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บทคััดย่่อ

บทความนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับธรรมะกัับ
การเมืืองเพื่่อ� ความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย 2) ศึึกษาแนวทางการพััฒนา
ชีีวิิตด้้วยธรรมะเพื่่�อความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย ประกอบด้้วย 4 ด้้าน
คืือ 2.1) การพััฒนาร่่างกาย 2.2) การพััฒนาศีีลธรรม 2.3) การพััฒนาจิิตใจ 2.4) การพััฒนา
ปััญญา และ (3) ประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเกี่่�ยวกัับธรรมะเพื่่�อความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่ง
ธรรมาธิิปไตย ประกอบด้้วยธรรมะ 10 ประการ ได้้แก่่ 1) ทานััง (การให้้ทานหรืือแบ่่งปััน)
2) สีีลััง (การรัักษาศีีล) 3) ปะริิจาคััง (การบริิจาคหรืือเสีียสละ) 4) อาชชะวััง (ความซื่่อ� ตรง)
5) มััททะวััง (ความอ่่อนโยน) 6) ตะปััง (ความเพีียรเผาผลาญกิิเลส) 7) อัักโกธััง (ความไม่่
โกรธ) 8) อะวิิหิิงสา (ความไม่่เบีียดเบีียน) 9) ขัันติิ (ความอดทน) 10) อะวิิโรธะนััง (ความ
ไม่่มีีอะไรพิิรุุธ) นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึงหน้้าที่่�ตามกฎหมาย กติิกาสัังคม และขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีอัันดีีงาม เข้้ามาใช้้เป็็นเกณฑ์์มาตรฐานในการดำำ�เนิินชีีวิิต และปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดย
ธรรมของนัักการเมืืองที่่�ต้้องใช้้อำำ�นาจและดุุลยพิินิิจเพื่่�อบริิหารรััฐกิิจและจััดระเบีียบสัังคม
ให้้ถูกู ต้้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์แห่่งศีีลธรรม เพื่่อ� ให้้บรรลุุประโยชน์์สูงู สุุดต่่อส่่วนรวม
สามารถควบคุุมตนเองได้้ และมีีความเอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ด้ว้ ยจิิตเมตตา ประชาชนทุุกหน่่วยของ
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สัังคม อยู่่�ดีี กิินดีี มีีความสุุข สงบ สัันติิ ปรองดอง เกิิดความเชื่่�อมั่่�นศรััทธา ส่่งผลให้้บรรลุุ
เป้้าหมายตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้

คำำ�สำำ�คััญ: ธรรมะ; การเมืือง; ความสุุขของประชาชน; ธรรมาธิิปไตย
Abstract

These objectives of article are 1) studying concept and theory
about Dharma and politics for happiness of people on the way of righteousness. 2) studying guidelines for developing life through Dharma for happiness
of people on the way of righteousness, which have 4 sides. 2.1) Physical development 2.2) Moral development 2.3) Mental development 2.4) Wisdom
development 3) Applying concept about Dharma for happiness of people on
the way of righteousness, which have Dharma 10 sides. 1) charity 2) high moral
character 3) self-sacrifice 4) honest. 5) kindness and gentleness 6) self-control
7) non-anger 8) non-violence 9) patience 10) non-opposition Also including
legal duty, social rules and good traditions used as a standard for living and
perform duties fairly of politician. So, politician have to use power and discretion for public administration and organize social to legitimate and good
rules of morality, for achieve the greatest benefit to the public. People can
self-control and generous with mercy. All of people in social work are live
well, eat well, happy, peaceful, peace and harmonize. So, people are built
confidence and faith result in achieving the goals set.
Keywords: Dhamma; Politics; Be happy the people; Righteousness

บทนำำ�

การอุุบััติิขึ้้�นทุุกศาสนาบนโลกนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแก้้ปััญหาสัังคมของมวล
มนุุษยชาติิ ประเวศ วะสีี (ประเวศ วะสีี, 2557: 3) กล่่าวว่่า การเกิิดขึ้้�นของศาสนามาจาก
สาเหตุุ 2 ประการ คืือ 1) มีีปััญหาเกิิดขึ้้�นในสัังคม 2) มีีความคิิดที่่�จะแก้้ปััญหาของสัังคม
ที่่�เกิิดขึ้้�น พระพุุทธศาสนาเป็็นหนึ่่�งในศาสนาที่่�อุุบััติิขึ้้�นมาเพื่่�อแก้้ปััญหาสัังคมอย่่างครบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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วงจรภายใต้้ทุุกขสััจจ์์ (ความจริิง คืือ ทุุกข์์) นัับตั้้�งแต่่สมััยครั้้�งพุุทธกาลจนถึึงปััจจุุบััน โดย
เฉพาะสัังคมไทยที่่�ยอมรัับกัันโดยวิิถีีชีีวิิตว่่าเป็็นศาสนาประจำำ�ชาติิ และอยู่่�คู่่�กัับสัังคมมาช้้า
นาน สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ ปีี พ.ศ. 2561 พบว่่า ประชาชนไทยส่่วนใหญ่่นับั ถืือศาสนาพุุทธ
ร้้อยละ 93 หรืือประมาณ 64 ล้้านคน (สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ, 2561 : ออนไลน์์) มีีคำำ�สั่่ง� สอน
ทั้้ง� หมด 84,000 พระธรรมขัันธ์์ ถููกรวบรวมไว้้ เรีียกว่่า “พระไตรปิิฎก” ภาษาบาลีี เรีียกว่่า “ติิ
ปิิฎก หรืือเตปิิฎก” แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ 1) วิินัยั ปิิฎก เป็็นส่วนที่่
่ ว่� า่ ด้้วยวิินัยั หรืือศีีลของ
พระภิิกษุุหรืือภิิกษุุณีี 2) สุุตตัันตปิิฎก ว่่าด้้วยพระธรรมเทศนาทั่่�ว ๆ ไป และ 3) อภิิธัมั มปิิฎก
ว่่าด้้วยธรรมะล้้วน ๆ (สุุชีีพ ปุุญญานุุภาพ, 255 : 1 - 2) พระพุุทธศาสนานัับว่่าเป็็นฐานราก
สำำ�คัญ
ั ของการเมืืองการปกครองที่่�หล่่อหลอมให้้สังั คมอยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างสัันติสุิ ขุ ด้้วยการยึึดโยง
กัับธรรมาธิิปไตยหรืือหลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาเข้้ามาเป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� ให้้เกิิดความ
สมดุุลระหว่่างผลประโยชน์์บ้า้ นเมืืองกัับการเมืืองบนฐานแห่่งศีีลธรรม
ประเทศไทยมีีการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรง
เป็็นประมุุข เป็็นพุุทธ มามกะและอััครศาสนููปถััมภก ทรงส่่งเสริิมพระพุุทธศาสนาให้้มีี
ความมั่่�นคง และทรงเป็็นหลัักชััยในการอุุปถััมภ์์เผยแผ่่ศีีลธรรม นัับตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบััน
มีีกฎหมายสููงสุุด ได้้แก่่ รััฐธรรมนููญ ส่่วนพระพุุทธศาสนา มีีพระธรรมวิินััย เป็็นธรรมนููญ
หรืือกฎหมายสููงสุุด คำำ�ว่่า “พระธรรม” ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งสอนของพระพุุทธเจ้้าที่่�ทรงแสดงไว้้
ส่่วนคำำ�ว่า่ “พระวิินัยั ” ได้้แก่่ ข้้อปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงบััญญััติไิ ว้้เพื่่อ� ให้้เกิิดความ
เจริิญงอกงาม เป็็นการจััดระเบีียบสัังคมตามแบบแผนกติิกาในการอยู่่�ร่ว่ มกััน พระองค์์ทรง
มอบให้้คณะสงฆ์์เป็็นใหญ่่ในการปกครอง โดยมีีความเสมอภาคกัันภายใต้้พระธรรมวิินััย
เรีียกว่่า “สัังฆาธิิปไตย” พระองค์์ทรงให้้ถืือพระธรรมวิินัยั เป็็นใหญ่่ เรีียกว่่า “ธรรมาธิิปไตย”
เปรีียบได้้กับั การปกปครองบ้้านเมืืองในปััจจุุบััน คืือ การยึึดถืือความถููกต้้อง ความดีี ความ
งาม กฎหมาย กฎกติิกาสัังคมที่่�ชอบธรรมเป็็นใหญ่่ในการปกครอง เพื่่�อให้้เกิิดความผาสุุก
เพราะหากแยกธรรมะออกจากการเมืือง นัักการเมืือง ผู้้�บริิหารประเทศไม่่มีีธรรมะเสีียแล้้ว
จะเป็็นเหตุุให้้เกิิดความขััดแย้้ง ปฏิิวััติิ ปฏิิรููป ยุุบสภา เลืือกตั้้�งใหม่่ หรืืออาจจะทวีีความ
รุุนแรง เกิิดเป็็นสงครามกลางเมืือง เกิิดการคอร์์รัปั ชัันไปทุุกหย่่อมหญ้้า เพราะเมื่่อ� ศีีลธรรม
ในจิิตใจเสื่่อ� มทราม บ้้านเมืืองก็็พลอยเสื่่อ� มโทรมไปด้้วย ซึ่่ง� เห็็นได้้จาก พระประยุุทธ อริิยวััง
โส (สนใจ) และเกีียรติิศักั ดิ์์� สุุขเหลืือง (พระประยุุทธ อริิยวัังโส (สนใจ) และเกีียรติิศักั ดิ์์� สุุข
เหลืือง, 2561 : 80 - 81) ได้้นำำ�เสนอ ความเสื่่�อมโทรมทางจิิตใจและศีีลธรรม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง สัังคมทางการเมืืองไทยในขณะนี้้� พบว่่า มีีปััญหาอย่่างน้้อย 8 ประการ ได้้แก่่ 1)
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มีีการใช้้เงิินเป็็นใหญ่่ 2) ผููกขาดอำำ�นาจทางการเมืืองโดยคนจำำ�นวนน้้อย 3) คนดีีมีีความ
สามารถขาดโอกาสเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง 4) มีีการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบอยู่่�ในทุุก
ระดัับ 5) การเผด็็จการโดยระบอบรััฐสภา 6) มีีการต่่อสู้้�ขััดแย้้งเรื้้�อรัังและไม่่มีีเสถีียรภาพ
ทางการเมืือง 7) ขาดประสิิทธิิภาพการบริิหารและนิิติิบััญญััติิ และ 8) การขาดภาวะผู้้�นำำ�
ทางการเมืือง โดยพื้้�นฐานมาจากการขาดศีีลธรรม การไม่่เคารพกฎหมาย กติิกาสัังคม การ
ขาดจิิตสำำ�นึกึ ต่่อหน้้าที่่� ซึ่่ง� มีีพื้้�นฐานมาจากกิิเลสตััณหาที่่�ขัดั ขวางการพััฒนาประเทศ ได้้แก่่
ตััณหา (ความต้้องการไม่่สิ้้�นสุุด) มานะ (การใช้้อำำ�นาจข่่มขู่่�พองตััว) ทิิฐิิ (ความเห็็นที่่�ใคร
แย้้งไม่่ได้้) เพื่่อ� ก้้าวข้้ามกัับดัับแห่่งการพััฒนาที่่�ไม่่ยั่่ง� ยืืน จึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งพััฒนาคนโดยเริ่่ม� ต้้น
ที่่�จิิตใจก่่อน เพื่่�อให้้สามารถเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนาที่่�มีีคุุณภาพ คุุณธรรม นำำ�สัังคมไปไป
ข้้างหน้้าอย่่างมั่่น� คง สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 ที่่�มุ่่�ง
เน้้นคนเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนา ให้้มีีวิินััย มีีความรู้้� มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อบ้้านเมืือง มีีคุุณธรรม
จริิยธรรมในการดำำ�เนิินชีีวิิต (สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่ง
ชาติิ, 2559 : 4) อย่่างไรก็็ดีี เพื่่อ� ตอบโจทย์์ปัญ
ั หาวิิกฤตอัันเป็็นความท้้าทายทางศีีลธรรมดััง
กล่่าว จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องประยุุกต์์ธรรมะเข้้ามาใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� บริิหารกิิจการ
บ้้านเมืือง เพื่่�อให้้เกิิดความผาสุุกแก่่ประชาชนในประเทศ
จากปััญหาและความสำำ�คััญดัังกล่่าวข้้างต้้น ผู้้�เขีียนเห็็นว่่า การประยุุกต์์ใช้้
ธรรมะกัับการเมืืองเพื่่�อความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย มีีความสำำ�คััญต่่อ
การพััฒนาประเทศในทุุกระดัับ โดยเฉพาะนัักการเมืืองในฐานะตััวแทนของประชาชน
ที่่�เสนอตััวเองเข้้ามาเป็็นผู้้�มีีบทบาททางการเมืือง เช่่น สมาชิิกองค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น� ผู้้�
บริิหารท้้องถิ่่น� สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร และผู้้�บริิหารประเทศ เพื่่อ� ปกครองและบริิหารงาน
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพบรรลุุประโยชน์์สูงู สุุด จะต้้องขััดเกลาจิิตใจตนเองด้้วยกระบวนการทาง
ศีีลธรรม และประยุุกต์์ใช้้หลัักธรรม หลัักคิิด หลัักการ แนวทางประพฤติิปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ปกครอง
รััฐ นอกจากนี้้ยั� งั รวมถึึงการยึึดหลัักความพอดีี การพึ่่�งตนเอง การเป็็นคนดีี คนเก่่ง มีีความสุุข
รัับผิิดชอบ และมีีคุุณธรรม เชื่่อ� มโยงเข้้าเป็็นเรื่อ่� งเดีียวกัันพร้อ้ มกัับการบููรณาการทำำ�งานเพื่่อ�
สัังคม ก็็จะก่่อให้้เกิิดความสมดุุล (ทิิพาภรณ์์ เยสุุวรรณ์์, 2562 : 314 – 316) ดัังนั้้น� ผู้้�เขีียน
จึึงได้้กำ�ำ หนดเนื้้อ� หาในบทความนี้้� ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ (1) ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีเี กี่่ย� ว
กัับธรรมะกัับการเมืืองเพื่่อ� ความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย (2) ศึึกษาแนวทาง
การพััฒนาชีีวิิตด้้วยธรรมะเพื่่อ� ความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย ประกอบด้้วย
4 ด้้าน คืือ 2.1) การพััฒนาร่่างกาย 2.2) การพััฒนาศีีลธรรม 2.3) การพััฒนาจิิตใจ 2.4)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การพััฒนาปััญญา และ (3) ประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเกี่่ย� วกัับธรรมะกัับการเมืืองเพื่่อ� ความสุุขของ
ประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย ประกอบด้้วย
10 ประการ ได้้แก่่ 1) ทานััง
(การให้้ทานหรืือแบ่่งปััน) 2) สีีลััง (การรัักษาศีีล) 3) ปะริิจาคััง (การบริิจาคหรืือเสีียสละ) 4)
อาชชะวััง (ความซื่่อ� ตรง) 5) มััททะวััง (ความอ่่อนโยน) 6) ตะปััง (ความเพีียรเผาผลาญกิิเลส)
7) อัักโกธััง (ความไม่่โกรธ) 8) อะวิิหิิงสา (ความไม่่เบีียดเบีียน) 9) ขัันติิ (ความอดทน) 10)
อะวิิโรธะนััง (ความไม่่มีีอะไรพิิรุธุ ) เพื่่อ� ให้้บรรลุุประโยชน์์สูงู สุุด คืือ ประโยชน์์ตน ประโยชน์์
ส่่วนรวม และประโยชน์์ร่ว่ มกัันของทุุกฝ่่าย ในปััจจุบัุ นั และอนาคต
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับธรรมะกัับการเมืืองเพื่่�อความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่ง
ธรรมาธิิปไตย
คำำ�ว่่า “ธรรมะ” หมายถึึง ความจริิง ความยุุติิธรรม ความดีี พุุทธทาสภิิกขุุ
(พุุ ทธทาสภิิ กขุุ (2547 : 15 - 33) ได้้ให้้ ความหมาย “ธรรมะ” ไว้้ ว่่า เป็็ น ธรรมชาติิ
กฎของธรรมชาติิ การปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎของธรรมชาติิ และผลลััพธ์์ที่่�ได้้รัับจาก
การปฏิิบััติิ รวมไปถึึงศีีลธรรม วััฒนธรรม ศิิลปะ ขนบธรรมเนีียมประเพณีี กฎหมายของ
สัังคม และการทำำ�หน้้าที่่�ตามปกติิของบุุคคล เพื่่อ� ให้้สังั คมมีีความสงบสุุข เริ่่ม� ต้้นจากบุุคคล
ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยหนึ่่�งของสัังคม เมื่่อ� ทุุกหน่่วยมีีศีีลแล้้ว ก็็จะทำำ�ให้้สังั คมมีีความปกติิและมีีความ
สงบไปด้้วย ดัังนั้้�น ธรรมะจึึงมีีความเกี่่�ยวพัันกัับสัังคมการเมืืองโดยแยกกัันไม่่ออก จึึงเป็็น
ธรรมะกัับการเมืือง การเมืืองกัับธรรมะ หรืือการเมืืองจะต้้องประกอบด้้วยธรรมะ อย่่างไร
ก็็ดีี พุุทธทาสภิิกขุุ (พุุทธทาสภิิกขุุ, 2548 : 59) ยัังเห็็นว่่า “ธรรมิิกสัังคมนิิยม” เป็็นระบบ
การปกครองที่่�มีีอุุดมการณ์์ โดยใช้้หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาเป็็นแนวทางปฏิิบััติิ เพื่่�อ
แก้้ปััญหาสัังคมและการเมืือง โดยการไม่่ยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในอััตตาหรืือ “ตััวกูู ของกูู” แต่่ให้้
ยึึดถืือหลัักธรรมพื้้�นฐาน 3 ประการ คืือ ประโยชน์์ส่่วนรวม การควบคุุมตนเอง และการมีี
ความเอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ต่อ่ กัันบนฐานแห่่งจิิตเมตตา ดัังธรรมสุุภาษิิตว่่า “โลโกปตฺฺถมฺภิฺ กิ า เมตฺฺ
ตา แปลว่่า เมตตาเป็็นเครื่่�องค้ำำ��จุุนโลก” (กรมการศาสนา, 2537 : 52)
พระพรหมคุุณาภรณ์์ (ป. อ. ปยุุตฺโฺ ต) (พระพรหมคุุณาภรณ์์ (ป. อ. ปยุุตฺโฺ ต), 2550 :
12 - 14) ได้้นำ�ำ เสนอ “ธรรมะ” ไว้้ว่า่ เป็็นความจริิงที่่�มีีอยู่่�ตามธรรมดา เป็็นหลัักการของพระพุุทธ
ศาสนา แม้้ว่า่ พระพุุทธเจ้้าจะเกิิดขึ้้น� หรืือไม่่เกิิดขึ้้นก็
� ต็ าม ความจริิงก็็ยังั เป็็นอยู่่�เช่่นนั้้น� แต่่เมื่่อ�
พระพุุทธเจ้้าเกิิดขึ้้น� แล้้ว ก็็ทรงนำำ�มาเปิิดเผยสั่่ง� สอน การที่่�มนุุษย์์จะสามารถดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพนั้้�น จะต้้องเข้้าใจความเป็็นจริงิ ตามเหตุุปัจจั
ั ยั กล่่าวคืือ ถ้้าสร้้างเหตุุไว้้ดีี ผลลััพธ์ก็์ ็
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จะดีีด้้วย จะเกิิดประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินชีีวิิต คำำ�ว่า่ “ธรรม” จะมาคู่่�กัับ คำำ�ว่า่ “วิินัยั ” เสมอ ซึ่่ง�
หมายถึึง การจััดตั้้ง� วางระบบแบบแผนชุุมชนหรืือสัังคม เพื่่อ� ให้้สามารถอยู่่�ร่ว่ มกัันได้้อย่่างสัันติสุิ ขุ
โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายสููงสุุด คืือ การได้้ประโยชน์์จาก “ธรรม” และ “วิินัยั ” นอกจากนี้้� คำำ�ว่า่ “วิินัยั ”
ยัังมีีความหมายใกล้้เคีียงกัับกฎหมาย (Law) ทางสัังคม และมีีความสััมพัันธ์กั์ บั ธรรม เมื่่อ� นำำ�มา
รวมกััน จึึงกลายเป็็น “ธรรมวิินัยั ” จะเห็็นหลัักการพระพุุทธศาสนาทั้้ง� หมด
สำำ�หรัับความหมาย คำำ�ว่า่ “การเมืืองการปกครอง” ไพบููลย์์ สุุขเจตนีี (ไพบููลย์์ สุุข
เจตนีี, 2562 : 166) กล่่าวว่่า เป็็นการดููแลจััดการให้้มนุุษย์์อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเป็็นธรรม เป็็น
ระเบีียบ โดยแยกให้้ความหมาย คืือ “การเมืือง” เป็็นเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วกัับวิิธีีการได้้มาซึ่่ง� อำำ�นาจ
ในการปกครอง การบริิหารราชการแผ่่นดิิน และการใช้้อำำ�นาจที่่�ได้้มาสร้้างความผาสุุกให้้
แก่่ประชาชน รวมไปถึึงความหมายที่่�ว่่า เป็็นกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคล
เพื่่อ� ที่่�จะกำำ�หนดแนวทาง ข้้อบัังคัับ หรืือนโยบายให้้คนในสัังคมปฏิิบัติั ติ ามและอยู่่�ร่ว่ มกัันได้้
อย่่างปกติิสุขุ ส่่วน “การปกครอง” หมายถึึง การทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ได้้แก่่ ข้้าราชการ
พนัักงานส่่วนท้อ้ งถิ่่�น และรััฐวิิสาหกิิจทั้้ง� หลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรััฐบาล โดย
มีีรููปแบบการปกครองที่่�สำำ�คััญ 3 ประการ คืือ 1) รููปแบบการปกครองโดยคน ๆ เดีียว 2)
การปกครองโดยคณะบุุคคล และ 3) การปกครองโดยเสีียงส่่วนใหญ่่
ในทรรศนะของ อริิสโตเติิล (Aristotle) มองว่่า การเมืือง คืือ การใช้้อำ�น
ำ าจเพื่่�อ
สาธารณประโยชน์์ กล่่าวได้้ว่า่ การเมืืองจึึงเกี่่ย� วกัับอำำ�นาจและการปกครอง (คำำ�นวล คำำ�มณี,ี 2547 : 4)
นอกจากนี้้� เพลโต (Plato) ยัังได้้นิิยามความหมายของ “การเมืือง” ไว้้ว่่า
เป็็นการอำำ�นวยความยุุติิธรรมแก่่คนทั้้�งปวง (สุุภาพ ปริิญญเสวีี และคณะ, 2533 : 1)
ส่่วนคำำ�ว่่า “ธรรมาธิิปไตย” ภาษาอัังกฤษ เรีียกว่่า “Meritocracy” มีีความ
หมายว่่า การถืือธรรมะหรืือความถููกต้้องเป็็นใหญ่่ เป็็นส่วน
่ หนึ่่�งใน “อธิิปไตย 3 ประการ”
ได้้แก่่ (พระไตรปิิฏกภาษาไทย เล่่ม 11 ข้้อ305: 364, องฺฺ.ติิก. พระไตรปิิฏกภาษาไทย เล่่ม
20 ข้้อ 40: 201)
1. อััตตาธิิปไตย การถืือตนเป็็นใหญ่่ คืือ การถืือตนเอง เกีียรติิยศ ศัักดิ์์ศรีี
� ความ
คิิด และประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นที่่�ตั้้ง� ยึึดตััวเองเป็็นศููนย์ก์ ลาง (Self-centered viewpoint)
เปรีียบได้้กัับการปกครองแบบเผด็็จการ
2. โลกาธิิปไตย ถืือโลกเป็็นใหญ่่ คืือ การกระทำำ�หรืือตััดสิินใจโดยถืือกระแสโลก
เป็็นใหญ่่ เปรีียบได้้กัับการปกครองแบบประชาธิิปไตย
3. ธรรมาธิิปไตย ถืือธรรมเป็็นใหญ่่ คืือ การกระทำำ�หรืือตััดสิินใจโดยถืือธรรมะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.12 No. 1 | January - June 2021

223

ความถููกต้้อง หลัักการ เหตุุผล ความจริิง เป็็นที่่�ตั้้�ง ไม่่ใช่่ยึึดถืือตนเอง หรืือกระแสโลกที่่�ไม่่
ถููกธรรมเป็็นใหญ่่ อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อพิิจารณาโดยแยบคายจะเห็็นว่่า “ธรรมาธิิปไตย” ไม่่ใช่่
ระบอบการปกครอง แต่่เป็็นคุุณธรรมหรืือคุุณสมบััติิที่่�มีีอยู่่�ในตััวบุุคคล
ด้้วยเหตุุนี้้� นัักการเมืืองที่่�ยึดึ ถืือ “อััตตาธิิปไตย” หมายถึึง การถืือตนเองเป็็นใหญ่่
จะต้้องอาศััยความอดทนและสติิเข้้ามากำำ�กัับความคิิด การพููด และการกระทำำ�ของตนเอง
เพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดความลุ่่�มหลงในอำำ�นาจที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดอััตตา (ตััวกูู ของกูู) ถืือความคิิดตนเป็็นใหญ่่
ไม่่รัับฟัังความเห็็นต่่างจากผู้้�อื่่�น เป็็นจุุดด้้อย (Weaknesses) ที่่�จะต้้องปรัับปรุุงและพััฒนา
ส่่วนนัักการเมืืองรููปแบบ “โลกาธิิปไตย” ถืือคนหมู่่�มากเป็็นใหญ่่ มีีจุุดเด่่น คืือ เสรีีภาพ
ความเสมอภาค ภราดรภาพ ในการแสดงออกทางความคิิด คำำ�พููด และการกระทำำ�ของคน
หมู่่�ใหญ่่ จะต้้องอาศััยสติิปััญญาในการรัับฟัังความเห็็นต่่าง ๆ อย่่างมีีวิิจารณญาณ เพราะ
อาจก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อนแก่่ตนเองได้้ อย่่างไรก็็ดีี ในการปกครองนั้้�น ไม่่มีีรููปแบบใดที่่�
สมบููรณ์์แบบที่่�สุุด สิ่่�งสำำ�คััญอยู่่�ที่่�บุุคคลยึึดความถููกต้้องดีีงาม หลัักการ กฎระเบีียบ กติิกา
สัังคม ศีีลธรรม กฎหมายเป็็นที่่ตั้้� ง� ในการปกครองเพื่่อ� ตััดสิินใจใช้้อำำ�นาจจััดสรรผลประโยชน์์
ของส่่วนรวมอย่่างเป็็นธรรม นัักการเมืือง ผู้้�นำำ�รัฐั บาล เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�ในทางการเมืือง เพื่่อ�
บริิหารราชการแผ่่นดิิน จำำ�เป็็นต้้องยึึดถืือธรรมาธิิปไตยเป็็นที่่�ตั้้�ง ดัังพระนิิพนธ์์ของสมเด็็จ
พระมหาสมณเจ้้า กรมพระยาวชิิรญาณวโรรส ที่่�มีีใจความว่่า “อนึ่่�ง เนื่่�องด้้วยการถืือชาติิ
คนทั้้ง� หลายย่่อมมีีปกติิเห็็นแก่่ตัวั จะทำำ�การอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� แม้้เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่่น� ตััว
ต้้องได้้ประโยชน์์ด้้วยจึึงจะทำำ� อััธยาศััยนี้้�ติิดมาในสัันดาน แม้้แห่่งคนถืือพระพุุทธศาสนา
ทำำ�บุุญให้้ทานยัังปรารถนาจะได้้สมบััติอิ ย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� สมเด็็จพระบรมศาสดาทรงชัักนำำ�ให้้
ละความเห็็นแก่่ตััว และให้้ตั้้�งใจทำำ�มุ่่�งความสมควรเป็็นใหญ่่ ทรงติิการทำำ�ด้้วยอััตตาธิิปไตย
ยกตนเป็็นใหญ่่ และโลกาธิิปไตย เพ่่งโลกเป็็นใหญ่่ และทรงสรรเสริิญธรรมาธิิปไตย มุ่่�งธรรม
เป็็นใหญ่่” (สุุชีีพ ปุุญญานุุภาพ และ พระมหาบุุญไทย ปุุญญมโน, 2553 : ออนไลน์์)
จากการให้้นิิยามความหมายในข้้างต้้น สรุุปได้้ว่่า ธรรมะกัับการเมืืองเพื่่�อความ
สุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย หมายถึึง การได้้มาซึ่่ง� อำำ�นาจในการปกครองโดย
ชอบธรรม เพื่่�อออกกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ จััดสรรสัังคม ให้้บรรลุุประโยชน์์สุุขของ
ประชาชนส่่วนใหญ่่ มีีชีีวิิตอยู่่�ดีี กิินดีี มีีความสุุข บนฐานแห่่งคุุณค่า่ แท้้ (Real value) หมาย
ถึึง การคำำ�นึึงถึึงปััจจััย 4 ที่่�ใช้้ไปอย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด ผ่่านนโยบายแห่่งรััฐที่่�
ตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชนด้้วยความเป็็นธรรม และอำำ�นวยความยุุติธิ รรมให้้
แก่่ประชาชน ผ่่านกฎหมาย ข้้อบัังคัับ กติิกาสัังคม ที่่�กำำ�หนดขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ปฏิิบัติั ติ าม จะอยู่่�ร่ว่ ม
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กัันได้้อย่่างปกติิสุุขภายใต้้ธรรมาธิิปไตย กล่่าวคืือ ผู้้�ปกครอง นัักการเมืือง ยึึดถืือความจริิง
ความยุุติิธรรม ความดีี ระเบีียบกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ศีีลธรรม เป็็นใหญ่่ เพื่่�อให้้ชีีวิิตดำำ�เนิิน
ไปได้้อย่่างมีีคุุณภาพ สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างสัันติิสุุขในสัังคม บรรลุุประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
ส่่วนรวม สามารถควบคุุมตนเองได้้ และการมีีความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์บนฐาน
แห่่งจิิตเมตตา สรุุปเป็็นแผนภาพ ได้้ดัังนี้้�

ภาพที่่� 1 ธรรมะกัับการเมืืองเพื่่�อความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย
แนวทางการพััฒนาชีีวิิตด้้วยธรรมะเพื่�อ่ ความสุุขของประชาชนบนวิิถีี
แห่่งธรรมาธิิปไตย
การพััฒนา (Development) เป็็นคำ�ำ เฉพาะที่่�ใช้้ประกอบคำำ�อื่่�น ๆ อาทิิ การ
พััฒนาร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ สัังคม ศีีลธรรม ปััญญา เศรษฐกิิจ การเมืือง วััฒนธรรม สิ่่�ง
แวดล้้อม เทคโนโลยีี เป็็นต้น้ พระพุุทธศาสนา เรีียกว่่า “ภาวนา” หรืือ “วััฒนา” แปลว่่า ทำำ�ให้้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เจริิญขึ้้นดีีขึ้้
� น� (สมเด็็จพระพุุทธโฆษาจารย์์ (ป. อ. ปยุุตฺโฺ ต, 2561: 22) โดยเชื่่อ� ว่่า มนุุษย์์ผู้้�ฝึกึ
ตนมีีความรู้้�และความประพฤติิดีีเป็็นผู้้�ประเสริิฐ ไม่่ใช่่เป็็นผู้้�ประเสริิฐโดยชาติิกำ�ำ เนิิด
เมื่่อ� กล่่าวถึึงแนวทางการพััฒนาชีีวิิตด้้วยธรรมะเพื่่อ� ความสุุขของประชาชนบน
วิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตยมุ่่�งเน้้นไปยัังนัักการเมืืองในฐานะตััวแทนของประชาชน ที่่�เสนอตััวเอง
เข้้ามาเป็็นผู้้�มีีบทบาททางการเมืือง อาทิิ สมาชิิกองค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น� ผู้้�บริิหารท้้อง
ถิ่่น� สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร และผู้้�บริิหารประเทศ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�ปกครอง และบริิหารงาน
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพบรรลุุประโยชน์์สููงสุุดต่่อตนเองและประชาชน จะต้้องยึึดถืือคุุณธรรม
เป็็นสำำ�คััญในการขััดเกลาจิิตใจเพื่่�อถ่่วงดุุลอำำ�นาจแห่่งกิิเลสทั้้�งหลาย พระพรหมคุุณาภรณ์์
(ป. อ. ปยุุตฺฺโต) (พระพรหมคุุณาภรณ์์ (ป. อ. ปยุุตฺฺโต), 2556 : 30) กล่่าวว่่า กระบวนการ
พััฒนาชีีวิิตมนุุษย์์ให้้สมบููรณ์์แบบ มีี 4 ด้้าน คืือ 1) พััฒนากาย (ความสััมพัันธ์์ทางกาย) 2)
พััฒนาศีีล (ความสััมพัันธ์ท์ างสัังคม) 3) พััฒนาจิิตใจ (คุุณธรรม ความมั่่น� คง ความสุุข) และ
4) พััฒนาปััญญา (ความรู้้� คิิด - เข้้าใจ - หยั่่ง� เห็็น) นอกจากนี้้� พระมหาอำำ�คา วรปััญโญ และ
คณะ (พระมหาอำำ�คา วรปััญโญ และคณะ, 2563 : 280 - 281) ยัังได้้นำำ�เสนอ แนวทาง
การพััฒนาชีีวิิตภายใต้้ฐานจริิยศาสตร์์ ประกอบด้้วย 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) การพััฒนาร่่างกาย
(Physical development) 2) การพััฒนาศีีลธรรม (Moral development) 3) การพััฒนา
จิิตใจ (Mental development) และ 4) การพััฒนาปััญญา (Wisdom development)
อธิิบายรายละเอีียด ได้้ดัังนี้้�
1. การพััฒนาร่่างกาย (Physical development) นัักการเมืืองที่่�ดีี จะ
ต้้องเลืือกใช้้ประสาทสััมผััสทั้้�ง 5 ได้้แก่่ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย และใจ อย่่างถููกวิิธีีเป็็นไปเพื่่�อ
ประโยชน์์สุขุ แก่่สังั คม เช่่น การรู้้�จักั เลืือกรัับแต่่สิ่่ง� ที่่�มีีคุณค่
ุ า่ เป็็นประโยชน์์เข้้ามาในชีีวิิต โดย
ไม่่นำำ�อบายมุุขเข้้าสู่่�ร่า่ งกาย รวมถึึงการฝึึกฝนตนเองให้้มีีสุขุ ภาพร่่างกายที่่�แข็็งแรง (Happy
body) มีีความคล่่องแคล่่วว่่องไวอยู่่�เสมอ มีีความตื่่�นตััว ก้้าวหน้้า พััฒนาชีีวิิตด้้วยสติิและ
ปััญญา
2. การพััฒนาศีีลธรรม (Moral development) เป็็นความสััมพัันธ์ท์ างสัังคม
ได้้แก่่ การมีี จริิยปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมดีีงาม ทางกาย วาจา และจิิตใจ มีีการเคารพกฎหมาย
และกฎแห่่งศีีลธรรม ไม่่คอร์์รัปั ชัันในหน้้าที่่� มีีความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ไม่่ประพฤติิผิดิ ในกาม ไม่่
กล่่าววจีีทุุจริิต ต้้องเป็็นคนที่่�พููดความจริิง พููดถููกต้้อง มีีประโยชน์์ ถููกกาลเทศะ บุุคคลอื่่�น
พึึงพอใจ เช่่น ใช้้ปิิยวาจาในการสื่่�อสาร การใช้้สุุนทรีียสนทนาในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น มีี
มนุุษยสััมพัันธ์ที่่์ ดีี� มีีความเป็็นกัลั ยาณมิิตร สามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่น่� ในสัังคมได้้อย่่างสัันติสุิ ขุ
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โดยเฉพาะหลัักศีีล 5 ซึ่่�งเป็็นมููลฐานให้้เกิิดการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย และเป็็น
หััวใจสำำ�คััญ เพราะเป็็นการเคารพสิิทธิิของมนุุษยชน ถ้้าไม่่มีีศีีล 5 เป็็นหลัักแล้้ว ไม่่มีีทาง
ปกครองให้้เกิิดเป็็นประชาธิิปไตยได้้
3. การพััฒนาจิิตใจ (Mental development) เป็็นการพััฒนาเพื่่�อยก
ระดัับจิิตใจไปสู่่�ความเป็็นอารยะวิิถีี มีีความเจริิญงอกงามบนฐานแห่่งคุุณธรรมจริิยธรรม
มีีคุุณภาพจิิตใจที่่�เข้้มแข็็ง มีีสมรรถภาพที่่�พร้้อมต่่อการทำำ�งานและดำำ�เนิินชีีวิิต มีีสติิ สมาธิิ
ปััญญา ความกล้้าหาญ ไม่่ท้้อแท้้กัับปััญหาอุุปสรรค มีีความสุุขเบิิกบานอิ่่�มเอมใจอยู่่�เสมอ
รวมถึึงการมีีทััศนคติิที่่ถู� กู ต้้องต่่อบ้้านเมืือง เช่่น ไม่่มองว่่าการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในฐานะตััวแทน
ประชาชน เป็็นเกมทางการเมืือง เล่่นพรรคเล่่นพวก มืือใครยาวสาวได้้สาวเอา ทำำ�งานเช้้า
ชามเย็็นชาม เพื่่�อกอบโกยผลประโยชน์์ให้้กัับตนเองและพวกพ้้อง
4. การพััฒนาปััญญา (Wisdom development) เป็็นการรู้้�จัักพิิจารณา
รู้้�จัั ก วิิ นิิ จฉัั ย รู้้�จัั ก แก้้ ปัั ญหาบนฐานแห่่ งทุุ ก ขสัั จจ์์ มีีความรู้้� เข้้ า ใจในเหตุุ แ ละผล รู้้�จัั ก
แยกแยะสิ่่ง� ถููกผิิด ดีีชั่่�ว ตลอดถึึงการหยั่่ง� รู้้�ความจริิงของชีีวิิต เป็็นผู้้�มีีสัมั มาทิิฏฐิิ (ความเชื่่อ�
ที่่�ถููกต้้อง) สามารถแก้้ปััญหาด้้วยกระบวนการด้้านลึึกแห่่งปััญญา (Tacit wisdom) ผ่่าน
อริิยสััจ 4 ได้้แก่่ การศึึกษาสภาพปััญหาที่่�แท้้จริงิ สาเหตุุของปััญหา แนวทางการแก้้ปัญ
ั หา
และวิิธีีแก้้ปััญหา เป็็นผู้้�อยู่่�เหนืืออคติิ และมีีจิิตใจที่่�เป็็นอิิสระ วางได้้ ใจเย็็น เป็็นสุุข ซึ่่�งเป้้า
หมายการพััฒนาปััญญาสููงสุุดในทางพระพุุทธศาสนา ได้้แก่่ การปลดแอกจากความทุุกข์์
ทั้้�งปวงเข้้าสู่่�พระนิิพพาน
จะเห็็นได้้ว่่า ทั้้�ง 4 กระบวนการพััฒนาชีีวิิตที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น สามารถนำำ�มา
ประยุุกต์์ฝึกึ ฝนตนเองได้้ ตลอดชีีวิิต (Lifelong learning) ทั้้�งร่่างกาย ศีีลธรรม จิิตใจ และ
ปััญญา เพื่่อ� ให้้เจริิญก้้าวหน้้าในคุุณงามความดีีทั้้�งหลาย จะส่่งผลดีีต่่อตนเองและสัังคมส่่วน
รวม สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั จะต้้องบำำ�เพ็็ญขัันติธิ รรมด้้วย เพราะจะช่่วยเสริิมบารมีีให้้กับั ตนเอง กล่่าวคืือ
จะต้้องอาศััยความอดทนและการข่่มใจ ไม่่ให้้ตกเป็็นทาสของกิิเลส ซึ่่ง� เป็็นกับั ดัักขััดขวางไม่่
ให้้ไปสู่่�ความเจริิญ บุุญทััน ดอกไธสง (บุุญทััน ดอกไธสง, 2562 : 211) กล่่าวถึึง อุุปสรรค
ขััดขวางความดีีของผู้้�นำำ�ทุุกระดัับ โดยเฉพาะผู้้�ปกครอง ผู้้�บริิหาร นัักการเมืือง ประกอบ
ด้้วย 1) ความโลภ 2) ความโกรธ 3) ความหลง 4) ตััณหา (ความต้้องการไม่่สิ้้�นสุุด) 5)
มานะ (ใช้้อำำ�นาจข่่มขู่่�พองตััว) 6) ทิิฐิิ (ความเห็็นที่่�ใครแย้้งไม่่ได้้) 7) การเล่่นพรรคเล่่นพวก
(Nepotism) 8) การใช้้อำำ�นาจสั่่�งการแต่่เพีียงผู้้�เดีียว (Despotism) และ 9) การคอร์์รัปั ชััน
(Corruption) ทั้้�ง 9 ประการที่่�กล่่าวมา เป็็นกิิเลส (ความชั่่�ว) ที่่�ชัักนำำ�ไปสู่่�ทางแห่่งความ
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เสีียหาย อย่่างไรก็็ดีี การมีีสติิและปััญญาจะช่่วยยัับยั้้�งพฤติิกรรมแห่่งความเคยชิินที่่�ไม่่พึึง
ประสงค์์ได้้ อาทิิ การแสดงพฤติิกรรมไปตามอารมณ์์ ขาดสติิในการควบคุุมตนเอง ดัังนั้้�น
การปรัับปรุุงจิิตใจใฝ่่ดีีเป็็นนิิสััยอยู่่�สม่ำำ��เสมอ จะช่่วยส่่งเสริิมศรััทธาบารมีีให้้เจริิญมั่่�นคง
ในหน้้าที่่�การงานบนฐานแห่่งคุุณธรรมได้้ จะเห็็นว่่า ทุุกกระบวนการพััฒนาตนเองนั้้�น จะ
ต้้องเริ่่�มจากการรู้้�จัักตนเองเสีียก่่อน ได้้แก่่ จุุดด้้อย จุุดเด่่น โอกาส และอุุปสรรค กล่่าวคืือ
วิิเคราะห์์ตนออก บอกตนได้้ ใช้้ตนเป็็น เห็็นตนชััด จากการวิิเคราะห์์ตนเอง หรืือให้้บุุคคล
อื่่นช่
� ว่ ยวิิเคราะห์์ก็ไ็ ด้้ เพื่่อ� ปรัับปรุุงและพััฒนาร่่างกาย บุุคลิิกภาพ มนุุษยสััมพัันธ์์ การติิดต่่อ
สื่่�อสาร พฤติิกรรม จิิตใจ อารมณ์์ สัังคม และปััญญา ให้้สามารถบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�อื่่�นได้้อย่่างปกติิสุุข ซึ่่�งหลัักการพััฒนามนุุษย์์ที่่�กล่่าวมานั้้�น มีีความสอดคล้้องกัับแนวทาง
จิิตวิิทยา ได้้แก่่ การพััฒนาร่่างกาย อารมณ์์ ความรู้้�สึึก สัังคม และสติิปััญญา อธิิบายเป็็น
แผนภาพ ได้้ดัังนี้้�

ภาพที่่� 2 การพััฒนาตนเองของบุุคคลด้้านร่่างกาย อารมณ์์ ความรู้้�สึึก สัังคม และปััญญา
ที่่�มา : คณาจารย์์โปรแกรมจิิตวิิทยา มหาวิิทยาลััยราชภััฏสงขลา (2549 : 85) และ
สนธยา พลศรีี (2556 : 177)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเกี่่�ยวกัับธรรมะเพื่่�อความสุุขของ
ประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย

เมื่่�อบุุคคลใดตั้้�งอยู่่�ในธรรม ใช้้ชีีวิิตอย่่างเหมาะสมกัับกาลเทศะ ย่่อมส่่งผลให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการครองตน ครองคน และครองงาน เรีียกว่่า “ธรรมฐิิติิ” มีีระบบ
กฎหมายที่่�เป็็นธรรมในการปกครอง เรีียกว่่า “ธรรมนิิติิ” และการกระทำำ�หรืือตััดสิินใจใด
ๆ ยึึดผลประโยชน์์ของชาติิเป็็นที่่�ตั้้�ง ยึึดมั่่�นในธรรมเป็็นหลััก เรีียกว่่า “ธรรมมติิ” บุุคคล
ต้้นแบบของประเทศไทย ผู้้�ได้้ชื่่�อว่่าทำำ�หน้้าที่่�โดยยึึดธรรมะเป็็นใหญ่่ในการปกครองบ้้าน
เมืือง ที่่�ประชาชนเคารพศรััทธาให้้การยอมรัับ ได้้แก่่ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบ
ศร มหาภููมิพล
ิ อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงมีีพระราโชบายในการปกครองแผ่่น
ดิินเพื่่�อให้้เกิิดความร่่มเย็็นในสยามประเทศที่่�เด่่นชััดมั่่�นคง เมื่่�อครั้้�งพระองค์์เสด็็จขึ้้�นครอง
ราชสมบััติิในปีีพุุทธศัักราช 2489 ดัังพระราชดำำ�รััสว่่า “เราจะครองแผ่่นดิินโดยธรรม
เพื่่�อประโยชน์์สุุขแห่่งมหาชนชาวสยาม” (บวรศัักดิ์์� อุุวรรณโณ, 2553 : 1) พระราชดำำ�รััส
นี้้� เป็็นวาทกรรมอัันยิ่่ง� ใหญ่่ เป็็นอมตะวาจาที่่�มั่่น� คง สามารถยืืนหยััดต่่อการพิิสูจน์
ู ด้์ ว้ ยกาล
เวลา พระองค์์ทรงยึึดถืือความถููกต้้อง ความดีี ความงามเป็็นหลัักในการทรงงาน ในฐานะ
ผู้้�แทนพระองค์์ทำำ�หน้้าที่่�เพื่่�อประชาชน ควรยึึดถืือเป็็นต้้นแบบแห่่งการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
ธรรม และหน้้าที่่�ตามกฎหมาย กล่่าวคืือ หน้้าที่่�ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ.
2560 อาทิิ มาตรา 50 ว่่าด้้วย “การป้้องกัันประเทศ พิิทัักษ์์รัักษาเกีียรติิภููมิิ ผลประโยชน์์
ของชาติิ และสาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดินิ รวมทั้ง้� ให้้ความร่่วมมืือในการป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย และ การไม่่ร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบทุุกรููปแบบ”
เป็็นต้้น (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 2560 : 13)
ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนั้้�น จะพบว่่าหน้้าที่่�ตามกฎหมาย และหน้้าที่่�ตามกฎแห่่งศีีล
ธรรม จะต้้องปฏิิบััติิควบคู่่�กัันไป จะช่่วยส่่งเสริิมกัันและกัันให้้บรรลุุเป้้าหมายสููงสุุด ผู้้�นำำ�
ทางการเมืืองหรืือนัักการเมืือง บริิหารราชการแผ่่นดิิน จะต้้องใช้้อำำ�นาจและดุุลยพิินิิจเพื่่�อ
บริิหารรััฐกิิจและจััดระเบีียบสัังคมของรััฐให้้ถูกู ต้้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ทางศีีลธรรม
เพื่่อ� อำำ�นวยความยุุติธิ รรมให้้แก่่ประชาชน เพราะการเมืืองมีีความเกี่่ย� วพัันกับั เรื่่อ� งปากท้้อง
ของประชาชนโดยตรง จะเห็็นได้้ว่่า เมื่่�อให้้สิ่่�งดีีที่่�สุุด ก็็จะได้้รัับสิ่่�งดีีที่่�สุุด (Give the best
and you will receive the best) อัันเป็็นคุุณสมบััติิสำำ�คััญของผู้้�นำำ�ที่่�ยิ่่�งใหญ่่ พุุทธทาส
ภิิกขุุ (พุุทธทาสภิิกขุุ, 2530 : 14 - 25) ได้้เปรีียบผู้้�นำำ�ที่่�ดีีเหมืือนโคจ่่าฝููงข้้ามแม่่น้ำำ�� ใน
หนัังสืือทศพิิธราชธรรม ไว้้ว่า่ “เมื่่อ� โคจ่่าฝูงู ผู้้�นำำ�เดิินตรง โคฝูงู ทั้ง้� หมดก็็เดิินตรง แต่่ถ้า้ โคจ่่า
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ฝูงู ผู้้�นำำ�เดิินคด โคทั้ง้� หมดก็็เดิินคด” ซึ่่ง� การเดิินตรงนั้้�น เปรีียบได้้กับั เดิินตามธรรมหรืือตาม
หลัักทศพิิธราชธรรม อัันเป็็นหลัักธรรมสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�ปกครองบ้้านเมืืองที่่�ดีี ที่่�ใช้้บริิหาร
กิิจการบ้้านเมืือง ให้้เกิิดสัันติิสุุขและสัันติิภาพร่่วมกััน ประกอบด้้วย ธรรมะ 10 ประการ
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. ทานััง คืือ การให้้ทานหรืือแบ่่งปััน (Charity) นัักการเมืืองที่่�ดีีจะต้้องเป็็นผู้้�
เสีียสละเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม ได้้แก่่ สิ่่�งของที่่�เป็็นวััตถุุภายนอก อาทิิ เครื่่�องยัังชีีพที่่�เป็็น
ปััจจััยพื้้�นฐาน อาหาร ที่่�อยู่่�อาศััย และยารัักษาโรค เพื่่�ออนุุเคราะห์์ สงเคราะห์์ประชาชน
ให้้สามารถดำำ�รงชีีพอยู่่�ได้้ปกติิสุุข ด้้วยความกรุุณา (kindness) มีีความเอื้้�ออาทรต่่อผู้้�อื่่�น
คุุณธรรมข้้อนี้้� เป็็นการทำำ�ลายความเห็็นแก่่ตััวในจิิตใจ
2. สีีลััง คืือ การรัักษาศีีลหรืือระเบีียบวิินััย (High moral character) โดย
เฉพาะศีีล 5 ซึ่่ง� เป็็นเกณฑ์์ ชี้้วั� ดั มาตรฐานความเป็็นมนุุษย์์ที่่ส� มบููรณ์์แบบ มีีจริิยปฏิิบัติั ที่่ิ พึ� งึ
ประสงค์์ ทั้้�งทางกาย วาจา และจิิตใจ เคารพกฎหมาย และกฎแห่่งศีีลธรรม ไม่่คอร์์รัปั ชััน มีี
ความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ในสััมมาอาชีีพ ไม่่ประพฤติิผิดิ ในกาม มีีความสัันโดษในคู่่�ครองตนเอง ไม่่
กล่่าววจีีทุุจริติ และไม่่เสพสิ่่�งเสพติิดทุุกชนิิด ตรงข้้ามจะต้้องดููแลสุุขภาพให้้แข็็งแรงอยู่่�เสมอ
ด้้วยการออกกำำ�ลัังกาย ลด ละ เลิิก อบายมุุขทุุกประเภท ที่่�เป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสื่่อ� มศรััทธา
3. ปะริิจาคััง คืือ การบริิจาคหรืือเสีียสละ (Self – sacrifice) การมีีจิิตบริิการ
สาธารณะเพื่่�อสัังคม ไม่่เห็็นแก่่ความเหน็็ดเหนื่่�อย ยึึดถืือประโยชน์์ตนเป็็นที่่�สอง รองจาก
ประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นที่่�หนึ่่�ง หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า เป็็นการเสีียสละความสุุขส่่วนตน เพื่่�อ
ความสุุขของประชาชนส่่วนใหญ่่
4. อาชชะวััง คืือ ความซื่่อ� ตรง (Honesty) ต่่อการทำำ�หน้้าที่่� ไม่่มีีมายา ปฏิิบัติั ิ
ภารกิิจโดยสุุจริิต ไม่่หลอกหลวงผู้้�อื่่�น มีีจิิตใจสะอาด มีีความซื่่�อตรงต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น ทั้้�ง
ต่่อหน้้าและลัับหลััง
5. มััททะวััง คืือ ความอ่่อนโยน (kindness and gentleness) มีีอััธยาศััยไมตรีี
อ่่อนโยน แต่่ไม่่อ่่อนแอ แข็็งแรง แต่่ไม่่แข็็งกระด้้าง กายอ่่อนน้้อม วาจาอ่่อนหวาน จิิตใจ
อ่่อนโยน ไม่่หยิ่่�งยโสโอหััง มีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีีในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� จะก่่อให้้เกิิดความเจริิญ
งอกงามในชีีวิิต
6. ตะปััง คืือ ความเพีียรเผาผลาญกิิเลสในจิิตใจ (Self - control) ด้้วยการ
หมั่่�นฝึึกฝนอบรมจิิตใจตนเองให้้มีีความเข้้มแข็็งในการเอาชนะกิิเลสทั้้�งหลาย การรู้้�จัักข่่ม
ใจต่่อสิ่่�งที่่�เข้้ามายั่่�วยุุ ไม่่ให้้เกิิดความหลงใหลในความสุุขสำำ�ราญ หรืืออำำ�นาจที่่�มีีอยู่่� โดยไม่่
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คำำ�นึึงถึึงกฎหมายและกฎศีีลธรรม หากไม่่ระมััดระวัังการใช้้อำำ�นาจ อาจจะก่่อให้้เกิิดโทษ
ภััยแก่่ตนเองและสัังคมได้้
7. อัักโกธััง คืือ ความไม่่โกรธ (Non – anger) จะต้้องอาศััยขัันติิ สติิ ปััญญา
และความเมตตาเข้้ามาช่่วยระงัับความโกรธ การเป็็นคนจิิตใจเยืือกเย็็น ไม่่เป็็นคนโกรธง่่าย
จะช่่วยส่่งเสริิมบุุคลิิกภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ เมื่่อ� มีีสติิควบคุุมตนเองได้้ ไม่่แสดงพฤติิกรรมไปตาม
อารมณ์์ จะช่่วยส่่งผลเชิิงบวกต่่อสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับคน รอบข้้าง
8. อะวิิหิิงสา คืือ การไม่่เบีียดเบีียน (Non – violence) ไม่่แสวงหาลาภ ยศ
สรรเสริิญ สุุข ด้้วยการบีีบคั้้�นกดขี่่�ข่่มเหงประชาชน จะทำำ�ให้้เสื่่�อมศรััทธาต่่อความเชื่่�อมั่่�น
9. ขัันติิ คืือ ความอดทน (Patience) อดทนต่่องานที่่�ตรากตรำำ� ความเหนื่่�อย
ยาก การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เพื่่อ� ประชาชน มีีจิิตใจที่่�หนัักแน่่นไม่่หวั่่น� ไหวต่่อสิ่่ง� ที่่�มากระทบ มีีสติิ
ควบคุุมตนเองได้้
10. อะวิิโรธะนััง ความไม่่มีีอะไรพิิรุุธ (Non - opposition) ด้้วยการยึึดมั่่�นใน
ความถููกต้้องหรืือธรรมะ จะไม่่หวั่่�นไหวต่่อการพิิสููจน์์ความจริิง เมื่่�อมีีความซื่่�อสััตย์์ ซื่่�อตรง
โปร่่งใส เที่่�ยงธรรม ไม่่มีีพิรุิ ธุ หรืือข้้อบกพร่่องใด ๆ จะไม่่เสื่่อ� มเสีียศรััทธา แต่่ในขณะเดีียวกััน
จะช่่วยเพิ่่�มบารมีีให้้สููงยิ่่�งขึ้้�นไป
จะเห็็นว่่า การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเกี่่�ยวกัับธรรมะเพื่่�อความสุุขของประชาชน
บนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย
ผ่่านหลัักทศพิิธราชธรรม หมายถึึง หลัักธรรมของพระราชา หรืือผู้้�ปกครองบ้้าน
เมืือง เป็็นคุณ
ุ ธรรมที่่�อ่อ่ นละมุุน (Soft power) ไม่่ใช่่อำำ�นาจที่่�แข็็งกระด้้าง (Hard power)
มีีความเหมาะสมในการประยุุกต์์ใช้้ปกครองและบริิหารประเทศ จะทำำ�ให้้ได้้รัับความนิิยม
ชมชอบจากประชาชนและผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชา รัักใคร่่เชื่่อ� ฟััง เชื่่อ� มั่่น� เคารพนัับถืือ การบริิหาร
วิินิิจฉััยสั่่�งการต่่าง ๆ ย่่อมบรรลุุวััตถุุประสงค์์ด้้วยดีี เพราะทุุกคนให้้ความร่่วมมืือร่่วมใจใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� ช่่วยให้้บรรลุุประโยชน์์สููงสุุดต่่อตนเองและสัังคมส่่วนรวม ส��งสำำ�คััญ คืือ
จะต้้องมีีเจตคติิที่่�ถููกต้้องต่่อการรัับรู้้�ว่่าธรรมะนั้้�นมีีประโยชน์์และให้้คุุณค่่า จึึงจะส่่งผลต่่อ
พฤติิกรรมที่่�มุ่่�งหวัังเพื่่�อส่่วนรวม จะเกิิดเป็็นอุุปนิิสััยที่่�ดีีในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�บริิหารบ้้าน
เมืืองให้้เจริิญมั่่�นคง ผ่่านการใช้้อํํานาจอธิิปไตย ซึ่่�งเป็็นอํํานาจสููงสุุด ได้้แก่่ 1) อํํานาจนิิติิ
บััญญััติิ 2) อํํานาจบริิหาร และ 3) อํํานาจตุุลาการ สัังคมเกิิดสัันติิสุุขภายใต้้ธรรมาธิิปไตย
ดัังพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพล
ิ อดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ในพิิธีีเปิิดการประชุุมสมาคมพุุทธศาสนาทั่่�วราชอาณาจัักร ครั้้ง� ที่่� 40 เรื่่อ� ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พระพุุทธศาสนากัับภาวะวิิกฤตของสัังคมไทย เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2541 มีีใจความ
ว่่า “...ธรรมะในพระพุุทธศาสนานั้้�นบริบููิ รณ์์ ด้้วยสััจธรรมที่่�เป็็นสาระและเป็็นประโยชน์์ใน
ทุุกระดัับ ซึ่่ง� บุุคคลสามารถจะศึึกษาและปฏิิบัติั ใิ ห้้เกิิดประโยชน์์ คืือ ความเจริิญผาสุุกแก่่ตน
ได้้อย่่างแท้้จริิง กล่่าวคืือ ผู้้�ปฏิิบััติิธรรมย่่อมจะมีีชีีวิิตและกิิจการงานที่่�ประกอบด้้วยความ
สว่่าง สะอาด และสงบ ที่่�ว่่าสว่่างนั้้�น คืือ มีีปััญญารู้้�เหตุุรู้้�ผล รู้้�ผิิดชอบชั่่�วดีีโดยกระจ่่างชััด
ที่่�ว่่าสะอาดนั้้�น คืือ ไม่่มีีความทุุจริิตทั้้�งกาย วาจา ใจ มาเกลืือกกลั้้�ว เพราะเห็็นจริิงชััดใน
กุุศลและในอกุุศล ที่่�ว่า่ สงบนั้้�น คืือ เมื่่อ� ไม่่ประพฤติิทุจุ ริิตทุุก ๆ ทางแล้้ว ความเดืือดร้้อนจาก
บาปทุุจริิตก็็ไม่่มาแผ้้วพาน คนที่่� ประพฤติิตน ปฏิิบัติั งิ านโดยตั้้ง� อยู่่�ในธรรมอย่่างเคร่่งครััด
จึึงเป็็นผู้้�ที่่มี� ปี กติิสุขุ ร่่มเย็็นไม่่ทำำ�ความเดืือดร้้อนให้้แก่่ตนเอง ผู้้�อื่่น� และสัังคมส่่วนรวม ท่่าน
ทั้้�งหลายผู้้�ตั้้�งใจอุุทิิศแรงกายแรงใจของตนเองเพื่่�อพระพุุทธศาสนา และความผาสุุกของ
ประชาชน จึึงควรจะได้้เพีียรพยายามปฏิิบััติิส่่งเสริิมให้้มหาชนได้้ศึึกษา และปฏิิบััติิธรรมะ
อย่่างทั่่�วถึึง ก็็จะช่่วยให้้แต่่ละบุุคคล ดำำ�รงตนอยู่่�ได้้อย่่างมั่่�นคงและเป็็นสุขุ ในทุุกสถานการณ์์
และช่่วยค้ำำ��จุุนส่่วนรวมมิิให้้เสื่่�อมทรุุดลงได้้ ดัังที่่� ท่่านมุ่่�งหวััง...” (พููลทรััพย์์ ปิิยะอนัันต์์,
2555 : 91) จากพระบรมราโชวาทดัังกล่่าวข้้างต้้น ชี้้�ให้้เห็็นว่่า ธรรมะในพระพุุทธศาสนา
นั้้�น เป็็นสัจั ธรรมความจริิงที่่�สามารถปรัับประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านและการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้
อย่่างสมดุุล เป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจกิิเลสในจิิตใจด้้วยศีีลธรรม อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่
การปกครอง และบริิหารประเทศ เกิิดความผาสุุกร่่มเย็็นร่ว่ มกััน ทั้้�งในปััจจุบัุ นั และอนาคต
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องค์์ความรู้้�ใหม่่

ภาพที่่� 3 การประยุุกต์์ใช้้ธรรมะกัับการเมืืองเพื่่อ� ความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่งธรรมาธิิปไตย

สรุุป

การประยุุกต์์ใช้้ธรรมะกัับการเมืืองเพื่่�อความสุุขของประชาชนบนวิิถีีแห่่ง
ธรรมาธิิปไตย ผ่่านหลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนา นอกจากมีีความรู้้�แล้้ว ยัังมีีจริิยปฏิิบัติั ิที่่�
พึึงประสงค์์ (วิิชชาจรณสััมปัันโน) เมื่่อ� ฝึึกตนดีีแล้้ว ฝึึกคนอื่่นย่
� อ่ มได้้รับั ความเคารพศรััทธา
เกิิดเป็็นคุณค่
ุ า่ ต่่อตนเองและสัังคม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� บทบาทนัักการเมืืองที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ผลประโยชน์์ของประเทศชาติิ ในฐานะเป็็นตััวแทนประชาชนที่่�เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�ในรััฐสภา
จะต้้องยึึดถืือความถููกต้้องหรืือธรรมะเป็็นใหญ่่ เรีียกว่่า “ธรรมาธิิปไตย” อัันเป็็นขุุมพลััง
อำำ�นาจในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� (Right is might) ไม่่ใช่่ถืืออำำ�นาจผลประโยชน์์ส่วน
่ ตนหรืือพวก
พ้้องเป็็นใหญ่่ (Might is right) เป้้าหมายสููงสุุด คืือ มุ่่�งหวัังให้้เกิิดปกติิสุขุ ต่่อชีีวิิตประชาชน
และสัังคมส่่วนใหญ่่ บรรลุุประโยชน์์ที่่�สััมผััสได้้ในปััจจุุบััน (ทิิฏฐธััมมิิกััตถประโยชน์์) ได้้แก่่
ความเชื่่อ� มั่่นศรั
� ทั ธาจากประชาชน ประโยชน์์ในเบื้้�องหน้้าที่่�สัมั ผััสได้้ในความหวััง (สััมปรายิิ
กััตถประโยชน์์) ได้้แก่่ ความภาคภููมิใิ จในการบริิหารประเทศไปสู่่�ความเจริิญในอนาคต และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประโยชน์์สููงสุุด (ปรมััตถประโยชน์์) ได้้แก่่ การก้้าวข้้ามกัับดัักกิิเลสในจิิตใจ และกัับดััก
ประเทศที่่�ขััดขวางการพััฒนา เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
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