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พระครูโสภณปริยตั สิ ธุ ี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), ผศ.
ผูอำนวยการสำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

แนวคิด หรือ ทฤษฎี ทางการเมืองการปกครองตามแนวพระไตรปฎก มาจากกรอบ
ความคิดทีต่ อ งการศึกษาทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง หรือการบริหารในพระไตรปฎก นัน้ เอง
คำวาทฤษฎี คือความเห็นอยางหนึง่ ซึง่ ตรงกับภาษาบาลีวา ทิฏฐิ คำวาทฤษฎี หรือ ทิฎฐิ เปน
คำกลาง ๆ กลาวคือเปนคำทีอ่ ธิบายถึงสิง่ ตาง ๆ ตามความรคู วามเขาใจของผแู สดงความคิดเห็น
ที่แสดงออกมาโดยสอดคลองกับกฏแหงความเปนจริง ซึ่งสามารถนำไปพิสูจนทดลองเพื่อหา
คุณคาความเชือ่ มัน่ ได พระพุทธศาสนาเรียกวาสัมมาทิฏฐิ หรือ สัมมาทฤษฎี ในทางตรงกันขาม
ความคิดเห็นหรือความรใู ด ๆ ก็ตามทีไ่ มสอดคลองกับกฎแหงความจริง เมือ่ นำมาพิสจู นหรือ
ทดลองปฏิบตั แิ ลว ไมบงั เกิดผลใหเปนคุณคาทีด่ งี าม ไมสง เสริมความกาวหนาหรือการพัฒนา
ใดใด เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ หรือ มิจฉาทฤษฎี๑ ซึง่ คำดังกลาวเปนการสะทอนกรอบแนวคิดของ
ผปู ฏิบตั ใิ นทิศทางทีจ่ ะเปนสัมมาทิฏฐิ หรือ มิจฉาทิฏฐินนั่ เอง

  

แนวคิด (Concept) ทางการเมืองการปกครองของแตละสำนักทีเ่ สนอแนวคิดออกมา
บางครัง้ จะกอใหเกิดอิทธิพลทีอ่ ยเู หนือจิตใจชนในกลมุ ตาง ๆ บางครัง้ รุนแรง ขัดแยง ตอสกู นั
จนเกิดความเสียหาย แบงพรรค แบงฝาย แบงพวกกันมามากตอมากแลว เจาลัทธิหรือนักปราชญ
เจาของทฤษฎีเอง ก็พยายามปรับปรุงแกไขแสวงหาแนวคิดวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ แตถงึ กระนัน้ ก็มแี นว
ความคิดทีข่ ดั แยงกันอยมู าก เพราะความคิดทางการเมืองนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลเริม่ ตระหนักถึงความ
สัมพันธทเี่ ขามีตอ รัฐ และรัฐมีตอ เขา หรืออีกนัยหนึง่ ความสัมพันธในแงทวี่ า บุคคลตองปฏิบตั ิ
๑

จำนงค อดิวฒ
ั นสิทธิ,์ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, ครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘). หนา ๓๘.
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อยางไรตอรัฐ และรัฐจะปฏิบตั อิ ยางไรตอบุคคล๒ ซึง่ แนวความคิดดังกลาวนีไ้ ดใหความสำคัญ
เกีย่ วกับรัฐ หรือรัฐบาล หรือผนู ำทีม่ ผี ลกระทบตอผอู ยใู ตทางการปกครอง จนทำใหมแี นวคิดทีว่ า
ใครควรจะเปนผนู ำทีม่ อี ำนาจ หรืออำนาจควรมาจากใคร ทัง้ นี้ คนบางกลมุ คิดวา พระมหากษัตริย
ควรเปนผใู ชอำนาจทางการเมืองแตผเู ดียว อีกกลมุ หนึง่ กลับคิดวาการทีใ่ หบคุ คลคนเดียวใชอำนาจ
อยางเต็มทีน่ นั้ ไมดี อำนาจควรกระจายกันไป สองกลมุ นีม้ แี นวความคิดทีไ่ มเหมือนกันและเปน
แนวความคิดทีข่ ดั แยงกันอยตู ลอดมา บุคคลกลมุ หนึง่ คิดวามนุษยเราเกิดมาควรจะทำงานเต็มที่
ตามศักยภาพความสามารถของตนและก็ควรทีจ่ ะมีสมบัตเิ ปนของสวนตัว บุคคลอีกกลมุ หนึง่ คิด
ตรงกันขาม คือคิดวามนุษยในสังคมนีเ้ กิดมาอยใู นสังคมเดียวกัน สังคมพึงจะรับผิดชอบตอชีวติ
ของทุก ๆ คน นัน่ ก็หมายความวาคนรวยควรชวยเหลือคนจน และควรทีจ่ ะหามมิใหบคุ คลทีม่ ี
ทรัพยสนิ สวนตัวโดยใหถอื วาทรัพยสนิ ทัง้ หมดเปนของรัฐเสียเอง๓
ในยุคอินเดียโบราณ ก็มแี นวความคิดทีว่ า เชนนีเ้ หมือนกันซึง่ มาจากคัมภีรข องศาสนาฮินดู
ทีเ่ รียกวามานวธรรมศาสตร ทีท่ ำใหสงั คมอินเดียตองยอมรับแนวความคิดทีว่ า มานีเ้ ปนระยะเวลา
เปนหลายพันปมาแลว ซึง่ มีปรากฏในคัมภีรม านวธรรมศาสตรไดอธิบายวา พระผเู ปนเจาสรางโลก
แลวสรางธรรมสำหรับโลกแลวสรางมนุษยเพือ่ ใหมนุษยทำดีและอยกู นั อยางปกติสขุ โดยอาศัย
ขอปฏิบตั ติ ามหลักวรรณสี่ คือพรหมณ กษัตริย แพศย และศูทร๔ การเมืองการปกครองสมัยนัน้
ถูกอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ ครอบงำจนไมสามารถขยับตัวได ทุกสิง่ ทุกอยางทางความเชือ่ ลวน
ตกอยภู ายใตคำสอนของศาสนาพราหมณ สังคมประเพณีวถิ ชี วี ติ ของสังคมในสมัยพุทธกาลนัน้
ก็ลว นแลวแตพราหมณเปนผกู ำหนดทิศทางจนกอใหเกิดชนชัน้ วรรณะขึน้ มา๕

๒

Rung K Thanna, Boo S. Chuntra, คูมือรัฐศาสตรแนวใหม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
PSP, ๒๕๓๗), หนา ๒๘.
๓
Rung K Thanna, Boo S. Chuntra, คมู อื รัฐศาสตรแนวใหม, หนา ๒๖.
๔
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตรทวั่ ไป, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ๒๕๓๘), หนา ๘.
๕
พระมหาเวชยันต กิตติโสภโณ, การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการ
ปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ. (ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๔), ๑๐.
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แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปฎกไดมนี กั วิชาการทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติในสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ไดพยายามทีจ่ ะเสนอแนวความคิดทฤษฎีทางการเมืองการปกครองทีม่ มี าใน
พระไตรปฎกหรือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนจำนวนมาก บางครัง้ จำตองนำเอาทฤษฎีทาง
การเมืองการปกครองของชาวตะวันตกเขามาชวยในการอธิบายและวิเคราะห เพราะหากการอธิบาย
และวิเคราะหไปโดยไมมกี รอบทฤษฎีแลวไซร แมจะทำใหเห็นรองรอยแนวคิด แตกท็ ำใหไมสามารถ
เชือ่ มโยงเปนระบบใหเกิดขึน้ ไดเพราะพระไตรปฎกเองมีขอบขายทีก่ วางเกินไปจนจับหลักไมได และ
ถาจะอธิบายโดยใชมโนทัศนของชาวตะวันตกมากเกินไป ก็จะเปนการทำใหเนือ้ หาการเมืองการ
ปกครองในพระไตรปฎกแคบลงไปได๖ อยางนาเสียดาย ในทีน่ จี้ ะไดนำเสนอทัง้ หมด จำนวน ๘
แนวความคิดหลัก ในสวนของปรีชา ชางขวัญยืน ไดใหทรรศนะเอาไว ๕ แนวความคิด ผเู ขียน
ไดขยายเพิม่ เติมอีก ๓ แนวความคิด ซึง่ แตละแนวทางลวนแลวแตเกิดจากฐานความรู ภูมหิ ลัง
และทิฏฐิความเห็น หรือความเชือ่ ของนักวิชาการแตละทานซึง่ จะอธิบายดังตอไปนี้
๒.๑. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวประชาธิปไตย
เปนแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ในยุคแรก ๆ ทีป่ ระเทศไทยใหการสนับสนุนความคิดทางดานการ
เมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยทีม่ กี ารตอตานลัทธิคอมมิวนิสตเปนอยางมาก เริม่ จากจอมพล
ป.พิบลู ยสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีและมีอทิ ธิพลจนนักสอนศาสนาทัง้ ฝายฆราวาสและพระสงฆ
ยึดถือวาเปนคำอธิบายทีถ่ กู ตอง๗ และพยายามอธิบายในแนวทางนีเ้ รือ่ ยมา จนกระทัง้ มีพระนัก
พูดฝปากเอกอยางกิตตฺ พิ ทุ โฺ ธ ถึงกับหลุดปากออกมาวา “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” เปนตน หากดูจาก
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแลว มีหลายสิง่ หลายประการทีต่ รงกับลักษณะของประชา
ธิปไตยซึ่งเนนที่ตัวปจเจกบุคคล เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เริ่มตนจากตัวบุคคล๘

๖

พระมหาธรรมรัต อริยธมโม, การศึกษาเชิงวิเคราะห หลักรัฐศาสตรที่มีในพระไตรปฎก,
(วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๐.
๗
ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : บริษทั สามัคคี
สาสน, ๒๕๔๐), หนา ๑๒.
๘
ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๑๘.
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เปนหลัก ทีม่ ที งั้ อิสระภาพและเสรีภาพในการกระทำ หรือไมกระทำ อยางไรก็ได เพียงแตอะไร
ก็ตามทีเ่ ปนความชัว่ ไมทำ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ) อะไรก็ตามทีเ่ ปนความดีใหรบี ทำ (กุสลสฺสปู
สมฺปทา) เปนตน
๒.๒. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวสังคมนิยม
แนวความคิดนีไ้ ดมโี อกาสแพรเขามาในกลมุ ของนิสติ นักศึกษาและชนชัน้ ทีใ่ ชกรรมาชีพ
หรือผใู ชแรงงานทีม่ คี วามคิดตอตานรัฐบาลทีม่ ลี กั ษณะเผด็จการโดยเริม่ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ เปนตนมาในยุคของจอมพล ป.พิบลู ยสงคราม มาจนถึงยุคของจอมพลถนอม กิตติขจร
เปนนายกรัฐมนตรี๙ เปนยุคสมัยทีร่ ฐั บาลปกครองประเทศเปนแบบรัฐทหารจึงทำใหบรรยากาศภาย
ในของไทยในตอนนัน้ เบือ่ หนายตอผปู กครอง และกลมุ ปญญาชนไดแสวงหาทางออกอืน่ ๆ ซึง่
สวนหนึง่ นิสติ นักศึกษาใฝฝน ถึงแนวคิดสังคมแบบ ยูโทเปย ทีไ่ ดอธิบายถึงดินแดนสุขาวดีใน
โลกมนุษยตามทัศนะของโทมัสมอร ชาวอังกฤษ ทีพ่ มิ พออกเผยแผเมือ่ ค.ศ. ๑๕๐๓ เปนตนมา
จนทำใหการเคลือ่ นไหวของชนชัน้ กรรมกรและปญญาชน๑๐ ไดบรรลุถงึ ระดับใหมของการสราง
อุดมการณรว มและหนีเขาปาเพือ่ จับอาวุธเขาตอสกู บั รัฐบาลกลาง
๒.๓. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวธรรมิกสังคมนิยม
แนวคิดนีท้ า นพุทธทาส ไดวพิ ากษวจิ ารณประชาธิปไตยและทุนนิยมในทางลบโดยแสดง
ทัศนะสนับสนุนสังคมนิยม แตไมตอ งการใหเปนสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต ไดแนวคิดเรือ่ งธรรมะ
และธรรมชาติ ทีอ่ ยรู วมกันเปนวิถแี หงสังคม๑๑ โดยใหคำนิยามใหมวา “ธัมมิกสังคมนิยม” ซึง่
สังคมนิยมแบบนีจ้ ะไมมที งั้ ชนชัน้ นายทุนและชนชัน้ กรรมาชีพ แตจะมีระบบทีป่ ระกอบดวยธรรม
ทีถ่ กู ตอง ซึง่ เทาทีผ่ า นมาคนรวยในประวัตศิ าสตรพทุ ธศาสนาก็ไมไดเปนชนชัน้ นายทุนทีข่ ดู รีด
หรือนารังเกียจ แตกลับกลายเปนผใู หแกสงั คมและชุมชน เชน อนาถปณฑิกเศรษฐี, นางวิสาขา
๙
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๒.
๑๐
บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง, ลัทธิสงั คมนิยม อดีต ปจจุบนั อนาคต, (กรุงเทพฯ :
หจก. เอมีเ่ ทรดดิง้ , ๒๕๔๓), หนา ๑๐.
๑๑
ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๑๓.
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เปนตน๑๒ ซึง่ แนวคิดดังกลาวนีส้ ามารถทีจ่ ะวัดคุณคาของความคิดทางการเมืองของพุทธทาส
ภิกขุไดเปน ๒ สวน คือสวนแรก ในฐานะหลักการ หรือคุณคาทางดานจิตใจ หลักการใดก็ตามถา
ประกอบดวยหลักธรรมแลวเปนระบบการเมืองทีถ่ กู ตองโดยเรียกวาระบบธัมมิกสังคมนิยม และสวน
ทีส่ อง ดานระบบเห็นวาการปกครองทีใ่ ชวธิ เี ผด็จการโดยมีธรรมกำกับเปนการปกครองทีด่ ที สี่ ดุ ๑๓
เชนกัน
ปรีชา ชางขวัญยืน ไดวพิ ากษเอาไววา แนวคิดดังกลาวเปนการอธิบายทีส่ นับสนุนกระแส
การเมืองโดยดัดแปลงสังคมนิยมใหเปนแบบพุทธอิงหลักธรรมคำสัง่ สอนในพระไตรปฎก จนเห็น
ไดชดั วาสังคมนิยมแบบของทานพุทธทาสไมใชสงั คมนิยมทีน่ กั รัฐศาสตรพดู กันโดยทัว่ ไปเพราะไม
ไดพดู ถึงหลักการอันเปนหัวใจของสังคมนิยม ซึง่ ทำใหคดิ ไดวา ทานไมสนใจ หรือไมทา นก็อาจไม
เขาใจหลักการดังกลาว ทานเขาใจสังคมนิยมอยางพืน้ ๆ คือเขาใจอยางทีค่ นทัว่ ไปซึง่ ไดอยใู นกระแส
การเมืองสมัยนัน้ เขาใจ มิใชเขาใจอยางนักวิชาการทางปรัชญาการเมือง หรือปรัชญาเศรษฐกิจ
เขาใจกัน๑๔
๒.๔. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวปรัชญาการเมือง
แนวทางนี้ ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ไดแสดงทัศนะเอาไวคอื การใชความรทู างดานรัฐศาสตร
และปรัชญาการเมืองมาวิเคราะหความคิดทางการเมืองทีป่ รากฏในคัมภีรต า ง ๆ เชน อัคคัญญสูตร
และราชนีติ ซึง่ ทำใหมองเห็นวาทานผนู ไี้ ดรบั อิทธิพลแนวคิดแบบตะวันตก๑๕ มาเปนอยางมาก
เพือ่ ใหเกิดความเขาใจชัดขึน้ ในเรือ่ งของปรัชญาการเมืองคืออะไร สมภาร พรหมทา ไดใหขอ คิด
ไววา ปรัชญาการเมือง และปรัชญาสังคม มีความแตกตางกันคือเมือ่ นักปรัชญาคนหนึง่ เสนอวา
รูปแบบหรือโครงสรางตอไปนีด้ ที สี่ ดุ สำหรับใชเปนแบบในการจัดระบบการอยรู ว มกันโดยใหเหตุผล
๑๒

พระมหาธรรมรัต อริยธมโม, การศึกษาเชิงวิเคราะห หลักรัฐศาสตรที่มีในพระไตรปฎก,
(วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๘๒.
๑๓
มยุรา อุรเคนทร, พระพุทธศาสนากับการเมือง : กรณีศกึ ษาการปฏิบตั ติ นของนักการเมือง
ในปจจุบนั , (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕),
หนา ๗.
๑๔
ปรีชา ชางขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๑๓.
๑๕
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๓.
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สนับสนุน เปนปรัชญาการเมือง แตถา นักปรัชญาคนดังกลาวไมหยุดอยเู พียงแคนนั้ แตเสนอลง
ไปในรายละเอียดถึงความสัมพันธระหวารัฐกับปจเจกชน หรือระหวางปจเจกบุคคลกับสังคมควร
มีเสรีภาพเทาใด มีสทิ ธิเทาใด เปนตน เปนปรัชญาสังคม๑๖
๒.๕. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวธรรมาธิปไตย
แนวคิดนี้ เปนแนวคิดทีต่ อ งการเชิดชูยกยองพระพุทธศาสนาใหสงู เหนือกวาแนวคิดทัง้
ประชาธิปไตยและสังคมนิยมทีต่ า งก็มขี อ บกพรองกันอยู โดยจัดแนวคิดแบบประชาธิปไตยเปนแบบ
โลกาธิปไตย๑๗ และจัดแนวคิดแบบสังคมนิยมเปนแบบอัตตาธิปไตย ซึง่ ทัง้ สองแนวคิดหลังนี้
พระพุทธเจามิไดทรงสรรเสริญ แตทรงยกยองแนวคิดแบบธรรมาธิปไตย ทีม่ ธี รรมเปนใหญ๑๘ คือ
หลังจากไดพจิ ารณาไตรตรองขอเท็จจริงและเหตุผลตามทีไ่ ดรบั ฟงมาแลวอยางกวางขวาง พิจารณา
อยางดีทสี่ ดุ เต็มขีดแหงสติปญ
 ญา จะมองเห็นไดดว ยความบริสทุ ธิใ์ จวาเปนไปโดยชอบธรรมและ
เพือ่ ความดีงาม กระทำการตาง ๆ โดยยึดหลักการ กฎ ระเบียบกติกา๑๙ ทัง้ นีค้ ำสอนของพุทธ
ศาสนาเปนธรรมาธิปไตยและยกยองธรรมาธิปไตย สวนประชาธิปไตยก็คงสงเคราะหเขาใน
โลกาธิปไตย หรือประชาชาธิปไตยทีอ่ ยบู นพืน้ ฐานของธรรมาธิปไตย๒๐
แนวความคิดแบบนีป้ รีชา ชางขวัญยืน ไดวจิ ารณไววา เปนแนวคิดซึง่ เกิดจากการพิจารณา
เพียงคำวา อธิปไตย โดยมิไดดบู ริบทตาง ๆ วามีความหมายอยางเดียวกับคำวาอธิปไตย ทีต่ อ
ทายคำเรียกระบอบการปกครองตาง ๆ หรือไม จึงเปนแนวทางทีเ่ กิดจากความเขาใจผิดตัง้ แตตน
และผเู สนอแนวทางนีซ้ งึ่ ก็ไมทราบแนชดั วาใครเปนคนแรกก็มไิ ดมตี วั อยางทีเ่ ปนเรือ่ งการเมือง
๑๖

สมภาร พรหมทา, ปรัชญาสังคมและการเมือง, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๓-๔.
๑๗
ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : บริษทั สามัคคี
สาสน, ๒๕๔๐), หนา ๑๓.
๑๘
ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๑๔.
๑๙
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปรัชญาการเมือง, พิมพครัง้ ที่ ๒๐, (กรุงเทพฯ : หจก.อรุณ
การพิมพ, ๒๕๔๖). หนา ๖๖๕.
๒๐
คูณ โทขันธ, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ ติง้ เฮาส,
๒๕๔๕). หนา ๑๑๖.
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การปกครองทีป่ รากฏจริงในพระไตรปฎกมาสนับสนุนเหมือนขอเสนอในแนวทางประชาธิปไตยกับ
สังคมนิยมซึง่ มีมากอนหนานัน้ ๒๑
๒.๖. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวพุทธประวัตศิ าสตร
แนวคิดนีเ้ ปนมุมมองทีน่ กั วิชาการบางทานไดพยายามชีป้ ระเด็นเรือ่ งพุทธประวัตศิ าสตร
ใหเปนการเมืองทีส่ ดุ โตง เชน วิเคราะหวา เจาชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชตอนกลางคืน ทำไม
ไมเสด็จออกตอนกลางวันอาจเปนเพราะเหตุผลการขัดแยงทางการเมือง เปนตน ซึง่ แนวความ
คิดนีเ้ ปนเพียงแนวความคิดทีว่ พิ ากษในหองเรียน เสีย่ งตอการตอตานจากพุทธศาสนิกชนเปนอยาง
มาก และไมควรทีจ่ ะนำประเด็นดังกลาวนีม้ าตีความ
๒.๗. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวนิตริ ฐั
เปนแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ในป ๒๕๒๔ ทีเ่ หลานักวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ ๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีใหมโี ครง
การศึกษาเพือ่ เสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตรจงึ เปนหนึง่
ในโครงการดังกลาว แนวความคิดทีเ่ หลานักวิชาการไดระดมกันนัน้ โดยมากมงุ ไปทีพ่ ระวินยั ปฎก
โดยมีกรอบของหลักนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ปนตัวกำหนด หากมองในแงของการลงโทษทางวินยั หรือการ
ปรับอาบัติ สังคมสงฆจะเขามาจัดการเพราะเปนปญหาทีก่ ระทบถึงสังคมโดยสวนรวม ในฐานะที่
เปนสมาชิกของสังคม ซึง่ ประเด็นนีท้ ำใหมองเห็นวาพระวินยั หรือสิกขาบท เปนธรรมนูญการ
ปกครองทีพ่ ระพุทธองคทรงบัญญัตขิ นึ้ เพือ่ ใชกบั คณะสงฆ แตกส็ ามารถเทียบเคียงไดกบั หลักกฏหมาย
ทางอาณาจักรอยางนอยก็สะทอนแนวคิดทีว่ า พระพุทธเจาทรงยอมรับวา กฏหมายมีความจำเปน
ในการปกครองไมวา จะในสวนของคณะสงฆหรือฝายบานเมือง ๒๓ ก็ตาม
๒๑

ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : บริษทั สามัคคี
สาสน, ๒๕๔๐), หนา ๑๔.
๒๒
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, “คำนำ.” รัฐศาสตรตาม
แนวพุทธ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพกราฟคอารต, ๒๕๒๖), หนา ๑.
๒๓
พระมหาอภิวชิ ญ ธีรปฺโญ, การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจือ้ กับพุทธปรัชญา
เถรวาท, (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒),
หนา ๘๓.
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๒.๘. การตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนแนวมโนทัศนสมัยใหม
แนวความคิดนีป้ รีชา ชางขวัญยืน ไดใหมมุ มองใหมหลังจากมองเห็นขอจำกัดของการ
อธิบายในอดีตคือแนวทางที่ ๑-๕ ทีก่ ลาวมาขางตน ในทัศนะดังกลาวทานไดมองขอจำกัดของแนว
ทางเหลานัน้ ไว ๖ ประการคือ๒๔
๑) ไมมกี ารพิจารณาระดับความเจริญของการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใน
สมัยพุทธกาลวาอยใู นระดับใด เมือ่ เทียบกับปจจุบนั เพราะการอธิบายไมไดแยกระดับจนดูราวกับ
วาคนสมัยพุทธกาลเขาใจประชาธิปไตยและสังคมแบบเดียวกับคนยุคปจจุบนั
๒) ไมมกี ารแยกลักษณะรวมบางประการทีเ่ กิดขึน้ ในหลายระบอบการปกครอง เชน การ
เลือกตัง้ , การประชุมแบบเสียงขางมาก เมือ่ เห็นวาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาสอดคลองกับ
ประชาธิปไตยก็ยดึ ถือเหตุผลดังกลาวเปนหลัก
๓) ระบอบการปกครองทัง้ ประชาธิปไตยและสังคมนิยมทีว่ เิ คราะหกนั มาลวนเนนเรือ่ ง
บุคคลมากกวาระบบ
๔) ไมมกี ารสำรวจขอมูลใหทวั่ ถึงทัง้ พระไตรปฎกและชาดก วาสวนใดเปนเรือ่ งสมัยกอน
พุทธกาล หรือสวนใดเปนเรือ่ งในสมัยพุทธกาล และทีส่ ำคัญไมไดพจิ ารณาคำสอนทีเ่ กีย่ วกับการ
ปกครองและเศรษฐกิจวาสามารถระบุชดั เจนวาพระพุทธเจาเห็นดวยกับระบบไหน
๕) ไมไดพิจารณาคำสอนและเจตนาของพระพุทธเจา วาระบบไหนดีกวาอีกระบบ
อยางไร เพียงแตเลือกมาเฉพาะทีส่ นับสนุนความคิดของผวู เิ คราะห โดยละเลยสวนทีข่ ดั แยงมา
พิจารณา ๖) แนวการวิเคราะหทอี่ าศัยแนวคิดตะวันตกมากเกินไปอาจเปนการลำเอียงและคับแคบ
ดังนัน้ ปรีชา ชางขวัญยืน จึงเสนอแนวคิดการตีความพระพุทธศาสนาทางการเมืองใหมทกี่ วาง
ขึน้ ใน ๒ ลักษณะคือ๒๕

๒๔
ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๑๔-๑๕.
๒๕
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๕-๑๖.
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๑. กวางดวยหลักฐานขอมูล คือศึกษาหลักฐานทัง้ บริบท คือสมัยพุทธกาลในแง
ประวัตศิ าสตร เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ในพระไตรปฎกและคัมภีรอ นื่ ๆ จะทำใหไมกลาย
เปนการนำความคิดของคนปจจุบนั ไปใสใหแกพระพุทธเจา
๒. กวางดวยมโนทัศน คือการใชมโนทัศนทางตะวันตกมาพิจารณาคำสอนใน
ศาสนาบางครัง้ ก็แคบเกินกวามโนทัศนทางศาสนา เพราะการเมืองมงุ สรางระบอบบังคับมากกวา
มงุ ทีจ่ ะชักจูงใจของปจเจกชน และเมือ่ พิจารณาอยางจริงจังอาจทำใหเห็นถึงแนวปรัชญาการเมือง
แบบใหมได
ดังนัน้ จะเห็นไดวา แนวคิดทางการเมืองการปกครองในพระไตรปฎกทัง้ ๘ แนวนัน้ เหลา
นักวิชาการไดพยายามประยุกตใหบรู ณาการเขากับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยอาศัยความ
รพู นื้ ฐานของรัฐศาสตรทไี่ ดรบั อิทธิพลจากการศึกษาทางดานตะวันตก และคนควาสืบตอกันมาบาง
แลว ซึง่ จะเปนแนวทางใหนกั วิชาการรนุ ตอไปไดนำไปตอยอดและขยายฐานสรางองคความรใู ห
มีความสมบูรณยงิ่ ๆ ขึน้ ไป

 

๓.๑. ภูมหิ ลังของชมพูทวีป
กอนทีจ่ ะศึกษาวิเคราะหการเมืองการปกครองในพระไตรปฎกก็ควรทีจ่ ะไดมกี ารศึกษาถึง
ภูมหิ ลังของชนชาตินนั้ ๆ เสียกอนเพราะเรือ่ งราวทีก่ ำลังศึกษาอยใู นขณะนีเ้ ปนบรรยากาศของ
ชนชาติอนิ เดีย หรือทีท่ ราบกันดีในยุคนัน้ สมัยนัน้ วา ชมพูทวีปเดิมดินแดนแถบนีเ้ ปนทีย่ ดึ ครอง
ของชนชาติมลิ กั ขะ หรือดราวิเดียน ตอมามีพวกอริยกะ หรือพวกอารยัน เขามารุกรานและครอบ
ครองพืน้ ทีแ่ ละในทุก ๆ ดาน จนพวกมิลกั ขะตองถอยรนลงไปอยางทางภาคใตของอินเดียและ
ประเทศศรีลงั กาตอนเหนือในปจจุบนั จนเปนทีท่ ราบดีวา ชนชาติดงั กลาวคือชนชาติทมิฬเมือ่ พวก
อริยกะไดครอบครองดินแดนชมพูทวีปแลวไดแบงดินแดนออกเปน ๒ สวน๒๖ คือ

๒๖

คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเชียง, พุทธประวัตฉิ บับมาตรฐาน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยง
เชียง, ๒๕๓๕), หนา ๘.
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ก) มัชฌิมชนบท หรือ มัธยมประเทศ ซึง่ เปนดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ ทัง้ มีความเจริญ
กาวหนาในทุก ๆ ดาน และทีส่ ำคัญเปนศูนยกลางแหงการปกครองดวย โดยมีอาณาเขตทีก่ วาง
ใหญไพศาลถึงกับมีการระบุวา
ทิศอุดร (เหนือ) จรดภูเขาอุสรี ธชะ (ประเทศเนปาล-ปจจุบนั )
ทิศบูรพา (ตะวันออก) จรดมหาศาลนคร (เบงคอล-ปจจุบนั )
ทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต) จรดแมน้ำสัลลวดี
ทิศทักษิณ (ใต) จรดเสตกัณณิกนิคม (เดกกัน-ปจจุบนั )
ทิศปจจิม (ตะวันตก) จรดถูนคาม (บอมเบย-ปจจุบนั )
ข) ปจจันตชนบท หรือ ปจจันตประเทศ ซึง่ เปนประเทศชายแดนทีไ่ มมคี วามเจริญนัก
ซึง่ หมายถึงดินแดนทีอ่ ยนู อกเขตมัชฌิมชนบทเปนตนไปนัน้ เอง.
๓.๒. ขนาดของแควนโบราณ
หนังสือหลายเลมไดใหทศั นะทีแ่ ตกตางกันทัง้ ในเรือ่ งของจำนวนรัฐ, รูปแบบการปกครอง
และมีสว นทีเ่ หมือนกันมากบางนอยบาง คือ วิรชั ถิรพันธเุ มธี ระบุแควนขนาดใหญ ๑๖ แควน
และแควนขนาดเล็กอีก ๕ แควน๒๗ สวนคณาจารยแหงโรงพิมพเลีย่ งเชียง ระบุมาในบาลีอโุ บสถ
สูตร มีเพียง ๑๖ แควน และระบุไวในบาลีสตู รอืน่ อีก ๕ แควน คือ สักกะ, โกลิยะ, ภัคคะ,
วิเทหะ และอังคุตตราปะ๒๘ แตในเอกสารชิน้ นีจ้ ะไดจดั ลำดับความสำคัญของแควนตาง ๆ ออก
เปน ๓ ลำดับ คือ แควนขนาดใหญ, แควนขนาดกลาง และแควนขนาดเล็ก ดังนี้

๒๗
หนา ๕-๗.

๒๘

วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพดวงแกว, ม.ป.ป.).

คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเชียง. พุทธประวัติฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยง
เชียง, ๒๕๓๕), หนา ๘.
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๓.๒.๑. แควนขนาดใหญหรือมหาอำนาจ ๔ แควน ซึง่ แควนเหลานีเ้ ปนแควน
ทีท่ รงพลังทางแสนยานุภาพทางการเมืองการปกครองและทางทหารเปนอยางมาก เปนทีน่ า สังเกต
วาแควนมหาอำนาจเหลานีม้ กั จะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ทีร่ วมอำนาจเขาสศู นู ย
กลางการตัดสินใจ, การสัง่ การ, การดำเนินนโยบาย ลวนอยภู ายใตพระราชอำนาจทัง้ สิน้ และที่
สำคัญเปนแควนทีย่ กทัพเขารุกรานแควนอืน่ ๆ ประกอบไปดวย แควนมคธ, โกศล, อวันตี และ
วังสะ ตามลำดับ
ที่

แควน

เมืองหลวง

๑
๒
๓
๔

มคธ
โกศล
อวันตี
วังสะ

กรุงราชคฤห
กรุงสาวัตถี
กรุงอุชเชนี
โกสัมพี

ผูครองนคร
พระเจาพิมพิสาร
พระเจาปเสนทิโกศล
พระเจาจัณฑปชโชต
พระเจาอุเทน

รูปแบบการปกครอง
สมบูรณาญาสิทธิราช
สมบูรณาญาสิทธิราช
สมบูรณาญาสิทธิราช
สมบูรณาญาสิทธิราช

ในแควนมหาอำนาจทัง้ ๔ นัน้ มักจะนิยมขยายอำนาจทางการเมืองเขาสแู ควน
อื่ น ๆ ตลอดมา เชนกรณีของพระเจาจัณฑปชโชตไดยกทัพเขาตีเมืองหลวงของกษัตริย
เชือ้ สายกรีก ผปู กครองทางภาคเหนือของอินเดีย แตกบั ประสบความพายแพ พระองคตอ งหนีเขา
ไปซอนตัวดานหลังกระทอมชาวนาในหมบู า นแหงหนึง่ แลวไดยนิ เสียงเด็กรองและแมของเด็กกลาว
กับเด็กวา “เจาโงขนมยังรอนอยู เจากัดกินมันตรงกลางไดอยางไร ปากเจาก็พองหมด เจาควรกัด
กินขนมทีร่ อ นโดยเริม่ จากมุมรอบ ๆ กอนมิใชหรือ” พระองคจงึ ไดแนวคิดเรือ่ งปาลอมเมืองเขามา
เปนกลยุทธแลวทำใหประสบชัยชนะมาแลว๒๙ เปนตน จะเห็นวาแควนทัง้ ๔ นีเ้ องเปนแควนที่
เขมแข็งจึงจัดเปนมหาอำนาจแหงยุคเลยทีเดียว
๒๙

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, มณีแหงปญญา, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,
๒๕๓๕), หนา ๓๐-๓๑.
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๓.๒.๒. แควนขนาดกลาง จำนวน ๑๒ แควน
แควนเหลานี้ เปนแควนทีม่ อี ำนาจขึน้ ลงตามความเขมแข็งของผคู รองนคร แตกม็ ี
บางแควนทีม่ รี ะบอบการปกครองทีเ่ ขมแข็ง เชน แควนวัชชี ทีป่ กครองโดยระบอบสามัคคีธรรม
ดังนี้
ที่
๑.

แควน
กาสี

๒.
๓.

อังคะ
วัชชี

๔.

มัลละ

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

เจตี
กุรุ
ปญจาละ
มัจฉะ
สุรเสนะ
อัสสกะ
คันธาระ
กัมโพชะ

เมืองหลวง/ผคู รองนคร/รูปแบบการปกครอง
มีกรุงพาราณสีเปนเมืองหลวง โดยมีพระเจาพรหมทัตทรงปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราช
กรุงจำปา
มีเมืองไพรศาลี หรือเวสาลี โดยมีพระเจาลิจฉวี ปกครองโดยระบบ
สามัคคีธรรม หรือสมาพันธรัฐ
ปาวา (สวนเหนือ)และกุสนิ ารา(สวนใต) เปนเมืองหลวง ปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราช ตอมาใชระบบสามัคคีธรรม
โสตถิวดีหรือสุกตมตี
กรุงอินทปตถ
ฉัตรวดีหรืออหิจฉตระ (สวนเหนือ)กามปลยะ(สวนใต)
กรุงวิราฏะ
กรุงมธุรา / มถุรา
กรุงโปตนะหรือโปตะลิ
กรุงตักสิลา
กรุงทวารกะหรือราชปุระ

๓.๒.๓. แควนขนาดเล็ก จำนวน ๕ แควน ประกอบไปดวย
แควนขนาดเล็กเหลานี้แทบไมมีบทบาทอะไรเลย ในทางการเมืองระหวางแควน
นอกจากในพุทธประวัตทิ มี่ คี วามเกีย่ วของกับพระพุทธองคโดยเฉพาะ เชน
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๓.๓. รูปแบบการปกครอง
ที่

แควน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สักกะ
โกลิยะ
ภัคคะ
วิเทหิ
อังคุตราปะ

เมืองหลวง
กรุงกบิลพัสดุ มีพระเจาสุทโธทนะเปนกษัตริย
กรุงเทวทหะหรือรามคาม มีพระเจาสุปปพุทธะเปนกษัตริย
กรุงสังสุมารศีระ
มิถลิ านคร
อาปณะ

ในเรือ่ งรูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลนัน้ มีรปู แบบการปกครองทีส่ ำคัญอยจู ำนวน
๓ รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (ราชาธิปไตย), แบบสามัคคีธรรม (สหพันธรฐั ) และ
แบบจักรวรรดินยิ ม (อุดมรัฐ) ซึง่ มีนยั ดังนี้ คือ๓๐
๓.๓.๑. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Monarchical State) คือรัฐทีใ่ หอำนาจสิทธิ์
ขาดในการปกครองบานเมืองขึ้นอยูกับกษัตริยโดยตรง แตอาจทรงมอบหมายอำนาจใหกับ
พระบรมวงศานุวงศหรือปุโรหิต ขาราชบริพารไปปฏิบตั แิ ทนได ประมุขของรัฐเรียกวา ราชา รัฐที่
ปกครองในระบบนีม้ คี วามเจริญรงุ เรืองในแควนมคธ, โกศล, อวันตี และวังสะ การสืบทอดอำนาจ
มักจะสืบทอดโดยสายเลือด เชน จากพอไปสลู กู หรือหลาน เปนตน๓๑
๓.๓.๒. แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐทีม่ อี ำนาจ
สิทธิข์ าดในการปกครองมิไดอยทู ปี่ ระมุขของรัฐแตเพียงผเู ดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เปนผกู ำหนด
นโยบายและมีอำนาจตัดสินใจเกีย่ วกับกิจการบานเมือง สภาจะทำหนาทีเ่ ลือกสมาชิกมาเปนหัวหนา

๓๐
หนา ๘.

๓๑

วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพดวงแกว, ม.ป.ป.),

พระมหาอภิวชิ ญ ธีรปญโญ, การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจือ้ กับพุทธปรัชญา
เถรวาท, (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒),
หนา ๖๕.
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ฝายบริหารเรียกวา ราชา เชน วัชชี, มัลละ, สักกะ เปนตน เปนการรวมกันของหลาย ๆ รัฐแลว
เลือกผนู ำเขามา๓๒ บริหารจัดการ ซึง่ เทียบเทากับระบอบประชาธิปไตยในปจจุบนั กลาวคือการ
ปกครอง การกำหนดนโยบาย การออกกฏหมาย การตัดสิน ปญหาตาง ๆ ผปู กครองจะกระทำโดย
มีการปรึกษาหารือกันกอนมีการถือเสียงสวนมากในการตัดสินใจ๓๓
ทวี ผลสมภพ ไดใหทศั นะและยกกรณีของแควนมัลละ วาแควนนีไ้ ปแบงออกเปนสอง
รัฐ มัลละหนึง่ มีนครปาวาเปนเมืองหลวง สวนมัลละรัฐอีกสวนหนึง่ มีกรุงกุสนิ าราเปนเมืองหลวง
ลักษณะการปกครองแบบนีไ้ มคอ ยจะพบทีไ่ หน ตอมาเมือ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึน้ และใชระบบ
การปกครองแบบรัฐแตละรัฐมีอำนาจปกครองตนเอง แตการตางประเทศ การคลังและการทหาร
ขึน้ อยกู บั รัฐบาลกลาง ลักษณะการปกครองแบบนีน้ กั ปราชญเมืองไทยสมัยกอนทานเห็นวามีการ
ปกครองแบบมัลละรัฐของตระกูลวาสิฏฐะ ดังนัน้ ทานจึงบัญญัตศิ พั ทเรียกรัฐแตละรัฐของอเมริกา
วา มลรัฐ เชนมลรัฐแคลิฟอรเนีย หรือมลรัฐฮาวาย เปนตน ทัง้ นีโ้ ดยเอาชือ่ ของแควนมัลละมา
นำหนาเพือ่ ใหรวู า รัฐในอเมริกาเหลานีม้ กี ารปกครองแบบมัลละกษัตริยใ นสมัยพุทธกาล๓๔
๓.๓.๓. แบบจักรวรรดินยิ ม (Imperialism) คือรัฐทีม่ แี สนยานุภาพมาก มีอำนาจ
เหนือรัฐอืน่ ๆ ผปู กครองจะใชคำวา มหาราชา หรือพระเจาจักรพรรดิ
รูปแบบทางการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลนัน้ ไมแนนอน ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั เมือง หรือ
นครรัฐนัน้ ๆ เชน บานขาณุมตั ซึง่ ปกครองในรูปแบบพิเศษทีพ่ ระราชามอบใหเปนรางวัล หรือ
พรหมไทย๓๕ หรือในกรณีทพี่ วกพราหมณปกครองเมือง เชน กรุงเวฏฐทีปกะ ซึง่ ปรากฏตอนทีย่ ก
ทัพเพือ่ มาชิงพระบรมสารีรกิ ธาตุ เปน ๑ ใน ๘ เมืองทีไ่ ดรบั การแบงปน๓๖ ซึง่ ปกติจะเปนหนาที่
ของสถาบันกษัตริยใ นการปกครองสภาพความเปนอยขู องประชาชนมีความเหลือ่ มล้ำสูงต่ำตางกัน
๓๒
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๖๕.
๓๓
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปรัชญาการเมือง, พิมพครัง้ ที่ ๒๐, (กรุงเทพฯ : หจก.อรุณ
การพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๖๕๙.
๓๔
ทวี ผลสมภพ, รศ. ปญหาปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๔), หนา ๗๐.
๓๕
ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓/๑๒๕.
๓๖
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๖/๑๗๗.
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ลักษณะทางการเมืองการปกครองจึงขาดเอกภาพมีการแบงรัฐใหญ รัฐเล็กกระจัดกระจายกัน
ออกไป รัฐเหลานีป้ กครองโดยราชา ซึง่ ไดอำนาจมาโดยการสืบตระกูลบาง โดยการอาศัยการ
คัดเลือกจากนักรบบาง ฯลฯ๓๗
วิทยากร เชียงกูล ไดอธิบายวาราชาในอินเดียโบราณไมไดอา งวามีเทวสิทธิ์ ทีไ่ ดรบั
มอบหมายจากพระเจาเหมือนปรัชญาการเมืองของกษัตริยใ นยุโรป พวกเขาอางความเปนธรรมราชา
(ราชาผเู ปนธรรม) มากกวาอางความเปนเทวราชา (ราชาซึง่ มาจากเทพเจา) ราชาไดรบั มอบหมาย
ใหพทิ กั ษปกปองธรรมะโดยมีพราหมณเปนผกู ำกับดูแล ในสมัยกอนพุทธกาลวรรณะพราหมณเปน
วรรณะทีส่ งู กวากษัตริยซ งึ่ มักเปนเจานครรัฐเล็ก แตสมัยทีก่ ษัตริยม อี ำนาจแบบจักรพรรดิ วรรณะ
กษัตริยส งู สงกวาวรรณะพราหมณ การกลาวถึงวากษัตริยต อ งเปนธรรมราชานัน้ เปนไปตามคัมภีร
หรือทฤษฎี ในทางความเปนจริง กษัตริยท มี่ อี ำนาจมากบางยุคอาจจะอาง หรือทำตัวเปนเทวราชา
คือผปู กครองทีใ่ ชอำนาจแบบเผด็จการก็ได๓๘
แมวา ในสมัยพุทธกาลจะมีแควนถึง ๒๑ แควน (รัฐ) โดยแบงรัฐมหาอำนาจออกเปน
๔ รัฐ รัฐขนาดกลาง ๑๒ รัฐ และรัฐขนาดเล็กอีก ๕ รัฐ แตตลอดพุทธกิจ ๔๕ พรรษาพระองค
ก็มิไดทรงสนับสนุน หรือทรงแสดงแนวคิดถึงระบบการเมืองการปกครองในแงมุมของทฤษฎี
อยางทางแนวคิดตะวันตกเลย พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม ไดมองพุทธกิจตลอดระยะเวลา ๔๕
พรรษาใน ๓ ดาน คือ
๑) พุทธกิจดานการเมือง โดยเห็นวาพระพุทธองคมไิ ดเขาไปเกีย่ วของกับกิจการภายใน
รัฐแตอยางใด ทวาทรงเขาไปชวยแกปญ
 หาและเสนอแนะหลักในการปกครองทีช่ ว ยทำใหรฐั มีความ
มัน่ คงและสามารถปกครองใหประชาชนมีความสงบสุข

๓๗

พระมหาอภิวชิ ญ ธีรปญโญ, การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจือ้ กับพุทธปรัชญา
เถรวาท, (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒),
หนา ๓๒.
๓๘
วิทยากร เชียงกูล. ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพสายธาร,
๒๕๔๘), หนา ๕๐.
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๒) พุทธกิจดานการบริหาร โดยเทียบกับภาษาบาลีวา ปริหร เปนคำทีแ่ สดงความหมาย
ถึงลักษณะของการปกครองวา เปนการนำสังคม หรือหมคู ณะใหดำเนินไปโดยสมบูรณ นำหมคู ณะให
พัฒนาไปพรอมกัน ปริหร อาจบงความหมายถึงการแบงงาน การกระจายอำนาจ หรือการทีส่ มาชิก
ในสังคมมีสว นรวมในการปกครองหมคู ณะก็ได
๓) พุทธวิธใี นการปกครอง โดยเทียบกับภาษาบาลีวา ปสาส หรือ อภิปาล และเนนไป
ทีก่ ารปกครองสงฆเปนหลัก และอาศัยพระธรรมวินยั วา การทีพ่ ระพุทธเจาทรงกำหนดระเบียบ
ปฏิบตั สิ ำหรับภิกษุสงฆ ถือไดวา เปนหลักในการปกครองและบริหารงานคณะสงฆ นอกจากวินยั
แลวยังทรงใชธรรมเปนหลักในการบริหารการปกครองดวย๓๙
จะเห็นไดวา เรือ่ งภายในรัฐ เปนหนาทีห่ รือการบริหารจัดการของเจาผคู รองรัฐนัน้ ๆ
พระพุทธองคไมไดทรงใสพระทัยวาระบบ หรือรูปแบบไหนจะดีกวากัน พระองคทรงเนนเฉพาะ
เรือ่ งของสังคม และการชีน้ ำสังคมใหมคี วามเห็นถูกตองเทานัน้
แนวคิดทางการเมืองการปกครองทีน่ กั วิชาการสำนักตาง ๆ ไดพยายามชีว้ า คำสอนใน
พระพุทธศาสนาตรงหรือสอดคลองกับลัทธิความเชือ่ ของตน หากมองดูทมี่ าของรัฐทีป่ รากฏใน
พระไตรปฎกแลว พระพุทธองคแทบไมแตะตองรูปแบบของรัฐเลย

๓๙

พระมหาธรรมรัต อริยธมโม, การศึกษาเชิงวิเคราะห หลักรัฐศาสตรที่มีในพระไตรปฎก,
(ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๒๔-๔๐.

แนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระไตรปฎก



311

คณาจารยแหงโรงพิมพเลีย่ งเชียง. พุทธประวัตฉิ บับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลีย่ งเชียง,
๒๕๓๕.
คูณ โทขันธ. พุทธศานากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ ติง้ เฮาส, ๒๕๔๕.
จำนงค อดิวฒ
ั นสิทธิ.์ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘.
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ. รัฐศาสตรทวั่ ไป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยราม
คำแหง, ๒๕๓๘.
ทวี ผลสมภพ. ปญหาปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๔.
บุญศักดิ์ แสงระวี. แปลและเรียบเรียง. ลัทธิสงั คมนิยม อดีต ปจจุบนั อนาคต. กรุงเทพฯ :
หจก. เอมีเ่ ทรดดิง้ , ๒๕๔๓.
ปรีชา ชางขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : บริษทั สามัคคี
สาสน, ๒๕๔๐.
พระมหาธรรมรัต อริยธมโม. การศึกษาเชิงวิเคราะห หลักรัฐศาสตรที่มีในพระไตรปฎก.
ปริญญาศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
พระมหาเวชยันต กิตติโสภโณ. การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการ
ปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ. ปริญญาศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
พระมหาอภิวชิ ญ ธีรปญโญ. การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจือ้ กับพุทธปรัชญา
เถรวาท. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) และคณะ. มณีแหงปญญา. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๕.
มยุรา อุรเคนทร. พระพุทธศาสนากับการเมือง : กรณีศกึ ษาการปฏิบตั ติ นของนักการเมือง
ในปจจุบนั . วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.

312

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ปรัชญาการเมือง. พิมพครัง้ ที่ ๒๐. กรุงเทพฯ : หจก.อรุณการ
พิมพ, ๒๕๔๖.
วิทยากร เชียงกูล. ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพสายธาร, ๒๕๔๘.
วิรชั ถิรพันธเุ มธี. พุทธปรัชญาการปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพดวงแกว, ม.ป.ป..
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. “คำนำ.” รัฐศาสตรตาม
แนวพุทธ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพกราฟคอารต, ๒๕๒๖.
สมภาร พรหมทา. ปรัชญาสังคมและการเมือง. พิมพครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
Rung K Thanna. Boo S. Chuntra. คมู อื รัฐศาสตรแนวใหม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ PSP,
๒๕๓๗ .

