใดที่เห็นว�าดีกว�า มีสุขกว�า จําเป=นต�องละทิ้งส่ิงเก�า ความเคยชินเก�า ๆ ที่ไม�ดีมีทุกข�ก็ต�องกล�าหาญทําการ
เปล่ียนแปลงได� สร�างสรรค�ส่ิงใหม� ๆ ข้ึนมา 

4. ปลงประเทศ รู�จักตนเองและยอมรับสภาพของตัวเอง ในส่ิงที่เห็นว�าไม�สามารถปรับปรุงไม�ได� เช�น ลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพทางภูมิศาสตร� ธรรมชาติส่ิงแวดล�อมของคน ของงาน และของบ�านเมืองอย�างน้ีต�องรู�จักปลง ไม�ใช�ดันทุ
รังเปล่ียนแปลงทุกอย�างที่ขวางหน�าเพื่อให�เป=นอย�างคนอ่ืนเขา แบบว�า “เปล่ียนกงจักรเป=นดอกบัว เปล่ียนข้ีวัวเป=นขนมเค�ก” 
หรือแบบว�า “เห็นช�างข้ีข้ีตามช�าง” หลงลืมตัวเหมืนวัวลืมตีน ประเภทที่ว�า “มือคว�าดาวแต�เท�าไม�ติดดิน” อย�างประเทศด�อย
พัฒนาทั้งหลายในแถบถ่ินอาเซียน !... อันหมายรวมถึงประเทศไทยของเราด�วย 
2. นโยบายและแผนงานด�านการเมืองการปกครอง(Political policy and plan) 

ในการปกครองประเทศ นโยบายและแผนงานด�านการเมืองการปกครอง เป=นเรื่องสําคัญยิ่งใหญ�ที่สุด ในบรรดา
นโยบายและแผนงานด�านต�าง ๆ เพราะมันเป=นแนวคิดทิศทางและเป�าหมายของประเทศที่เรียกว�า “NEED FOR 
ACHIEMENT” ภาษาทางพระพุทธศาสนาเรียกว�า “กุศลฉันทะ”อันประกอบด�วยมรรควิธีการบรรลุและเป�าหมาย
ความสําเร็จ (MEANS AND GOALS) 



ดังน้ัน นโยบายและแผนงานด�านการเมือง การปกครอง จักต�องบัญญัติจัดวางให�ดี ตามหลักพระพุทธศาสนามี
หลักธรรมที่สําคัญย่ิงใหญ�ควรจักได�นํามากําหนดวางเป=นนโยบายและแผนงานด�านการเมืองการปกครอง เรียกว�า “หลัก
จักรพรรดิธรรม” ประกอบด�วย 4 หลักการใหญ� และ 12 วิธีการรวมดังต�อไปน้ี 

1. ธรรมาธิปIตย� คือ “การครองแผ�นดินโดยธรรม” ที่ปIจจุบนัน้ีกําลังเป=นที่นิยมเร�งเร�ารณรงค�ไปทั่วโลก แม�แต�ใน
ประเทศไทย ในคําว�า “ธรรมรัฐ” หรือว�า “ธรรมาภิบาล” ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว�า “Good Governance” น่ันเอง อัน
ที่จริงแล�ว ไม�จําเป=นต�องบัญญัติคําใหม�เลย เพราะคําว�า “Good Governance ธรรมรัฐ และธรรมาภิบาล ทั้ง 3 คําน้ี ก็คือ 
“ธรรมาธิปIตย�” ตรงตัว ตรงความหมายได�ทั้งสาระและถ�อยคําภาษาครบถ�วนสมบูรณ�แล�ว (สาตถํ สพยัญชนํ เกวลปริปุณณั 
ปริสุทธํ) 

หลักการครองแผ�นดินโดยธรรมที่เรียกว�า ธรรมาธิปIตย� หรือ ธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) มี
หลักการดังต�อไปน้ี 

(1) อัตตทีปสรณตา = การพึ่งพาอาศัยตนเอง 
การพึ่งพาอาศัยตนเอง ก็คือ มีตนเองเป=นที่เกาะ (อัตตทีโป) มีตนเองเป=นที่พึ่ง (อัตตสรโณ) ซึ่งเป=นหลักการเบ้ืองต�นที่

สําคัญที่สุดในการปกครองแผ�นดินโดยธรรม เพราะหากบ�านเมืองใดไม�ได�พึ่งตนเอง มัวแต�ไปพึ่งคนอ่ืนเกาะคนอ่ืนเขา
ดํารงชีวิต ย�อมไม�พ�นไปจากการตกเป=นทาสของคนอ่ืน ถูกบีบบังคับ ข�มขู�คุกคามเอาตามใจชอบ ปล�อยให�คนอ่ืนมาเป=น
เจ�าของครอง ย�อมต�องเป=นเหมือนบทพระราชนิพนธ�ล�นเกล�าฯ รัชกาลที่ 6 ว�า 

ใครมาเป=นเจ�าเข�าครอง 
เขาจักต�องบังคับขับไส 
เคี่ยวเข็ญเย็นย�าอยู�ร�าไป 
ตามวิสัยเชิงเช�นผู�เป=นนาย 
เขาจะเห็นแก�หน�าข�าช่ือ 
จะยึดถือพงศ�พันธุ�น้ันอย�าหมาย 
ไหนจักต�องเหน่ือยยากลาบากกาย 
ไหนจักอายทั่วทั้งโลกา 
การพึ่งพาอาศัยคนอ่ืน ไม�มีทางที่ครองแผ�นดินโดยธรรมได�เพราะไม�มีใครที่ไหนหรอกที่จะไม�เห็นแก�ตัว ทุ�มเท

เสียสละให�คนอ่ืนมากกว�าตัวเอง ยอมเสียเปรียบ เสียผลประโยชน�ของตนแก�คนอ่ืน แก�บ�านเมืองอ่ืนมากกว�าบ�านเมืองตน
ดังเช�นที่ปรากฏผลประจักษ�ชัดเจนแก�ประเทศไทยเราแล�วที่หลงลืมตน เดินตามก�นฝรั่ง ดุจด่ังเป=นเจ�านายเหนือหัวน่ันแหละ 

(2.) ธัมมทีปสรณตา = การพึ่งพาอาศัยธรรม 
การพึ่งพาอาศัยธรรม คือการมีธรรมเป=นที่เกาะ (ธัมมทีโป) มีธรรมเป=นที่พึ่ง(ธัมมสรโณ) อาศัยธรรม (ธัมมนิสสิโต) 

เป=นสักการะธรรม (ธัมมสักกาโร) เคารพธรรม (ธัมมคารโว) นับถือธรรม (ธัมมมานิโต) บูชาธรรม(ธัมมปูชิโต) น�อมนอบธรรม
(ธัมมอปจายนกาโร) ชูธงธรรม (ธัมมัทธโช) มีธรรมเป=นหลัก(ธัมมเกตุ) มีธรรมเป=นใหญ�(ธัมมาธิปไตย) และมีการรักษาคุ�มครอง
ป�องกันโดยธรรมแก�บรรดาคน สัตว� และส่ิงแวดล�อม ดังต�อไปน้ี 

1. คนภายใน(อันโตชน) ได�แก� กลุ�มคนที่อยู�ภายใต�การปกครองดูแลของตน เริ่มต�นตั้งแต�คนภายในครอบครัว ได�แก� 
สามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติสาโลหิต มิตรสหายและคนภายในหน�วยงานใต�บังคับบัญชาของตน 

2. กองกาลัง(พลกาย) ได�แก�กองทัพ กองทหาร กองกําลังต�าง ๆ ปIจจุบันก็คือ กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และกองกําลังฝLายพลเรือนต�าง ๆ 



3. เจ�าเมือง(ขัตติยะ) ได�แก�เจ�าเมืองผู�ครองเมืองต�าง ๆในอดีตหมายถึง ประเทศราชหรือเมืองข้ึน ปIจจุบันก็คือ 
ประเทศเพื่อนบ�าน 

4. ผู�ติดตาม (อนุยนต�) ได�แก� ข�าราชบริพาร ข�าราชการทั้งหลายที่เก่ียวข�อง ปIจจุบันก็หมายถึง ทั้งข�าราชบริพาร 
ข�าราชการการเมือง และข�าราชการประจํา ในทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่อยู�ในภาคราชการทั้งหมด 

5. พ�อค�านักธุรกิจ(พราหมณคฤบดี) ได�แก� กลุ�มคนผู�ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ที่อยู�ในภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผู�ที่สร�างรายได� การเงินและการคลังของชาติ 

6. ประชาชนทั่วไป (เนคชานบท)ได�แก�ชาวบ�านประชาราษฎรทั่วไป ทั่วประเทศ ที่อยู�ตามหมู�บ�าน ชุมชนและสังคม
ต�าง 

7. สมณะ (สมณพราหมณ�) ได�แก� พระสงฆ� นักปราชญ� ราชบัณฑิต ปูชนียบุคคล ผู�ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป=น
แบบอย�างของบ�านเมือง 

8. สรรพสัตว�ต�าง ๆ (มิคปIกษี) ได�แก� สัตว�ทั้งหลายทุกประเภท เช�น เน้ือและนก พร�อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล�อม อันเก้ือกุลกันและกัน 

(3.) อัปปมาทรตา = มีความไม�ประมาทบุคคลใด การงานใด และบ�านเมืองใด ตกอยู�ในความประมาทย�อมไม�
สามารถที่จะครองแผ�นดินโดยธรรมได� ดังน้ัน ทั้งคน ทั้งการงาน และทั้งบ�านเมือง ต�องตั้งอยู�ในความไม�ประมาท ซึ่งภาษา
ทางพระพุทธศาสนาใช�ถ�อยคํา ว�า “ไม�ดารงชีวิตอยู�โดยปราศจากสติ” ต�องมีความตื่นตัว รู�เท�าทัน ขยันและอดทนพัฒนา
ตนเองอยู�เสมอ กล�าวคือ ตั้งสติ 4 อย�าง ดังต�อไปน้ี 

1. ตั้งสติติดตามดูรู�เท�าทันกาย (กายานุปIสสนาสติปIฎฐาน) คือติดตามดูรู�เท�าทันสุขภาพพลานามัยของร�างกาย การ
พัฒนากําลังกาย กําลังสุขภาพ ให�ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บต�าง ๆ เฝ�าระมัดระวัง 

ร�างกายไม�ให�เกิดโรคและอุบัติภัยทุกชนิด ส�งเสริมการสาธารณสุข สร�างภูมิคุ�มกันโรคภัยไข�เจ็บแก�ประชาชนพลเมือง 
หากขาดสติข�อน้ีแล�ว ประชาชนพลเมืองจะเต็มไปด�วยคนข้ีโรค อุบัติภัยเกิดมากข้ึน แม�กรทั่งผู�บริหารประเทศ เช�น 

นักการเมือง ก็กลายเป=นคนปLวย เมื่อเราเลือกต้ังผู�แทนเราก็ได� แต� “คนทุพพลภาพ” หรือ “คนพิการ” ข้ึนครองอํานาจรัฐ 
ประเทศชาติวิบัติแน�นอน 

2. ตั้งสติติดตามดูรู�เท�าทันความรู�สึก (เวทนานุปIสสนาสติปIฎฐาน) คือ ติดตามดูรู�เท�าทันความรู�สึกสุข (สุขเวทนา) 
ความรู�สึกทุกข� (ทุกขเวทนา) และความรู�สึกไม�สุขไม�ทุกข� (อทุกขมสุขเวทนา) ของตนเอง ของคนอ่ืน แม�กระทั่งของงาน และ
ของบ�านเมือง เพื่อเฝ�าระมัดระวังป�องกันมิให�หลงใหลไปตามความรู�สึกน้ัน ๆ ไม�แสดงอาการดีใจและเสียใจ เกินไปจนเลอะ
เลือน ควบคุมตนเองไม�ได� กล�าวง�าย ๆ ก็คือ “ไม�ปล�อยชีวิตให�ล่ืนไหลไปตามความรู�สึก” ซึ่งจะไม�ต�างอะไรกับสัตว�เดรัจฉาน
ทั่วไปเลย 

3. ตั้งสติติดตามดูรู�เท�าทันความคิด (จิตตานุปIสสนาสติปIฎฐาน) คือติดตามดูรู�เท�าทันความคิด รู�เท�าทันจิตใจของ
ตนเอง ของคนอ่ืนแม�กระทั่งของงาน และของบ�านเมืองว�าความคิดจิตใจของตนเอง ของคนอ่ืนแม�กระทั่งของงาน และของ
บ�านเมืองว�าความคิดจิตใจขณะน้ันเป=นกุศลหรืออกุศลเป=นบุญหรือเป=นบาป มีโลภะ โทสะ โมหะ หรือไม�มี ถูกต�องหรือไม�
ถูกต�อง เป=นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิ คิดถูกหรือคิดผิด และรู�จักวิธีการติดตามดูรู�เท�าทันจิตใจ 4 วิธี ดังต�อไปน้ี 

(1.) ยามจิตตกรู�จักยกจิตข้ึน คือในขณะที่เกิดความเสียใจ ความทุกข�ยากเดือดร�อนมีความลําบากตรากตรํา 
ความคิดจิตใจย�อมใฝLตํ่าและตกต่ํา ต�องติดตามดูรู�เท�าทันแล�วพยายามยกจิต ยกความคิดให�สูงข้ึน ดีข้ึนทันทีไม�ให�มีอกุศลจิต
ใด ๆ แปรรูปความทุกข�ยากเดือนร�อนให�เป=นแรงบวก ดังคติที่ว�า “ความทุกข�ที่เกินทน จะสอนคนให�ทนทาน ยิ่งเพิ่มยิ่ง
ยาวนาน จะหลอมคนให�เกรียงไกร” 



(2.) ยามจิตฟูฟLองล�องลอยลมรู�จักข�มจิตลง คือ ในขณะที่เกิดความดีใจ ความสุขสบายทั้งกายและใจ ไม�มีความทุกข�
ยากเดือนร�อน ความคิดจิตใจย�อมฟูฟLองล�องลอยลม ต�องติดตามดูรู�เท�าทันแล�วพยายามข�มจิต ข�มความคิดที่หมกมุ�นมัวเมาใน
ความสุขน่ันให�ลดลง ไม�หลงใหลได�ปล้ืมไปกับความสุขจนขาดสติ ดังคําคารมเตือนสติไว�ว�า “ความสุขสบายฆ�าคนตายมามาก 
แต�ความทุกข�ยากกลับช�วยสร�างคน” 

(3.) ยามจิตอ�อนแอรู�จักดูแลประคับประคอง คือในขณะที่เผชิญกับปIญหาสารพันอันตรายต�าง ๆ ในชีวิต ความคิด
จิตใจย�อมอ�อนแอแพ�พ�ายไม�กล�าหาญ ต�องติดตามดูรู�เท�าทันถลันเข�าไปช�วยประคับประคองให�เข�มแข็งต�อสู� เหมือนเข�าไปอุ�มชู
ประคับประคองเด็กอ�อนที่พึ่งสอนให�หัดยืน หัดเดิน หัดว่ิง 

(4.) ยามจิตเข�มแข�งไม�ต�องเข�าไปแทรกแซงเสียดแทงให�เสียหาย คือ เม่ือความคิดจิตใจดีงาม ปลอดพ�นจากอกุศลจิต
แล�ว ก็คอยดูแลอยู�ห�าง ๆ ไม�ต�องยก ไม�ต�องข�ม และไม�ต�องประคับประคอง 

4. ตั้งสติติดตามดูรู�เท�าทันโลกธรรม(ธัมมานุปIสสนาสติปIฎฐาน) คือติดตามดูรู�เท�าทันสถานการณ� เหตุการณ� 
สภาวการณ� ของโลก ของชีวิต ธรรมชาติ ธรรมดาที่เกิดข้ึนทั้งที่ดีและที่เลว ทั้งที่ยังไม�เกิดและเกิดข้ึนแล�ว หากเป=นเร่ืองดีก็จะ
ได�ส�งเสริมเพิ่มพูน หากเป=นเรื่องร�ายก็จะได�ลด ละ เลิกในการบริหารบ�านเมือง นักบริหารจึงต�องต้ังอยู�ความไม�ประมาท ไม�อยู�
ปราศจากสติทั้ง 4 ประการน้ี จึงจะสามารถครองแผ�นดินโดยธรรมได� 

2. อธรรมการ คือ การป�องและปราบปรามมีให�มีการกระทําที่ผิดศีลธรรม (อธัมการปฎิกเขโป) ข้ึนในบ�านเมือง การ
กระทําที่ผิดศีลธรรมในหลักการน้ี ก็คือ “อกุศลธรรมบถ” ได�แก� หนทางแห�งการกระทําที่เป=นอกุศล 10 ประการ ดังต�อไปน้ี 

(1) กายทุจริต ได�แก� การประพฤติช่ัวทางกาย 3 อย�าง คือ การเบียดเบียนทําร�ายกัน (ปาณาติปาต) การลักทรัพย�
กัน (อทินนาทาน) และการประพฤติผิดในกาม (กามสุมิจฉาจาร) 

(2) วจีทุจริต ได�แก� การประพฤติช่ัวทางวาจา 4 อย�าง คือ การพูดเท็จ (มุสาวาท) การพดูส�อเสียด (ปyสุณาวาจา) 
การพูดคําหยาบคาย (ผรุสวาจา) และการพูดเพ�อเจ�อไร�สาระ (สัมผลัปปลาปวาจา) 

(3) มโนทุจริต ได�แก� การประพฤติช่ัวทางใจ 3 อย�าง คือ ความคิดโลภอยากได�ของคนอ่ืน (อภิชฌา) ความคิด
พยาบาทอาฆาตแค�นอยากทําลายคนอ่ืน (พยาบาท) และความคิดเห็นที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากทํานองคลองธรรม 
(มิจฉาทิฐิ) 

ในหลักการน้ีก็คือ การปกป�องคุ�มครองดูแลให�ประชาชนพลเมืองมีความประพฤติดี (สุจริต) มีเมตตาต�อกันและกัน
ครบทั้ง 3 ทาง ได�แก� “เมตตากายกรรม” มีการกระทําทางกายด�วยความเมตตา “เมตตาวจีกรรม” มีการกระทําทางวาจา
ด�วยความเมตตาและ “เมตตามโนกรรม”มีการกระทําทางใจด�วยความเมตตา กล�าวคือ เว�นขาดจากอกุศลกรรมบถ 10 
ประการ ดังกล�าวน้ัน 

3. ธนานุประทาน คือ การส�งเสริมสนับสนุนทุนทรัพย�ในการประกอบอาชีพแก�ประชาชนพลเมือง ผู�ใดไม�มีทุนทรัพย� 
ยากจนข�นแค�น ก็ส�งเสริมสนับสนุนมอบทุนทรัพย�ให� สร�างงานส�งเสริมอาชีพให�สามารถเล้ียงตนเล้ียงครอบครัวได� ป�องกัน
ไม�ให�ประชาชนพลเมืองประพฤติมิจฉาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัวในทางที่มิชอบต�าง ๆ 

ในอีกความหมายหน่ึงของคําว�า ธนานุประทาน ก็คือ การมอบทรัพย�อันเป=นปIจจัย 4 ได�แก� เครื่องนุ�งห�ม อาหาร ที่
อยู�อาศัย และยารักษาโรคแก�ประชาชนพลเมืองที่ขาดแคลน แร�นแค�นและเจ็บปLวย 

คาว�า ทรัพย� ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ทรัพย� 2 ชนิด คือ 
1. โลกิยทรัพย� ได�แก� ทรัพย�ภายนอกทั่วไป ทั้งสังหาริมทรัพย�และอสังหาริมทรัพย� เช�น คนสัตว� ส่ิงของ เงิน 

เครื่องนุ�งห�ม อาหาร ที่ดิน ที่อยู�อาศัย รถยนต� 
2. อริยทรัพย� ได�แก� ทรัพย�ภายใน 7 อย�าง ดังต�อไปน้ี 



1.) มีความเช่ือที่ถูกต�อง (ศรัทธา) 
2.) มีระเบียบวินัย(ศีล) 
3.) มีความละอายต�อการกระทําความช่ัว (หิริ) 
4.) มีความสะดุ�งกลัวต�อผลของการทําความช่ัว (โอตัปปะ) 
5.) มีการศึกษาดี (พาหุสัจจะ) 
6.) มีการเสียสละ(จาคะ) 
7.) มีความรอบรู�(ปIญญา) 
การส�งเสริมสนับสนุนทุนทรัพย� ทั้ง 2 ชนิด แก�ประชาชนพลเมืองน้ัน จักทําให�เกิดประโยชน�สุข 4 อย�าง คือ 
1. อัตถิสุข ความสุขเพราะทรัพย� 
2. โภคสุข ความสุขเพราะได�ใช�จ�ายทรัพย� 
3. อนณสุข ความสุขเพราะไม�มีหน้ีสิน 
4. อนวัชชสุข ความสุขเพราะได�ทํางานที่ดีที่ปราศจากโทษ 
ดังน้ัน ในการบริหารประเทศชาติบ�านเมือง จึงต�องส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพลเมืองมีทรัพย�ทั้ง 2 ชนิดอย�าง

อุดมสมบูรณ� อย�าให�ขาดแคลนทั้งสองอย�าง เพราะถ�าหากมีแต�โลกียทรัพย�หรือทรัพย�ภายนอกอย�างเดียว ย�อมก�อให�เกิดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง (โลภะ โทสะ โมหะ) หมกมุ�น มึนเมา ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จนเกิดอันตรายร�ายแรงแก�
บ�านเมือง ประเทศชาติพังพินาศฉิบหายได� จึงจําเป=นต�องมีอริยทรัพย� หรือทรัพย�ภายในมาช�วยประคับประคองป�องกันมิให�โล
กิยทรัพย� ย�อยยับไปด�วยอบายมุขต�าง ๆ ดังมีพระพุทธภาษิตเตือนจิตสะกิดใจไว�ว�า “โภคา หนนฺติ ทุมฺเมธ ” แปลความว�า 
“โภคทรัพย�ทั้งหลาย ย�อมฆ�าคนโง�เขลา” ฉะน้ัน 

4. สมณพราหมณปริปุจฉา คือการเข�าไปหาสมณพราหมณ� พระสงฆ� นักปราชญ� ราชยบัณฑิต ผู�เป=นปูชนียบุคคล 
ทั้งหลายเพื่อไต�ถามปIญหาไขข�อข�องใจ ช้ีผิดช้ีถูกในการดําเนินการต�าง ๆทั้งน�อยใหญ�จะทําอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร ต�อง
เข�าไปปรึกษาหารือ สอบถาม ขอความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ดังคําถามต�อไปน้ี 

1.) อะไรดี ? (กึ ภนฺเต กุสล ?) 
2.) อะไรไม�ดี ? (กึ อกุสล ?) 
3.) อะไรมีโทษ ? (กึ สาวชฺช ?) 
4.) อะไรไม�มีโทษ ? (กึ อนวชฺช ?) 
5.) อะไรควรเสพ? (กึ เสวิตพฺพ ?) 
6.) อะไรไม�ควรเสพ? (กึ น เสวิตพฺพ ?) 
7.) อะไรทาไปแล�วเกิดทุกข� เกิดโทษไม�มีประโยชน�ตลอดกาล? (กึ เม กริยมานึ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย อสฺส?) 
8.) อะไรทาไปแล�วเกิดความสุขไม�มีโทษมีแต�ประโยชน�ตลอดกาล? (กึ วา ปน เม กริยมาน ทีฆรตต หิตาย สุขาย 

อสฺส?) 
เมื่อเข�าไปไถ�ถามรู�ความชัดเจนดีแล�ว ก็จะได� ลด ละ เลิก ระงับ ยับย้ังส่ิงที่ไม�ดี และจะได�ประพฤติยึดมั่นแต�ส่ิงที่ดี

ตลอดไปหลักจักรพรรดิธรรม หรือพระราชจริยาวัตรของพระเจ�าจักรพรรดิ์ (The Emperor’s Morality) ทั้ง 4 หลักการ
ดังกล�าวมาน้ี ควรจักถือเป=นนโยบายและแผนงานด�านการเมืองการปกครองของประเทศอย�างเคร�งครัดระมัดระวังและยั่งยืน
สืบไปต�อไป เพราะหากมิได�ดําเนินไปตามจักรพรรดิธรรมเหล�าน้ีแล�ว ย�อมก�อให�เกิดความวิบัติแก�ชาติบ�านเมืองอย�างใหญ�
หลวง ที่ภาษาที่ใช�ในจักกวัติสูตรว�า “มารย�อมได�ช�องจ�องทาลาย” แต�หากดําเนินการปกครองด�วยจักรพรรดิธรรม 4 ประการ



แล�ว ท�านกล�าวว�า “มารย�อมไม�ได�ช�องจ�องทาลาย มารย�อมไม�ได�อารมณ�” (น ลจฺฉติ มาโร โอตารํ, น ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณํ) 
พูดจาภาษาสมัยใหม�ก็คือ “มารหมดอารมณ�” เพราะไม�ได�ช�องและหมดโอกาสในการทําลายชาติบ�านเมืองที่ปกครองด�วย
หลักจักรพรรดิธรรม 

บ�านเมืองใดที่ปกครองด�วยหลักจักรพรรดิธรรมทั้ง 4 ประการน้ีแล�ว บ�านเมืองน้ันจักมี ความมั่งคั่งและม่ันคงไพบูลย� 
ด�วยรัตนะ 7 อย�าง ดังต�อไปน้ี 

1. จักรแก�ว (จักกรัตนะ) 
2. ช�างแก�ว (หัตถิรัตนะ) 
3. ม�าแก�ว (อัสสรัตนะ) 
4. มณีแก�ว (มณีรัตนะ) 
5. นางแก�ว (อิตถีรัตนะ) 
6. ขุนคลังแก�ว (คหปติรัตนะ) 
7.ขุนพลแก�ว (ปริณายกรัตนะ) 
แต�ถ�าหากบ�านเมืองใด ไม�ได� “ครองแผ�นดินโดยธรรม” ไม�ได�ดําเนินตามหลักจักรพรรดิธรรมน้ี รัตนะทั้ง 7 อย�างที่

ยังไม�เกิดก็ไม�เกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแล�ว ย�อมอันตรธานหายไป ! 
การเมืองการปกครองที่ผิดพลาดนาความพินาศมาสู�บ�านเมือง 
ในจักรวัตติสูตร พระพุทธองค�ทรงแสดงให�เห็นถึงความผิดพลาดของผู�ปกครองที่ไม�ได�ดําเนินตามหลักจักรพรรดิ

ธรรมว�า ในยุคสมัยใดที่มีผู�ปกครองบ�านเมืองไม�ตั้งมั่นอยู�ในทํานองคลองธรรม ไม�ได�ครองแผ�นดินโดยธรรม ในยุคสมัยน้ันจะ
เกิดความพินาศ 4 อย�าง ดังต�อไปน้ี 

1. พินาศด�วยมิจฉาชีพ 
2. พินาศด�วยมิจฉาจาร 
3. พินาศด�วยมิจฉาทิฐิ 
4. พินาศด�วยมิจฉาธรรม 
1. พินาศด�วยมิจฉาชีพ (Disaster on wrong livelihood)มิจฉาชีพ (wrong livelihood) คือการดํารงชีวิตอยู�อย�าง

ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากความถูกต�องดีงาม เล้ียงชีพด�วยอาชีพเลวทราม ช่ัวหยาบทําบาปประการต�างๆเน่ืองเพราะความ
ยากจน ข�นแค�น(ทาลิททิยะ) และเพราะความโลภไม�รู�จักพอ(มหิจฉตา) เพราะความปรารถนาลามก(ปาปyจฉตา)เกิดการ
เบียดเบียน ข�มเหงทําร�ายฆ�ากันตาย(ปาณาติปาต)และเกิดการลักทรัพย�ทั้งสังหาริมทรัพย�และ อสังหาริมทรัพย�ของกันและกัน
(อทินนาทาน)มีการอาฆาตแค�นกันอย�างรุนแรง(ติพโพ พยาปาโท) มีการคิดประทุษร�ายต�อกันอย�างรุนแรง(ติพโพ มโนปโทโส)
มีจิตคิดเข�นฆ�ากันอย�างรุนแรง(ติพพ ํวธกจิตตํ) 

พินาศด�วยมิจฉาชีพ เป=นความพินาศเราะปาณาติปาตและอทินนาทาน (ศีลห�าข�อที่ 1 และ ที่ 2) ประชาชนพลเมือง
จะพินาศด�วนความยากจนทนทุกข�ซ่ึงเป=นความจนเพราะไม�มี และจะพินาศด�วยความโลภอยากได� ไม�รู�จักพอซึ่งเป=นความจน
เพราะไม�พอ คนจนกับคนรวยประกอบมิจฉาชีพต�อกัน เป=นศัตรูกัน จะเกิดการซ�องสุมอาวุธ มือป�น นักเลง อันธพาล 
ข�าราชการข้ีฉ�อ ไว�ป�องกันตนเองและเข�นฆ�าคนอ่ืน 

ยุคสมัยน้ี เรียกว�า “สัตถันตรกัปป�”(The Age of war) คือ โลภจักถึงการพินาศด�วศาสตาอาวุธนานาชนิด และ
พินาศด�วยอกุศลธรรม คือ โทสะ และเรียกว�า “ทุพภิกขันตรกัปป�”(The age of poverty) คือ โลภจักถึงการพินาศด�วย
ความอดอยากยากแค�นขาดแคลนอาหาร และพินาศด�วยอกุศลธรรม คือ โลภะ มนุษย�จะมีอายุน�อยลง (อัปปายุกา) 



2. พินาศด�วยมิจฉาจาร (Disaster on wrong behavior) 
มิจฉาจาร (wrong behavior) คือการประพฤติผิดกฎหมาย ผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ผิดศีลธรรม หมกมุ�น

มัวเมาในการบริโภคกาม เสพกามารมณ� ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และทางใจ อย�างไม�มีความละอาย และไร�
ความเกรงกลัวต�ออุบาทว�อันตรายใดๆทั้งคน และสังคมจักพากันนิยมยินดี พอใจ ติดใจ หลงใหลในการเสพอสัทธรรม 
(อธัมมราคะ) จักมีความโลภอยากเอาอยากได�ไม�มีส้ินสุด (วิสมโลภะ) จักพากันมีความทุกข�ระทมขมข่ืนเพราะการประพฤติใน
กาม (กาเมสุมิจฉาจาร) กาเมสุมิจฉาจารจักเฟ��องฟูชูรส มั่วสุมรุมคละเคล�าวุ�นวายกันไปหมดทั้งสังคม ดังต�อไปน้ี 

1. แม�ไม�มีความเป=นแม� (อมัตเตยยตา) 
2. พ�อไม�มีความเป=นพ�อ (อเปตเตยยตา) 
3. พระไม�มีความเป=นพระ (อสามัญญตา) 
4. ผู�ใหญ�ไม�มีความเป=นผู�ใหญ� (อพรหมัญญตา) 
5. เด็กไม�มีความเป=นเด็ก ขาดความอ�อนน�อมถ�อมตนและอกตัญ�ูต�อผู�ใหญ�ในตระกูล (กุลเชฎฐาปจายิตา) 
ยุคสมัยน้ีเรียกว�า “โรคันตรกัมปป�” (The Age of Diseases)มนุษย�และสังคมจักพากันพินาศล�มจมไปด�วยโรคภัยไข�

เจ็บนานาชนิดทั้งโรคทางกาย(กายิโก โรโค = Physical Diseases) และโรคทางใจ (เจตสิโก โรโค = Mental Diseases) บาง
โรคร�ายแรงถึงข้ันคาดคิดไม�ถึง ไม�ทราบสาเหตุ รักษาไม�ได� เช�นโรคเอดส� และโรคภูมิคุ�มกันบกพร�องชนิดต�างๆ จักรุมเร�าเข�า
ทําลายมนุษย�อย�างรุนแรงในยุคน้ี มนุษย�จักพากันตายด�วย“โรค” และจักพากันพินาศด�วยอกุศลธรรม คือ “ราคะ” ในยุคน้ี
มนุษย�จักมีผิวพรรณหยาบทราม (วัณณปริหายนะ) พากันแต�งตัวแปลกประหลาดวิปริตพิสดาร แยกไม�ออกว�าเป=นชายหรือ
หญิง(อุภโตพยัญชนก) 

3. พินาศด�วยมิจฉาทิฐิ(Disaster on wrong vision) 
มิจฉาทิฐิ (wrong vision) คือ ความคิดความเห็นที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากความเป=นจริง ความโง�เขลาเบาปIญญา 

ความมืดบอดตีบตัน ความหลงลืมเลอะเลือน ความงมงายไร�สติสัมปชัญญะซ่ึงมีองค�ประกอบดังน้ี 
ลักษณะ : ไม�รู�จริง รู�ผิด เห็นผิด 
หน�าที่ : ปyดบังความจริง สร�างความหลอกลวงไม�ให�รู� 
อาการ : จมปลักดักดานงมงายอยู�ในอกุศลกรรมต�างๆอย�างถอนตัวไม�ขึ้น 
เหตุเกิด : ขาดโยนิโสมนสิการ ไร�ปIญญา ไม�พิจารณา ไตร�ตรองให�ดี 
มนุษย�และสังคม จักจ�อมจมลงสู�โมหภูมิ พากันท�องเที่ยวไปในโมหภูมิน้ันจักพากันดําเนินชีวิตอยู�ด�วยมิจฉาทิฐิ แล�ว

จักเกิดความผิดพลาดต�างๆตามมาอีก 9 ประการดังต�อไปน้ี 
1. มิจฉาสังกัปปะ (Wrong Thought) 
มีความรู�สึกนึกคิดที่ผิดพลาดช่ัวช�า มุ�งแต�ตรึกหาแต�กาม ความพยาบาท และความเบียดเบียน 
2. มิจฉาวาจา (Wrong Speech) 
มีแต�การพูดเท็จ พูดส�อเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพ�อเจ�อไร�สาระ 
3. มิจฉากัมมันตะ (Wrong Action) 
มีแต�การเบียดเบียน ข�มเหง ทําร�าย ลักทรัพย�กัน และล�วงละเมิดในกามต�อกันและกัน 
4. มิจฉาอาชีวะ (Wrong Livelihood) 
มีแต�การเล้ียงชีวิตในทางทุจริตประกอบอาชีพการงานต�างๆที่มีทุกข�มีโทษมีอันตราย 
5. มิจฉาวายามะ (Wrong Effort) 



มีแต�ความขยันหมั่นเพียรที่ผิดพลาด เลวทราม ไม�พยายามป�องกันและปราบปรามความช่ัวแต�ปล�อยให�ความช่ัว
เกิดข้ึน และอนุรักษ�ความช่ัวที่เกิดข้ึนแล�วน้ันให�ยั่งยืนสืบไป 

6. มิจฉาสติ (Wrong Mindfulness) 
มีแต�ความระลึกได�ที่ผิดๆไม�ติดตามต่ืนตัวดูรู�เท�าทันร�างกาย ไม�ติดตามตื่นตัวดูรู�เท�าทันความรู�สึก ไม�ติดตามตื่นตัวดู

รู�เท�าทันความคิด และไม�ติดตามต่ืนตัวรู�เท�าทันโลกธรรม 
7. มิจฉาสมาธิ (Wrong Concentration) 
มีแต�ความสนใจในเรื่องที่เลวทราม จนเกิดความวุ�นวายไม�สงบ อึดอัดคับแคบ ไม�โปร�งใส ไม�คล�องตัว ไม�มั่นคง 
8. มิจฉาญาณ (Wrong Knowledge)มีแต�ความรู�ที่ผิดๆ รู�ไม�ดี รู�ไม�มีเหตุผล เป=นความรู�ที่ไม�สามารถนํามาแก�ไขและ

กําจัดปIญหาได� รู�แต�เรื่องไร�สาระไม�ระกอบด�วยประโยชน�สุข 
9. มิจฉาวิมุตติ (Wrong Liberation) 
มีแต�ความรู�ที่ผิดๆ แก�ไขปIญหาที่ผิดพลาด ปIญหายังมีอยู�ยังไม�ได�รับการแก�ไข และยังไม�หมดส้ินไป ก็เข�าใจว�า ปIญหา

หมดไปแล�ว หลุดพ�น ปIญหาแล�ว ในทางศาสนาเรียกว�า มีความสําคัญผิดในส่ิงที่ยังไม�ได�หลุดพ�นว�าหลุดพ�นแล�ว 
มนุษย�และสังคมในยุคน้ีจะเป=นยุคที่ “วจีทุจริต” (Wrong Speech) เฟ��องฟูฟูLฟLา ผู�คนในสังคมจักพากันพูดโกหก

หลอกลวงกัน (มุสาวาที) พูดจาส�อเสียดสร�างความแตกแยกเพื่อกอบโกยผลประโยชน�ของตน (ปyสุณาวาที) พูดจาหยาบคาย
แข็งกระด�างสร�างการทะเลาะวิวาท (ผรุสวาที) และพูดจาเพ�อเจ�อ ไร�สาระ หาความจริงอ�างอิงไม�ได� (สัมผลัปปลาปวาที) 

ในปIจจุบันน้ีเรียกขานกันว�า “ยุคข�อมูลข�าวสาร” (The Age of Information)ทุกผู�คนจักได�รับข�อมูล ข�าวสารกัน
ฉับพลันทันที ด�วยระบบอันมหัศจรรย�ของ เทคโนโลยีการส่ือสาร (Information Technology) มนุษย�และสังคมจักพากันล�ม
จมพังพินาศไปด�วย “แสง สี เสียงแห�งวจีทุจริต” เหล�าน้ี และ จักพากันตายไปด�วยอกุศลธรรม คือ “โมหะ” 

4. พินาศด�วยมิจฉาธรรม (Disaster 0n Immorality) 
มิจฉาธรรม (Immorality) คืออกุศลธรรมต�างๆที่มี โลภะ โทสะ และโมหะ เป=นรากเหง�า เป=นต�นกําเนิดก�อให�เกิด

การกระทํา ความช่ัวทรามอย�างรุนแรง เป=นประจําสมํ่าเสมอ จนกลายเป=นเรื่องปกติธรรมดาสามัญ กลายเป=นหนทางดําเนิน
ชีวิตที่ทุกคนในสังคมยอมรับและกระทํากันได�โดยไม�รู�สึกสะดุ�งสะเทือน (อกุสลกัมมปทา อติพยา ทิปปyสสันติ) คนในสังคมจัก
พากันช่ืนชมคนช่ัว คนเลว เห็นบาปเป=นบุญ เห็นความช่ัวเป=นความดี เห็นคนดีเป=นคนเลว คนช่ัวและความช่ัวถูกยกย�องเชิดชู
บูชา คนดีและความดีถูกเหยียบยํ่าทําลายในยุคสมัยน้ี แม�คําว�า “ความดี” (กุศล) ก็จักอันตรธานหายไปไม�มีใครเอ�ยอ�างถึง
และไม�กล�าพูดถึง คนดีต�องหลบตัวซ�อนตนให�พ�นภัย เข�าไปอยู�ในปLาเขาลําเนาไพร อาศัยถ้ําและลําธาร กินผลไม�เป=นอาหาร
เล้ียงชีวิต 

ยุคสมัยน้ี เรียกว�า “มิคสัญญี” ทุกคนจักมองดูกันและกันสําคัญว�าเป=น “เน้ือ” (มฤคะ) เข�นฆ�าข�มขืนกันโดยไม�รู�ว�า
ใครเป=นใคร สภาพความเป=นอยู�ในสังคมจักเป=นอย�างน้ี 

1. ครอบครัวล�มสลาย (broken Family) ลบหลู�ดูหมิ่นมารดา บิดา ลบหลู�ดูหม่ินสมณะพระสงฆ� ลบหลู�ดูหม่ินผู�ใหญ� 
ลบหลู�ดูหมิ่นดื้อดึงเก�งกระด�าง ต�อปูLย�าตายายญาติพี่น�องในตระกูล แต�ได�รับบูชายกย�องสรรเสริญ (อมัตเตยยตา อเปตเตยย
ตา อสามัญญตา อพรหมัญญตา นกุเลเชฏฐาปจายิตา เต ปุชชา จ ภวิสสันติ ปาสํสา จ) 

2. สังคมล�มสลาย (Broken Society) สมาชิกในครอบครัวทําร�ายทําลายกันและกันอย�างรุนแรง พ�อกับแม�ฆ�ากัน 
สามีกับภรรยาฆ�ากัน พ�อแม�ฆ�าลูก ลูกฆ�าพ�อแม� ข�มขืนย่ํายีกันและกันโดยไม�เลือก ไม�มีคําว�า พ�อแม� ญาติพี่น�อง ลุง ป�า น�า อา 
ภรรยาของอาจารย� ภรรยาของู กลุ�มมนุษย�อยู�กันอย�าง หมู หมา กา แพะ แกะ ไก� มีชีวิตอย�างสัตว�เดรัจฉานทั่วไป (ยถา 
อเชฬกา กุกกุฏสูกรา โสณสิงคาลา) 



3. บ�านเมืองล�มสลาย (Broken Nationality) จาการเมืองการปกครองที่ผิดพลาด ได�นําความพินาศมาสู�บ�านเมือง
อย�างรุนแรงต�อเน่ืองจนกระทั่งความช่ัวร�ายทุกอย�างทุกชนิดเกิดข้ึนพร�อมกัน ถาโถมโหมกระหน่ําบ�านเมืองอย�างหนัก แบบว�า 
“ทั้งโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเป=น ไม�เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา” บ�านเมืองจักไพบูลย�ด�วยความช่ัวร�าย ดังต�อไปน้ี 

1.) ไพบูลย�ด�วยความยากจน (ทาลิททิย เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง อดอยากยากแค�นแสนเข็ญไม�มีเงินทาง ไม�มีทรัพย�สมบัติ ไม�มีอาชีพ ตกงาน 
2.) ไพบูลย�ด�วยการลักทรัพย� (อทินนาทาน เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักลักขโมย ปล�น จี้ ฉก ชิงว่ิงราว ยักยอก หลอกลวง ต�ม ตุ£น คดโกง ทรัพย�สมบัติของกันและกัน 

ข�าราชการก็ฉ�อราษฎร�บังหลวง 
3.) ไพบูลย�ด�วยการฆ�า (ปาณาติปาโต เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมืองจักมีการซ�องสุมอาวุธ ซ�องสุมกําลัง เพื่อปล�นฆ�าคนอ่ืน และเพื่อป�องกันตนเอง ไม�มีใครกลัวใคร ไม�

มีใครเคารพใคร จักผูกอาฆาต พยาบาท จองเวรกันไม�มีส้ินสุด 
4.) ไพบูลย�ด�วยการพูดเท็จ (มุสาวาโท เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักพากันพูดโป�ปดมดเท็จ เพื่อรักษาผลประโยชน�ของตน และเพื่อทําลายคนอ่ืน เห็นก็บอกว�าไม�

เห็น ได�ยินก็บอกว�าไม�ได�ยิน ทําก็บอกว�าไม�ได�ทํา ไม�เห็นก็บอกว�าเห็น ไม�ได�ยินก็บอกว�าได�ยิน ไม�ทําก็บอกว�าทํา รู�ก็บอกว�าไม�รู� 
ไม�รู�ก็บอกว�ารู� ไม�ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริง 

5.) ไพบูลย�ด�วยการพูดส�อเสียด (ปyสุณา วาจา เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักพากันพูดส�อเสียดต�อกันและกัน พูดยุแยงตะแคงรั่ว พูดยุยงส�งเสริมให�แตกแยกกัน พูดนินทา

ว�าร�ายกัน 
6.) ไพบูลย�ด�วยการพูดคาหยาบ (ผรุสวาจา เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักพูดจาหยาบคาย แข็งกระด�าง เผ็ดร�อน ทําให�เจ็บใจต�อกันและกัน ก�อการทะเลาวิวาท

บาดหมางกัน 
7.) ไพบูลย�ด�วยการพูดเพ�อเจ�อ (สัมผลัปปลาปวาจา เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักพากันพูดเพ�อเจ�อ พูดเรื่องไร�สาระ ไม�มีขอบเขตไม�น�าเช่ือถือ พูดไม�มีธรรม พูดไม�มีวินัย ไม�ปะ

กอบด�วยประโยชน� 
8.) ไพบูลย�ด�วยความคิดร�ายโลภอยากได�ของคนอ่ืน (อภิฌา เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักพากันคิดร�ายโลภอยากได�ของคนอ่ืน แต�ตระหน่ีถี่เหนียวหวงแหนของตนเองไว� ไม�

เอ้ือเฟ��อเผ่ือแผ�แบ�งปIนแก�กันและกัน 
9.)ไพบูลย�ด�วยความคิดร�ายอยากทาลายคนอ่ืน (พยาปาโท เวปุลล )ประชาชนพลเมือง จักพากันคิดร�ายจ�องทําลาย

คนอ่ืน ย่ํายีเหยียดหยาม กระหน่ําซํ้าเติมผู�ที่อ�อนแอกว�าให�ย�อยยับ ขาดคามเมตตากรุณาและให�อภัยแก�กันและกัน 
10.)ไพบูลย�ด�วยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ เวปุลล ) 
ประชาชนพลเมือง จักพากันมีความเห็นผิด วิปริตวิปลาสคลาดเคล่ือนจากทํานองคลองธรรม จักพากันทําแต�ส่ิงที่

ถูกใจ แต�ไม�ถูกต�อง พากันเข�าใจผิด คิดว�าส่ิงที่ถูกใจเป=นส่ิงที่ถูกต�อง โง�เขลาเบาปIญญา งมงายไร�สาระ 
ความพินาศของบ�านเมืองทั้ง 4 ประการดังกล�าวมาแล�วน้ี เกิดข้ึนมาแล�ว กําลังเกิดข้ึน และจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

หากนักบริหารบ�านเมืองไม�มีความตื่นตัวรู�เท�าทันและไม�ได�บริหารบ�านเมืองโดยธรรม โดยสมํ่าเสมอ ประเทศชาติบ�านเมือง
ย�อมพังพินาศล�มจมและล�งสลาย ถึงกับส้ินชาติ ส้ินแผ�นดินอย�างแน�นอน! 



บทที่ ๖ 
ครองแผ�นดินโดยธรรมนําประโยชน�สุขมาสู�บ�านเมือง 

เราจะครองแผ�นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน�สุขแห�งมหาชนชาวสยาม” 
พระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาล

ที่ 9 ที่ได�อัญเชิญมาน้ี ได�พิมพ�ปรากฏอยู�มุมบนซ�ายมือของธนบัตรใบละ 1000 บาท (กรณุาหยิบข้ึนมาดูเดี๋ยวน้ีซิครับ) ซึ่ง
พระองค�ทรงประกาศ ณ ท�ามกลางมหาสันนิบาต เมื่อวันที่เสด็จข้ึนครองราชย�สมบัติ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 อันถือ
เป=นวันฉัตรมงคลรําลึก มาจนกระทั่งทุกวันน้ี 

พระราชปณิธานน้ี เป=นที่ประจักษ�ชัดแจ�งแก�ชีวิตจิตใจปวงชนชาวไทยทุกหมู�เหล�าตลอดมาว�า สมเด็จพระภูมิพล
มหาราชเจ�าพระองค�น้ีทรงครองแผ�นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน�สุขแห�งมหาชนชาวสยามตลอดมา และในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท� ได�น�อมเกล�าน�อมกระหม�อมอัญเชิญพระราชปณิธานน้ีมาเป=น “ อุดมการณ�และโครงการแผ�นดิน
ธรรมแผ�นดินทอง” ตามมติของคณะรัฐมาตรีได�กําหนดให�เป=นยุทธศาสตร�การพัฒนาบ�านเมือง ได�แก� การพัฒนาด�านจิตใจ 
การพัฒนาด�านสังคม และการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อย�างสมดุลและผสมผสาน เรียกว�า ยุทธศาสตร� จ.ส.ศ.การ “ครอง
แผ�นดินโดยธรรม” ของพระองค�ท�าน เมื่อวิเคราะห�ตามหลักพระพุทธศาสนา 
แล�วจะเห็นว�า พระองค�ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการใน 2 สถานะ คือ 

1. ฝLายหานินิคคหะ พระองค�ทรงครองแผ�นดินโดยธรรม เพื่อป�องกันและกําจัดความเส่ือมของบ�านเมือง ในสถานะที่
ทรงเป=น “พระมหากษัตริย�” (ขัตติยะ) 

คําว�า กษัตริย� หรือ ขัตติยะ ในความหมายเดิมตามหลักภาษาบาลี แปลว�า ผู�เป=นเจ�าของเขตแดนมีรูปวิเคราะห�ว�า 
เขตตานํ อธิปตีติ ขัตติโย แปล ตามรูปวิเคราะห�ว�า “ โย บุคคโล อันว�าบุคคลใด อธิปติ เป=นเจ�าของ เขตตาน แห�งเขตแดน
ทั้งหลาย อิติ เพราะเหตุน้ัน โส บุคคโล อันว�าบุคคลน้ัน ขัตติโย ช่ือว�ากษัตริย�” ในภาษาที่เราเรียกก็คือ “พระเจ�าแผ�นดิน” 
น่ันเอง 

เพราะฉะน้ัน ในสถานะของพระมหากษัตริย� พระมหากษัตริย�ทุกพระองค� ไม�ว�าของประเทศใดในโลกทั้งในสมัย
โบราณ และสมัยปIจจุบัน จักทรงมีสถานะเป=น “นักรบ” (THE WARRIOR) ทรงเป=นจอมทัพนํากองทัพทําสงครามป�องกันเขต
แดน และกําจัดอริราชศัตรูของพระราชอาณาจักรที่เราเรียกเป=นภาษาสามัญว�า “ทัพหลวง” 

2. ฝLายวุฒิปIคคหะ พระองค�ทรงครองแผ�นดินโดยธรรมเพื่อพัฒนาและอนุรักษ�ความเจริญของบ�านเมือง ในสถานะที่
ทรงเป=น “พระมหาราช” (ราชา) 

คําว�า พระมหาราช หรือราชา ในความหมายเดิมตามหลักภาษาบาลีมีรูปวิเคราะห�ว�า ธัมเมน ปเร รัญเชตีติ ราชา 
แปลตามรูปวิเคราะห�ว�า “โยปุคคโล อันว�า บุคคลใด รัญเชติ ย�อมรักใคร� ปเร ซึ่งบุคคลอ่ืนเป=นจํานวนมาก อิติ เพราะเหตุน้ัน 
โส ปุคคโล อันว�า บุคลน้ัน ราชา ช่ือว�า ราชา แปลว�า ผู�รักคนอ่ืนโดยธรรม” 

เพราะฉะน้ัน ในสถานะของพระมหาราช พระองค�ท�านทรงมีสถานะเป=น “นักรัก” (THE LOVING-KINDMAN) ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณล�นเกล�าล�นกระหม�อม ต�อพสกนิกรของพระองค� ยามใดที่ทรงว�างวันจากการทําสงคามในสถานะ
พระมหากษัตริย� ก็ทรงพัฒนาบ�านเมือง บูรณะปฏิสังขรฟ��นฟูให�เจริญรุ�งเรืองในด�านต�างๆดังถ�อยคําที่เราจําติดปากว�า “ยาม
ศึกเรารบ ยามสงบพัฒนา” น่ันเอง เป=นเช�นน้ีตลอดทุกรัชสมัย 

ในสมัยสัมบูรณาญาสิทธาชย� (The Age of Absolute Monarcly) จะเห็นพระราชภารกิจใน 2 สถานะน้ีอย�าง
เด�นชัด ของพระมหากษัตริย�ไทยทุกพระองค� ดังเช�นพระบรมราชปณิธานในบท พระราชนิพนธ� เรื่อง “นิราศท�าดินแดง” ของ



พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทีพ่ิมพ�ไว�มุมซ�ายด�านบนของธนบัตรใบละ 500 บาท (กรุณา
หยิบออกมาดูเดี๋ยวน้ีซิครับ ) ว�า 

ตั้งใจจะอุปถัมภก 
ยอยกพระพุทธศาสนา 
จะป�องกันขอบขัณฑสีมา 
รักษาประชาชนแลมนตรี 
พระมหากษัตริย�ทุกพระองค�ทรงพระราชอํานาจเด็ดขาดแต�เพียงผู�เดียว ทั้งในด�านนิติบัญญัติ ด�านบริหาร และด�าน

ตุลาการ ส�วนพระบรมวงศานุวงศ�และข�าราชบริพารทั้งหลาย เป=นเพียงผู�รับสนองพระบรมราชโองการอัญเชิญไปปฏิบัติ 
แต�ในสมัยการปกครองแบบประชาธิปไตย (The Age of Democracy) หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475 เป=นต�นมา พระมหากษัตริย�ทรงอยู�ใต�กฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชอํานาจเด็ดขาดที่ทรงเคยมีใน
สมัยสัมบูรณาญาสิทธิราชย� ถูกถ�ายโอน (Transfer) ไปให� “คณะราษฎร�” กล�าวคือ ตัวแทนของประชาชน (Representative 
people) ตามระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยทรงลงพระปรมาภิไธย (เซ็นช่ือ) แต�งตั้งให�ตัวแทนของประชาชน
ใช�พระราชอํานาจทั้ง 3 ด�านน้ันแทนพระองค� ดังน้ี 

1. พระราชอานาจด�านนิติบัญญัติ ทรงโปรดเกล�าพระราชทานให� “รัฐสภา” ซึ่งประกอบด�วยราชการการเมือง 2 
สภา คือ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กับสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร (ส.ส.)ผู�เป=นตัวแทนของประชาชน เป=นผู�ใช�พระราชอํานาจด�านน้ี
แทน 

2. พระราชอานาจด�านการบริหาร ทรงโปรดเกล�าฯ พระราชทานให� “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งมาจากตัวแทนของ
ประชาชนในฝLาย ส.ส. เป=นผู�ใช�พระราชอํานาจด�านน้ีแทน 

3. พระราชอานาจด�านตุลาการ ทรงโปรดเกล�าฯ พระราชทานให� “ศาล” อันประกอบด�วย ศาลช้ันต�น ศาลอุทธรณ� 
และศาลฎีกา เป=นผู�ใช�พระราชอํานาจด�านน้ีแทน ปIจจุบันน้ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม� มีศาลฝLายการเมืองโดยเฉพาะ
แล�ว คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และคณะกรรมการในรูปแบบคล�ายศาล เช�น คณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการป�องก้ันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ถามว�า หากตัวแทนที่ใช�พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย�ทั้ง 2 ด�านน้ี “ไม�ได�ครองแผ�นดินโดยธรรม” กล�าวคือ 
ใช� “พระราชอานาจ” เพียงอย�างเดียว แต�ไม�ได�ใช� “พระราชธรรม” ในการปกครองบ�านเมือง อะไรจะเกิดข้ึนแก�บ�านเมือง ?! 

ในอธัมมิกสูตร พระสุตตันตปyฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิกาย พระไตรปyฎก เล�มที่ 21 มีคําตอบสําหรับคําถามน้ีไว�ว�า 
1. ในสมัย พระราชาทั้งหลายไม�ได�ครองแผ�นดินโดยธรรม (ราชาโน อธัมมิกา) 
2. ในสมัยน้ัน ข�าราชการทั้งหลายก็ย�อมไม�ได�ครองแผ�นดินโดยธรรมด�วย (ราชยุตตาปy อธัมมิกา) 
3. เมื่อข�าราชการทั้งหลายไม�ได�ครองแผ�นดินโดยธรรมแล�ว บรรดาพ�อค�า คฤหบดี เจ�าของกิจการ นักธุรกิจทั้งหลาย

ย�อมไม�ได�ตั้งอยู�ในธรรมด�วย (พราหมณคหปติกาปy อธัมมิกา) 
4. เมือบรรดาพ�อค�า คฤหบดี เจ�าของกิจการ นักธุรกิจทั้งหลาย ไม�ได�ตั้งอยู�ในธรรมแล�ว บรรดาประชาชนพลเมืองทั้ง

ในเมืองและในชนบท ก็ย�อมไม�ได�ตั้งอยู�ในธรรมด�วย (เนคมชานปทาปy อธัมมิกา) 
5. เมื่อบรรดาประชาชนพลเมืองทั้งในเมืองและในชนบทไม�ได�ตั้งอยู�ในธรรมแล�ว ดวงจันทร�และดวงอาทิตย�ย�อม

วิปริตแปรปรวนด�วย (วิสม จันทิมาสุริยา ปริวัตตันติ) 



6. เมื่อดวงจันทร�และดวงอาทิตย�วิปริตแปรปรวนแล�ว บรรดาดวงดาวทุกกลุ�มนักกษัตรย�อมวิปริตแปรปรวนด�วย (วิ
สม นักขัตเตสุ ตารกรูปานิ ปริวัตตันติ) 7. เมื่อบรรดาดวงดาวทุกกลุ�มนักกษัตรแปรปรวนแล�ว เวลากลางคืนและกลางวัน 
ย�อมวิปริตแปรปรวนด�วย (วิสม ตตินทิวา ปริวัตตันติ) 

8. เมื่อเวลากลางคืนและกลางวันวิปริตแปรปรวนแล�ว ปIกษ�และเดือนย�อมคลาดเคล่ือนแปรปรวนด�วย (วิสาม 
มาสัฑฒมาสาปy ปริวัตตันติ) 

9. เมื่อปIกษ�และเดือนคลาดเคล่ือนแปรปรวนแล�ว ฤดูและปfย�อมคลาดเคล่ือนแปรปรวนด�วย (วิสม อุตุส วัจฉราปy ปริ
วัตตันติ) 

10. เม่ือฤดูและปfคลาดเคล่ือนแปรปรวนแล�ว ลมทั้งหลายย�อมพัดแปรปรวน ด�วย (วิสม วาตา วายันติ) 
11. เม่ือลมทั้งหลายพัดแปรปรวนแล�ว ท�องฟ�าอากาศ (หมู�เทวดาทั้งหลาย)ย�อมกราดเกรี้ยวไปทั่งทั้งแผ�นฟ�า (เทวตา 

ปริกุปyตา ภวันติ) 
12. เม่ือท�องฟ�าอากาศ (หมู�เทวดาทั้งหลาย) กราดเกรี้ยวดุร�ายแล�วฝนย�อมไม�ตกต�องตามฤดูกาลแล�ว (เทโว น สัมมา 

ธาร อนุปปเวจฉติ) 
13. เม่ือฝนไม�ตกต�องตามฤดูแล�ว ข�าวกล�าทั้งหลายย�อมเสียหายไม�ได�ผล (วิสมปากีนิ สัสสานิ ภวันติ) 
14. เม่ือข�าวกล�าทั้งหลายเสียหายไม�ได�ผลแล�ว มนุษย�ทั้งหลายที่บริโภคข�าวกล�าที่เสียหายไม�ได�ผล ก็จะเป=นคนมีอายุ

ส้ัน ผิวพรรณทรามกําลังทรุดโทรมอุดมไปด�วยโรคภัยไข�เจ็บ(มนุสสา อัปปายุกา จ โหนติ ทุพพัณณา จ ทุพพลา จ พหวาพาธา 
จ) 

คําตอบทั้ง 14 ข�อ ในอธัมมมิกสูตรดังกล�าน้ี เป=นเคร่ืองช้ีให�เห็นประจักษ�ชัดเจนเป=น “ วงจรอุบาทว�” ของปIญหาใน
บ�านเมืองว�า 

1.เมื่อการเมืองการปกครองไม�ดี เศรษฐกิจไม�ดี 
2.เมื่อเศรษฐกิจไม�ดี ประชาชนพลเมืองก็ไม�ดี 
3.เมื่อประชาชนพลเมืองไม�ดี ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม ดิน น�า ลม ไฟ ต�างๆก็ไม�ดี 
4.เมื่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม ดิน น�า ลม ไฟต�างๆไม�ดี อาหารการกินอยู�ของประชาชนพลเมืองก็ไม�ดี 
5.เมื่ออาหารการกินอยู�ของประชาชนพลเมืองไม�ดี ประชาชนพลเมืองก็ไม�ดี ประชาชนพลเมืองพากันอายุส้ัน 

ผิวพรรณทราม กาลังโทรม โรคภัยไข�เจ็บโหมกระหน�า 
ดังน้ัน จึงสรุปได�ว�า “ประเทศชาติบ�านเมืองจะร�ายหรือดีอยู�ที่ผู�นา” 
ผู�นา ตามความหมายในอธัมมิกสูตร คือ พระมหากษัตริย�หรือพระราชาในระบอบการปกครองแบบสัมบูรณาญาสิทธิ

ราชย�แต�ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ัน หมายถึง บุคคลและคณะบุคคลผู�เป=นตัวแทนใช�พระราชอํานาจทั้ง 3 
ด�านน้ัน ได�แก� “ข�าราชการการเมือง” หรือนักการเมืองน่ันเอง! ทั้งนักการเมืองในฝLายนิติบัญญัติ ฝLายบริหาร และฝLายตุลา
การ นับรวมถึงบรรดา “ข�าราชการประจํา” ทั้งหมดด�วยหากผู�นําในภาคข�าราชการซึ่งทํางานบริหารราชการแผ�นดินแทนองค�
พระมหากษัตริย� ภายใต�พระปรมาภิไธย เป=นผู�น�อมเกล�าน�อมกระหม�อมอัญเชิญทั้ง “พระราชอานาจ” และ “พระราชธรรม”
มาปกครองประเทศชาติบ�านเมืองแล�ว ประโยชน�สุขย�อมเกิดแก�ประเทศชาติบ�านเมืองอย�างแน�นอน กล�าวคือ 

1. ใช� “พระราชอานาจ” ในสถานะที่เป=น “นักรบ” ทาหน�าที่ป�องกันและกาจัดความเส่ือมของบ�านเมืองอันจัดอยู�ใน
ฝLานหานินิคคหะ 

2. ใช� “พระราชธรรม” ในสถานะที่เป=น “นักรัก” ทาหน�าที่รักใคร�ห�วงใยประชาชนพลเมือง สร�างสรรค�พัฒนาและ
อนุรักษ�ความเจริญของบ�านเมือง อันจัดอยู�ในฝLายวุฒิปIคคหะ 



โดยสรุปก็คือ 
1. ใช�พระราชอานาจเพื่อบาบัดทุกข� 
2. ใช�พระราชธรรมเพื่อบารุงสุข 
พระราชอานาจคือ พระเดช ส�วน พระราชธรรม คือ พระคุณ ผู�นาคือ ข�าราชการ ทั้งข�าราชการการเมือง และ

ข�าราชการประจํา หากรู�จักใช�ทั้งพระเดช และพระคุณ เก้ือกูลกันและกัน ในการปกครองบ�านเมืองได�อย�างดีแล�วชาติ
บ�านเมืองย�อมปลอดภัยไร�อันตรายด�วยพระเดช และย�อมอยู�เย็นเป=นสุขด�วยพระคุณเป=นแน�แท�! 

ผู�นาดีผู�ตาดีน้ัน... ดีแน� 
ผู�นาดีผู�ตาแย�... ต�องแก�ไข 
ผู�นาแย�ผู�ตาแย�... จนแน�ใจ 
ว�าบรรลัยแหลกลาญทั้งบ�านเมือง! 
พระพุทธองค�ทรงอุปมาให�เห็นชัดเจนว�า ผู�นําสําคัญย่ิงใหญ�มากเพียงใดในการปกครองบ�านเมือง คือ ทรงอุปมา

มนุษย�เหมือนฝูงโคกําลังข�ามแม�น้ําหากจ�าฝูง (ปุงคโว) ว�ายนําหน�าไปคดฝูงโคทั้งหมดที่ว�ายตามก็ว�ายคด หากจ�าฝูงว�ายนําหน�า
ไปตรงฝูงโคทุกตัวที่ว�ายตรงด�วย ในหมู�มวลมนุษย�ก็เป=นเช�นน้ันเหมือนกัน หากผู�นําสูงสุด (เสฏฐสมมต) ของบ�านเมืองไม�
ประพฤติธรรมประชาชนทุกหมู�เหล�าก็ย�อมไม�ประพฤติธรรม บ�านเมืองทั้งบ�านเมืองก็จะอยู�ร�อนนอนทุกข� (สพฺพ รฏฐ ทุกข เส
ติ) แต�ถ�าหากผู�นําสูงสุดประพฤติธรรมประชาชนพลเมืองก็ย�อมพากันประพฤติธรรมตาม บ�านเมืองทั้งบ�านเมืองก็จะอยู�เย็น
เป=นสุข (สพฺพ รฏฐ สุข เสติ) 

ราชาพัสดีธรรม 
คุณสมบัติและคุณธรรมของข�าราชการ 
เมื่อทราบชัดถึงความสําคัญที่สุดของ “ผู�นา” ดังกล�าวมาน้ีแล�วข�าราชการทั้งการเมืองและประจําในฐานะเป=นผู�นํา

ของประชาชนจึงควรปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติและคุณธรรมของข�าราชการที่ดี ดังต�อไปน้ี 
1. ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรกล�าเกินไปและขลาดกลัวเกินไปเม่ือเข�ารับราชการใหม�ๆคุณงามความดียังไม�ปรากฏย�อม

ยังไม�ได�ยศ พึงเป=นผู�ไม�ประมาทในงานราชการทุกเม่ือ2. ผู�เป=นข�าราชการควรมีปIญญา รอบรู� เฉลียวฉลาด และเป=นผู�สะอาด
ไว�วางใจได� รักษาความลับของราชการ 

3. ผู�เป=นข�าราชการ เม่ือได�รับมอบหมายให�ทํางานก็ไม�ควรโอนเอียงหว่ันไหว ด�วยอํานาจแห�งความรัก หรือความชัง 
ความหวาดกลัว และความหลง พึงประคับประคองตนให�เป=นผู�เที่ยงตรงดุจตราช่ัง 

4. ผู�เป=นข�าราชการเม่ือได�รับมอบหมายให�ทํางานไม�ว�าเวลาไหน ก็ไม�ควรหว่ัน ควรขยันทั้งกลางวันและกลางคืน 
5. ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรเดินไปบนเส�นทางที่เสด็จพระราชดําเนินของพระราชา แม�ว�าจะทรงอนุญาตก็ตาม 
6. ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงบริโภคกามทัดเทียมกับพระราชา แต�ควรบิโภคด�วยก�าในทุกด�าน 
7. ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงทําตัวทอดสนิทชิดใกล�กับพระราชา พระบรมวาศานุวงศ� และข�าราชการบริพารทั้งหลาย 
8. ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรเป=นคนฟุ�งซ�าน ตลบตะแลง พึงมีปIญญารักษาตน สํารวมระมัดระวัง ต้ังใจมั่นในงาน

ราชการ 
9. ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงฉ�อราษฏร�บังหลวง ลวงเอาพระราชทรัพย�จากพระคลังหลวง 
10.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงเกียจคร�าน เห็นแก�นอน เห็นแก�กิน หลับนอนดื่มสาฆ�าสัตว�ในเขตที่เป=นอภัยทาน 
11.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงยืน เดิน น่ัง นอน ร�วมกันกับพระราชาบนพระที่น่ัน พระบัลลังก� เก�าอ้ีพระที่น่ัง เรือพระที่

น่ัง รถพระที่น่ัง ด�วยการทระนงตนว�า เป=นคนโปรดปราน 



12.ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรเข�าเฝ�าใกล�เกินไป หรือไกลเกินไป ควรเข�าเฝ�าในที่เฉพาะพระพักตร�พอให�ทอดพระเนตร
เห็น 

13.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงตีตนเสมอกับพระราชาด�วยความสนิทใจว�าพระราชาเป=นเพื่อนเรา เป=นคู�หูเรา 
14.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงถือตัวว�า เป=นนักปราชญ�ราชบัณฑิต ทีพ่ระราชาทรงบูชายกย�อง เพ็ดทูลถ�อยคําที่ให�ทรง

พิโรธในท�ามกลางข�าราชบริพาร 
15.ผู�เป=นข�าราชการพึงเป=นผู�สํารวมระมัดระวังเหมือนอยู�ใกล�กองไฟ ไม�ควรวางใจในพระคาชาทั้งหลาย 
16.ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรเพ็ดทูลคุณหรือโทษ ความดีหรือความช่ัวของเช้ือพระวงศ� พระบรมวงศานุวงศ�เมื่อ

พระราชาจะทรงยกย�องบุคคลใด ควรน่ิงไว�ไตรตรองอยู�ก�อน17.ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรทัดทาน คัดค�าน การปูนบําเหน็จ
รางวัลของพระราชา แก� กองทัพช�าง กองทัพม�า กองพลรถ และกองพลราบ ตามความชอบในราชการของเขา พึงโอนอ�อน
ผ�อนตามเหมือนคันธนู และโอนเอนเหมือนไม�ไผ� 

18.ผู�เป=นข�าราชการพึงมีปIญญารักษาตน มีความแกล�วกล�า รู�จักประมาณในการบริโภค ไม�ควรเห็นแก�ปากแก�ท�อง 
19.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงติดใจหลงใหลในสตรี จนเสียกําลังเสียงานทางราชการ 
20.ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรพูดมากเกินไป และไม�ควรน่ิงเฉยน่ิงเฉยเงียบอยู�ทุกเมื่อ เม่ือได�เวลาก็ควรพูดพอประมาณ 

ไม�พูดพรํ่าเพ�อเจ�อ 
21.ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรเป=นคนมักโกรธ หลีกหลบการกระทบกระทั่งผู�อ่ืน พูดจริง อ�อนโยน อ�อนหวาน ไม�พูด

ส�อเสียด ไม�พูดเพ�อเจ�อ ไร�สาระ 
22.ผู�เป=นข�าราชการพึงเล้ียงดูมารดาและบิดา ประพฤติอ�อนน�อมถ�อมตนต�อผู�ใหญ�ในตระกูล พูดจาอ�อนหวาน มี

สัมมาคารวะ 
23.ผู�เป=นข�าราชการควรเป=นผู�ใฝLรู� ใฝLศึกษาพัฒนาตนเอง รู�จักบําเพ็ญประโยชน�ไม�ประมาท สะอาด และ

ขยันหมั่นเพียร 
24.ผู�เป=นข�าราชการไม�ควรคบคิดกับอริราชศัตรู เอาใจออกห�าง ขายความลับของแผ�นดินแก�ฝLายปรปIกษ� 
25.ผู�เป=นข�าราชการผู�หวังความเจริญแก�ตน พึงคบหาสมาคมกับสมณะชีพราหมณ�ผู�ทรงศีลธรรม เป=นพหูสูตร โดย

ความเคารพ และพึงสมาทานยึดม่ันในศีลธรรมน่ันด�วยความเคารพยําเกรง 
26.ผู�เป=นข�าราชการพึงบํารุงเล้ียงดูสมณะชีพราหมณ�ผู�ทรงศีลธรรมเป=นพหูสูตรด�วยข�าวน้ําและไม�ควรทําลายการ

บํารุงเล้ียงดูสมณะชีพราหมณ�ที่พระราชา เคยพระราชทานมาก�อน 
27.ผู�เป=นข�าราชการพึงเป=นผู�มีปIญญาเฉลียวฉลาด สามารถจัดการงานราชการทุกอย�างให�สําเร็จลุล�วงได�ตามกาล

สมัย ด�วยวิธีการต�างๆ 
28.ผู�เป=นข�าราชกาลพึงเป=นผู�ขยันหม่ันเพียร ไม�ประมาท มีปIญญา พิจารณาสอดส�องทํางานที่ได�รับมอบหมายให�

สําเร็จเรียบร�อยดี 
29.ผู�เป=นข�าราชการพึงหมั่นเดินทางไปเยี่ยมเยือนตรวจตราความเป=นอยู� อาชีพ การงานของอาณาประชาราษฎร� 

อย�างสม่ําเสมอตรวจดูว�ามีความพอเพียงดีหรือไม� และอย�าให�ฟุLมเฟ�อยเกินไป 
30.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงแต�งต้ังบุตรหรือญาติพี่น�องของตน ผู�ไม�ตั้งอยู�ในศีลธรรมให�เป=นใหญ�เพราะคนเหล�าน้ันเป=น

คนพาล ไม�นับว�าเป=นญาติพี่น�อง คนเหล�าน้ันเหมือนคนตายแล�ว ควรให�เพียงเส้ือผ�า ข�าว ปลา อาหาร เท�าน้ันเมื่อมาหา 



31.ผู�เป=นข�าราชการพึงแต�งตั้งทาส กรรมกร คนใช� ผู�ตั้งม่ันอยู�ในศีลธรรม เป=นคนขยันหมั่นเพียรให�เป=นใหญ� (ดีกว�า
บุตรและญาติพี่น�อง ผู�ไร�ศีลธรรมเหล�าน้ัน) 32.ผู�เป=นข�าราชพึงเป=นผู�มีศีลมีระเบียบวินัย ไม�โลภอยากได� เป=นที่ไว�วางพระราช
หฤทัย ประพฤติประโยชน� ซ่ือสัตย�สุจริตต�อพระราชาทั้งต�อหน�าและลับหลัง 

33.ผู�เป=นข�าราชการไม�พึงปฏิเสธงานขัดพระราชประสงค� แต�พึงรู�พระราชอัธยาศัย และปฏิบัติสนองงานไปตามพระ
ราชประสงค�น้ัน 

34.ผู�เป=นข�าราชการผู�หวังความเจริญแก�ตน พึงประพฤติอ�อนน�อมถ�อมตน ปรนนิบัติพระราชาผู�เป=นจอมปราชญ�ที่
พระราชทานทรัพย�สมบัติที่น�ารัก น�าปรารถนาทุกอย�างให� ด�วยประการอันสมควรต�างๆ 

35.ผู�เป=นข�าราชการเม่ือประพฤติปฏิบัติงานราชการได�อย�างน้ี พระราชาย�อมพระราชทานที่อยู�อาศัย ผ�านุ�งห�ม 
ยานพาหนะ และโภคทรัพย�สมบัติให�อย�างทั่วถึง เหมือนเมฆหล่ังน้ําฝนให�หล�นตกลงมายังสรรพสัตว�ให�ชุ�มฉ่ําเย็น ฉะน้ัน. 

เหกล�าน้ีคือ “ราชพัสดีธรรม” อันเป=นคุณสมบัติ และคุณธรรมของข�าราชการผู�สมควรปฏิบัติงานอยู�ในราชสํานัก 
(ราชสติ) ได�ยั่งยืนและร�มเย็นเป=นสุข 

คําว�า “ราชสานัก” (ราชพัสดี) น้ี หมายถึง หน�วยงานภาคราชการทั้งหมด และรัฐวิสาหกิจทุกแห�ง ที่จัดตั้งข้ึนโดย
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ดังน้ันหน�วยงานเหล�าน้ีจึงถือว�าเป=นราชสํานักทั้งส้ิน ไม�ได�หมายเอาเพียงสํานักพระราชวัง และ
สํานักราชเลขาธิการ อันจัดเป=นหน�วยงานฝLายในของพระมหากษัตริย�เท�าน้ัน 

ดังน้ัน การครองแผ�นดินโดยธรรมที่จักนําประโยชน�สุขมาสู�ปะชาชนพลเมืองทั้งประเทศ จึงข้ึนอยู�กับ “ผู�นํา” คือ
ข�าราชการทั้งหลายเป=นสําคัญทั้งข�าราชการการเมืองและข�าราชการประจํา 

อย�าทาให�ประชาชนต�องทนทุกข�  จงปลอบปลุกเปล่ียนใจให�ต�อสู� 
อย�าปลดปล�อยลอยแพไม�แลดู  จงอุ�มชูประเทศชาติราษฎร 
อย�าเป=นใหญ�ถ�าไร�ธรรมไร�อํานาจ  “สละชาติเพื่อชีพ” รีบถอดถอน 
อย�าดื้อดึงดันทุรังพึงสังวร   ทุกข้ันตอนร�ายหรือดี...ที่ “ผู�นํา”! 
 
 

  



บทที่ ๗ 
นักบริหาร ตามหลักพระพุทธศาสนา 

นักบริหารคืออะไร?  
นักบริหาร คือ ผู�บําบัดทุกข� (หานินิคคหะ) และผู�บํารุงสุข (วุฒิปIคคหะ) ผู�ป�องกันและกําจัดความเส่ือม ผู�สร�างและ

รักษาความเจริญ ผู�เป=นทั้งนักรบ (ขัตติยะ) และนักรัก (ราชา) ในบุคคลคนเดียว !  
นักบริหารทําอะไร?  
บทบาท อํานาจ และหนDาที่ ของนักบริหาร  
นักบริหาร คือ ผู�ที่แสดงบทบาท ผู�บังคับใช�อํานาจและผู�ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ 10 ประการ ดังต�อไปน้ี 

1. ผูDนํา   :  LEADER  
2. ผูDหนี   :  LIBERATOR  
3. ผูDปกครอง   :  RULER  
4. ผูDดําเนินการ  :  RUNNER  
5. ผูDอํานวยการ  :  FACILITATOR  
6. ผูDจัดการ   :  MANAGER  
7. ผูDใหD   :  DELIVERER  
8. ผูDสรDาง   :  CREATOR 
9. ผูDส1งเสริม   :  PROMOTER  
10 ผูDเล้ียงดู   :  PATRONIZER 

 
ผูDนํา : LEADER  
นักบริหาร คือผู�ที่แสดงบทบาทเป=นผู�นํา มีอํานาจและหน�าที่ในการนําตน นําคน นํางาน นําบ�านเมือง ไปสู� “สุคติภูมิ”  
สุคติภูมิ คือ สภาพหรือแผ�นดินที่มีความเจริญรุ�งเรือง 7 ประการ ดังต�อไปน้ี  

1. เจริญรุ1งเรืองดDวยอายุ (อายุวัฒนะ)  
เจริญรุ1งเรืองดDวยอายุ คือ มีอายุยืนยาว ถ�าเป=นคนก็เป=นผู�มีสุขภาพพลานามัยดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ถ�า

เป=นงาน เป=นประเทศชาติบ�านเมือง ก็มีความเจริญก�าวหน�า มีการพัฒนาแบบยั่งยืนยาวนาน ไม�ส้ินชาติส้ินแผ�นดิน  
2. เจริญรุ1งเรืองดDวยทรัพย6 (ธนวัฒนะ)  

เจริญรุ1งเรืองดDวยทรัพย6 คือ มีความมั่นคั่งรํ่ารวยด�วยทรัพย�สินเงินทอง ทั้งสังหาริมทรัพย� และอสังหาริมทรัพย� เช�น คน สัตว� 
ส่ิงของ ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อม ดิน น้ํา ลม ไฟ 

3. เจริญรุ1งเรืองดDวยศักดิ์ศรี (สิริวัฒนะ)  
เจริญรุ1งเรืองดDวยศักดิ์ศรี คือ มีความยิ่งใหญ� มีความเป=นผู�นํา โดดเด�นเป=นเอกลักษณ� มีความสง�างาม มีภูมิปIญญา

ความรู�ความสามารถ มีความเป=นตัวของตัวเอง พึ่งตนเองได� ไม�ถูกบงการหรือถูกบังคับบัญชาจากใครหรือประเทศใด  
4. เจริญรุ1งเรืองดDวยอํานาจ (ยสวัฒนะ)  
เจริญรุ1งเรืองดDวยอํานาจ คือ มีความน�าเกรงขาม น�ายําเกรง มีอิทธิพลและบารมี มีตําแหน�ง มีฐานะที่ได�รับการ

เคารพ เช่ือถือ เช่ือฟIงและไว�วางใจได�  
 



5. เจริญรุ1งเรืองดDวยกาลัง (พลวัฒนะ)  
เจริญรุ1งเรืองดDวยกาลัง คือ มีความม่ันคงเข�มแข็งเพียบพร�อมไปด�วยกําลังกาย กําลังใจ กําลังงาน กําลังทรัพย� 

กําลังคน และกําลังสติปIญญา สามารถเอาชนะปIญหาข�าศึกศัตรูได� ไม�อ�อนแอ ไม�ท�อแท� และไม�ถดถอย  
6. เจริญรุ1งเรืองดDวยช่ือเสียง (วัณณวัฒนะ) 
เจริญรุ1งเรืองดDวยช่ือเสียง คือ มีความดีงาม มีความสวยงาม มีความงดงามได�รับการยกย�องช่ืนชม มีช่ือเสียงขจร

ขจายไปทั่วทุกทิศานุทิศ  
7. เจริญรุ1งเรืองดDวยความสุข (สุขวัฒนะ)  
เจริญรุ1งเรืองดDวยความสุข คือ มีความสะอาด มีความสะดวก มีความสบาย และมีความสนุก ในการดําเนินชีวิต 

ดําเนินกิจการต�างๆ โดยไม�ติดขัดกลัดกลุ�ม คล�องแคล�ว ว�องไว แจ�มใสเบิกบาน  
นักบริหารที่ดี จึงต�องแสดงบทบาท ใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDนํา” ดังต�อไปน้ี 

1. กDาวไปขDางหนDา (Progressiveness)  
ผู�นําต�องก�าวไปข�างหน�าอยู�เสมอไปก�อนใครๆไม�ฝIงตัวเองจมปลักดักดานยํ่ายีอยู�กับที่ หรือย�อยรอยสู�อดีต บางคนอยู�

ในตําแหน�ง “ผู�นํา”แต�มีพฤติกรรมเป=น “ผู�ตาม” เช�น ตามก�นฝรั่ง ตามรายงาน และตามใจตนเอง  
2. นําทาง (Guidance)  

ผู�นําต�องทําหน�าที่นําทาง กางแผนที่และช้ีเข็มทิศนําตน นําคน นํางาน นําบ�านเมือง ไปสู�เส�นทางและจุดหมาย
ปลายทางได�อย�างปลอดภัยไว�อันตราย ไม�หลงทาง ไม�หลงทิศ ไม�ผิดที่  
3. ชักจูง (Persuation)  

ผู�นําต�องทําหน�าที่ชักชวน ชักนํา ชักจูง และชักใย ให�คน ให�งาน ให�บ�านเมืองเป=นไปในทิศทางและบรรลุเป�าหมายที่
ต�องการ รู�จักประสานงานประสานคน และประสานใจทุกคน ทุกกลุ�ม ทุกฝLาย ให�ผนึกกําลังกัน รู�รักสามัคคี มีเอกภาพในการ
บริหารงานต�างๆ 
4. กระตุDนใหDทําา (Stimulation)  

ผู�นําต�องรูจักกระตุก กระตุ�น กระเตง เร�งเร�า ปลูกระดม ทั้งตน ทั้งคน ทั้งงาน ทั้งบ�านเมือง ให�กระตือรือร�น ฮึกเหิม
หาญในการทํางาน ไม�เฉื่อยชา เช่ืองช�า เฉ่ือยแฉะ เฉยเมย ปล�อยปละละเลย และเลอะเลือน  
5. เปaนแบบอย1าง (Example)  

ผู�นําต�องเป=นแบบอย�าง แบบแผน และแบบพิมพ�ทั้งในด�านการ ครองตน ครองคน ครองงาน และครองบ�านเมืองมี
เอกลักษณ� สามารถให�ผู�อ่ืนนําไปประพฤติและปฏิบัติตามได�อย�างไว�วางใจ และเป=นอย�างน่ันได�เช�นเดียวกัน  
6. เร่ิมตDน (Pioneer)  

ผู�นําต�องทําหน�าที่เป=นผู�ริเริ่ม ผู�บุกเบิก ผู�ปูพื้นฐาน เป=นนักสํารวจ นักค�นคว�า นักทดลอง นักประดิษฐ�คิดค�น 
สร�างสรรค�ส่ิงใหม�ๆอยู�เสมอ ไม�กลัวการเปล่ียนแปลงไม�แหยงการปฏิบัติ ไม�ขัดการปฏิรูป 
 
ผูDหนี : LIBERATOR  

นักบริหาร คือ ผู�ที่แสดงบทบาท ใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในการ นําตน นําคน นํางาน นําบ�านเมือง “หนี” จาก
ปIญหาหนีอันตราย หนีภัย หนีความทุกข�ยากเดือดร�อนต�างๆแม�กระทั่ง “หนีตาย” จึงต�องแสดงบทบาท ใช�อํานาจและปฏิบัติ
หน�าที่ในฐานะ “ผูDหนี” ดังต�อไปน้ี  

1. ทิ้ง (Leaving)  



นักบริหารบางครั้งก็จําเป=นต�องสลัด สละ ละทิ้ง ปIญหา การงาน และสถานการณ�ต�างๆ ที่ไม�อาจแก�ไขเปล่ียนแปลง
ได� หรือก�อให�เกิดความเสียสละอย�างร�ายแรง ต�องรู�จัก “ทิ้งขยะ” คือ ละทิ้งส่ิงปฏิกูลในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน 
และบริหารบ�านเมืองได� ไม�ทําตัวเป=น “คนเก็บขยะ” คือซุกขยะ หมกขยะ หมกปIญหา หมกเม็ด ปyดบังซ�อนเร�นความช่ัวช�า
เลวทราม  
2. ปล1อย (Ignorance) 

นักบริหารต�องรู�จักปล�อยวาง ปIญหา การงาน และสถานการณ�ต�างๆที่ควรปล�อยวาง ไม�หวงแหน ยึดครอง ควบคุม 
เอาไว�โดยไร�ประโยชน�ไม�หวงก�าง รู�จักวาง คือ วางอํานาจ วางยศถาบรรดาศักดิ์ให�คนอ่ืนเขาแบ�งเบาไปบ�าง  
3. เลิก (Overthrow)  

นักบริหารต�องไม�เป=นคนดื้อรั้นดันทุรังในการทํางานต�างๆต�องรู�จัก “เลิก” งานบางอย�างถึงคราวยกเลิกก็ต�องยกเลิก 
บางงานหากเห็นควรล�มเลิก ก็ต�องล�มเลิก หากเห็นควรยุบเลิก ก็ต�องยุบเลิก หากเห็นว�าควรเลิกแล�วต�อกัน ก็ต�องเลิกแล�วต�อ
กัน ต�องหัดเป=นคนที่ “แพDเปaน”  
4. งดเวDน (Abstinence)  

นักบริหารต�องรู�จักการงดเว�นในส่ิงที่ควรงดเว�น ทั้งในส�วนของตน และของคนอ่ืน งดเว�นส่ิงที่ไม�ดี ไม�งาม ส่ิงที่ไม�ควร
ทํา งานบางอย�างที่เห็นว�าไม�เหมาะสม ไม�ถูกต�องก็งดเว�น แต�ไม�ควรละเว�นการปฏิบัติหน�าที ่
5. ปราศจาก (Withdrawal)  

นักบริหารต�องรู�จักการไปจาก ตีจาก ส่ิงใดๆ งานใดๆ ที่เป=นปIญหา ทุจริต เกิดความยุ�งยาก แก�ไขได�ยาก มีอันตราย
ควรที่จะหาทางปลีกตัวออกจากงานน้ันๆ สู�ทางเลือกใหม�ที่ดีกว�าไม�ควรไปพัวพัน ให�ยุ�งเหยิง ต�องรู�จัก “ ถอนตน ถอนคน 
ถอนงาน ถอนบDานเมือง” ออกจากจุดอันตรายหายนะน้ัน!  
6. พDน (Liberation)  

นักบริหารต�องเป=นผู�อิสระหลุดพ�นจากปIญหา อุปสรรค ขัดข�องต�างๆในการทํางาน กระทั่งหลุดพ�นจากอารมณ� รัก 
โลภ โกรธ หลง ภายในตนเอง อันอาจก�อให�เกิดความผิดพลาด บกพร�องในการปฏิบัติงาน ต�องนําตน นําคน นํางาน นํา
บ�านเมือง ผ�านพ�นไปให�ได�  
7. ขDาม (Overcome)  

นักบริหารบางครั้งในบางงาน หรือบางสถานการณ�อาจเจอปIญหา อุปสรรค ขัดข�องต�างๆในการทํางาน ต�องรู�จักข�าม
ไปได� หากปIญหาอุปสรรคน่ันทําลายหรือกําจัดไม�ได� จําเป=นต�องข�ามก็ต�องข�ามไป ไม�มัวหมกมุ�น อยู�กับปIญหาน่ันงานน่ันๆ 
อย�างเสียเวลาโดยไร�ประโยชน� ต�องเอาชนะให�ได� 
8. ทําใหDส้ินสุด (Extinction)  

นักบริหารต�องเฉลียวฉลาด มีความรู�ความสามารถในการทํางานให�สําเร็จลุล�วงไปได� หากเดปIญหาข�อบกพร�อง
ผิดพลาดใดๆในงาน ก็สามารถทําให�งานน้ันส้ินสุดลงได�ในเวลาอันเหมาะสม อย�าปล�อยให�ปIญหาลอยนวลและอย�าทําตัวให�
เป=นปIญหาเสียเอง!  

นักบริหารที่ดีจึงต�องแสดงบทบาท ใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDหนี” ดังกล�าวมาน้ี แต�ไม�ใช�กลัวปIญหา 
ปIญหาใดถ�าหลีกเล่ียงได�ก็ต�องหลีกเล่ียง เหมือนดังพระพุทธองค�ครั้งที่เสวยพระชาติเป=นพ�อค�านําขบวนสินค�า 500 เล�ม
เกวียนไปขายยังต�างถ่ิน พอรู�ว�าเส�นทางที่จะไปเป=นดินแดนทุรกันดารและมีโจรคอยปล�นจี้สินค�า พ�อค�าผู�ฉลาดก็หลีกเล่ียง
เส�นทางน่ันเสีย ไม�ทําใจกล�าบ�าบ่ิน ดื้อดึง ดันทุรังจะไปทางน้ันอีก! 

 



ผูDปกครอง : RULER 
นักบริหาร ต�องแสดงบทบาท ใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDปกครอง” ดังต�อไปน้ี  
1. บังคับ (Control)  

นักบริหารต�องใช�ความรู� ความสามารถ อํานาจ และบารมีในการบังคับตน บังคับคน บังคับงาน และบังคับบ�านเมือง
ไปสู�เป�าหมายความสําเร็จให�ได� นักบริหารหลายคนบังคับตนเองได�แต�บังคับคนอ่ืนไม�ได� หลายคนบังคับคนอ่ืนได� แต�บังคับ
ตนเองไม�ได� โดยใช�กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข�อบังคับต�างๆช�วยด�วย  
2. ควบคุม (Commamd)  

นักบริหารต�องรู�จัก ควบคุมตน ควบคุมคน ควบคุมงาน ควบคุมบ�านเมือง ให�อยู�ในกรอบ ในขอบเขต ในหลักการ 
หลักวิชา และหลักศีลธรรม ไม�ให�ถลําพลาดขาดสติ ขาดความยับย้ัง เลยเถิดเตลิดเปyดเปyงไปสู�ความหายนะ  
3. หDาม (Opposition)  

นักบริหารต�องรู�จักหักห�าม และห�ามปรามตนเองและคนอ่ืนในการบริหารงานต�างๆ โดยเฉพาะในกรณีที่เป=นการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ต�องรู�จัก “หักหDามใจ” ไม�ลุแก�อํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง ต�องรู�จัก “หDามลDอ” หรือ 
“เหยียบเบรค” ทั้งตน ทั้งคน ทั้งงาน ทั้งบ�านเมือง หากเห็นว�ากําลังจะว่ิงตกเหวหายนะ หรือออกนอกเส�นทางที่ถูกต�อง  
4. จัดระเบียบ (Ordination)  

นักบริหารต�องเป=นผู�มีระเบียบ และรู�จักระเบียบทั้งระเบียบตน ระเบียบคน ระเบียบงาน และระเบียบบ�านเมืองให�มี
คามเป=นระเบียบเรียบร�อย สวยงาม สะอาด สะดวก และสบาย การใช�อํานาจและการปฏิบัติหน�าที่ต�องรู�จักระมัดระวังต้ังใจ
อย�าให�เสียระเบียบต�างๆที่วางไว�แล�ว  
5. หน1วงเหนี่ยว (Obstruction)  

นักบริหารบางครั้งหรือบ�อยครั้งต�องหน�วงเหน่ียวทั้งคน และทั้งงาน ในการบริหารจัดการงานใดๆ หากเห็นว�า
จําเป=นต�องชะลอ รอคอย รอเวลา รอโอกาส ให�รอบคอบก�อน ก็ต�องใช�วิธีการหน�วงเหน่ียวเอาไว� เพราะงานบางอย�างหาก
จัดการไม�เหมาะสม ไม�ถูกเวลา ไม�ถูกช�วง ไม�ถูกโอกาส ย�อมเกิดความผิดพลาดเสียหายได�  
6. ยับย้ัง (Hindrance)  

นักบริหารต�องรู�จักใช�ทั้งอํานาจและหน�าที่ในการยับยั้งหือหยุดยั้งการกระทําใดๆที่เป=นอันตราย ก�อความเสียหายแก�
คน แก�งาน แก�บ�านเมือง ได�ทนัที ทันเหตุการณ� อย�าปล�อยให�ยับเยินและย�อยยับแล�วค�อยมาแก�ไข ก็สายไปแล�ว เพราะ
ผู�บริหารบางคนชอบ “ลอยตัว” และ “ลอยแพบDานเมือง” จนเกิดความวิกฤติประสบความหายนะไปทั่ว แล�วค�อยคิดมา
กอบกู�ฟ��นฟู...มันสายเกินไปแล�ว!  
7.มีอํานาจเหนือ (Domination)  

นักบริหารต�องแสดงบทบาท ใช�อํานาจและหน�าที่ในการปกครองคน ปกครองงาน ปกครองบ�านเมือง ให�เกิด
ประสิทธิภาพให�ได� ส่ิงใดหรืองานใดที่จําเป=นต�องใช�อํานาจ ก็ต�องบังคับใช�หรือแสดงความมีอํานาจเหนือกว�า เพื่อพัฒนางาน
ไปสู�ความสําเร็จลุล�วงไปได� เพราะมีผู�บริหารหลายคนมีอํานาจแต�ไม�ใช� 
อํานาจ และใช�อํานาจไม�เป=น หรือถูกลดทอนถอดถอนอํานาจย�อมทําให�เกิดความเสียหาย เสียทั้งตน เสียทั้งคน เสียทั้งงาน 
และเสียทั้งบ�านเมือง  
8.เปaนเจDาของ (Possession)  

นักบริหารต�องสร�างจิตสํานึก มีความรู�ว�า “เปaนเจDาของ” อยู�เสมอ ในการบริหารคน บริหารงาน แลชะบริหาร
บ�านเมือง ต�องตระหนักอย�างบแน�วแน�ว�า ตนเองเป=นเจ�าของงาน เจ�าของกิจการ และเจ�าของบ�านเมือง จักต�องมีความรู�สึกรัก 



หวงแหว คุ�มครอง ปกป�อง พัฒนา และอนุรักษ�อย�างสุดกําลังความรู� ความสามารถ ไม�ทําการใดๆที่จักก�ออันตราย เสียหาย
ร�ายแรงแก�งงานแก�บ�านเมือง!  
แต�นักบริหารในฐานะเป=น “ผูDปกครอง” ตามลักษณะ 8 ประการน้ี จักต�องระมัดระวังให�มาก อย�าเผลอตัวลืมตนเป=น “เจDา
คนนายคน” เหมือนข�าราชการในสังกัด “กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย” ที่ถูกตราหน�าว�า “กระทรวงมาเฟbย” 
หรือข�าราชกาลทั่วไปอีกเลย ควรลด ละ เลิก ได�แล�ว ภายใต�รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับใหม�น้ี ต�องหมั่นเตือนตัวเองอยู�
เสมอว�า “ประชาชน คือ ผูDมีอานาจตัวจริง เสียงจริง เหนอืเรา! เราคือผูDรับใชDคอยใหDการบริการเท1าน้ัน!”  
 
ผูDดําเนินการ : RUNNER  

นักบริหาร คือ ผู�ดําเนินการต�องแสดงบทบาท ใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDดาเนินการ” ดังต�อไปน้ี  
1. ว่ิง (Running)  

นักบริหารต�องเป=นผู�ว่ิงงาน ต�องเป=นนักว่ิง นักเต�น และว่ิงตามงาน ให�งานต�างๆดําเนินการไปได� ไม�มัวเฉื่อยชา อืด
อาด ว่ิงให�ทันงาน ทันเหตุการณ� ทันสมัย ทันโลก ถึงคราวว่ิงต�องว่ิง อย�ามัวเดินเอ�อระเหยลอยชายไม�ทันกิน  
2. รีบเร1ง (Quickliness)  

นักบริหาร ต�องเป=นผู�รีบเร�ง กระตือรือร�นอยู�เสมอ งานใดๆที่ควรรีบต�องรีบทําทันที รีบดําเนินการ รีบจัดการให�
สําเร็จลุล�วงไปโดยเร็ว ไม�ควรผลัดวัน ประกันพรุ�ง งานใดๆที่ควรเร�ง ต�องเร�งให�แล�วเสร็จทันกําหนด นักบริหารต�องเป=นผู�กระ
ฉัดกระเฉง กระชุ�มกระชวย คึกคักเข�มแข็งอยู�เสมอ  
3.หล่ังไหล (Stream)  

นักบริหารต�องรู�จักบริหารงานดุจธารน้ําไหล ทุกสายงาน สามารถประสานเช่ือมให�เป=นดุจสายน้ํา หล่ังไหลไม�หยุดยั้ง 
ก�อให�เกิดพลังถ่ังโถมไม�ขาดสาย  
4.ไม1ขาดตอน (Continuity)  

นักบริหารต�องใช�ความรู� ความสามารถ อาจและหน�าที่ในการบริหารอย�างบไม�ให�ขาดตอน ไม�ให�ขาดตกบกพร�อง 
ไม�ให�ขาดแคลนทั้งคนทั้งเงิน ทั้งอุปกรณ�การทํางานต�างๆต�องรู�จักหามาไว�พร�อมที่จะดําเนินการได�เสมอทุกเวลา  
5.ติดตาม (Follow-up) 

นักบริหารต�องเป=นนักติดตาม คือ ติดงานและตามงาน แบบเกาะติด รุกประชิด ไม�ให�คลาย ต�องทําตัวเป=น “นักแกะ
รอย”เป=น “เงาตามตัว” ติดตามงานอย�างไม�ลดละเลิก  
6.แสดง (Performance)  

นักบริหารต�องเป=นนักแสดง แสดงผลงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ�โฆษณาประกาศผลงาน ความสําเร็จและไม�สําเร็จ
ต�างๆ ทุกอย�างสามารถเปyดเผย โปร�งใสให�ตรวจสอบได� เช�น แสดงบัญชีทรัพย�สิน และหน้ีสิน ของผู�ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง  
7.ปฏบิัติการ (Operation)  

นักบริหารต�องเป=นนักปฏิบัติการ ไม�ใช�คอยช้ีน้ิวบงการส่ังงานคนอ่ืนเพียงอย�างเดียว กล�าวคือ ต�องมีประสบการณ�
การทํางานมาก�อน ก�อนที่จะข้ึนมาน่ังแท�นเป=นผู�บริหาร และต�องมีหัวใจเป=นนักปฏิบัติการอยู�เสมอ เป=นนักทําด�วยและเป=นนัก
คิดเชิงปฏิบัติการได�ด�วย  
 
 



8.เผยโฉม (Appearance)  
นักบริหารไม�ควรจะมีอะไรที่ลับลมคมนัย ปyดบัง ซ�อนเร�น สร�างภาพ มายา ต�องกล�าที่จะเผยโฉมตัวเองอย�างองอาจ 

ผ่ึงผายและสง�างาม เปf�ยมด�วยบุคลิกภาพของนักบริหารอย�างเด�นชัด ไม�ควรทําตัวเป=นคนพบยาก ต�องปรากฏตัวอยู�เสมอ  
9.เสนอ (Presentation)  

นักบริหารต�องเป=นบุคคลเชิงรุก เป=นผู�นําเสนอไม�ควรทําตัวเป=นบุคคลเชิงรับ คอยสนองเป=นรองใครทั้งในด�าน
ความคิด การกระทํา และคําพูด มีทั้งศาสตร�และศิลป�ในการเสนอ สามารถโน�มน�าวให�คนอ่ืนเห็นคล�อยตาม และ ปฏิบัติตาม
ได�  
10.พยายาม (Attemptedness)  

นักบริหารกับคําว�า “พยายาม” เป=นของคู�กันไปด�วยกันเสมอ ในทุกกิจการที่ดําเนินการจะหนักหรือเบา จะมากหรือ
น�อยล�วนแล�วแต�ต�อง “พยายาม” ทั้งส้ิน นักบริหารหากขาดคําว�า “พยายาม” แล�ว ยอมแพ�อะไรง�าย ๆ ย�อมไม�ใช�นักบริหาร
แน�!  
11. รับใชD(Service)  

นักบริหารที่ดี ต�องมีหน�าที่อย�างหน่ึงคือเป=น “คนรับใช�” คอยให�บริการ สามารถแบกรับภาระ มีความทรหดอดทน 
ไม�บ�น ไม�เบ่ือ ไม�บอดต�อหน�าที่การงานต�าง ๆ แม�ว�าจะหนักหนาสาหัสอึดอันปานใดก็ตาม บางครั้งต�องทําตัวดุจ “ถังขยะ”แต�
สามารถแปรรูปขยะให�เป=นทองคําได�! น่ีคือนักบริหาร  
12. ดูแล (Carefullness)  

นักบริหารต�องเอาใจใส�ดูแลกิจการงานทุกอย�าง ต�องคอยจับตาสถานการณ�ทุกชนิด เป=นบุคคลที่ต�อง “เป�ดตา” คอย
ดูแลงานอยู�ตลอดเวลาอย�าเผลอ “หลับตา” แม�เพียงเส้ียววินาทีเดียวก็อาจทําให�สูญเสียทุกอย�างได�นักบริหาร “ตาบอด” 
ไม�ได�!  
13. ก1อใหDเกิด (Origination) 

นักบริหารต�องมีความคิด และการกระทําที่สร�างสรรค�เป=นบุคคลที่ก�อให�เกิดส่ิงที่ดี ๆ ส่ิงที่ใหม� ๆ พัฒนาให�
เจริญเติบโตยิ่งข้ึนเรื่อย ๆไม�หยุดน่ิงนักบริหารไม�ว�าจะไปอยู�ที่ไหน ในสถานการณ�ใด จะดีหรือร�าย ย�อมสามารถที่จะก�อให�เกิด
ส่ิงที่ดีได�เสมอ  
14. เขDาสู1เป_าหมาย (Goal-Attaintment)  

นักบริหารต�องสามารถนําตน นําคน นํางาน นําบ�านเมือง เข�าสู�เป�าหมายให�ได� เมื่อได�กําหนดเป�าหมายที่จะบรรลุไว�
แล�ว ต�องกระทําทุกวิถีและวิธีการทุกอย�างที่จะเข�าสู�เป�าหมายให�ได�แม�ว�าจะทุกข�ทรมาน ต�องฝLาฟIนอุปสรรคขวากหนามหนัก
หนาสาหัสปานใด หัวใจนักบริหารต�องจรดจ�อต�อเป�าหมายอย�างแน�วแน�ไม�แปรเปล่ียน  
 
ผูDอํานวยการ : FACILITATOR  
นักบริหาร ต�องแสดงบทบาท บังคับใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDอํานวยการ” ดังต�อไปน้ี  

1. ให�ความสะดวก  
2. ช�วยเหลือให�ก�าวหน�า  
3. เปyดโอกาส  
4. ขจัดความยุ�งยาก  
5. ทําให�ง�าย  



6. เตรียมให�พร�อม  
7. ให�เกิดความคล�องตัว  
8. ยืดหยุ�น  
9. สร�างความสบาย  

 
ผูDจัดการ : MANAGER  
นักบริหาร ต�องแสดงบทบาท บังคับใช�อํานาจ และปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDจัดการ” ดังต�อไปน้ี  

1. ใช�ให�ทํา  
2. ยึดถือไว�  
3. ให�อยู�ในอํานาจ  
4. รับมือ  
5. ควบคุมได�  
6. บรรลุเป�าหมาย  

 
ผูDใหD : DELIVERER  
นักบริหาร ต�องบทบาท บังคับใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDใหD” ดังต�อไปน้ี  

1. ช�วยเหลือ  
2. ช�วยให�รอดพ�น  
3. ช�วยให�เป=นอิสระ  
4. ให�กําเนิด  
5. เสียสละทุ�มเท  
6. ส�งมอบ  

 
ผูDก1อต้ัง : CREATOR  
นักบริหาร ต�องแสดงบทบาท บังคับใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDก1อตั้ง” ดังต�อไปน้ี  

1. ตั้ง  
2. สร�าง  
3. ทําให�มั่นคง  
4. ทําให�อยู�ยั่งยืนนาน  

 
ผูDส1งเสริม : PROMOTER  
นักบริหาร ต�องแสดงบทบาท บังคับใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐานะ “ผูDส1งเสริม” ดังต�อไปน้ี  

1. เล่ือนข้ึน  



2. สนับสนุน  
3. ให�กําลังใจ  
4. คอยช�วยเหลือ  

 
ผูDบํารุง : PATRONIZER  
นักบริหาร ต�องแสดงบทบาท บังคับใช�อํานาจและปฏิบัติหน�าที่ในฐาน “ผูDบารุง” ดังต�อไปน้ี  

1. อุปการะ  
2. อุดหนุน  
3. รองรับ  
4. เล้ียงดู  
จากบทบาท อํานาจ และหน�าที่ทั้ง 10 ลักษณะดังกล�าวมาแล�วน้ี จะเห็นว�าเป=น “นักบริหาร” ไม�ใช�เป=นได�ง�าย ๆ 

แบบที่เป=นกันอยู�ทุกวันน้ี โดยเฉพาะใน “ภาคราชการ” พออายุถึงรับราชการมานานก็จัดการแต�งต้ังกันเป=นผู�บริหารโดย
ไม�ได�มีการวัดผลงาน การแสดงบทบาท การใช�อํานาจ และการปฏิบัติหน�าที่ใด ๆ เลย ส�วนในภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจ
เอกชนใครไม�แน�จริง ไม�ได�เป=นหรอก นักบริหาร  

ดังน้ัน บทบาท อํานาจและหน�าที่ทั้ง 10 ลักษณะเหล�าน้ี จักเป=นเคร่ืองช้ีวัด (INDICATOR) ว�า คุณเปaนนักบริหาร
จอมปลอม...หรือเปaนนักบริหารตัวจริงเสียงจริงกันแน1? จงหมั่นทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผล ทั้งตน ทั้งคน ทั้งงานและ
ทั้งบ�านเมืองกันดูซิว�า..ผลงานการบริหารของคุณเป=นอย�าง สามารถบําบัดทุกข�(หานินิคคหะ) และบํารุงสุข(วุฒิปIคคหะ) เป=น
ทั้งนักรบ (ขัตติยะ) และนักรัก(ราชา) ในบุคคลคนเดียวได�หรือไม� ? หากไม� ! จงอย1าริอ1านคิดการใหญ1เปaน “นักบริหาร” 
เลย ! สงสารแผ1นดินถ่ินเกิดบDางเถอะ! บอบช้ําเกินพอแลDว!  
 
ประเภทของนักบริหาร  

นักบริหารหรือผู�นําตามหลักพระพุทธศาสนา หรือว�าตามตํารารัฐศาสตร�เล�มใด และตามความเป=นจริงที่มีที่เป=นที่
เกิดข้ึน มีอยู� 3 ประเภทน้ีเท�าน้ัน คือ  

1. อัตตาธิปก Independent Leader  
2. โลกาธิปก Dependent Leader  
3. ธรรมาธิปก Interdependent Leader  

 
อัตตาธิปก : Independent Leader  

อัตตาธิปก คือ นักบริหารหรือผู�นําแบบอัตตาธิปไตยถือตนเป=นใหญ� การบริหารงานหรือบ�านบริหารบ�านเมือง ข้ึน
ตรงต�อบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งเป=นผู�ครองอํานาจ และเป=นองค�อธิปIตย�สูงสุด คนอ่ืน ๆ เป=นเพียงผู�รับสนองงาน การตัดสินใจ
ทําหรือไม�ทําอะไร อย�างไร อํานาจสิทธิขาดอยู�ที่คนเพียงคนเดียว ใครจะคัดค�านหรือฝLาฝ�นย�อมได�รับโทษทัณฑ� หรือย�อม
กระทํามิได� นักบริหารหรือผู�นําแบบอัตตาธิปก มักจะอยู�ในรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย แบบเผด็จการและแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย�  
 
 



โลกาธิปก : Dependent Leader  
โลกาธิปก คือนักบริหารหรือผู�นําแบบโลกาธิปไตยถือหมู�คณะถือคนหมู�มากเป=นใหญ� การบริหารงานหรือบริหาร

บ�านเมืองข้ึนตรงต�อคณะบุคคลหรือกลุ�มคน ซึ่งเป=นผู�ครองอํานาจ เป=นองค�อธิปIตย�สูงสุด การตัดสินใจทําหรือไม�ทําอะไร 
อย�างไร อํานาจสิทธิขาดอยู�ที่คณะบุคคลหรือกลุ�มคนหมู�มากน้ี ใครจะคัดค�านหรือฝLาฝ�นย�อมกระทํามิได�หรือกระทําได�ยาก 
หากคณะบุคคลหรือกลุ�มคนหมู�มากไม�เห็นด�วย หรือห�ามมิให�ปฏิบัติ นักบริหารหรือผู�นําแบบโลกาธิปก มักจะอยู�ในรูปแบบ
การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต� และเสรีนิยมประชาธิปไตย  
ธรรมาธิปก : Interdependent Leader  

ธรรมาธิปก คือ นักบริหารคือผู�นําแบบธรรมาธิปไตยถือหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมเป=นใหญ� การบริหารงาน
หรือบริหารบ�านเมือง ข้ึนตรงต�อหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมน้ันซึ่งเป=นหลักอํานาจ และเป=นองค�อธิปIตย�สูงสุด ทุกคนไม�
ว�าจะคนเดียว คณะบุคคล หรือกลุ�มคนหมู�มาก จักต�องเคารพยึดม่ันปฏิบัติตามหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมน้ัน ใครหรือ
กลุ�มคนหมู�ใดจะคัดค�านหรือฝLาฝ�น ย�อมกระทํามิได� หากขัดหรือไม�ถูกต�องกับหลักการ หลักวิชาและหลักธรรมน้ัน  

นักบริหารหรือผู�นําแบบธรรมาธิปก คือ นักบริหารหรือผู�นํา “แบบบูรณาการ” (Integrative Leader) มีได�ในการ
ปกครองทุกแบบ ทั้งแบบอภิชนาธิปไตย แบบเผด็จการ แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย� แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต� และแบบ
เสรีนิยมประชาธิปไตย 

  



บทที่ ๘ 
ตุลาการ ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
การลงโทษ (Punishment) เป=นหลักการและวิธีการอย�างหน่ึงในการปกครองบ�านเมือง ถือว�าเป=น “อํานาจ” 

ประการหน่ึงในบรรดาอํานาจ 3 อย�างของการปกครอง อันประกอบด�วย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลา
การ การลงโทษ คือ อํานาจตุลาการ โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายและผู�ใช�อํานาจน้ีก็คือ ศาล  

การลงโทษ เป=นเครื่องมือของการบริหารบ�านเมืองและเป=นเครื่องมือสุดท�าย (The last tool) ของการให�อํานาจใน
การปกครอง หากอํานาจที่หน่ึง คือ นิติบัญญัติ และอํานาจที่สอง คือ การบริหารไม�ได�ผลหรือไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การจัดระเบียบคน จัดระเบียบงาน และจัดระเบียบบ�านเมือง  

การบังคับใชDกฎหมาย (Law Enforcement) เพื่อลงโทษผู�กระทําความผิด เป=นเรื่องที่จําเป=นต�องทํา แต�ผลลัพธ�ที่ได�
จากการลงโทษน้ัน ตามความเป=นจริงก็คือ มีทั้งผลดี และผลร�าย แก�ผุ�ถูกลงโทษ ที่เรียกว�า “นักโทษ”  

ดังน้ัน ในการปกครองบ�านเมือง เรื่องที่น�าคิดใคร�ครวญอย�างยิ่ง ก็คือ “การลงโทษผูDกระทาความผิด” ยังเป=น
อํานาจที่ต�องใช� แต�จะใช�อํานาจน้ีอย�างไร จึงจะได�ผลดีมากกว�าผลร�าย หรือได�ผลดีเพียงอย�างเดียว ส่ิงที่ต�องคํานึงอย�างหนัก 
ก็คือ การบังคับใช�กฎหมายโดยผ�านกระบวนทางกฎหมายต�างๆและโดยคณะบุคคลที่ใช�อํานาจน้ี ที่เรียกว�า “ตุลาการ”ทุก
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเราได�สูญเสียคน สูญเสียงาน สูญเสียงบประมาณ สูญเสียสถานที่ ฯลฯ อย�างมากมาย
มหาศาล ในการใช�อํานาจตุลาการ “ลงโทษผูDกระทาความผิด” เพราะหากคิดวิเคราะห�ให�ดีแล�วมันไม�ใช� “คาตอบสุดทDาย” 
ของการบริหารบ�านเมือง และเป=นเรื่อง “แกDปPญหาที่ปลายเหตุ”เท�าน้ัน!  

นักบริหารที่ดียังมี “ตัวช1วย” อีกมากมาย ใช�ตัวช�วยอ่ืนก�อนเถอะ ก�อนที่จะกระทํา “ปาณาติปาต” ส่ังประหารชีวิต
มนุษย�สักคน ไม�ว�าจะประหารด�วย “ลูกป�น” หรือ “เข็มฉีดยา” ก็ตาม...! มันก็คือ...การฆ�าทั้งน้ัน!  
 
โทษและการตDองโทษ  
ตามหลักพระพุทธศาสนา  

คําว�า โทษ มาจากคําว�า โทสะ ในภาษาบาลี แปล�า การประทุษร�าย เป=นทุสธาตุ ธาตุแห�งการประทุษร�าย 
เพราะฉะน้ัน โทสะ หรือ โทษ จึงจัดเป=นอกุศลธรรม และเป=นอกุศลในระดับอกุศลมูล คือ เป=นต�นกําเนิดเป=นรากเหง�าของ
ความช่ัวในบรรดาอกุศลมูล 3 อย�าง ได�แก� โลภะ โทสะ โมหะ  
ลักษณะของโทษหรือของโทสะ มี 10 อย1าง ดังนี้  

1.การประทุษรDาย (โทโส)  
2.ความดุรDาย (จัณโฑ)  
3.ความกระทบกระเทือนใจ(ปฏิโฆ)  
4.ความไม1พอใจ (อรติ)  
5.ความชิงชังรังเกียจ (เชคุจฉานีโย)  
6.ความมุ1งรDาย (พยาปาโท)  
7.ความอาฆาต (อาฆาโต)  
8.ความเดือดดาล (โกโธ)  
9.ความเร1งรDอน (ปริฬาโห)  



10.ความหยาบกระดDาง (กักขโฬ)  
หนDาที่ของโทษหรือของโทสะ มี 3 อย1าง คือ  

1. การใฝLหาความผิด  
2. การไม�ยึดมั่นถือม่ันในส่ิงที่ดี  
3. การผลักไสคนอ่ืน  

สมุฎฐานหรือที่ต้ังที่เกิดของโทษหรือโทสะ  
โทษหรือโทสะ จัดเป=น วิตกกมกิเลส คือ เป=นกิเลสอย�างหยาบ เพราะแสดงอาการล�วงละเมิดหรือล�วงเกินออกมา

ทางภายนอกต�อบุคคลอ่ืน จึงมีสมฎฐาน 6 ดังน้ี  
1. ลาพังกาย  
2. ลาพังวาจา  
3. กายกับใจ  
4. วาจากับใจ  
5. กายกับวาจา  
6. กาย วาจา กับใจ  

ลาพังกาย คือ โทษที่เกิดข้ึนเพียงลําพังทางกายอย�างเดียว เช�น ยิงคนตายโดยไม�ได�เจตนา หือโดยประมาท  
ลาพังวาจา คือ โทษที่เกิดข้ึนเพียงลําพังวาจาอย�างเดียง เช�น พล้ังปากหรือเผลอปากด�า หรือกล�าวให�ร�ายคนอ่ืน โดยไม�มี
เจตนาและไม�ได�ลงมือทํา  
กายกับใจ คือ โทษที่เกิดข้ึนสองทางทั้งทางกายและทางใจ เช�น ยิงคนตายโดยเจตนา หรือ โดยไม�ได�ประมาท ก็คือต้ังใจยิงให�
ตายน่ันแหละ  
วาจากับใจ คือ โทษที่เกิดข้ึนสองทาง ทั้งทางวาจาและทางใจ เช�น ส่ังให�มือป�นไปยิงคนตาย โดยผู�ส่ังไม�ได�ลงมือทําเอง 
ปIจจุบันน้ีเป=นที่นิยมทํากันในวงการเจ�าพ�อและนักการเมือง  
กายกับวาจา คือ โทษที่เกิดข้ึนสองทาง ทั้งทางกายและทางวาจา เช�น ยิงคนตายโดยไม�ได�เจตนา และโดยพล้ังปากพูดว�าจะ
ยิง แต�ไม�มีเจตนาจะยิง อย�างในกรณีที่ผัวเมียทะกันแต�ดันเอาป�นมาขู�ด�วย  
กาย วาจา กับใจ คือ โทษที่เกิดข้ึนครบทั้งสองทาง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เช�น ยิงคนตายโดยเจตนายิงเองด�วย 
และส่ังให�มือป�นยิงด�วยลักษณะที่ทั้งผู�ส่ัง และผู�รับส่ัง ช�วยกันยิงทั้งคู� เข�าทํานอง “ซุDมโจร” หรือ “ซุDมมือป�น” ที่มีเจ�าพ�อบง
การ ทั้งเจ�าพ�อ และลูกน�อง ช�วยกันประทุษร�ายฝLายที่ถือว�าเป=นศัตรูคู�แค�นของพวกตน สมุฏฐานของโทษหรือของความผิด จึง
เป=นเร่ืองที่สําคัญและต�องพิจารณาให�ดี ในกระบวนการบังคับใช�กฎหมายต�างต�อผู�กระทําความผิด  
การตDองโทษ  
โทษในพระวินัยบัญญัติ เรียกว�า “อาบัติ” สําหรับพระภิกษุการต�องอาบัติหรือการต�องโทษ พระวินัยบัญญัติได�กําหนดไว� 6 
ลักษณะด�วยกัน คือ  

1.ตDองโทษดDวยความไม1ละอายและความไม1เกรงกลัวต1อโทษ (อลัชชิตา)  
2.ตDองโทษดDวยความไม1รูDว1าส่ิงนี้เปaนโทษ (อญาณตา)  
3.ตDองโทษดDวยคามสงสัยว1าเปaนโทษแต1ขืนทาลงไป (กุกกุจจปกตัตตา)  
4.ตDองโทษดDวยความสาคัญว1าควรทาในเร่ืองที่ควรทา (อกัปป�เยอกัปป�ยสัญญิตา)  
5.ตDองโทษดDวยความสาคัญว1าไม1ควรทาในเร่ืองที่ควรทา (กัปป�เยอกัปป�ยสัญญิตา)  



6.ตDองโทษดDวยความหลงลืมสติหรือเปaนบDา (สติสัมโมสา)  
กลุ1มโทษ  

จากลักษณะของการต�องโทษทั้ง 6 อย�างดังกล�าวน้ี ช้ีให�เห็นว�า สามารถจัดกลุ�มความผิดหรือกลุ�มโทษ ออกไปได� 3 
กลุ�ม ตามหลักพระวินัยบัญญัติ ดังน้ี  

1.โทษที่มีเจตนาและไม1มีเจตนา (สจิตตกะ และอจิตตกะ)  
2.โทษหนักและโทษเบา (ครุโทษ และลหุโทษ)  
3.โทษทีเ่ปaนความช่ัวและไม1เปaนความชั่ว (โลกวัชชะและป_ณณัตติวัชชะ)  
ลักษณะการต�องโทษ และกลุ�มโทษ เป=นเรื่องสําคัญอย�างยิ่งอีกประการหน่ึงในการบังคับใช�กฎหมายต�อผู�ต�องโทษ 

หรือผู�กระทําความผิด จึงจําเป=นต�องวินิจฉัยให�ดี  
การลงโทษ (Punishment)  

การลงโทษ (Punishment) ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือว�าเป=น “ภัย” ต�อผู�ต�องโทษหรือต�อ “นักโทษ” ที่ถูก
ลงโทษน้ันเพราะการลงโทษเป=นเรื่องที่น�ากลัว น�ารังเกียจ น�าชิงชัง น�าขยะแขยง สําหรับนักโทษ พระพุทธศาสนาได�แบ�ง
มาตรการในการลงโทษที่เรียกว�า “ภัย” ไว� 4 มาตรการด�วยกัน ดังต�อไปน้ี  

1.ลงโทษตัวเอง (อัตตานุวาทภัย)  
2.ลงโทษดDวยคนอ่ืน(ปานุวาทภัย)  
3.ลงโทษดDวยกฎหมาย(ราชาทัณฑภัย)  
4.ลงโทษดDวยกฎแห1งกรรม(ทุคคติภัย)  
ลงโทษตัวเอง ได�แก� การนิคคหกรรมตนเอง ผู�กระทําความผิดเกิดความละอายแก�ใจในการกระทําความผิด และเกิด

ความเกรงกลัวต�อผลของการกระทําความผิดด�วยตนเอง แบบที่พระพุทธภาษิตว�าตนเองเป=นโจทก�ฟ�องตนเอง (อัตตนา 
โจทยัตตานัง) และถูกความดีของตนฟ�องร�อง (กุสเลน โจทิโต) จึงลงโทษตัวเองด�วยวิธีการต�างๆ เช�น ตําหนิติเตียนตนเอง 
สํานึกผิดเกิดความเสียใจมากแต�ไม�ทําร�ายตนเอง กลับพยายามแก�ไขปIบปรุงตนเองด�วยการกระทําความดีหลีกหนีความช่ัว
น้ันๆ  

ลงโทษดDวยคนอ่ืน ได�แก� ผู�กระทําความผิดบางคนไม�เกิดความละอายแก�ใจในการกระทําความผิด และไม�เกรงกลัว
ต�อผลของการกระทําความผิดด�วยตนเอง ต�อเม่ือถูกคนอ่ืนและสังคมประนาม (Social Social) ถูกคนอ่ืนตําหนิติเตียน ทุบตี
ท�ายแล�วซึ่งเป=นการลงโทษ จึงค�อยมีความรู�สึกละอายและเกรงกลัว  

ลงโทษดDวยกฎหมาย (legal Punishment) ได�แก� ผู�กระทําความผิดบางคนไม�เกิดความละอายแก�ใจ และความ
เกรงกลัวในการกระทําความผิดด�วยตนเอง ทั้งไม�ได�เกรงกลัวจะถูกลงโทษจากคนอ่ืนและจากสังคม บุคคลเช�นน้ีก็ต�องถูก
ลงโทษด�วยราชทัณฑ� คือ ด�วยกฎหมายบ�านเมือง เช�น ถูกตํารวจจับกุมถูกคุมขังไว�ในทัณฑสถาน เอนจํา สถานที่กักขัง และ
สถานที่กักกันเป=นไปตามความผิดชนิดน้ันๆและเบาต�างกันไป  

ลงโทษดDวยกฎแห1งกรรม ได�แก�ผู�กระทําความผิดบางคนไม�ได�เกิดความละอายแก�ใจ และไม�เกิดความเกรงกลัวต�อ
การกระทําความผิด ไม�เกรงกลัวต�อการถูกลงโทษด�วยคนอ่ืน และสังคม ทั้งไม�สะทกสะท�านต�อการถูกลงโทษด�วยกฎหมาย
บ�านเมือง บุคคลประเภทน้ีก็ต�องถูกลงโทษด�วยกฎแห�งกรรม คือ “ทุคคติภัย” ซึ่งเป=นกาลงโทษที่ร�ายแรง และรุนแรงที่สุด! 
แต�ผู�กระทําความผิดมักไม�ตระหนักรู� และมองไม�เห็น เพราะขาด “ปPญญาจักษุ”  

ผู�กระทําความช่ัวหรือความผิดบางคน ตนเองก็ลงโทษตนเอง ยังถูกคนอ่ืนลงโทษ ถูกกฎหมายลงโทษ และถูกกฎแห�ง
กรรมลงโทษอีกด�วย มิให�เห็นเป=นตัวอย�างมากมายในสังคมปIจจุบันความเป=นจริงแล�ว ทุคติภัยเป=นการลงโทษที่ผู�กระทํา



ความผิดได�รับโทษทุกระยะตั้งแต�เขาเมกระทําความผิด ขณะกําลังกระทําความผิด และเม่ือได�กระทําความผิดแล�ว ตามหลัก
พระพุทธศาสนาเรียกว�าได�รับโทษครบถ�วน ทั้ง 3 กาล กล�าวคือ ทุกขณะที่คิด ทุกความคิดที่กระทา และทุกถDอยคาที่พูด 
พิสูจน�โทษได�ด�วยเจตนาในการกระทําความผิด ครบทั้ง 3 วาระดังต�อไปน้ี  

1.บพุพเจตนา ต้ังใจและเตรียมพร�อมที่จะกระทําความผิดก�อนลงมือทําจริง  
2.บุญจนเจตนา ตั้งใจกระทําความผิดเต็มที่ในขณะที่กําลังกระทําความผิด  
3.อปราปรเจตนา สะใจสมใจในการกระทําความผิดน้ันหลังจากได�กระทําความผิดแล�ว ไม�ว�าเวลาจะล�วงเลยมาแล�ว

ก่ีวัน ก่ีเดือน ก่ีปfก็ตาม  
ดังน้ัน ในบรรดาการลงโทษ 4 มาตรการที่เรียกว�า “ภัย”ดังกล�าวมาน้ีมาตรการที่ 1 ที่2 และที่ 3 ผู�กระทําความผิด

อาจหลีกเล่ียงได�หรือหลบหนีได�แต�สําหรับมาตรการที่ 4 คือการลงโทษด�วยกฎแห�งกรรม คือ “ทุคคติภัย”ผู�กระทําความผิด
ไม�สามารถหลีกเล่ียงหรือหลบหนีได�เลย! สมดังพระพุทธภาษิตรับรองไว�ว�า  

น อันตลิกเข น สมุททมัชเฌ  
น ปPพพตาน วิวร ปวิสส  
น วิชชติ โส ชคติปปเทโส  
ยตฺรัฏฐโต มุจเจยย ปาปกัมมา ฯ  
แปลความเป=นบทกลอนได�ว�า  
จะหลบไปในทDองฟ_ามหาสมุทร หรือจะมุดเรDนไปในช1องเขา  

จะหลีกหนี ณ ที่ใดไม1บรรเทา    ไม1พDนเงากรรมชั่ว ของตัวเอง ฯ  
 
ราชทัณฑภัย  

การถูกจับกุมคุมขัง (Imprisonment) เป=นการลงโทษ ซ่ึงผู�กระทําความผิดหรือนักโทษทกุคน ไม�พึงปรารถนา และ
อยากจะพ�นโทษแน�นอน ไม�ว�าจะโดนลงโทษในมาตรการใดก็ตามใน 4 มาตรการดังกล�าว ก็ถือว�า “ถูกจับกุมคุมขัง” 
เช�นเดียวกัน ต�างกันแต�ว�าถูกจับกุมขังไว�ใน “คุกไรDสภาพ”หรือเรือนจําไม�รั้วไม�มีกําแพงอย�างคุกในมาตรการที่ 1 มาตรการที่ 
2 และ มาตราที่ 4และถูกจับควบคุมขังไว�ในคุกของกรมราชทัณฑ�ที่มีอยู�ทั่วปะเทศจํานวน 151 แห�งดังน้ี  
1. เรือนจาความม่ันคงสูง 3 แห1ง  
2. เรือนจากลางประจาเขต 9 แห1ง  
3. เรือนจากลาง 14 แห1ง  
4. เรือนจาจังหวัด 77 แห1ง  
5. เรือนจาช่ัวคราว 26 แห1ง  
6. เรือนจาพิเศษ 3 แห1ง  
7.ทัณสถานบาบัดพิเศษ 6 แห1ง 
8. ทัณสถานวัยหนุ1ม 4 แห1ง  
9. ทัณสถานเป�ด 6 แห1ง  
10. สถานกักขังกลาง 2 แห1ง  
11.สถานกักกัน 1 แห1ง  
 



เขาทําเพื่อศักดิ์ศรีคนไทยทั้งชาติ  เพื่อรักษาหนDาตํารวจไทย !?!  
ความตายของเขาไม�ได�ทําให�คนอ่ืนต่ืนจากภวังค�แม�แต�น�อย สถานการณ�ทุกอย�างยังอยู�ในสภาพเดิมๆไม�ได�มีการ

เปล่ียนแปลงใดเลย กระทั่งเกิดเหตุการณ�ตึงเครียดข้ึนมาอีกที่เรือนจํากลางจังหวัดสิงห�บุรี นักโทษฝากขังจากเรือนจํากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป=นหัวใจในประท�วง สินค�าในเรือนจํามีราคาแพงและไม�มีคุณภาพ กําหนดใช�แรงงานผู�ต�องขังอย�าง
มรมนุษยธรรม ให�มีการเยี่ยมญาติตามปกติ สัปดาห�ละ 4 วันและย�าย ผอ. แทบจะไม�แตกต�างกันแม�แต�น�อย เป=นข�อเรียกร�อง
ที่ซํ้าซากเหมือนเดิม  ในปIจจุบันน้ีเรามีเรือนจําจํานวนกว�า 151 แห�งโดยแยกเป=น เรือนจําความมั่นคงสูง 3 แห�ง เรือนจํา
กลางประจําเขต 9 แห�ง เรือนจํากลาง 14 แห�ง เรือนจําจังหวัด 77 แห�ง เอนจําช่ัวคราว 26 แห�ง เรือนจําพิเศษ 3 แห�ง 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 6 แห�ง ทัณฑสถานวัยหนุ�ม 4 แห�ง ทัณฑสถานเปyด 6 แห�ง สถานกักขังกลาง 2 แห�ง สถานกักกัน 1 
แห�ง มีสถิติผู�ต�องขังของไทยนับว�าสูงกว�าที่ผ�านมาโดยเฉพาะเมื่อย�อนไปพิจารณาเม่ือปf 2500 ซึ่งมีผู�ต�องขังอยู�เพียง 
19602 คน จากน้ัน 40 ปf ยอดเพิ่มข้ึนสูงถึง 103202 คน สถิติของผู�ต�องขังได�เพิ่มสูงข้ึนอย�างรวดเร็วเฉล่ียปfละ 3 หม่ืน
กว�า โดยยอดส้ินเดือนมิถุนายน 2543 มียอดผู�ต�องขังถึง 215370 คน  
การเพิ่มข้ึนจองผู�ต�องขังอย�างรวดเร็วน้ี เป=นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของผู�ต�องขังในคดียาเสพติด ซึ่งในปIจจุบันได�เพิ่มเป=น 63% 
สูงกว�าผู�ต�องขังประเภทอ่ืนๆขณะที่คดีประทุษร�ายต�อทรัพย�มีเพียง 20% และคดีประทุษร�ายต�อชีวิต 6% ทั้งน้ีไม�นับถึง
ผู�ต�องขังที่ต�องโทษในคดีอ่ืนๆ ที่มีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับยาเสพติด ในจํานวนผู�ต�องขังที่ต�องโทษในคดีอ่ืนๆที่มีพฤติกรรม
เก่ียวข�องกับยาเสพติด ในจํานวนผู�ต�องขังคดียาเสพติดดังกล�าว เป=นผู�ต�องขังในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือยาบ�า
ถึง 75% และเฮโรอีน 22%ที่เหลือเป=นประเภทอ่ืนๆ เงินตรายังมีความเป=นใหญ�ในคุกมีแค�น้ียาเสพติด – อาชีพ –อํานาจจะ
ตามมา จากการสํารวจความจุปกติของเรือนจําโดยพิจารณาจากพื้นที่นอนของผู�ต�องขัง 1.20 เมตร ต�อคน โดยสํานักทัณฑ
วิทยา และพื้นที่ภายในกําแพงของเรือนจํา ทัณฑสถาน เทียบกับจํานวนผู�ต�องขังในปIจจุบันแล�ว พบว�ามีเรือนจําหลายแห�งที่
กําลังประสบกับปIญหาผู�ต�องขังลันเรือนจํามากเป=นพิเศษจากเรือนจํามากเป=นพิเศษจากเรือนจํายังจํากัดทําให�สภาพความ
แออัดสูงกว�าอ่ืนๆ เรือนจําหลายแห�งได�รับงบประมาณในการก�อสร�างข้ึนใหม�แทนเรือนจําเก�าที่มีสภาพทรุดโทรม เน่ืองจาก
ก�อสร�างมาเป=นเวลานาน เอนจําใหม�จะมีพื้นที่กว�างขวางข้ึนสะดวกสบายมากข้ึน นอกจากน้ีบางแห�งมีการต�อเติม ขยาย
อาคารเรือนนอนหรือสร�างเรือนนอนเพิ่ม ผลก็คือ ขาดอัตรากําลังเจ�าหน�าที่ เน่ืองจากไม�ได�รับเพิ่มข้ึน นักโทษคดีข�มขืนแล�ว
ฆ�า อธิบายให�ฟIงถึงชีวิตภายในคุกว�า นักโทษที่ติดยาเสพติดก็สามารถหาเสพได�จากนักโทษด�วยกัน วิธีการนําเข�าไปจําหน�าย
ในเรือนจําโดยการให�ญาตินํามาให� ด�วยการซุกซ�อนปะปนมากับของเยี่ยมโดยเฉพาะวันพบญาติซึ่งอนุญาตให�นักโทษใกล�ชิด
ญาติมากเป=นพิเศษ นักโทษจะนํายาที่ห�อพลาสติกเป=นอย�างดีกลืนกินลงท�องแล�วไปถ�ายทอดในเรือนจํา เพื่อจําหน�ายใน
เรือนจําต�อไป การหายาเสพติดเพื่อเสพในเรือนจําไม�ใช�ส่ิงของที่หายาก หากนักโทษในแดนเดียวกันไม�มีก็สามารถหาจาก
นักโทษต�างแดนได� โดยให�ผู�ช�วยผู�คุมที่เป=นนักโทษด�วยกัน ซึ่งมีสิทธิพิเศษเหนือนักโทษทัว่ไปข�ามแดนไปซ้ือให�โดยคนเสพต�อง
เสียค�าบริการต�างหากจากค�ายา ยืนยันได�ว�ามีผู�คุมนํายาเสพติดเข�าไปจําหน�ายในเรือนจํา โดยให�นักโทษเป=นผู�จําหน�ายให� 
และต�องนําเงินส�งโดยไม�มีค�าจ�าง ผู�คุมจะให�การตอบแทนโดยยินยอมให�เป=นเด็กนาย ก็จะได�รับอํานาจบารมีอยู�ในคุกเป=นที่
เกรงกลัวของนักโทษคนอ่ืน นักโทษคดีปล�นทรัพย� บ�นด�วยเสียงท�อแท�ให�ฟIงว�า มีการซ�อมอย�างโหดเห้ียมทารุณ หากตายก็จะ
ถูกจําหน�ายออกจากเรือนจําด�วยสาเหตุการตายจากโรคเอดส� โดยการลงความเห็นจากแพทย�ของเรือนจํา การมาชันสูตรศพ
ของตํารวจก็จะลงความเห็นไปตามที่แพทย�ระบุ หรือเรียกให�งายให�ส้ันก็คือ ไม�มีการชันสูตรน่ันเอง ที่สําคัญการฝ�กอาชีพของ
นักโทษน้ันจะไม�มีโอกาสให�เลือกที่ชอบที่ถนัดข้ึนอยู�กับว�านักโทษคนน้ันไปอยู�แดนใด ก็จะฝ�กไปตามที่แดนน้ันๆจัดให�เรียน
หากจะแสดงความจํานงขอเปล่ียนไปฝ�กอาชีพตามที่นักโทษสนใจเรียนเพื่อออกจากเรือนจําไปแล�วจะได�ใช�ประกอบอาชีพ
สุจริตในภายหน�า จะต�องอาศัยเส�นสายผู�คุม หรือความเป=นคนโปรด หากไม�มีทั้งสองน้ี ก็ต�องอาศัยพระเจ�าเงินตราเท�าน้ัน มี



ของเท�าน้ีก็ใหญ�ได�อยู�ได� และทําตามอําเภอใจได�แล�ว น่ีแหละ!!ชีวิตที่ไม�ใช�ภาพยนตร�ของผู�ต�องขัง ให� 10 นักสิทธิมนุษยชนก็
ช�วยไม�ได�  
 
ระหว1างปb 2531-2542วิธีการลงโทษ  

การอยู�รวมกันเป=นหมู�คณะ เป=นชุมชน เป=นสังคม เป=นประเทศชาติบ�านเมือง ย�อมมีปฏิสัมพันธ�ต�อกันและกัน 
(Interaction) ทั้งในด�านบวก และด�านลบ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แต�ส่ิงหน่ึงอันเป=น เป�าหมายร�วมกันของคนอยู�
ร�วมกันทุกคนก็คือ “การอยู1อย1างผาสุก” (ผาสุกวิหาร) การที่จะอยู�อย�างผาสุกได�น้ัน จําเป=นต�องมีการป�องกัน และ
ปราบปรามความเส่ือม (หานินิคหะ) สร�างสรรค� และรักษาความเจริญ (วุฒิปIคคหะ)ไว�ให�ยั่งยืนยาวนานสืบไป  
ดังน้ัน หากใครกระทําความผิดต�องได�รับการลงโทษหนักหรือเบาตามควรแก�โทษน้ันๆด�วยวิธีการลงโทษตามพระพุทธบัญญัติ 
7 วิธีดังต�อไปน้ี  

1. ปวารณากรรม = การสารภาพความผิด  
2. ตัชชนียกรรม = การตาหนิติเตียน  
3. นิยัสกรรม = การถอดยศลดสิทธิ  
4. ปPพพาชนียกรรม = การขับไล1  
5. ปฏิสารณียกรรม = การขอโทษ  
6. อุกเขปนียกรรม = การคว1าบาตร  
7. ปริวาสกรรม = การคุมขัง  

ปวารณากรรม : การสารภาพความผิด  
การอยู�ด�วยกันย�อมมีกระทบกระทั่งกระแทกกระเทือนกันด�วยกายบ�าง ด�วยวาจาบ�าง และด�วยใจบ�าง จึงต�องการ

ความรักสามัคคีรักใคร�ปรองดองซึ่งกันและกัน หากใครทําผิดก็ต�องบอกกันตักเตือนกันและสารภาพความผิดต�อกันและกัน
เพื่อช�วยกันดูแลแก�ไข ทั้งผู�ใหญ�และเด็กต�องทําตัวเป=น “มิตรแทD” ของกันและกัน เปyดโอกาสให�ว�ากล�าวตักเตือนกันได�ทุกคน  
การสารภาพความผิด (ปวารณากรรม)  

เป=นวิธีการลงโทษธรรมดาเหมือนไม�ใช�การลงโทษ พระพุทธองค�ทรงชาญฉลาดปราดเปรื่องมากที่ใช�วิธีการลงโทษ
แบบน้ี เพราะผู�กระทําความผิดจะไม�มีความรู�สึกว�า “ถูกลงโทษ” จากใครหรือกลุ�มบุคคลใดเลย แต�การสารภาพความผิดเป=น
จิตสํานึกละอายใจและเกรงกลัวความผิดของผู�กระทําความผิดเอง และยินดีที่จะสารภาพความผิดของตนเองต�อบุคคลอ่ืน 
และต�อสังคม เพื่อให�รับทราบ และยินยอมพร�อมที่จะกลับตัวกลับใจไม�กระทําผิดซํ้าอีก! ภาษาพระเรียกว�า “การแสดง
อาบัติ” ถามว�า ในสังคมปIจจุบันหรือสังคมชาวบ�าน มีใครหน�าไหนบ�างที่กล�าหาญไปบอกใครต�อใครว�า ผมทําช่ัว ผมทําผิด
อย�างน้ันอย�างน้ี เช�น “ผมข1มขืนเด็กครับ ผมลักทรัพย6เขาคับ โปรดรับทราบดDวยต1อไปนี้ผมจะไม1ทาอย1างน้ีอีกแลDวครับ” 
ส�วนมากหรือทั้งหมดล�วนแต�ปกปyดซ�อนเร�นไว� ต�อให�มีพยานหลักฐานมัดแน�น ก็ไม�ยอมสารภาพ การปวารณากรรม หรือการ
สารภาพความผิด มีจุดมุ1งหมายอยู1 3 ประการคือ  

1. เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (อัญญมัญญานุโลมตา) ไม�ใช�ต�างคนต�างอยู� ไม�ดูแลกัน ไม�ช�วยเหลือกัน ซึ่ง
กําลังเกิดข้ึนอย�างรุนแรงในสังคมไทยและสังคมโลก ทีทุ่กคนต�างพากันประพฤติ มูควัตร (มูคัพพตัง) คือ ทําตนเป=นคนใบ� ตา
บอด หูหนวก ใจแคบ ไม�รู�ไม�ช้ี คนอ่ืนจะเป=นอย�างไรไม�สนใจ  



2. เพื่อไถ1ถอนความผิด (อาปIตติวุฎฐานตา) ไม�ใช�ตัวเองทําความผิดไว� อะไร ที่ไหน เม่ือไร ก็พยายามปกปyดซุกซ�อน
หมักหมมความผิดไว� จนเกิดเป=นปIญหาเรื้อรัง แก�ไขยากกําจัดได�ยาก แม�เป=นความผิดเพียงนิดหน�อยทําบ�อยๆก็กลายเป=น
ความผิดใหญ�โตได� และก�อความเสียหายแบบสะสม ทั้งแก�ตน แก�คน แก�งาน และแก�บ�านเมือง  

3. เพื่อรักษาระเบียบวินัย (วินยปุเรกขารตา) เป=นส่ิงที่สําคัญที่สุดในการอยู�รวมกันเป=นสังคม จําเป=นต�องมีกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี กติกา มารยาทของการอยู�ร�วมกัน ทุกคนในสังคมน้ันต�องเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยเท�า
เทียมกัน (สีลสามัญญตา) ไม�มีข�อยกเว�น ก็เพื่อความเรียบร�อยดีงามของหมู�คณะน่ันเอง  

การปวารณากรรม จึงเป=นหลักเกณฑ�ที่สําคัญเบ้ืองต�นในการป�องกันและปราบปรามความเส่ือม (หานินิคคหพ) ของ
หมู�คณะ ซ่ึงมีวิธีการทําตามพระพุทธบัญญัติดังต�อไปน้ี  

1.สารภาพความผิดต1อสังคม (PUBLIC CLEARING)  
วิธีการทําตามพระพุทธบัญญัติสําหรับพระสงฆ� ก็คือ กําหนดสถานที่ประชุมสงฆ� ประกอบพิธีปวารณา สงฆ�ต�องมา

ประชุมพร�อมเพรียงกันจะขารูปใดไม�ได� หากรูปใดมาไม�ได�ด�วยเหตุใดก็ตาม ต�องแจ�งมอบฉันทะให�รูปอ่ืนมาแทน เมื่อคบองค�
สงฆ�พร�อมแล�ว (สังฆัสสะ ปIตตกัลลัง) ก็เริมประกอบพิธีสารภาพความผิด เพื่อให�ทุกรูปรู�ความผิดของกันและกันไม�มียกเว�น 
ไม�ว�าจะเป=นผู�ใหญ� (อาวุโส) หรือเด็ก (ภันเต) 

 2.สารภาพความผิดต1อบุคคล (PERSONAL CLEARING)  
วิธีการทําตามพระพุทธบัญญัติ ก็คือ หากที่ประชุมไม�ครบองค�สงฆ�สงฆ�ไม�พร�อมเพรียงกัน ก็ให�เข�าไปหาภิกษุรูปใดรูป

หน่ึงที่เป=นผู�ใหญ�อายุพรรษามากกว�า แล�วสารภาพความผิด หรือหากไม�มีพระผู�ใหญ�มีแต�พระภิกษุอายุพรรษาเท�ากัน ก็ให�
สารภาพความผิดต�อกันและกัน  

3.สารภาพความผิดต1อตนเอง (SELF CLEARNG)  
วิธีการทําตามพระพุทธบัญญัติก็คือ หากสงฆ�ไม�ครบองค� (ตั้งแต� 5 รูปข้ึนไป) และบุคคลอ่ืนตั้งแต� 4 รูปลงมาไม�มี มี

แต�ตนเองเพียงรูปเดียวก็ให�อธิษฐานจิต กําหนดว�าวันน้ีเป=นวันปวารณา (วันสารภาพความผิด)แล�วก็สารภาพความผิดต�อ
ตนเองน่ันแหละ วิธีการลงโทษด�วยการสารภาพความผิด หรือ “ปวารณากรรม” ดังกล�าวน้ี จะเห็นได�ว�า เป=นทั้งวิธีการ
ป�องกัน (สังวปธาน) และวิธีกําราบปราบปราม (ปหานปธาน)ความช่ัวความเลวในเบ้ืองต�นเป=นปราการด�านแรกของ
กระบวนการควบคุมทางสังคม (Social Control) เพราะหากด�านแรกควบคุมไม�ได�แล�วความช่ัวความเลวจะรุนแรงมากข้ึน
ตามลําดับ อันจําเป=นต�องใช�วิธีการลงโทษที่รุนแรงเพิ่มมากข้ึน เช�นเดียวกัน  
ประเทศเกาหลีใตDกระทําปวารณากรรม  
การสารภาพความผิดแบบปวารณากรรมตามพระพุทธบัญญัติ จึงควรที่จะนํามาใช�ในการปกครองบ�านเมืองได�เช�นเดียวกัน 
และยังเห็นบางประเทศที่เจริญแล�วแล�วในเอเชีย คือ ประเทศเกาหลีใต� ประธานาธิบดีของเขาออกมา “สารภาพผิด” และ 
“ขอโทษ” ต�อประชาชนของเขา ยืดอกรับสารภาพว�าบริหารประเทศผิดพลาด! ที่น�าอนาถใจ ก็คือ ประเทศไทย... ไม�มีสมัย
ใดเลยที่ นายกรัฐมนตรีเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบละอายแก�ใจออกมาสารภาพความผิดและขอโทษต�อประชาชนชาวไทย ในการ
บริหารประเทศไทยผิดพลาด  
ตัชชนียกรรม : การตาหนิติเตียน  

ในบ�านเมือง และในสังคมทุกระดับมีบุคคลประเภทเล้ียงยาก ดูแลยากอยากใหญ� ไม�รู�จักพอ (ทุพภรตา ทุปโปสตา 
มหิจฉตา อสันตุฏฐตา) มากมายมหาศาลเกินจะประมาณได� บุคคลเหล�าน้ีชอบก�อการทะเลาวิวาทบาดหมางสร�างความ
วุ�นวายในสังคม (ภัณฑนการกา กลหการกา วิวาทการกา ภัสสการกา สังเฆ อธิกณการกา) ไม�รู�จักหยุดหย�อน เร่ืองโน�น เรื่อง
น้ัน เร่ืองน้ีอยู�เรื่อยๆ  



บุคคลจาพวกนี้จะสรDางความวิบัติแก1ตนเองและสังคม 4 ประการคือ 
1. ศีลวิบัติ ทําลายระเบียบวินัย กฎหมาย และศีลธรรม  
2. อาจารวิบัติ ทําลายขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีที่ดีงาม  
3. อาชีววิบัติ ทําลายอาชีพ ความเป=นอยู�ที่ดี  
4. ทิฐิวิบัติ ทําลายความคิดเห็นที่ถูกต�อง  
วิธีการลงโทษบุคคลจําพวกน้ี ตามพระพุทธบัญญัติ ก็คือ ตัชชะนียกรรม ได�แก� การตําหนิติเตียนประจานความผิด

แก�สาธารณชน เป=นการข�มขู�คาดโทษไว�ไม�ให�ทําอีก  
นิยัสกรรม : การถอดยศลดสิทธิ  

บุคคลบางคนหรือบางจําพวกชอบแสดงตนเป=นอันธพาลเกเรประพฤติตนออกนอกลู�นอกทางที่สมควน ก�อการร�าย
เสียหายมากบ�อยๆ ซ�องสุมสมคบคิดกันเป=นกลุ�มเป=นพวกก�อความเดือดร�อนต�างๆ ในบ�านเมือง โดยเฉพาะกลุ�มคนที่มียศมร
ตําแหน�ง เช�น ข�าราชการ ชอบประพฤติตนแตกแถว ทุจริตผิดระเบียบวินัย ใช�อํานาจหน�าที่ไปในทางมิชอบ  
วิธีการลงโทษบุคคลเหล�าน้ีก็คือ “นิสัยกรรม” ได�แก�การถอดยศ และลดสิทธิอันควรมรควรได� เช�น ลดตําแหน�ง หรือไม�
แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งใดๆหรือปลดจากตําแหน�ง และลดเงินเดือนหรืองดเบี้ยวัดบํานาญ ปIพพาชนียกรรม : การขับไล� 
บุคคลบางคนและบางกลุ�ม เป=นบุคคลประเภทไร�ยางอาย (อลัชชี) ชอบทําเรื่องหยาบช�าลามกอนาจารต�างๆทั้งทางกายและ
ทางวาจา ล�วนแล�วแต�ไม�ดีไม�งามต�อหมู�คณะ แม�จะไม�ใช�ความผิดความช่ัวร�ายแรง แต�อาจสร�างความเสียหายต�อหมู�คณะได� 
ขืนให�อยู�อาศัยด�วยกันต�อไป ก็รังแต�จะเกิดความอับอายขายหน�า เดือดร�อนวุ�นวายไม�รู�จบ เช�น ด่ืมน้ําเมา เจ�าชู� เกียจคร�าน
ทํางานชอบเตร็ดเตร�เที่ยวเล�น เป=นคนไม�เอาไหน ชอบซอกแซกซุกซนทําตนน�าเบ่ือหน�ายไร�ยางอายในเรื่องต�างๆ วิธีการ
ลงโทษบุคคลประเภทน้ี ก็คือ “ปPพพาชนียกรรม” ขับไล�ไสส�งออกไปจากหมู�คณะ ไม�ให�อาศัยด�วย จะไปไหนก็ไป ไม�มีใครเอา 
มีแต�คนชิงชังรังเกียจ  
ปฏิสารณียกรรม : การขอโทษ  

บุคคลบางคนบางกลุ�มในสังคม เป=นคนประเภทข้ีอิจฉาริษยาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขของผู�อ่ืน จึงกล�าวนินทาว�าร�าย 
ลบหลู�ล�วงเกินต�างๆนานาโดยไม�มีมูลความจริง หรือแม�เป=นความจริง ก็ชอบนํามาพูดกระแทกแดกดันให�เจ็บช้ําน้ําใจ 
ประกอบวจีทุจริตต�อคนอ่ืนเป=นประจํา วิธีการลงโทษบุคคลประเภทน้ี ก็คือ “ปฏิสารณียกรรม” ได�แก�ให�ไปขอขมาหรือขอ
โทษต�อบุคคลที่ตนลบหลู�ล�วงเกินน้ัน และให�ประพฤติอ�อนน�อมถ�อมตนต�อบุคคลน้ัน ไม�แสดงอาการกระด�างดื้อถือดีอีก 
กล�าวคือ “สานึกผิด” น่ันเอง  
อุกเขปนียกรรม : การควํ่าบาตร 

บุคคลบางคนบางกลุ�มทําความช่ัวความเลวแล�วปกปyดไว� ทําเป=นไม�รู�ไม�เห็น น่ิงเฉยอยู� ไม�รู�หนาวร�อน เพราะการ
กระทําน้ัน ถึงแม�จะรู�จะเห็นและถูกคนอ่ืนเขาตําหนิติเตียน ก็ไม�สนใจที่จะกลับตัว ลด ละ เลิก ความช่ัวความเลวน่ันๆ  
วิธีการลงโทษบุคคลประเภทน้ัน ก็คือ “อุกเขปนียกรรม” ได�แก� “คว1าบาตร” หรือเรียกอีกอย�างหน่ึงว�า “ลงพรหมทัณฑ6” 
กล�าวคือ เลิกคบหาสมาคมเลิกสังสรรค�เสวนาด�วย เลิกช�วยเหลือ เลิกดูแล เลิกเอ้ือเฟ��อเจือจุน เลิกเอาใจใส�ไม�แสดงพรหม
วิหารธรรมต�อบุคคลประเภทน้ี พระพุทธองค�ทรงถือว�า การคว่ําบาตร หรือการลงพรหมทัณฑ� น้ี เป=นการ “ฆ1าทางสังคม” 
(Social Suicide)ที่ร�ายแรงทีสุ่ด  
ปริวาสกรรม : การคุมขัง  

บุคคลบางคนบางกลุ�มได�กระทําความผิดอย�างร�ายแรงเป=นครุโทษมีโทษหนัก ก�อความเสียหายอย�างร�ายแรงและ
รุนแรงต�อสังคม (โลกวัชชะ) เป=นอาญาแผ�นดิน เป=นอาชญากร แม�จะถูกลงโทษด�วยวิธีการต�างๆทั้ง 6 วิธีการดังกว�างมาแล�ว 



คือ ให�สารภาพความผิด ตําหนิติเตียน ถอดยศลดสิทธิขับไล� ให�ขอโทษ และคว่ําบาตา ทกุอย�างก็แล�ว ยังไม�รู�เข็ดขยาด 
หวาดกลัวไม�รู�สึกสะดุ�งสะเทือน  
วิธีการลงโทษบุคคลประเภทนี้ ก็คือ “ปริวาสกรรม” ไดDแก1วิธีการลงโทษต1อไปน้ี  

1. กักบริเวณ คุมขังไว�ในบริเวณน้ัน ไม�ให�ไปไหน  
2. กําหนดเวลาคุมขังตามโทษานุโทษน้ันว�า ต�องถูกคุมขังไว�นานเพียงใด โดยนับตั้งแต�วันที่ได�กระทําความผิดแต�

ปกปyดไว� (ไม�ได�นับตั้งแต�วันที่ตัดสินว�าผิดเหมือนกฎหมายทางโลก)  
3. ให�ปฏิบัติธรรมฝ�กฝนอบรมตนเองอย�างเคร�งครัด เข�มข�น สํารวม กาย วาจา ใจ  
4. ให�บอกประจานความผิดของตนเองต�อสาธารณะหรือประกาศความผิดของตนต�อสังคม ทุกวันปวารณา คือ “วัน

สารภาพความผิด”  
5. ในขณะที่ถูกคุมขังอยู�หากมีใครเดินผ�านมาในสถานที่ถูกกักบริเวณก็ต�องประจานความผิดของตนต�อผู�น้ัน เช�น 

บอกประจานว�า “ผมตDองโทษคดียาเสพติดครับ” ตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขัง  
6. เมื่อพ�นโทษแล�ว ออกจากปริวาสกรรมแล�วหากไปกระทําความผิดเดิมซํ้าอีก ต�องกลับเข�าปริวาสกรรมอีก น่ันคือ 

กลับเข�าคุกอีกเหมือนเดิม  
7. ในขณะอยู�ปริวาสกรรม หรือถูกคุมขัง จะถูกตัดสิทธิและหน�าที่ทุกอย�างที่คนธรรมดาทั่วไปควรได�ควรมี เช�น ได�

กินอาหารเลวๆที่อยู�อาศัยเลวๆห�ามมิให�แสดงอํานาจบาตรใหญ� เป=นต�น  
8. เมื่อพ�นโทษแล�ว จะมีการประกอบพิธี “ตDอนรับ” เข�าหมู�คณะประกาศความบริสุทธ์ิ เป=นคนปกติเหมือนเดิม  

กรณีศึกษาวิธีการลงโทษ (Casestudy on Punishment)  
1. วิธีการลงโทษตามพระพุทธบัญญัติ ทั้ง 7 วิธีการดังกล�าวมาแล�วน้ีเป=นที่น�าศึกษาอย�างย่ิงว�า ไม�มีการลงโทษใด

เลยที่ลงโทษด�วยการ “ประหารชีวิต” ของผู�กระทําความผิด วิธีการลงโทษที ่
ร�ายแรงและหนักที่สุดใน 7 วิธีน้ี ก็คือ “ปริวาสกรรม” เพยีงเท�าน้ัน และพระพุทธองค�ก็ไม�เคยทรงสรรเสริญการฆ�าเลยด�วย  

2. น�าศึกษาวิเคราะห�ต�อไปว�า การประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดที่กระทําความผิดอุกฉกรรจ� ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายบ�านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาแล�ว ถือว�าเป=นการประกอบอกุศลกรมที่ถูกต�องตามกฎหมายสมควรหรือไม�ที่
มนุษย�ควรปฏิบัติต�อมนุษย�แบบน้ี และยังอาจขัดต�อรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติว�าด�วยสิทธิในการดํารงชีวิตอยู� ใครจะละเมิด
มิได�ด�วย ใช�หรือไม�?  

3. ในทางพระพุทธศาสนา มรข�อความหน่ึงว�า “กัมมสริกขโก วิปาโก” แปลว�าได�รับผลกรรมที่สาสมกับความผิดที่
ได�กระทําแล�วหมายความถึงแค�ไหนนักโทษที่ฆ�าคนตายเป=นฆาตกรควรถูกประหารชีวิตให�ตายตกไปตามกันด�วยหรือไม� จึงจะ
สาสมกับความผิด?  

4. หากไม�ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดแล�ว จะใช�วิธีการลงโทษแบบใดหรือหยุดเพียงแค� “จาคุกตลอดชีวิต” ก็
พอแล�ว ซึ่งมันก็เจ็บปวดทรมานยิ่งกว�าการตายเสียอีก ถือว�าเป=นการตายก็ได� เพราะเสมือนตายไปจากโลกน้ีอยู�แล�วเหมือนอยู�
ในนรกซ่ึงเป=นดินแดนทุคติภูมิ และถือว�าเป=น “ปรโลก” ได�เหมือนกัน  

5. หากจะใช�วิธีการลงโทษแบบ “ปริวาสกรรม” คือจับกุม คุมขัง ไว�ในเรือนจํา เพื่อดําเนินการอบรมฝ�กฝนฟ��นฟู
ชีวิตของนักโทษ ที่ผ�านมานับได�ผลหรือไม�? กมราชทัณฑ�น�าจะมีคําตอบเต็มหัวใจอยู�แล�วว�า “ไม1ไดDผล หรือไดDผลนDอย” 
เพราะเหตุไร? (กลับไปอ�านสกู§ปข�าวหน�า 1 เดลินิวส� เป=นคําตอบสุดท�าย)  



ขDอเสนอแนะ ก็คือ เห็นควรนํากรณีศึกษาวิธีการลงโทษทั้ง 7 วิธี ตามพระพุทธบัญญัติไปบังคับใช�ให�เกิดผลอย�างจริงจังเถิด! 
แล�วจะเกิด “ผาสุกวิหาร” การอยู�อย�างผาสุกไปทั่วบ�านเมือบงอย�างแน�นอน!  
 
วิธีพิจารณาโทษ  

วิธีพิจารณาโทษหรือพิจารณาความผิด ตามพระวินัยบัญญัติ เรียกว�า “อธิกรณสมถะ” คือการระงับอธิกรณ� หรือ 
“การป�ดคดีความ” ตามภาษากฎหมายน่ันเอง พระพุทธองค�ทรงบัญญัติไว� 7 วิธีด�วยกัน ดังต�อไปน้ี  

1. สัมมุขาวินัย คือ วิธีพิจารณาระงับต�อหน�า ได�แก� ต�อหน�าสงฆ�หรือต�อหน�าคณะผู�พิจารณา (สัฆสัมมุขตา) ต�อหน�า
บุคคล คือผู�กระทําความผิดและผู�ฟ�อง ภาษากฎหมาย คือ ต�อหน�าจําเลยหรือผู�ต�องหา และต�อหน�าโจทก�พร�อมทั้งพยาน 
(ปุคคลสัมมุขตา) ต�อหน�าธรรม คือ พิจารณาด�วยความยุติธรรมไม�มีอคติใดๆ (ธัมมสัมมุขตา) และต�อหน�าวินัย คือพิจารณาไป
ตามตัวบทกฎหมาย (วินยสัมมุขตา)  

2.เยภุยยสิกา คือ วิธีพิจารณาระงับด�วยเสียงข�างมาก ในกรณีที่ความผิดน้ันต�องอาศัยการตีความและคณะผู�
พิจารณาอาจจะมีความคิดเห็นแตกต�างกันได� ความคิดเห็นใดได�รับคะแนนเสียงมากกว�า ก็เป=นฝLายชนะ เช�นกรณีการเลือกตั้ง 
การพิจารณาการลืมหุ�นหรือปกปyดหุ�นของนักการเมือง เรียกตามภาษาการเมืองว�า Majority vote น่ันเอง แต�ต�องเป=นธรรม
และเที่ยงธรรมไม�ใช�อาศัยพวกมากลากไป และต�องไร�อคติ คือ ไม�ลําเยงเพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัว เพราะไม�รู�  

3. ตัสสปาป�ยสิกา คือ วิธีการพิจารณาระงับด�วยการลงโทษในกรณีที่มีความผิดชัดเจน หลักฐานและพยานครบถ�วน 
แม�จําเลยจะปฏิเสธทุกข�อกล�าวหา หรือกลับคําให�การจากการสารภาพในตอนแรกและมาปฏิเสธตอนหลังก็ตาม อย�างน้ีคณะ
พิจารณาต�องตัดสินลงโทษทันท ี 

4.ปกฏิญญาตกรณะ คือ วิธีพิจารณาระงับด�วยการับสารภาพความผิดของจําเลย ในกรณีที่ผู�กระทําความผิดรับ
สารภาพว�าได�กระทําความผิดชนิดใดก็สารภาพไปตามน่ัน แต�ต�องไม�สารภาพผิดจากความผิดที่ได�กระทํา เช�น ฆ�าคนตาย แต�
สารภาพว�า ไม�ได�ฆ�าเพียงแค�ชิงทรัพย�เท�าน้ัน หรือสารภาพจากโทษเบาเป=นโทษหนัก เช�น แค�ปล�นทรัพย�ไม�ได�ฆ�า แต�สารภาพ
ว�าได�ฆ�า การับสารภาพของจําเลนเป=นประโยชน�ต�อการพิจารณาโทษ อาจจะได�รับการลดโทษหรือเพิ่มโทษก็ได� หากสารภาพ
ผิดหรือให�การเป=นเท็จ  

5.สติวินัย คือวิธีพิจารณาระงับด�วยการรับรองว�าเป=นผู�บริสุทธ์ิในกรณีที่ผู�ถูกกล�าวหาหรือถูกฟ�องเป=นผู�บริสุทธ์ิไม�ได�
กระทําความผิดตามที่ถูกฟ�อง  

6.อมูฬหวินัย คือ วิธีพิจารณาระงับด�วยการยกเว�นว�าเป=นบ�า ในกรณีที่ผู�ถูกกล�าวหาหรือถูกฟ�องได�กระทําความผิด
ขณะที่เป=นบ�า มีสติเลอะเลือนแต�ต�องระวังก็คือผู�กระทําความผิดแกล�งเป=นบ�าในขณะที่ทําความผิด หากยกเว�นให� ก็ถือว�า
พิจารณาไม�ถูกต�อง ไม�เป=นธรรม  

7.ติณวัตรถากวินัย คือ วิธีพิจารณาระงับด�วยการยอมความให�เลิกแล�วต�อกัน ในกรณีที่เมื่อพิจารณาความผิดแล�ว
เห็นว�า จะเกิดการทะเลาะวิวาทขาดความรักสามัคคีแตกแยกกันในหมู�คณะ ไม�เป=นผลดีต�อส�วนร�วมหรือต�อคู�กรณีก็ให�ยอม
ความเลิกแล�วต�อกันและกันเหมือนกลบไว�ด�วยหญ�า  
วิธีพิจารณาโทษทั้ง 7 วิธีน้ี ต�องะเลือกใช�ให�เหมาะสมกับความผิดตามโทษานุโทษน่ันๆไป ความผิดบางอย�างอาจใช�เพียง 1 
วิธี หรือ 2 วิธี หากจําเป=นที่สุดก็ใช�เพียง 4 วิธีเท�าน้ัน แต�มีวิธีพิจารณาอย�างหน่ึงที่ขาดไม�ได�เลยในการพิจารณาคดีทุดคดี น่ัน
ก็คือ สัมมุขาวินัย  
 
ประเภทของความผิด  



ความผิดหรือคดีความ ตามพระพุทธบัญญัติมี 4 ปะเภท ดังน้ี  
1. วิวาทาธิกรณ6 คือ ความผิดที่เกิดจากการโต�เถียงทะเลากันและกันด�วยความคิดเห็นที่ขัดแย�ง แบบว�าอยู�คนละ

ฝLาย เช�น ฝLายรัฐบาลกับฝLายค�านความผิดประเภทน้ีใช�วิธีพิจารณาระงับเพียง 2 วิธี คือ สัมมุขาวินัย กับ เยภุยยสิกา  
2. อนุวาทาธิกรณ6 คือความผิดที่เกิดจากการกล�าวลบหลู�ดูหมิ่น การนินทาว�าร�าย การด�าว�าหยาบคายเรื่องศีลวิบัติ 

อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ และอาชีววิบัติ ความผิดประเภทน้ีใช�วิธีพิจารณาระงับ 4 วิธี คือ สัมมุขาวินัยจ สติวินัย อมูฬวินัย และ 
ตัสสปาปyยสิกา 

3.อาปPตตาธิกรณ6 คือ ความผิดที่เกิดจากการกระทําความผิดตามที่ถูกฟ�อง และผู�กระทําความผิดยอมรับสารภาพว�า
ได�กระทําผิดจริง ความผิดประเภทน้ีใช�วิธีพิจารณาระงับ 3 วิธี สัมมุขาวินัย ปฎิญญาตกรณะ และ ติณวัตถารกวินัย  

4.กิจจาธิกรณ6 คือ ความผิดที่เกิดจากการทํางานเพื่อส�วนรวม เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติบ�านเมือง ไม�ใช�ทํางาน
ส�วนตัว หากเกิดความผิดพลาดข้ึนส�วนร�วม คือ คนทุกคนต�องร�วมกันรับผิดชอบไม�ใช�ยกเสนอให�บุคคลใดบุคคลหน่ึง
รับผิดชอบ แบบว�า “พระเอกขี่มDาขาว” หรือ “ขDาพเจDารับผิดชอบแต1เพียงผูDเดียว” อย�างที่พรรคการเมืองและนักการเมือง
ไทยชอบปฏิบัติกัน ความผิดประเภทน้ีใช�วิธีการพิจารณาระงับตัดสินใจเพียงวิธีเดียว คือ สัมมุขาวินัย เท�าน้ัน  
 
ตุลาการ  

ตุลาการ หมายถึง กระบวนการยุติธรรม อันประกอบด�วยบุคคล หรือ คณะบุคคลผู�ดําเนินการพิจารณา พิพากษา 
วินิจฉัย ช้ีขาดระงับยับย้ังคดีความต�างๆให�เป=นไปตามนิติบัญญัติ เพื่อดํารงไว�ซึ่งความเที่ยงธรรมของบ�านเมืองดุจ “ตราชั่ง” 
คอยช่ังตวงความผิดและความถูก ความช่ัวและความดี ด�วยความบริสุทธ์ิโปLงใสไความลําเอียงใดๆ  
คณะบุคคลในกระบวนการตุลาการ ประกอบด�วย ประธานหรือหัวหน�า ศาล ผู�พิพากษา คณะลูกขุน อัยการ ตํารวจ 
ทนายความ โจทก� จําเลย และ พยาน หน�วยงานที่เก่ียวข�องกับกระบวนการตุลาการ เช�น ศาลสถิตยุติธรรมต�างๆ ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป�องกันและกปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) คณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภา  
หนDาที่ของตุลาการ  
ตามหลักพระพุทธศาสนา หน�าที่ของตุลาการ มี 4 อย�าง คือ  

1. ทําคนใหDเปaนคนผิด (คดีอาญา)  
2. ทําคนถูกใหDเปaนคนถูก (คดีอาญา)  
3. ทําเจDาของใหDเปaนเจDาของ (คดีแพ1ง)  
4. ทําผูDมิใช1เจDาของไม1ใหDเปaนเจDาของ (คดีแพ1ง)  
หากตุลาการปฏิบัติผิดพลาดไปจากอํานาจหน�าที่ 4 อย�าน้ี ย�อมไม�ใช�ตุลาการ “ผูDทรงความยุติธรรม” ที่แท�จริง! แต�

เป=นตุลาโกง! ตุลาการจอมปลอม!  
 
คุณสมบัติของตุลาการ  
ตุลาการตDองเปaนบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีคุสมบัติที่พึงประสงค6 10 ประการ ดังต1อไปน้ี  

1.ดํารงตนอยู�ในศีลธรรม (สีลวา)  
2.เคารพสํารวมระวังในหลักกฎหมาย (ปาติโมกสังวรสังวุโต)  



3.มีความประพฤติงดงาม (อาจารโคจรสัมปIนโน) 4.ไม�ประมาทเห็นภัยในโทษแม�เล็กน�อย (อณุมัตเตสุ วัชเชสุภยทัส
สาวี)  

5.หมั่นศึกษาด�วยตัวบทกฎหมายสม่ําเสมอ (สิกขติ สิกขาปเทสุ)  
6.มีความรอบรู�มาก รู�แจ�งแทงตลอด เช่ียวชาญชํานาญในกฎหมายและคดีความต�างๆ (พหุสสุโต)  
7.แม�นยําในหลักกฎหมายไม�ผิดเพี้ยน (วินเย ฐิโต โหติ อสํหิโร)  
8.ฉลาดสามารถช้ีแจงให�เกิดความเข�าใจ เกิดความเส่ือมใสศรัทธาต�อคู�ความทั้งสองฝLาย (ปฏิพโล โหต ิอุโภ อัตถ

ปIจจัตถิเก สัญญาเปตํ... ปสาเทตํ)  
9.ฉลาดรู�จักคดีความ เหตุเกิด วิธีระงับ (อธิกรณํ ชานาติ อธิกรณสมุทยํฯ)  
10.รู�หลักการสังเคราะห� รู�หลักการวิเคราะห�ตัวบทกฎหมาย ฉลาดรู�ว�าอะไรเป=นไปได� อะไรเป=นไปไม�ได� (กุสโล โนติ 

ฐานาฐานํ ชานาติ)  
คุณธรรมของตุลาการ  
ตุลาการตDองเปaนผูDทรงไวDซึ่งความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม ไรDความลาเอียง อคติ 4 ประการดังต1อไปนี้  

1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะความรักใคร�ชอบพอ  
2. โทสาคติ ลําเอียงเพราะความชิงชังรังเกียจ  
3. ภยาคติ ลําเอียงเพราะความกลัวเกรง  
4. โมหาคติ ลําเอียงเพราะความไม�รู�และหลงลืม  

 
ตุลาการที่ดี ตDองไม1กระทาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต1างๆเพื่อมุ1งหวังอามิสสินจDางรางวัลใดๆ และเพื่อใครๆ
ดังต1อไปนี้  

1. เพื่อตัวเอง  
2. เพื่อญาติมิตร  
3. เพื่อคนกลุ�มใดกลุ�มหน่ึง  
4. เพื่อทรัพย�สมบัติ  
5. เพื่อความเป=นใหญ�ในอํานาจยศศักดิ์ใดๆ  
ตุลาการที่ดี ต�องเป=นผู�ตั้งม่ันในหลักพิพากษาที่ถูกต�องเที่ยงธรรม สมดังพระพุทธภาษิตว�า...  

น เตน โหติ ธัมมัฏโฐ เยนัตถ สหสา นเย  
โย จ อัตถ อนัตถัญจ อุโภ นิจเฉยย ปPณฑิโตฯ  

กล�าวคือ ตั้งมั่นอยู�ในหลักการดังต�อไปน้ี  
1. ตั้งม่ันอยู�ในความถูกต�อง  
2. ไม�รีบร�อนตัดสินคดีความใดๆ  
3. เป=นผู�ฉลาดในสองด�าน ทั้งความถูกและความผิด  
4. ตัดสินด�วยความรอบคอบรัดกุม  

ตุลาการที่ดี ตDองเปaนผูDฉลาดสามารถพิพากษาอรรถคดีต1างๆอย1างเที่ยงธรรม ตามคุณลักษณะต1อไปนี้  
1. ไม�รีบร�อนตัดสินผู�อ่ืน  



2. ตัดสินโดยธรรมตามความผิดถูก  
3. ตัดสินด�วยความเหมาะสม  
4. รักษาความถูกต�อง  
5. มีปIญญารอบรู�  
6. เป=นผู�หนักแน�นมั่นคง ดุจแผ�นดิน ไม�หว่ันไหว เพราะอคติใดๆ  

 
สรุปวิเคราะห6  

ตุลาการตามหลักพระพุทธศาสนา แสดงให�เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหาบุรุษอย�างพระพุทธองค�ที่ทรงบัญญัติ
พระธรรมวินัยไว�ถี่ถ�วนละเอียดรอบคอบ โดยไม�มีช�องว�างรอยโหว�ใดๆ ในการปกครองสังคมสงฆ� โดยเฉพาะในส�วนของพระ
วินัยบัญญัติ แม�แต�นิติบัญญัติในสมัยปIจจุบันยังก�าวไม�ทัน และยังไปไม�ถึง เส้ียวหน่ึงของพระพุทธบัญญัติได�เลย ตุลาการ คือ 
อํานาจของกฎหมายบ�านเมือง อันจัดอยู�ในประเภทของภัยประการหน่ึง ได�แก� “ราชทัณฑภัย” เป=นภัยที่ถูกต�องตาม
กฎหมาย เป=นภัยที่ประชาชนพลเมืองทุกคนต�องประสบพบภัยน้ี หากเขากระทําความผิด เขาย�อมสะดุ�งกลัวต�อภัยน้ีแน�นอน  
ถามว�า เมื่อไหร�สังคมไทยจึงจักเป=น “สังคมแห1งการใหDอภัย” เป=นสังคมที่ไร�การเบียดเบียนกดข่ี ข�มเหงกันและกัน (Society 
of non – violence) ไม�ว�า การเบียดเบียนกดข่ีข�มเหงน้ันจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม! ตอบว�า เมื่อสังคมไทย 
“ครองแผ1นดินโดยธรรม” แล�วน่ันแหละ สังคมไทยจึงจักเป=นสังคมแห�งการให�อภัย ไม�มีการเบียดเบียนกดข่ีข�มเหงด�วย
อํานาจรัฐหรืออํานาจเถ่ือนใดๆให�กลัวกันอีก  
เมื่อไม�มีอะไร หรือใครให�กลับ เราจะได�หันมาดูแลตัวเราเองอย�างเต็มที่เพราะไม�มีใครอีกแล�วที่น�ากลัวมากไปกว�าตัวเราเอง!  

คนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัวของกูเอง  
คนเดียวที่กูเกรง ตัวกูเองมิใช1ใคร  
วันใดที่กูรูD ว1าตัวกูนั้นคือภัย  
วันนั้นกูจะไป ใหDไกลไกลจากตัวกู 

  



บทที่ ๙ 
พระพุทธศาสนา : อริยมรรคของประชาธิปไตย 

BUDDHJSM : THE NOBLE WAY OF DEMOCEACY 
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ได�กล�าวมาแล�วน้ัน เป=นอันสรุปได�ว�า พระพุทธศาสนากับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป=นประมุข ได�สร�างคุณูปการเก้ือกูลช�วยเหลือกันมาโดยตลอด และจะแยก
ออกจากกันไม�ได�ในการปกครองบ�านเมืองทั้งโดยรูปธรรมและโดยนามธรรม  
โดยรูปธรรม ก็คือ ในฐานะที่พระศาสนาเป=นสถาบันสูงสุด สถาบันหน่ึงในสามของสถาบันสูงสุดของชาติย�อมเป=นดุจเสาเอก
เสาหน่ึงของแผ�นดินที่ช�วยพยุงค้ําจุนบ�านเมืองเอาไว�ไม�ให�ล�มพังทลายลง  
โดยนามธรรม ก็คือ พระศาสนาเป=นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนพลเมือง ซ่ึงเป=นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ได�รับมา
จากพระอริยเจ�า ไม�ใช�มาจากปุถุชนคนมีกิเลสหนาปIญญาทรามหล�อหลอมกันเข�าจนเป=น “เลือดเน้ือเชื้อชาติของประเทศ”  
ดังน้ัน จึงมิควรที่บุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลใด จะเป=นนักการเมืองหรือพรรคการเมือง และใครอ่ืนจะแสดงอาการบังอาจตัดขาด
พระศาสนาออกไปจากการเมืองการปกครองได�เลย!  
โดยเฉพาะอย�างย่ิง... พระพุทธศาสนา!  
และถ�าหากมีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลใดไกระทําการอันโง�เขลาเบาปIญญาเป=นมิจฉาทิฐิ ตัดขาดพระพุทธศาสนาออกไปจาก
การเมืองการปกครองของไทย เช�นที่เคยเกิดข้ึนมาแล�วละก็ บุคคลน้ันหรือกลุ�มบุคคลน้ัน เห็นจักต�องถูกจับมาเข�าเครื่อง
พิสูจน� DNA ตรวจสอบสายพันธุ� GENOME ว�ามีสายพันธุ�เลือดไทยแท�หรือไม�?!  
ความหายนะของประเทศที่ผ�านมา ใครจะบังอาจกล�าวคําปyสุณาวาทส�อเสียดพระพุทธศาสนาไม�ได�หรอกว�า “เปaนสถาบันที่
ไม1ก1อใหDเกิดรายไดD (NPL)แก1ประเทศชาติ” เพราะอะไร เพราะว�าในประเทศไทยของเรา มีคนทุพพลภาพ อยู� 3 คน คือ คน
จน คนเจ็บ และคนโง� คนเหล�าน้ีเกิดมาในพระพุทธศาสนา “ประดุจปลาเกิดในนDา” แต�ไม�เห็นพระพุทธศาสนา ประดุจปลา
ไม�เห็นน้ํา ฉะน้ัน  
เองที่จะกล�าวต�อไปน้ี อาจจะมีใครบางคนหรือหลายคนหัวเราะเยาะหยัน หากจะประกาศยืนยันว�า “พระพุทธศาสนา คือ 
อริยมรรคของประชาธิปไตย” ไม�ได�บอกว�า พระพุทธศาสนา คือหรือเป=นประชาธิปไตยเพราะว�าอย�างไรก็ไม�ใช�และไม�ได�
เปรียบเทียบว�า พระพุทธศาสนาเหมือนกับประชาธิปไตย เพราะอะไร ? เพราะ “ประชาธิปไตย” เทียบได�เพียงเศษเส้ียวหน่ึง
ของพระพุทธศาสนาเท�าน้ัน!  
แต�ที่ประกาศว�า พระพุทธศาสนาคืออริยมรรคของประชาธิปไตยน้ันก็เพราะว�า หลักนิติบัญญัติ หลักบริหาร และหลักตุลา
การในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ควรจักเดินตามรอยเบื้องพระพุทธบาทของพระโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจ�า บนเส�นทางสาย “อริยมรรค” ของพระพุทธศาสนาจึงจะพัฒนางอกงามได�  
68 ปfของประชาธิปไตย 68 ปfแห�งความล�มเหลวของการเมืองการปกครองของไทย ทําให�เราได�รัฐธรรมนูญฉบับใหม�ที่เรา
ภาคภูมิใจยิ่งนับว�า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เพราะประชาชนมีส�วนร�วมทุกข้ันตอน ตั้งแต�ร�วมคิด ร�วมทํา และร�วม
นําไปใช�อย�างใกล�ชิดติดตาม  
บัดน้ี เรายังได�ผู�แทนราษฎรทีม่าจากการเลือกต้ัง 2 ประเภท คือสมาชิกวุฒิสภา 200 คนและสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
500 คน รวมเป=น 700 คน จนเต็มรัฐสภาแล�วและยังมีรัฐบาลใหม�และฝLายค�านใหม� รัฐบาลใหม�ซึ่ง ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร หัวหน�าพรรคไทยรักไทย เป=นนายกรัฐมนตรีพร�อมด�วยพรรคร�วมรัฐบาลอีก 2 พรรค คือ พรรคความหวังใหม� 
และพรรคชาติไทย ส�วนฝLายค�านก็นําโดย นายชวน หลีกภัย หัวหน�าพรรคประชาธิปIตย�และพรรคร�วมฝLายค�านอดีตรัฐบาล
น่ันเอง  



เมื่อได�โอกาสทองของการปฏิรูปการเมืองแล�ว รัฐบาลใหม�นําโดยพรรคไทยรักไทย ก็ควรจะ “คิดใหม1 ทาใหม1 เพื่อไทยทุก
คน” ให�สมกับคําขวัญประจําพรรคและน�าจะเป=นคําขวัญประจํารัฐบาลใหม�ด�วยเลย  
จึงขอเสนอว�า ขอให�คิดใหม� ทําใหม� เพื่อไทยทุกคนโดยน�อมนําหลักนิติบัญญัติ หลักบริหาร และหลักตุลาการ ตามหลักธรรม
คําส่ังสอนของพระพุทธองค�ไปเป=น “แม1บทนโยบาย” (MASTER POCICY) ในการบริหารประเทศตั้งแต�บัดน้ีเถิด  
จําได�ว�า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเคยให�สัมภาษณ�หนังสือพิมพ�มติชน เมือปf 2542 ว�า “ผมจะทางาน
การเมืองแบบอริยะ” มิทราบว�าท�านจะยังจําได�หรือเปล�าจึงของทวงและทบทวนความทรงจําของท�านอีกคร้ังว�า บัดน้ีถึงเวลา
นาทีทองแล�วที่จะ “ทางานการเมืองแบบอริยะ” โดยดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันเป=น “อริยมรรคของ
ประชาธิปไตย” ดังต�อไปน้ี  
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาประชาธิปไตย  
ลัทธินิยมโลกาภิวัตน6 (Globalizationsm) และการจัดระเบียบโลก (Word Order) กําลังเดินหน�าทําลายมนุษยชาติไปทั่ว
โลก รวมทั้งประเทศไทยของเราด�วย “มือมาร” ของมัน อันเสมือนหน่ึงเป=น “หัตถาครองพิภพ” ยื่นไปสยบประเทศต�างๆทั่ว
โลก ทั้งประเทศที่รํ่ารวยและยากจน  
มือมารของลัทธินิยมโลกไร�พรมแดนหรือโลกาภิวัตน� ก็คือ การจัดระเบียบโลก ด�วยมาตรการทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล�อมดังน้ี  
1. ดDานการเมือง จักระเบียบให�ทุกประเทศทั่วโลกปกครองด�วยระบอบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal 
Demoeracy)  
2. ดDานเศรษฐกิจ จักระเบียบให�ทกประเทศทั่วโลกใช�ระบบเศรษฐกิจแบบการค�าเสรี (Free Trade) โดยเฉพาะประเทศที่
เป=นสมาชิกองค�การการค�าโลก (WTO) เช�นประเทศไทย  
3. ดDานสังคมและวัฒนธรรม ต�องเคารพในปฏิญญาสากล ว�าด�วยสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีการดํารงชีวิตด�วยการ
เลียนแบบกันทั้งโลก  
4. ดDานส่ิงแวดลDอม ต�องเปyดประเทศเพื่อการวิจัย และพัฒนาพันธุวิศวกรรม (Genome) ของสัตว�และพืชระหว�างประเทศ
พันธมิตร หรือคู�สัญญาทางการค�าเพื่อแลกเปล่ียนองค�ความรู� และเพื่อขยายพันธุ� ผสมพันธุ� และลอกเลียนพันธุ� (Clonning)  
เหล�าน้ีคือ “มือมาร” ของประเทศยักษ�ใหญ� ที่กําลังไล�จัดระเบียบโลกอยู�ขณะน้ี และกําลัง “บีบคอ” ประเทศยักษ�เล็กและ
ประเทศยากจนทั้งหลายให�ยินยอมเป=นสมุนบิวารับใช�โดยไม�แตกแถวหลงทาง  
อันที่จริงแล�วลัทธินิยมโลกาภิวัตน� และการจัดระเบียบโลกน�าจะเป=นวิวัฒนาการของอารยธรรมโลกที่ดี มีแต�ประโยชน�สุขหาก
ไม�เกิดจาก “อุDงมือมาร” แต�ทกุวันน้ี ลัทธินิยมน้ีกําลังทําลายโลก เพราะมันแปรรูปจาก “สงครามรDอน” (Hot war) ที่รบกัน
ด�วยอาวุธนอกกายร�ายแรงต�างๆมาเป=น “สงครามเย็น” (Cold war ) ที่รบกันด�วยอาวุธ IT (Information Technology) 
หรือ (Intellectual Technology) และอาวุธ E-COM (Electronic Commerce) และผู�ชนะสงครามก็คือ ประเทศ
อภิมหาอํานาจตะวันตก อย�างสหรัฐอเมริกาและพรรคพวกผู�เป=นเจ�าของลัทธินิยมน้ี  
เมื่อนําหลักพระพุทธศาสนามาศึกษาวิเคราะห�ลัทธินิยมโลกาภิวัตน�และการจัดระเบียบโลกด�วย “หลักอริยมรรค” (The 
Noble Way) ในพระปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตรแล�วจะมองเห็นความเลวร�ายจอย�างชัดเจนแจ�มแจ�งว�า ระบอบ
การเมืองการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย ได�สร�าง “ความเลวรDายสุดโต1ง” (The Extreme Evils) แก�มนุษยชาติทั่ว
โลก ในที่สุดก็แบ�งโลกออกเป=น 2 ค�ายเหมือนเดิม คือ  
1. ค1ายประเทศร1ารวย (The Rich Countries)  



ประเทศเหล�าน้ีจะปกครองในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย สร�างความเลวร�ายสุดโต�งที่เรียกว�า “กามสุขัลลิกานุโยค” 
(Extreme Hedonism) คือ หมกมุ�นมัวเมาในกามสุข สําราญเริงรมย�สุดโต�งโกงกิน คอรัปช่ันกันอย�างเพลิดเพลิน มือใครยาว
สาวได�สาวเอา ผู�เข็มแข็งก็อยู�รอด ผู�อ�อนแอแพ�พ�ายก็ตายไป ประเทศในกลุ�มน้ีก็คือ กลุ�มยักษ�ใหญ�ทั้ง 7 (กลุ�มประเทศ G 7)  
2. ค1ายประเทศยากจน (The Poor Countries)  
ประเทศเหล�าน้ีจะประครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แต�จะเป=นแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Socialistic 
Democracy) ก็มีและเสรีนิยมประชาธิปไตยก็มี จะสร�างความเลวร�ายสุดโต�งที่เรียกว�า “อัตตกิลมถานุโยค” (Extreme 
Self-mortification) คือจมปลักดักดานในความทุกข� ทําร�ายตนเองเพาะความอยากยากแค�น บางประเทศก็ปyดตัวเอง (สังคม
นิยม) บางประเทศก็เปyดตัวเอง (เสรีนิยม) เปyดตัวเองจนกระทั่งเป=นการ “เปลือยตัวเอง เปลือยประเทศ” (The Naked and 
Nude Countries) เพราะความยากจนข�นแค�นจนต�องขายทรัพย�สินเละเส้ือผ�าอาภรณ�ไม�มีจะสวมใส� ถูกบังคับขูดรีบจาก
ประเทศอภิมหาอํานาจไปหมดส้ิน เช�น ประเทศในกลุ�ม UNCTAD ที่มาประชุมขอความเห็นใจจากประเทศรํ่ารวยเจ�าของ
ลัทธินิยมโลกาภิวัตน�เหล�าน้ัน  
ความเลวร�ายสุดโต�ง (The Extreme Evils) ทั้ง ๒ อย�างน้ี จักเกิดข้ึนอย�างรุนแรงมากข้ึนไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด�วย 
คนรวยกับคนจนจักยํ่ายีกันสัตว�เดรัจฉาน จนเกิด “มิดสัญญี” (Animal Being Consciousness) ไปทั่วประเทศและทั่วโลก  
กล�าวโดยสรุปก็คือ ลัทธินิยมโลกาภิวัฒน� และการจัดระเบียบโลก ด�วยการปกครองในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย เมื่อ
ศึกษาวิเคราะห�ด�วยหลักอริยมรรคของพระพุทธศาสนาแล�ว จะเห็นชัดเจนว�า เป=นลัทธินิยมที่ส่ังสม “อกุศล” ๓ อย�าง ได�แก�  
1. โลภะ ความโลภอยากได� อยากมี อยากเป=นแบบสุดโต�งไม�มีที่ส้ินสุด(Estreme Desire)จนเกิด “ความจน” 2 อย�าง คือ 
จนเพราะไม1มี กับจนเพราะไม�พอ  
2. โทสะ ความโกรธ การประทุษร�าย เบียดเบียนกันอย�างรุนแรงสุดโต�ง (Estreme Violences) จนเกิด “ความเจ็บ” 2 
อย�าง คือเจ็บกายกับเจ็บใจ  
3. โมหะ ความโง�เขลาเบาปIญญา หลงใหลงมงายมู�สุดโต�ง(Estreme Ignorance) จนเกิด “ ความโง1” 3 อย�างคือไม�รู�จัก
ความเจริญไม�รู�จักความเส่ือม และไม�รู�จักวิธีสร�างความเจริญและวิธีกําจัดความเส่ือม  
อกุศลมูลทั้ง 3 ประการน้ี จักก�อให�เกิดความจน (Poverty) ความเจ็บ (Healthiless) และความโง�(Ignorance) แก�ประชาชน
พลเมือง และแม�กระทั่งแก�นักการเมืองผู�ปกครองประเทศไทย  
หลักการแก�ไขกําจัดความเลวร�ายสุดโต�งทั้ง ๒ อย�างน้ี ก็คือ ต�องปฏิรูปการเมือง เลิกล�มระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบ
โลกาภิวัตน� คิดใหม� ทําใหม� หันมาใช� “หลักอริยมรรค” มาบริหารจัดการการเมือง การปกครองให�เป=นไปในระบบ “อริย
นิยมประชาธิไตย” แบบธรรมาภิวัตน� โดยประเทศไทยเป=นแม�แบบแห�งการเมืองการปกครองในระบบน้ี แล�วจึงนําไปจัด
ระเบียบโลกอริยนิยมประชาธิปไตย  
อริยนิยมประชาธิไตย คือระบอบการเมืองการปกครองแบบธรรมาภิวัตน�ที่จัดระเบียบตน จัดระเบียบคน จัดระเบียบงาน 
และจัดระเบียบบ�านเมืองตาม “หลักอริยธรรม” ดังต�อไปน้ี  
1. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดี  
ความเห็นดี คือมีความเห็นชัดเจนแจ�มแจ�งในอริยสัจ 4 ได�แก�เห็นทุกข� เห็นเหตุเกิดแห�งทุกข� เห็นการดับทุกข� และเห็น
หนทางที่นําไปสู�การดับทุกข�  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาประชาชนพลเมืองให�มีสัมมาทิฏฐิ คือให�เขาเห็นทุกข�เห็นปIญหาของตนเอง ของประเทศชาติ เห็น
เหตุเกิดของปIญหา เห็นเป�าหมายการกําจัดปIญหา และเห็นหนทางที่นําไปสู�การกําจัดปIญหาน้ัน ๆ อย�างชัดเจนแจ�มแจ�ง ผู�นํา
ต�อง “ส1องไฟไล1ความคิด” แก�บ�านเมือง  



2. สัมมาสังกัปปะ มีความคิดดี  
ความคิดดี คือ คิด ลด ละ เลิก ความช่ัวนําตัวออกห�างจาก ความเลว (เนกขัมมสังกัปปะ) คิดรักใคร� ไม�มุ�งร�ายทําลายคนอ่ืน 
(อพยาปาทสังกัปปะ) และคิดให�อภัยไม�เบียดเบียนคนอ่ืน (อวิหิสิงสาสังกัปปะ)  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาความคิดของประชาชนพลเมือง ให�มีความคิดดีอย�างน้ี และให�รู�จักคิด คือ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิด
มีเหตุผล และคิดเกิดกุศล ผู�นําต�องเป=น “เข็มทิศชี้ทาง” แก�บ�านเมือง  
3. สัมมาวาจา มีคาพูดดี  
คาพูดดี คือคําพูดที่เป=นวจีสุจริต ได�แก� ไม�พูดเท็จ (อมุสาวาจา) ไม�พูดส�อเสียด (อปyสุณาวาจา) ไม�พูดหยาบคาย(อผรุสวาจา) 
และไม�พูดเพ�อเจ�อ ไร�สาระ(อสัมผลัปปลาปวาจา)  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาการพูด และพัฒนาการส่ือสารของประชาชนพลเมืองให�มีคําพูดดีอย�างน้ี ไม�เว�นแม�กระทั่ง
นักการเมืองให�รัฐสภาอันทรงเกียรติ น่ันแหละ “ตัวดี” ต�องเริ่มพัฒนาคําพูดของนักการเมืองก�อนประเภท “มีดโกนอาบนDา
ผึ้ง เหม็นหึ่งทั่วประเทศ ขาดเหตุขาดผล สัปดนลามก ตลกคาเฟf ร1อนเร1 ไรDสาระ” ไม�เอานะจะบอกให� และต�องพัฒนา
ส่ือมวลชนต�าง ๆด�วย  
4. สัมมากัมมันตะ มีการกระทาดี  
การกระทาดี คือประพฤติกายสุจริต 3 อย�าง คือไม�เบียดเบียนข�มเหงทําร�ายใคร (เว�นขาดจากปาณาติปาต) ไม�ลักทรัพย�
ฉ�อโกงของใคร (เว�นขาดจากอทินาทาน) และไม�ประพฤติผิดล�วงละเมิดในกาม(เว�นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร)  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาการทํางานของประชาชนพลเมืองให�มีการกระทําที่ดีอย�างน้ี ป�องกันและปราบปรามการกระทําอัน
ฉาวโฉ�ของนักการเมืองด�วยกันและการทํางานทุจริตต�าง ๆ  
5. สัมมาอาชีพ คือมีอาชีพดี  
อาชีพดี คือละเว�นจากมิจฉาชีพต�าง ๆ ที่เป=น “มิจฉาวณิชชา” ได�แก� การค�าขายที่ผิดศีลธรรม และผิดกฎหมาย เช�น ค�าขาย
อาวุธ ค�าขาย ยาพิษ ยาเสพย�ติดต�าง ๆ ค�าขายมนุษย� ค�าขายของมึนเมา เล้ียงชีวิตด�วยสัมมาชีพไม�ผิดศีลธรรมและกฎหมาย
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาอาชีพของประชาชนพลเมือง ส�งเสริมเพิ่มทุนสนับสนุนให�มีอาชีพที่ดีโดยทั่วหน�ากัน ป�องกันและ
ปราบปรามมิจฉาชีพอย�างเด็ดขาด  
6. สัมมาวายามะ มีความพยายามดี  
ความพยายามดี คือพยายามป�องกันไม�ให�ความช่ัวเกิดข้ึน(สังวรปธาน) พยายามปราบปรามความช่ัวที่เกิดข้ึนแล�วให�หมดไป 
(ปหานปธาน) พยายามสร�างสรรค�ความดีที่ยังไม�มีให�มีข้ึน (ภาวนาปธาน) และพยายามรักษาความดีที่มีแล�วให�เจริญงอกงาม
สืบไป (อนุรักขนาปธาน)  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาความเพียรพยายามของประชาชนพลเมืองให�มีความเพียรพยายามที่ดีเหมือนความเพียรพยายาม
ของ “พระมหาชนก” ในบทพระราชนิพนธ�ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ที่พระองค�ทรงมีพระราชปรารภถึงพสกนิการ
ชาวไทยว�า “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธ์ิ ปPญญาที่เฉียบแหลม กาลังกายที่สมบูรณ6” มีทักษะและประสบการณ�ที่ดี  
7. สัมมาสติ มีสติดี  
สติดี คือ ตั้งสติติดตามดูรู�มีกาย (กายานุปIสสนาสติปIฏฐาน) ตั้งสติติดตามดูรู�ทันความรู�สึก (เวทนานุปIสสนาสติปIฏฐาน) ต้ังสติ
ติดตามดูรู�ทันเหตุการณ�ดีช่ัวต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต (ธัมมานุปIสสนาสติปIฎฐาน)  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาสติของประชาชนพลเมือง (รวมทั้งสติตัวเองด�วยนะ) ให�มีสติดีอย�างน้ีจะได�ไม�ประมาทจนขาดสติ
(นัฎฐสติ มุฏฐสติ) มีความทันสมัย ทันเหตุการณ� ทันโลก มีความตื่นตัวกระตือรือร�นสนใจทุกเรื่อง  
8. สัมมาสมาธิ มีสมาธิดี  



สมาธิดี คือ ความต้ังใจดี ไม�วุ�นวาย ไม�ฟุ�งซ�าน ไม�สับสน ไม�หว่ันไหว ไม�วอกแวก มีความซ่ือตรง ม่ันคงและคล�องแคล�ว พร�อม
ทํางานอยู�เสมอ  
ผู�นําประเทศ ต�องพัฒนาสมาธิความต้ังใจของประชาชนพลเมืองให�มีสมาธิดีอย�างน้ี ในการดําเนินชีวิตทุกกิจการ มีความ
มั่นคงเข�มแข็ง ไม�ใจเสาะและเปราะบาง มีความใฝLรู� และสู�ส่ิงยากได�  
กล�าวโดยสรุปได�ว�า การเมืองการปกครองในระบบอริยนิยมประชาธิปไตย แบบธรรมาภวัตน�น้ีที่แท�จริง ก็คือ การปกครอง
ประเทศด�วยหลักไตรสิกขา นัน่เอง  
หลักอริยมรรค 8 ประการดังกล1าวโดยย1อ ก็คือ หลักไตรสิกขา ไดDแก1 ศีล สมาธิ ปPญญา จัดไดDดังน้ี  
1. ศีล คือ อริยมรรค องค�ที่ 3-4-5  
2. สมาธิ คือ อริยมรรค องค�ที ่6-7-8  
3. ปPญญา คือ อริยมรค องค�ที ่1-2  
เมื่อนําหลักอริยมรรคที่ย�อเป=นหลักไตรสิกขามาจัดเข�าในหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 3 หลัก จะจัดได�ตรงตัวดังน้ี 
1. ศีล คือ หลักนิติบัญญัติ  
2. สมาธิ คือ หลักบริหาร  
3. ปPญญา คือ หลักตุลาการ  
ศีล คือ หลักนิติบัญญัติ เพราะศีลเป=นเครื่องป�องกันและปราบปรามความช่ัวทางกายและทางวาจา กําจัดทําลายความวิบัติ 
3 ประการ คือศีลวิบัติ (ความไม�มีระเบียบวินัย) อาจารวิบัติ(ความประพฤติไม�ดี) และอาชีววิบัติ(อาชีพไม�ดี) ตรงตามหลัก
อริยมรรคองค�ที่ 3-4-5  
สมาธิ คือหลักบริหาร เพราะสมาธิเป=นเครื่องบริหารจิตใจ จิตใจเป=นผู�นําโลก (จิตเตน นียติ โลโก) จิตใจเป=นหัวหน�า จิตใจ
เป=นใหญ� เป=นประธานทุกอย�างสร�างข้ึนด�วยจิตใจ จะทุกข�หรือจะสุข จะช่ัวหรือดีก็อยู�ที่จิตใจเหมือนประเทศชาติบ�านเมือง จะ
เจริญรุ�งเรืองหรือเส่ือม จะร�ายหรือดีก็อยู�ที่ผู�นําที่มีสมาธิดีหรือไม� คือมีความเพียร พยายามดี มีสติดี และมีความตั้งใจดีในการ
ปกครองบ�านเมือง ซ่ึงตรงกับหลักอริยมรรค องค�ที่ 6-7-8  
ปPญญา คือ หลักตุลาการ เพราะปIญญาเป=นเครื่องวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินส่ิงที่ได�ยินได�รู�ได�เห็นทุกอย�าง (ปIญญา สุตวินิจฉินี) 
ปIญญาคืออาวุธ ปIญญาวุโธ) ปIญญาคือแสงสว�างในโลก (ปIญญา โลกสสมึ ปIชโชโต) ดังคติธรรมคําคมที่ว�า “ดวงไฟสว1างที่ตา 
ดวงปPญญาสว1างที่ใจ” ทรัพย�สมบัติใด ๆ ก็ไม�เท�ากับปIญญา (ปIญญา ว ธเนน เสยโย) ตรงกับหลักอริยมรรค องค�ที่ 1-2 คือ 
สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ  
หลักตุลาการ คือหลักแห1งความเที่ยงธรรม เที่ยงตรง โปร�งใส ไม�ขุ�นมัวต�องใช�ปIญญาอันเป=นอริยมรรคจึงจักสามารถตัดสินช้ี
ขาดได�ว�า อะไรผิด อะไรถูก อะไรช่ัว อะไรดี อะไรมีโทษ อะไรมีคุณ ในการปกครองบ�านเมืองและปกครองโลก  
จากเหตุผลดังกล�าวมาน้ี พระพุทธศาสนาจึงเป=น “อริยมรรคแห1งประชาธิปไตย” เป=นไปเพื่อประโยชน�เก้ือกูลแก�คนทั้งหลาย 
(พหุชนหิตาย) เพื่อความสุขแก�คนทั้งหลาย (พหุชนสุขาย) และเพื่อช�วยเหลือชาวโลกทั้งมวล (โลกานุกัปปาย) อย�างแท�จริงใน
การเมืองการปกครองแบบ “อริยนิยมประชาธิปไตย” เป�าหมายความสําเร็จ คือ “ประโยชน6สุข” ของประชาชน เพื่อ
ประชาชน และโดยประชาชนเอง เพราะประชาชนคือเจ�าของประเทศและเป=นใหญ�(องค�อธิปIตย�) ในแผ�นดิน  
ดังน้ัน รัฐบาลทุกรัฐบาล พรรคการเมือง และนักการเมืองทุกระดับทั้งระดับท�องถ่ิน และระดับชาติต�องอัญเชิญ “หลัก
อริยมรรค” ไปเป=น “นโยบายและผลงาน” ของรัฐบาลและของพรรคการเมืองทุกพรรค ประกาศเป=นนโยบายและแผนงาน
แม�บทในการพัฒนาบ�านเมือง ดังต�อไปน้ี  
1. พัฒนาวิสัยทัศน6 (Right Vision Development)  



2. พัฒนาความคิด (Right Thought Development)  
3. พัฒนาขDอมูลข1าวสาร (Right Speech Development)  
4. พัฒนาการทางาน (Right Action Development)  
5. พัฒนาอาชีพ (Right Livelihood Development)  
6. พัฒนาทักษะและประสบการณ6 (Right Effort Development)  
7. พัฒนาความทันสมัย (Right Mindfulness Development)  
8. พัฒนาความม่ันคง (Right Concentration Development)  

รัฐบาลทุกรัฐบาล พรรคการเมืองทุกพรรคและประชาชนพลเมืองทุกคน พร�อมกันประสานมือประสานใจ พัฒนา
ประเทศไทยโดยการน�อมเกล�าน�อมกระหม�อมอัญเชิญพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวในคราวเสด็จข้ึนครองราชย�เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ที่ว�า “เราจะครองแผ1นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน6
สุขแห1งมหาชนชาวสยาม” 


