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 วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนมา 

คุณลักษณะและความสําคัญของหลักอธิปไตย ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห ความหมาย แนวคิดและ

ประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อประยุกตใชหลักอธปิไตย ตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย และการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาในเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา หนังสือและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และนํามาวิเคราะหสรุปขอมูลในเชิงพรรณนา  

 ผลการศึกษาพบวา ความเปนมาของหลักอธิปไตยเกิดจากการรวมตัวกันของคนใน

สังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัวซ่ึงถือวาเปนหนวยสังคมที่เล็กที่สุด และพัฒนามาเปนสังคมที่ใหญ

ข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปนชุมชนทางการเมือง ดังนั้นหลักอธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยจึงเกิดข้ึนมา

พรอม ๆ กับการเร่ิมกอต้ังรัฐ ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญอยู ๔ ประการ คือ มีความเด็ดขาด เปนการ

ทั่วไป เปนความถาวร และไมสามารถแบงแยกได และมีความสําคัญตอรัฐซึ่งทําใหรัฐมีอํานาจ

บังคับใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีอํานาจในการดําเนินกิจการระหวางประเทศ ประชาชน

ใชเพื่อตรวจสอบรัฐบาล เพื่อการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารประเทศ  

 หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเปนใหญ ความเปนผูมีอํานาจ 

เชน ในพระพุทธศาสนายุคแรก ๆ พระพุทธเจาเปนผูมีอํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจในการออกกฎ 

ระเบียบ ขอปฏิบัติ สําหรับพระสาวก เรียกวา พระธรรมวินัย และแนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตาม

แนวพระพุทธศาสนานั้น มีวิวัฒนาการมาพรอมกับการเจริญและแพรหลายของพระพุทธศาสนา โดย

มีปรากฏอยูในหลักธรรมคําสอน และหลักการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจา หลักอธิปไตยตาม
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แนวพระพุทธศาสนานั้นมีอยู ๓ ประเภท คือ ๑. อัตตาธิปไตย การถือตนเปนใหญ ๒. โลกาธิปไตย 

การถือโลกเปนใหญ และ ๓. ธรรมาธิปไตย การถือธรรม ความถูกตอง ดีงาม และเหตุผลเปนใหญ 

 สวนการประยุกตใชหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้น 

พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึงปฏิบัติตอกัน การดํารงอยู

ในสังคมดวยการยึดหลักธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวยธรรม ทั้งนี้

บุคคลที่จะเขามาเปนผูใชอํานาจแทนประชาชน จะตองเปนบุคคลที่เปนบัณฑิต มีความรู 

ความสามารถ และตองใชอํานาจนั้นใหเปนธรรม โดยยึดหลักธรรมาธิปไตย คือ ความถูกตอง 

ความดีงาม และเหตุผล เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของชาติบานเมือง  

 โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา การยึดหลักธรรมาธิปไตยในการดําเนินชีวิต การ

ปฏิบัติงาน การบริหาร จะชวยแกปญหาสังคม และการเมืองไดอยางแทจริง และจะทําใหเกิดความ

สงบสุขในสังคมไดอยางทั่วถึง ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 
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 ABSTRACT 

  This thesis aims to 1) to study social and political problems concurred in 
Thai society; 2) to study the background, characteristic and significance of supremacy 
existing in Theravada Buddhism; 3) to apply the Buddhist concept on Supremacy for 
solving the social and political problems of Thai society. This paper gathered secondary 
data from documents and research works related to a number of religious texts.  For 
primary data, they were primarily obtained from Tipitaka.  Data analysis was carried out 
by categorizing obtained data into five chapters. 

 From the study, it is found that the origin of the supremacy comes from the 
incorporation of the people in small in a small society which is the family which is 
regarded as the smallest society. It is slowly developed to of the big society up to the 
state of being the community of the polities. So, the principle of supremacy could take 
place together with the setting up of the state which is of the 4 important character is 
fives, namely:- 1. There is absoluteness, 2. There is comprehensiveness 3. There is 
permanence and 4 there is an invisibility. Besides there is also the important to the state 
which enables the state to control the people to be under the law and conduct their 
activities between the countries. So, the people use. Their power to check the 
government and to have coordination in administers the country. 
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 The principle of the supremacy according to the Buddhist way, means the 
supremacy and the state of having the power. Take of example, in the early period of  
Buddhism, the Buddha was of the supreme power. That is to say, He had the power to 
issue the rules of the monks to observe. Such rules are called Dhamma and Vinaya. On 
the other fund, the viewpoint in connection with the principles of the supremacy 
according to the viewpoint in the Buddhism, is of the development together with the 
development and the spread of Buddhism as appearing in the teaching principles and 
the principle of issuing the Vinaya by the Buddha. The principles of supremacy in 
Buddhism are of 3 types, namely:- 1. Atibhipateyya, meaning to take oneself to be 
supreme. 2. Lokadhipateyya, meaning to take the world to be supreme. And 3. 
Dhammadhipateyya, meaning to take the Doctrines, the righteousness, the goodness 
and the reasons to be supremacy. 

 Regarding the application of the principle of supremacy according to the 
Buddhist way in Thai societies, the Buddha taught the human beings to live Together in 
societies by corsiclering their duties to wand one another, and by living in societies with 
the Doctrinal principles just to make the societies be pleasant and be the society full of 
the Doctrinal  principles. By this way, one who is to use one is power on behead of the 
power in general must be the wise one who is of knowledge, ability and the usage of 
power rightly by holding the principle of the doctrinal supremacy which is the state of 
righteousness, goodness and reasonability for the people is happiness and the stability 
of the nation. 

 In conclusion, it can be said that to hole the principle of supremacy in 
earring out one is life, in working and in administering the work will help us to really solve 
the social and political people us and will camas happiness to arise in societies 
throughout both in Thai and in worldly societies. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

และวิทยานิพนธเลมนี้  สําเร็จไดก็ดวยความเมตตานุเคราะหจากอาจารยหลาย ๆ ทาน ที่ไดให

คําปรึกษา แนะนําช้ีแนะในส่ิงที่ผูวิจัยไมเขาใจและไดใหแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคในการทํา

วิทยานิพนธเลมนี้  โดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระศรีวชิราภรณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ

นครสวรรค รองเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร ที่เมตตานุเคราะหเปนประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  พระเดชพระคุณพระครู สิ ริ คี รี รักษ  อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค                             

ที่เมตตานุเคราะหเปนกรรมการที่ปรึกษา และ ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี  ที่อนุเคราะหเปนกรรมการที่

ปรึกษา ซึ่งผูวิจัยไดรับความเมตตานุเคราะหและความอนุเคราะหจากอาจารยทั้งสามทานเปนอยางดี

ตลอดมา จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได 

ทั้งนี้  ในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ นอกจากไดรับความเมตตานุเคราะหจากอาจารยทั้งสาม

ทานแลวนั้น จะสําเร็จสมบูรณไมไดถาไมไดรับความเอ้ือเฟอจากคณาจารยวิทยาลัยสงฆนครสวรรค              

อีกหลายทาน โดยเฉพาะอาจารยอานนท เมธีวรฉัตร หัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา อาจารย

ประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค  ที่ใหคําปรึกษา แนะนําในการทําวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จ  

อาจารยกิตติพัฒน   รัศมี  อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆนครสวรรค  ไดใหคําปรึกษาแนวทางในการ

ทําวิทยานิพนธเร่ืองนี้ ขอบคุณพระสมบัติ ฐิติญาโณ และพระธีรเดช อธิปฺโญ ที่ใหความ

ชวยเหลือในดานการพิมพคอมพิวเตอร และพิสูจนอักษร เจาหนาที่หองสมุด วิทยาลัยสงฆ

นครสวรรคทุกทานที่ไดเอ้ือเฟอทางดานขอมูล และอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลในการ

ทําวิทยานิพนธเลมนี้จนเสร็จสมบูรณ 

การทําวิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยไดจัดทําข้ึน เพื่อประกอบการศึกษาและเปนการประมวล

ความรูของผูวิจัยจากการศึกษามาตลอดหลักสูตร และหากคุณประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากการวิจัยคร้ังนี้ 

ผูวิจัยขอคุณประโยชนนั้น จงเกิดแกบิดา มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย ผูมีอุปการคุณทุกทานที่ไดมี

สวนในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา แนวทางในการทําวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จ และสมบูรณในที่สุด 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย            ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ           ค 
กิตติกรรมประกาศ            จ 
สารบัญ             ฉ 
คําอธิบายสญัลักษณและคํายอ          ฌ 

บทที่ ๑  บทนํา            ๑ 

 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา       ๑ 

 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย         ๓ 

 ๑.๓   ขอบเขตของการวิจัย         ๓ 

 ๑.๔  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย       ๔ 

 ๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัที่เกี่ยวของ       ๔ 

 ๑.๖  วิธีการดําเนนิการวิจยั         ๘ 

 ๑.๗  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ         ๘ 

บทที่ ๒  ความเปนมาคุณลักษณะ และความสําคัญของหลกัอธิปไตย     ๙ 

 ๒.๑  ความเปนมาของหลักอธิปไตย        ๙ 

  ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดรัฐ       ๙ 

  ๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตย     ๒๒ 

 ๒.๒  คุณลักษณะของหลักอธิปไตย      ๒๖ 

  ๒.๒.๑ ลักษณะของอํานาจอธิปไตย      ๒๗ 

  ๒.๒.๒ ประเภทของอํานาจอธิปไตย      ๒๘ 

๒.๓   ความสําคัญของอธิปไตย      ๓๑ 

๒.๔   สรุปวิเคราะห        ๓๕ 
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สารบัญ (ตอ) 

บทที่ ๓ ความหมาย แนวคิด และประเภทของหลักอธิปไตย 
 ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท      ๓๗ 

 ๓.๑  ความหมายของหลักอธิปไตยตามแนวพระพทุธศาสนา    ๓๘ 

 ๓.๒  แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพทุธศาสนา   ๔๑ 

  ๓.๒.๑  หลักอธิปไตยในธรรม      ๔๒ 

   - คุณธรรมของกษัตริยจากสุมังคลชาดก    ๔๓

   - พระราชาผูมศีีลาจารวัตรทีดี่งามจากสงัวรชาดก  ๔๔ 

   - คุณธรรมของนักบริหารจากมหากปชาดก   ๔๕

   - คุณธรรมของนักบริหารจากกปชาดก    ๔๖ 

  ๓.๒.๒  หลักอธิปไตยในวนิัย      ๔๗ 

   - พิธีอุปสมบท       ๔๙ 

   - พิธีกฐิน       ๕๐ 

   - พิธีรับสังฆทาน      ๕๑ 

   - หลักอธิปไตยในระบบอาวโุสภันเต    ๕๒ 

   - องคกรสงฆกบัความเปนอธปิไตย    ๕๕ 

 ๓.๓ ประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา   ๖๐ 

  ๓.๓.๑  อัตตาธิปไตย       ๖๑

  ๓.๓.๒  โลกาธิปไตย       ๖๒ 

  ๓.๓.๓  ธรรมาธิปไตย       ๖๒ 

 ๓.๔   เปรียบเทียบหลักอธิปไตยในสังคมไทยกับพระพุทธศาสนา   ๖๘ 

  ๓.๔.๑  อุดมการณ        ๖๙ 

  ๓.๔.๒  หลักการ        ๗๑ 

  ๓.๔.๓  อํานาจ        ๗๔ 

  ๓.๔.๔  บทลงโทษ        ๗๗ 

 ๓.๕  สรุปวิเคราะห        ๗๘

  

 
 



 ซ 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทที่ ๔  การประยุกตใชหลกัอธิปไตยในสังคมไทย     ๘๐ 

 ๔.๑  ธรรมาธปิไตยในสังคมไทย       ๘๑ 

  ๔.๑.๑ สังคม        ๘๑

  ๔.๑.๒ การถือหลักเหตุผล      ๙๐  

  ๔.๑.๓ การแกปญหาและการตัดสินใจ     ๙๓  

 ๔.๒  การใชหลักอธิปไตยในสังคมไทย      ๙๕ 

  ๔.๒.๑ รัฐธรรมนูญ        ๙๖

  ๔.๒.๒ สถาบันนิติบัญญัติ      ๙๘  

  ๔.๒.๓ สถาบันบริหาร                  ๑๐๐ 

  ๔.๒.๔ สถาบันตุลาการ             ๑๐๑

  ๔.๒.๕ ระบบราชการ ๑๐๓ 

 ๔.๓  การประยุกตใชหลักอธิปไตยในระดับบุคคล ๑๐๕ 

  ๔.๓.๑ ศีลหรือวินัยสําหรับนักปกครองและนักบริหาร ๑๐๖ 

  ๔.๓.๒ หลักธรรมสําหรับนกัปกครองและนักบริหาร ๑๐๗ 

   - ราชสังคหวัตถุ ๔ ๑๐๗ 

   - พรหมวหิาร ๔ ๑๐๘

   - อคติ ๔ ๑๐๙

   - หลักทศพธิราชธรรม ๑๐๙ 

   - จักรวรรดิวัตร ๑๑๐

   - สัปปุริสธรรม ๗ ๑๑๒ 

  ๔.๔  สรุปวิเคราะห  ๑๑๖ 

บทที่ ๕   สรุป อภิปรายผลการวิจยั และขอเสนอแนะ                 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๘ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจยั  ๑๒๑
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ  ๑๒๕
บรรณานุกรม   ๑๒๖ 
ประวัติผูวิจยั     ๑๓๓ 



 
 

ฌ 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
การใชอักษรยอ 

อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานิพนธนี้  ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกทั้งภาษาบาลี

และภาษาไทยฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ   ๒๕๐๐  และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                        

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ เรียงตามลําดับ

ดังตอไปนี้ 
 

พระวินัยปฎก 
วิ.มหา.   (ไทย) = วินัยปฎก  มหาวิภังค   (ภาษาไทย) 

วิ.ม.   (ไทย) = วินัยปฎก  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

วิ.จู.   (ไทย) = วินัยปฎก  จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 
ที. ปา.   (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนกิาย   ปาฏิกวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ที.ปา.   (ไทย)  = สุตตันตปฎก  ทีฆนกิาย   ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 

ที.ม.   (ไทย)  = สุตตันตปฎก  ทีฆนกิาย   มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

ม.ม.   (ไทย)  = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย   มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 

สํ.ส.   (ไทย)  = สุตตันตปฎก  สังยตุตนิกาย  สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 

อง.ติก.   (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกกฺ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.ปฺจก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 

ขุ.ช.   (ไทย)  = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ชาดก   (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
ที.ม.อ.   (ไทย)  = ทีฆนกิาย     สุมังคลวิลาสินี    มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.อ.   (ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา   (ภาษาไทย) 

 
 
 
 



 
 

ญ 

การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี  ใชระบุชื่อคัมภีรและระบุ  เลม/ขอ/ หนา  

ตามลําดับ เชน  วิ.มหา.  (บาลี) ๑/๑/๑  หมายถึง  การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีร  พระวินัยปฎก  

ฉบับภาษาบาลี  เลมที่ ๑  ขอที่ ๑  หนาที่ ๑ 

การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ใชระบุคัมภีรและระบุถึง เลม/ขอ/หนา  

ตามลําดับ  เชน  ที .ม .  (ไทย )  ๑๐ /๔๐๒ /๓๓๕ .  หมายถึง  การอาง อิงนั้นระบุถึง คัมภีร                         

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ ๑๐ ขอที่ ๔๐๒ หนาที่ ๓๓๕ 

สวนการอางอิงอรรถกถา จะแจงชื่อ คัมภีร/ขอ/หนา ตามลําดับ เชน ขุ.ธ.อ. (ไทย),                

๖/๙๔/๓๕๕.  หมายถึง ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา ภาษาไทย ปฐมสมันตปสาทิกา                 

แปล ภาค ๖ ขอ ๙๔ หนา ๓๕๕    
 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          

 มนุษยทุกคนมีฐานะเปนสมาชิกของสังคมท่ีตนอาศัยอยูและมีความสัมพันธดาน          

ตาง ๆ ตอกัน ตลอดจนการพึ่งพาอาศัยอยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ โดยมีเปาหมายเพื่อความอยู

รอดและความผาสุกของมนุษยเอง แตเนื่องจากธรรมชาติมนุษยมีอวิชชาหรือความไมรูเปนพื้นฐาน

ประกอบกับขาดการขัดเกลาทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ จึงกอใหเกิดปญหาทางสังคมข้ึนซึ่งปญหา

ดังกลาวเปนส่ิงที่เกิดข้ึนกับตัวมนุษยเอง เพราะเมื่อมนุษยสรางสังคมมา สังคมจะสงบและผูคนจะ

อยูรวมกันอยางเปนสุขได ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของความเปนสมาชิกที่ดีของสังคม๑  

 ในการปกครองทุกระบบ นักการเมืองมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหกลไกของระบบ

การปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกสังคม หากเราศึกษาเร่ืองวิวัฒนาการ

ของชุมชนและความเปนมาของผูนําจากคัมภีรพระพุทธศาสนา จะพบวานับต้ังแตมนุษยไดรวมตัว

กันเปนชุมชนเล็ก ๆ ประกอบดวยผูคนในเผาเดียวกัน มนุษยประสบปญหาแรก คือ ปญหาทาง

ศีลธรรมในชุมชน ทําใหมนุษยคิดถึงผูนําและชนิดของผูนําโดยคนในชุมชนนั้นไดประชุมลงมติกัน

เลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เชน มีรูปงาม บุคลิกภาพดี มีอํานาจมากกวาใหเปนผูนํา พรอม

กับมอบอํานาจใหผูที่ไดรับเลือกเปนผูนําสามารถกําจัดผูที่ตองกําจัด ตําหนิผูที่ตองตําหนิ เนรเทศผู

ที่ตองเนรเทศได อํานาจที่วานี้ตอมาในทางการปกครองเรียกวา อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) 

เปนอํานาจสูงสุดที่ผูนํานําไปใชในการปกครองประเทศ อํานาจอธิปไตยนี้แมจะเปนของประชาชน 

แตผูที่ใชอํานาจดังกลาว คือ นักการเมือง เนื่องจากอํานาจเปนใหญในโลก ดังนั้น นักการเมืองจึง

เปนผูมีอิทธิพลที่สามารถสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนในทุกดาน เพราะนักการเมือง

                                                 
๑

 พระมหาบุญเพียร ปฺวิริโย (แกววงศนอย), แนวคิดและวิธีขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน

ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), บทนํา. 



 ๒ 

มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และดําเนินตามนโยบายในการบริหารประเทศ๒ เปนผูมีบทบาท

สําคัญ คือ เปนผูใชอํานาจ และอํานาจนั้นไมใชอํานาจธรรมดา แตเปนอํานาจอธิปไตย ซึง่เปนอํานาจ

เด็ดขาด (absoluteness) ครอบคลุม (comprehensive-ness) มีความถาวร (permanence) และไม

อาจถูกแบงแยกได ทั้งนี้เพื่อใหนักการเมืองสามารถบริหารประเทศโดยสะดวกฉับไว และเกิด

ประสิทธิผล ตามเจตนารมณของเจาของอํานาจ คือ ประชาชน๓ 

 ปจจุบันนักการเมืองไทยสวนใหญขาดความสามัคคี ไมไววางใจซ่ึงกันและกันใช

อํานาจโดยมิชอบ แสวงหาประโยชนตนและพวกพอง กาวกายแทรกแซงขาราชการประจํา

ดําเนินการทางการเมืองหยอนประสิทธิภาพ พรรคการเมืองมุงอํานาจเปนสวนใหญ และไมอยู

รวมกันทํางานดวยอุดมการณนิยม ยึดหลักประโยชนนิยม มุงผลประโยชนของพวกพองเปนใหญ

อันเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองที่ไมพึงประสงค อาจ

ทําไดโดยวิธีทางของกฎหมาย ใชระบบควบคุมบุคคลโดยแนวปรัชญาที่วา แมตัวบุคคลจะไมดีแต

ถาระบบดีก็สามารถควบคุมคนไมดี ไมใหทําชั่วได อยางไรก็ตาม กฎหมายแมจะเขมงวด เครงครัด 

และรัดกุมเพียงไร ก็ควบคุมไดเฉพาะพฤติกรรมภายนอกเทานั้น สมุฏฐานแหงความช่ัวเกิดจาก

จิตใจของคน หากใจยังไมไดรับการพัฒนาใหซึมซับในการเกลียดช่ัวกลัวบาป ใหเกิดหิริโอตตัปปะ 

กฎหมายจะชวยอะไรไมไดมากนัก การจัดระบบใหดี ตองควบคูกับการพัฒนาคนใหมีธรรม เมื่อใด

ก็ตามที่ผูปกครองหรือนักการเมืองมีธรรม ประชาชนก็มีความสงบรมเย็น ดังพระพุทธองคตรัสวา 

“ในแวนแควนของนักการเมือง ผูมีเมตตาธรรม มีความมั่นคงประชาชนจะนอนเปนสุข เหมือนนอน

อยูในบานของตัวเอง ในรมเงาเย็นสบาย”๔ นักการเมืองจะตองอาศัยธรรม ตองสักการะ เคารพนับ

ถือ เอ้ือเฟอตอธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรมเปนตัวนํา มีธรรมเปนอํานาจ (ธรรมาธิปไตย) ใหการ

รักษา คุมครอง คนภายใน ทหาร นักปกครองผูติดตาม พราหมณ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท 

ตลอดถึงสัตวมีนกและเนื้ออยางเปนธรรม๕ หากนักการเมืองขาดหลักธรรมประจําใจ จะมีผลตอ

                                                 
๒มนตรี  ธีรธรรมพิทักษ, “จริยธรรมกับภาวะผูนํา: ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตรใน

มหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ที่มีตอผูนําทางการเมือง”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 
๓วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพคร้ังที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแสงสุทธิ การ

พิมพ, ๒๕๒๓), หนา ๒๒๑. 
๔ ขุ.ช. (ไทย), ๒๘/๕๐/๑๑. 
๕ ที.ปา. (ไทย), ๑๑/๓๕/๖๕. 



 ๓ 

ความเส่ือมของประเทศชาติ นักการเมือง ถึงจะมีกําลังอํานาจ แตเปนคนพาล ยอมไมเปนผลดี แต

ถานักการเมืองเปนปราชญและมีกําลังเขมแข็ง จึงจะเปนผลดี๖ 

 ดวยอาศัยปญหาดังกลาว ถาหากผูปกครองหรือนักการเมืองสามารถฝกฝนอบรมตน 

ใหมีคุณธรรมได ประเทศชาติจะไดผูปกครองที่ดี มีคุณธรรม มีผลใหไดรับความเคารพและยอมรับ

นับถือจากผูใตปกครอง และจะเปนผูที่นําความสุขสงบรุงเรืองมาสูรัฐ ชาติบานเมือง ถือไดวาเปน

การปกครองใชอํานาจดวยอาศัยธรรม เปนแบบธรรมาธิปไตย และพระพุทธเจาก็ไดตรัสเกี่ยวกับ

หลักธรรมสําหรับนักปกครอง นักบริหาร หรือแมแตสําหรับคนทั่วไป เชน อธิปไตยไวในคัมภีร

พระพุทธศาสนาผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษา  อธิปไตย ดังกลาวที่ปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนา เพื่อที่จะประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมประเทศชาติตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

  

๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนมา คุณลักษณะและความสําคัญของหลักอธปิไตย 

  ๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห ความหมาย แนวคิดและประเภทของหลักอธิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท  

  ๒.๓ เพื่อประยุกตใชหลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย 

 

๓.  ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ที่มุงศึกษาวิเคราะห 

ความเปนมา ความหมาย แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการไดมาซ่ึงอธิปไตย (ความเปน

ใหญ) ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท การใชอํานาจที่ถูกตอง เปนธรรม และการประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสังคมประเทศชาติ  

                                                 
๖ ดูรายละเอียดใน ขุ.ช. (ไทย), ๒๗/๑๐๓๑-๓๒๒/๒๑๐. 



 ๔ 

๔. คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 

  ๔.๑ อธิปไตย หมายถึง “ความเปนใหญ” ในทางการปกครองหมายถึงอํานาจสูงสุด 

(Sovereignty) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของความเปนรัฐ สวนในทางพระพุทธศาสนา หลัก

อธิปไตย หมายถึง ความเปนใหญ อํานาจในการปกครอง อํานาจที่ประกอบดวยธรรม การใช

อํานาจโดยธรรม ใชเหตุผล ความถูกตอง ความดีงาม เปนหลักในการปฏิบัติ 

  ๔.๒ อัตตาธิปไตย หมายถึง ถือตนเปนใหญ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักด์ิศรี เกียรติภูมิ

ของตนเปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนและส่ิงที่เนื่องดวยตนเปนใหญ  

  ๔.๓ โลกาธิปไตย หมายถึง ถือโลกเปนใหญ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ

หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาสรรเสริญ กระทําการดวยการปรารภจะเอาใจหมูชน  

  ๔.๔ ธรรมาธิปไตย หมายถึง ถือธรรมเปนใหญ ถือหลักการความจริง ความถูกตอง 

ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง  

  ๔.๕ นักปกครอง หมายถึง บุคคลผูที่ทําหนาที่ในการปกครอง เชน พระราชา 

นักการเมือง ที่มีหนาที่ในการปกครองและบริหารประเทศชาติ 

  ๔.๖ นักบริหาร หมายถึง นักการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น ที่มีหนาที่ในการ

เขามาใชอํานาจในการบริหารบานเมืองแทนประชาชน  

 

๕.  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ 

  ๕.๑ เอกสารที่เกี่ยวของ  

  สุวัฒนา เพชรทองคํา คุณหญิง ไดกลาวไวใน”เอกสารวิจัยสวนบุคคล                 

เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง” วาคนที่เขาไปเปนนักการเมืองที่ตองผาน

การเลือกต้ังและที่ตองเขาสูตําแหนงบริหาร เปนรัฐบาลปกครองชาติบานเมืองสวนใหญตองใชเงิน

จํานวนมาก คนจนถาหากไมมีบารมีและดีสุดยอดจริง ๆ ไมมีสิทธิแมจะเปนคนดี มีคุณธรรม 

ความรู ความสามารถปานใด ก็ไมสามารถเขาสูตําแหนงได การเลือกต้ังเต็มไปดวยการซื้อสิทธิ์

ขายเสียง ประชาชนถูกมอมเมา ถูกซ้ือขายไมตางอะไรกับวัตถุส่ิงของ นักการเมืองก็ต้ังหนาต้ังตา

หาแตเงิน เพื่อใชหนี้ และเตรียมไวสําหรับการซ้ือเสียงเลือกต้ังในคร้ังตอไป การเมืองของไทยจึงมี

การผูกขาดโดยคนจํานวนนอย ที่สวนมากจะเปนนายทุนผูมีเงิน คนมีเงินเทานั้นคือคนที่มีเกียรติ 

เปนที่ยอมรับนับถือในวงการเมือง และมีโอกาสเปนผูนําพรรค ยึดพรรคและเปนผูบริหารประเทศ มี



 ๕ 

สัจธรรมที่พึงสํานึกใหไดอยูเสมอทุกส่ิงมาอยางไหนก็ไปอยางนั้น มาดวยเงินก็ตองไปหรือตายดวย

เงิน การขาดจริยธรรมทางการเมืองเปนเร่ืองกลาวขานกันมาก เพราะการที่จะใหนักการเมืองไทย

ละอายตอการทําผิดทําชั่ว โดยแสดงความรับผิดชอบนั้น ดูแทบจะเปนการหาบอน้ําในทะเลทราย

นอกจากนั้น การขาดความรูความเขาใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนวา

ประชาชนจะสนใจเอาใจใสการเมือง ในสวนการเลือกต้ังและสวนใหญเขาใจวา การเมืองคือการ

เลือกผูแทน การหาเสียง การแขงขัน การประกาศตัวของผูสมัคร พรรคการเมืองผูนําพรรคและการ

หาผูบริหารประเทศเพื่อหาประโยชนให๗ 

  ปรีชา  ชางขวัญยืน  ไดกลาวไว ในหนัง สือ  “ทรรศนะทางการเมืองของ

พระพุทธศาสนา” วาการปกครองโดยธรรมหรือการใชอํานาจธรรมนั้นตองอาศัยผูที่มีธรรม

ประจําตัวเพราะธรรมเปนนามธรรม จะยังประโยชนใหเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยคนผูปฏิบัติธรรมมี

จิตใจและเจตนาที่จะปกครองใหเปนธรรมไมเอนเอียงไปตามอคติตาง ๆ ไมวาจะเปนสุริยจักรหรือ

รัศมีอันรอนแรงของดวงอาทิตยหรือจักรแกวของพระจักรพรรดิราชยอมไมอาจยังความรมเย็นเปน

สุขแกประชาชนไดเทากับธรรมจักร พระพุทธองคทรงหมุนธรรมจักรนี้เพื่อมวลมนุษย ผูปกครองไม

วาในระดับใด ๆ หากประสงคจะเปนผูปกครองโดยธรรมยอมตองฝกฝนตนตามธรรมแลวเปนผูชวย

หมุนธรรมจักรเพื่อแผธรรมอันรมเย็นไปในหมูประชาชนพลเมือง ทศพิธราชธรรมอันพระพุทธองค

ทรงสอนแกกษัตริยในระบอบราชาธิปไตยเพ่ือมิใหใชอํานาจรุกรานบานเมืองอ่ืน แตมุงทํานุบํารุง

อาณาประชาราษฎรก็ดี อปริหานิยธรรมอันทรงสอนเก่ียวกับกษัตริยลิจฉวีเพื่อความเขมแข็งแก

นครเล็กซ่ึงมักถูกรุกรานจากแควนใหญก็ดีเปนธรรมที่เหมาะแกการปกครองแตละชนิด เพื่อความ

มั่นคงของระบอบการปกครองแตละอยาง แตทวาในที่สุดแลวความมั่นคงทางการเมืองก็หาไดเปน

จุดหมายไม หากแกเปนวิถีทางสรางความสุขแกประชาชน พระพุทธองคมิไดทรงปรารถนาจะสราง

ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด๘ 

  พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ไดกลาวไวในหนังสือ “พระพุทธศาสนา 

ศาสนาประจําชาติไทย” วาวิธีที่จะกอใหเกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันทในสังคมและ

ประเทศชาติ ผูปกครองผูบริหารประเทศชาติจึงตองอาศัย “หลักพุทธธรรมนําใหสามัคคี

                                                 
๗ สุวัฒนา เพชรทองคํา คุณหญิง, เอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาจริยธรรม

นักการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๖), หนา ๕๔-๕๕. 
๘ ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สามัคคีสาสน จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๒๕. 



 ๖ 

สมานฉันท” คือ พึงดําเนินการบริหารประเทศชาติดวยหลักความถูกตอง ความเหมาะสม ความ

บริสุทธิ์ ความยุติธรรม และมุงมั่นปฏิบัติการดวยความเสียสละ และพึงสงเสริมใหประชาชนในชาติ

ปฏิบัติตอกันดวย สาราณิยธรรม ตามพระพุทธดํารัสที่ไดยกข้ึนกลาวขางตน๙   

  พระมหาณรงค กนฺตสีโล ไดกลาวไวในหนังสือ “จุดเดนของพระพุทธศาสนา” วา 

ประชาธิปไตยถือวาเปนรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในโลกปจจุบัน ประชาธิปไตยจะมี

เนื้อหาที่สมบูรณไดตองครอบคลุมถึงเร่ือง เสรีภาพ สิทธิความเสมอภาค ความยุติธรรม เนื้อหา

เหลานี้มีปรากฏชัดเจนในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  ตามหลักพระพุทธศาสนา 

ประชาธิปไตยที่จะสมบูรณทุกแงมุม และเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ตองมี

หลักธรรมาธิปไตยเปนรากฐาน๑๐  

  จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาวไวในหนังสือ “สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร”                 

วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาหนึ่งของโลกที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอม หรือขัดเกลา

อุปนิสัยใจคอของบุคคลใหละเอียดออน สวยงาม มีความรัก ความเมตตา หรือความเอ้ืออาทร ตอ

กันและกัน หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเกิด

ประโยชนผูที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด และตอเนื่องจะมี

บุคลิกภาพสงางามมีจิตใจเยือกเย็นและเปนสุข และเปนบุคคลที่สังคมปรารถนามากที่สุด๑๑ 

  ๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  สุวิน สุขสมกิจ ไดศึกษาเร่ือง “พุทธปรัชญากับการเสริมสรางภาวะผูนํา ศึกษา

กรณีกลุมผูนําระดับกํานัน ผูใหญบาน” พบวา หลักพุทธปรัชญามีสวนสําคัญในการสรางเสริม

ความเปนผูนํา ทั้งนี้เพราะหลักพุทธปรัชญามีหลักธรรมธรรมสําหรับการปกครองตนเองและผูอ่ืน 

หลักในการสรางสัมพันธภาพอันดี ความสามัคคีของหมูคณะและความดีงามแหงสังคม นอกจากนี้

ยังพบวา ผูนําที่ปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญา ยังกอใหเกิดอํานาจทางใจหรืออํานาจแหงธรรมที่จะ

ทําใหผูอ่ืนรักศรัทธา และเช่ือถือดวยความจริงใจ อํานาจนี้เปนอํานาจที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติความ

                                                 
๙ พระราชญาณวิสิฐ, พระพุทธศาสนา ศาสนาประจําชาติไทย, พิมพคร้ังที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร  : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๔๙-๕๐. 
๑๐ พระมหาณรงค กนฺตสีโล, จุดเดนของพระพุทธศาสนา, พิมพคร้ังที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :             

ทรีโอแอดเวอรไทซิ่งแอนดมีเดีย จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๔๓. 
๑๑ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๕๖. 



 ๗ 

ดี ความงาม และความเจริญ อันถูกตองตามหลักแหงเหตุผลที่เกิดข้ึนจากปญญาผูนําชนิดนี้จะมี

ธรรมานุภาพแตผูนําประเภทนี้จะเปนผูนําในทางวิญญาณ โดยใชอํานาจเพื่อการครองใจผูอ่ืน ทํา

ใหผูอ่ืนศรัทธาและเช่ือฟง สามารถชักจูงและโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหคลอยตามไปในทางที่ถูกที่ควร

โดยมิจําเปนตองใชอํานาจการบังคับ การใหรางวัลการใหคุณใหโทษ ตามระเบียบแบบแผนหรื

อธรรมเนียมใดทั้งส้ินหลักพุทธปรัชญาจึงมีคุณคาตอการเสริมสรางภาวะผูนํา๑๒ 

  ชลธี ยังตรง ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ” พบวาทาน

พุทธทาสภิกขุมีความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเถรวาท นอกจากนั้นยังไดนําเอาหลักการ

บางอยางของพระพุทธศาสนานิกายเซ็น และหลักการคริสตศาสนาตามความเขาใจของทาน

อธิบายความคิดทางการเมืองของทาน ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุมีความเปนพลวัต

ตามสภาพการณทางสังคมและการเมืองที่เปนอยูในขณะที่ทานเสนอความคิด และความคิด

ทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุนั้นสามารถพิจารณาได ๒ สวน คือ สวนแรกในฐานะหลักการหรือ

คุณคาทางดานจิตใจ ทานเสนอวา หลักการใดก็ตาม ถาหากประกอบดวยหลักธรรมแลว ถือวาเปน

ระบบการเมืองที่ถูกตอง เปนระบบการเมืองแบบธัมมิกสังคมนิยม และสวนที่สองในดานของระบบ

การปกครอง ทานเห็นวา การปกครองที่ผูปกครองใชวิธีการปกครองเผด็จการโดยมีธรรมกาํกบั เปน

การปกครองที่ดีที่สุด๑๓ 

  สมบัติ จันทะวงษ ไดศึกษาเร่ือง “ความคิดทางการเมืองของพระเทพเวที 

(ประยุทธ ปยุตฺโต)” พบวาสังคมที่ดีไดแกสังคมแบบธรรมาธิปไตย คือ สมาชิกถือธรรมถือความ

ถูกตองเปนใหญ ในการกระทําและวินิจฉัยตาง ๆ สําหรับการเมืองทานมองวา คือ งานรัฐที่มุงตอ

ประโยชนสุขของสังคมสวนรวม สวนรูปแบบการปกครองที่ดี คือ รูปแบบใดก็ไดที่เปนไปเพื่อความ

สันติสุขของสังคมปญหาสังคมการเมืองไทยคือ การพัฒนาที่ขาดความสมดุล อันมีสาเหตุมาจาก

อิทธิพลของอารยธรรม วัฒนธรรมตะวันตก ทางออกจึงอยูที่การกลับมาพัฒนาพื้นฐานภูมิปญญา

วัฒนธรรมไทย คือ นําหลักพระพุทธศาสนามาใชในการพัฒนา โดยประยุกตใชอยางมีคุณและมี

ความหมาย ตามความเหมาะสมในแตละกรณี ในแตละกาลเทศะ๑๔ 

                                                 
๑๒ สุวิน สุขสมกิจ, “พุทธปรัชญากับการเสริมสรางภาวะผูนํา ศึกษากรณีกลุมผูนําระดับกํานัน 

ผูใหญบาน”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓. 

๑๓ ชลธี ยังตรง, “ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ” วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๒. 
๑๔สมบัติ จันทะวงษ, ความคิดทางการเมืองของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), สารนิพนธ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๓๕. 



 ๘ 

๖.  วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๖.๑ การดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีวิธีการดําเนินการและข้ันตอนของการ

วิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ คือ 

  ๖.๑.๑ สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 

ที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตอไปนี้ 

  ๖.๑.๒ เอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสสตาง ๆ 

  ๖.๑.๓ เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร งานวิจัย และ

หนังสืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 ๖.๒ การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยคร้ังนี้ เมื่อผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก

แหลงขอมูลดังกลาวขางตนนั้นแลว ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้ 

  ๖.๓.๑ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปรียบเทียบ

กับเนื้อหา (ตัวขอมูล) 

  ๖.๓.๒ ผูวิจัยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนเกณฑในการวิเคราะห

ขอมูล และตัดสินใจ 
 

๗. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ๒.๑ ไดทราบความเปนมา คุณลักษณะและความสําคัญของหลักอธิปไตย 

  ๒ .๒  ไดทราบความหมาย  แนวคิดและประเภทของหลักอธิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท  

  ๒.๓ สามารถประยุกตใชหลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยได

อยางถูกตอง 

 

 



 

บทที่ ๒ 

ความเปนมา คุณลักษณะ และความสําคัญของหลักอธิปไตย 
 

 ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอในประเด็นสําคัญ เกี่ยวกับอธิปไตยทั่วไปซ่ึงทางผูวิจัยจะ

ทําการศึกษา เกี่ยวกับความเปนมา คุณลักษณะ และความสําคัญของอธิปไตยโดยทั่วไป ฉะนั้น

เมื่อพูดถึงคําวา อธิปไตย ซึ่งหมายถึง ความเปนใหญ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึนเกี่ยวกับ

คําวา อธิปไตย ผูวิจัยจะไดเพิ่มคําวา อํานาจ เขาไปใหงายตอการศึกษาเกิดเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน และ

ตอมาในทางการเมืองเรียกวา อํานาจอธิปไตย ซึ่งหมายถึง อํานาจสูงสุดภายในรัฐ และเปน

องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหรัฐเปนรัฐที่สมบูรณ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึนเกี่ยวกับ 

อํานาจอธิปไตย ก็ตองศึกษาควบคูไปกับการศึกษาเร่ืองรัฐ ดังที่ผูวิจัยจะไดนําเสนอทีละประเด็น

ดังตอไปนี้ 

๒.๑  ความเปนมาของอธิปไตย 

 ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกําเนิดรัฐ 

 รัฐ (State)  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา แวนแควน บานเมือง 

ประเทศ มาจากคําบาลี รัฎฐ หรือ ราษฎร ในภาษาสันสกฤต รัฐเปนหนวยการเมืองที่สําคัญที่สุด๑ 

 อริสโตเติล  (Aristotle)  กลาววา รัฐ เปนวิวัฒนาการทางธรรมชาติของมนุษย ซึ่ง

เร่ิมจากปจเจกบุคคลแลวขยายออกเปนครอบครัว จากครอบครัวเปนหมูบาน จนถึงเมือง และนคร

รัฐในที่สุด  ซึ่งเปนจุดสุดยอดทางพัฒนาการของมนุษย เมื่อมนุษยอยูเมืองเปน ยอมสามารถใช

ศักยภาพที่ซอนเรนอยูภายในตนใหบังเกิดผลทางอารยธรรมไดอยางเต็มที่๒ และรัฐเปนสังคมสูงสุด 

โดยไดรวบรวมเอาสังคมทั้งหลายเขาไวดวยกันทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคที่จะบรรลุความดีงามข้ัน

                                                  

 ๑โกวิท วงศสุรวัฒน, พ้ืนฐานรัฐศาสตรกับการเมืองในศตวรรษที่ ๒๑, พิมพคร้ังที่ ๒, (นครปฐม : 

โรงพิมพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน, ๒๕๔๖), หนา ๒๔. 

 ๒สุ ลักษณ  ศิว รักษ ,  แนวคิดทางปรัชญาการเ มืองของอริสโตเติล ,  พิมพค ร้ั งที่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๓), หนา ๓๑. 



 ๑๐ 

สูงสุด อริสโตเติล เช่ือวามนุษยไมสามารถจะประสบความสุขและความสมบูรณสุดยอดไดหาก

ปราศจากรัฐ๓ 

 ฮาโรลด ลาสเวลล และอับราฮัม แคปแลน (Harold Lasswell and Abraham Kaplan) 
ใหความหมายของรัฐวา ไดแกกลุมคนที่รวมกันเปนระเบียบ และอาศัยอยูในอาณาเขตรวมกัน และ

มีอํานาจอธิปไตยสูงสุดในอาณาเขตนั้น๔ 

 วูดโร วิลสัน (Woodrow Wilson) กลาววา ไดใหคําจํากัดความของคําวา “รัฐ” เมื่อป 

ค.ศ.๑๘๘๙ ในขณะที่ยังเปนนักรัฐศาสตรหนุม กอนที่ทานจะดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน

ในอีก ๒๔ ปตอมา “คือ ประชาชนที่รวมตัวกันโดยกฎหมายภายในดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน” 

คําจํากัดวามของทานยังคงใชไดในฐานะที่เปนคําอธิบายงาย ๆ ของแนวความคิดนามธรรมที่มี

ความสลับซับซอน ซึ่งเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดยั้งไปตามประวัติศาสตร การวิเคราะหของ

นักวิชาการ และการใชถอยคํา การใหคํานิยามคําวา “รัฐ” เปนเร่ืองที่ยาก นอกจากในทางกฎหมาย

เทานั้นที่พอจะใหคํานิยามได แตกระนั้นก็ยังไมชัดเจนนัก เพราะฉะนั้น นักเขียนตําราซึ่งเปน              

นักนิติศาสตรเปนจํานวนมากจึงหลีกเล่ียงที่จะใหคํานิยาม และมุงไปใหคําอธิบายถึงองคประกอบ

ของรัฐวามีอะไรบางแทน๕  

 ไพโรจน  ชัยนาม ไดใหความหมายของคําวา รัฐ หมายถึง ชุมชนของมนุษยจํานวน

หนึ่ง ซึ่งไดต้ังมั่นอยูอยางถาวรบนพื้นที่ที่มีอาณาเขตอันแนนอน และอยูภายใตรัฐบาลอันเดียวกัน 

ถาเปนการภายในก็แสดงถึงวา รัฐบาลมีอํานาจสูงสุดเหนือบุคคลภายในชุมชนนัน้ ถาเปนภายนอก

ก็แสดงถึงความเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืน๖ 

 รศ. รุจิรา เตชางกูร  ไดใหความหมายของคําวา รัฐ หมายถึง ประชาคมมนุษยใน

ดินแดนหนึ่งที่มีอํานาจรัฐเปนพื้นฐาน และเปนการจัดองคการทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง รัฐนี้จะมี

                                                  

 ๓อานนท อาภาภิรม, รัฐศาสตรเบ้ืองตน, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), 

หนา ๑๒. 

 ๔บรรพต วีระสัย และสุขุม นวลสกุล, แนวคําบรรยายรัฐศาสตรทั่วไป, (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, มปป.), หนา ๑๗. 

 ๕สนธิ เตชานันท. พ้ืนฐานรัฐศาสตร. พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๑๙. 

 ๖ไพโรจน  ชัยนาม. สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๘), หนา ๑๑. 



 ๑๑ 

ลักษณะสังคมแตกตางจากสังคมมนุษยอ่ืน ตรงที่สังคมมนุษยหรือประชาคมมนุษยอ่ืน ๆ ไมมีอํานาจ

ทางการจัดระเบียบการปกครอง ฉะนั้น รัฐจึงมีความสมบูรณของการจัดองคการทางการเมือง มากกวา

ประชาคมมนุษยอ่ืน ๆ  เชน พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน กลุมผลักดัน กลุมอุดมการณ สมาคมหรือชมรม 

เปนตน๗ 

 จากคําจํากัดความของคําวา รัฐ เบ้ืองตนนั้น สรุปไดวา รัฐ หมายถึง ชุมชนทาง

การเมืองของประชาชนที่อาศัยอยูรวมกันเปนหมู เปนคณะในอาณาเขตหรือดินแดนที่แนนอน  อยู

ในภายใตกฎระเบียบอันเดียวกัน และมีอํานาจอธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดภายในรัฐ หรืออาณาเขต

นั้น ทั้งนี้ รัฐจะเปนรัฐที่สมบูรณไดนั้นก็ตองมีปจจัย หรือองคประกอบหลาย ๆ อยางเปนตัว

สนับสนุน ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 องคประกอบของรัฐ 

 เมื่อพิจารณาถึงคําจํากัดความของรัฐขางตน  จะเห็นวารัฐนั้นเกิดข้ึนจากเจตนารมณ

ของประชาชนที่มีมติขอตกลง ทําสัญญาตอกันและอยูภายใตกฎระเบียบอันเดียวกัน และตอไปจะ

ไดกลาวถึงเร่ืององคประกอบสําคัญของรัฐ ซึ่งมีอยู ๔ ประการดวยกัน๘  คือ ๑. ประชากร             

๒. ดินแดน  ๓. รัฐบาล  ๔. อํานาจอธิปไตย  

 ๑. ประชากร  (Population)  ทุกรัฐจะตองมีประชากรอาศัยอยูจึงจะเปนรัฐไดและใน

ขณะเดียวกันประชาชนที่ไมมีดินแดนตองรอนเรพเนจรก็ไมอาจถือเปนรัฐไดประชากรที่กลาวถึงนี้

จะตองมีหลักแหลงทํามาหากิน และดํารงชีวิตอยูภายในขอบเขตที่เรียกวารัฐ สําหรับจํานวน

ประชากรนั้นไมมีขอกําหนดที่แนนอนวาจะตองมีประชากรเทาใดจึงจะเปนรัฐได อริสโตเติล (Aristotle) 

กลาววา พลเมืองจํานวนหมื่นหรือแสนเปนจํานวนที่ไมเหมาะสมที่จะถือวาเปนรัฐที่ดีเพราะมีจํานวน

มากเกินไปรัฐที่ดีควรมีประชากรประมาณหาพันคน สืบตอมาอีกหลายศตวรรษ รุสโซ (Rousseau) ชาว

ฝร่ังเศสมีความคิดวา จํานวนพลเมืองหนึ่งแสนคนเปนจํานวนที่เหมาะสมที่จะจัดต้ังรัฐ  จะเห็นไดวานัก

รัฐศาสตรทั้งสองคนนั้นมีความคิดตรงตรงกันวา  จํานวนประชากรนอยนั้นทําใหเกิดรัฐที่เหมาะสม

และที่ดีได  อันเปนรากฐานที่สนับสนุนใหเกิดหนวยการปกครองทองถิ่น 

                                                  

 ๗รุจิรา เตชางกูร,(รศ.), และ สุรพันธ ทับสุวรรณ,(รศ.), หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, 

พิมพคร้ังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หนา ๑๐. 

 ๘สุพจน บุญวิเศษ,(ผศ.ดร.), หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, 

๒๕๓๗), หนา ๓๕-๓๗. 



 ๑๒ 

 ๒. ดินแดน (Territory) รัฐจะเกิดข้ึนไมไดถาไมมีดินแดนอันแนนอน การมีดินแดนที่

มีเสนพรมแดนหรือเสนเขตแดนอันเปนที่ยอมรับกันในหมูนานาประเทศทั้งนี้ไมวาจะเปนโดย

ขอเท็จจริงหรือโดยสนธิสัญญา หรือการรับรองขององคการระหวางประเทศ รวมทั้งประเทศที่มี

อาณาเขตติดกัน ดินแดนนี้อาจแบงเขตได ๒ ทาง คือ การแบงเขตตามสภาพธรรมชาติและการ

แบงเขตโดยการกําหนดข้ึนเอง คําวาดินแดนนี้หมายถึงพื้นดิน (Land) ทะเล (Seal) และเขต

ทองฟาเหนือพื้นดิน (Air) ฉะนั้นอํานาจปกครองของรัฐจึงมีอยูเหนือดินแดนภายในรัฐ 

 ๓. รัฐบาล  (Government)  คือองคการและผูแทนขององคการ ที่ดําเนินงานจองรัฐ

เรียกวา  “รัฐบาล”  อันถือวาเปนผูทําหนาที่สาธารณะและเปนเครื่องจักรที่ รับปฏิบัติสนอง  

เจตนารมณของสาธารณชน  จึงกลาวไดวากระทรวง  ทบวง  กรม  ตลอดจนสวนราชการตางๆ  ที่

ทําหนาที่นิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการ  ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการ  เจาหนาที่  รวมทั้ง

คนงานยอมเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลทั้งส้ิน  และการจะมีรัฐบาลข้ึนนั้นจะตองไดรับความยินยอม

จากประชาชน  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในรัฐ  ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของ

ประชาชน  และเพื่อปองกันการรุกรานจากรัฐอ่ืน  ตลอดจนการใชความยุติธรรมแกประชาชน 
 ๔ .  อํานาจอธิปไตย และความเปนอิสระหรืออํานาจอธิปไตยภายนอก 
(Sovereignty and Independence) อํานาจอธิปไตยก็คือ อํานาจสูงสุดหรืออํานาจทางกฎหมายที่มี

ลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การมีอํานาจอธิปไตยทําใหรัฐบาลมีความแตกตางไปจากองคการสังคมอื่น  ๆ

อธิปไตยแบงเปน ๒ ชนิด คือ 

  ๔.๑ อธิปไตยภายใน (Internal Sovereignty) หมายถึงอํานาจสูงสุดทาง

กฎหมายเหนือบุคคลทั้งหลายตลอดจนเจาหนาที่ภายในรัฐ 

  ๔.๒ อธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) คืออํานาจหนาที่เปนอิสระจาก

การควบคุมภายนอก ซึ่งในความหมายทั่วไปเขาใจวาอธิปไตยไมมีขอบเขตทางการจํากัดของ

กฎหมาย แตอํานาจสาธารณะนั้นปฏิบัติหนาที่ผานองคการหรือเคร่ืองมือสาธารณะ และตองอยู

ภายในกรอบการปฏิบัติตามควรและยอมถูกจํากัด 

 จากองคประกอบทั้ง ๔ ประการนี้ เปนตัวช้ีใหเห็นชัดวา รัฐที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวกัน

ชองประชาชน และคอย ๆ ขยายออกเปนวงกวางจนกลายเปนสังคม เปนรัฐในที่สุดนั้น และดวย

องคประกอบทั้ง ๔ ประการนี้ ไดทําใหรัฐนั้นกลายเปนรัฐที่สมบูรณ เพราะรัฐนั้นจะขาด

องคประกอบทั้ง ๔ นี้ไมได ถาหากขาดประการใดประการหนึ่งไป รัฐนั้นก็จะไมเปนรัฐที่สมบูรณ 

และไมไดรับการยอมรับ หรือการรับรองจากรัฐอ่ืน ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 



 ๑๓ 

 การรับรองรัฐ 

 การรับรองรัฐ  (Recognition of the state) เปนการแสดงออกใหเห็นวา รัฐอ่ืนไดให

ความเห็นชอบหรือเห็นวารัฐมี คุณสมบัติครบถวนจึงไดใหการรับรอง และการรับรองแตละคร้ังเปน

ความสมัครใจของรัฐหนึ่งที่ไดใหแกรัฐหนึ่งโดยปราศจากการบังคับ ปจจุบันนี้ไดมีการแบงการ

รับรองออกเปน ๒ ประเภทคือ๙ 
 ๑. การรับรองโดยพฤตินัยหรือการรับรองตามขอเท็จจริง  (De Facto 
Recognition) การรับรองรัฐนั้นอาจเปนไปโดยพฤตินัย    ซึ่งถือวาเปนการรับรองชั่วคราว 

หมายความวารัฐใหมอาจจะเกิดข้ึน แตรัฐอ่ืนยังสงสัยในลักษณะบางประการของรัฐใหม จึง

เพียงแตใหความยินยอมหรือรับรองวารัฐนั้นมีจริง แตยังไมรับรองในทางกฎหมาย และในเมื่อ

ความสงสัยหมดส้ินไปเมื่อใดก็ยอมจะมีการรับรองกฎหมายไดในภายหลัง 

 ๒. การรับรองโดยนิตินัยหรือการรับรองตามกฎหมาย (De Jure Recognition) เปน

การรับรองโดยนิตินัยและมีผลถูกตองตามกฎหมาย เปนการรับรองตอสภาพความถูกตองของรัฐ 

ซึ่งประเทศที่ใหการรับรองจะตองมีความมั่นใจวาประเทศที่เกิดใหมนั้นมีสภาพที่ถูกตองครบถวน

บริบูรณ การรับรองทางนิตินัยมีลักษณะเปนทางการและถาวร มีความสัมพันธทางการทูตและมี

การแลกเปล่ียนผูแทนทางการทูตตอกัน 

 รูปแบบของรัฐ  (Forms of state)   

 รัฐตาง ๆ แมวาจะมีคุณสมบัติความเปนรัฐเหมือนกัน แตรัฐตาง ๆ ก็มีลักษณะ

ปลีกยอยแตกตางกันในดานรูปแบบของรัฐ การจําแนกรูปแบบของรัฐอาจพิจารณาไดจาก

โครงสรางการใชอํานาจอธิปไตย รัฐมีโครงสรางการใชอํานาจอธิปไตยที่แตกตางกัน บางรัฐมีการ

รวมอํานาจในการปกครองไวที่รัฐบาลกลางเพียงแหงเดียวแตบางรัฐอาจกระจายอํานาจอธิปไตย

ใหแกรัฐบาลสวนทองถิ่นปกครองตนเองอยางอิสระ จากการพิจารณาโครงสราง การใชอํานาจ

อธิปไตยของรัฐ  อาจรูปแบบของรัฐเปน  ๒  แบบใหญ ๆ  คือ๑๐ 

 ๑. รัฐเด่ียว (Unitary State) ไดแก รัฐซึ่งรวมอํานาจอธิปไตยไวที่ศูนยกลางหรือ

เมืองหลวงเพียงแหงเดียว รัฐบาลและรัฐสภาของรัฐบาลกลางทําหนาที่บริหารประเทศและออก

                                                  

 ๙โกวิท วงศสุรวัฒน, พ้ืนฐานรัฐศาสตรกับการเมืองในศตวรรษที่ ๒๑, พิมพคร้ังที่ ๒, (นครปฐม: โรง

พิมพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน, ๒๕๔๖), หนา ๓๗-๓๘. 

 ๑๐ศรุติ สกุลรัตน, เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักรัฐศาสตร, (ชลบุรี: ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, มปป.), หนา ๑๓-๑๔. 



 ๑๔ 

กฎหมายระเบียบ ขอบังคับครอบคลุมตลอดทั่วทั้งรัฐ มีขอสังเกตวารัฐเด่ียวมักจะมีรัฐธรรมนูญ

กลางเพียงฉบับเดียว  และแมวารัฐบาลกลางจะมีการกระจายอํานาจใหสวนทองถิ่นปกครอง

ตัวเองบาง  แตการกระจายอํานาจนั้นเปนการกระจายอํานาจที่รัฐบาลกลางกําหนดขอบเขตให

และรัฐบาลกลางยังมีอํานาจเหนือกวาที่จะแทรกแซงหรือสงวนการตัดสินใจนโยบายสําคัญไวที่

รัฐบาลกลาง  รัฐเด่ียว  ไดแก  ญ่ีปุน  ไทย  อังกฤษ  และฟลิปปนส   เปนตน 

 ๒. รัฐรวม  (compound  state)  ไดแก  รัฐซึ่งเกิดจากการรวมตัวของรัฐต้ังแตสองรัฐ

ข้ึน ไป  โดยการรวมนี้อาจเปนการรวมช่ัวคราวโดยมีวัตถุประสงคบางประการหรืออาจจะเปนการ

รวมตัวอยางถาวร  โดยแตละรัฐยังคงมีสภาพเปนรัฐอยางเดิม  แตการใชอํานาจอธิปไตยของแตละ

รัฐจะตองถูกจํากัดลงตามขอตกลงที่กระทํากัน  รัฐรวมแบงได  ๒  ประเภทคือ   

  ๒.๑ สมาพันธรัฐ  (Co federal State)  เปนการรวมตัวของรัฐเอกราชต้ังแตสอง

รัฐข้ึนไป  การรวมตัวนี้เปนการรวมตัวกันอยางหลวมๆ  ไมถาวรโดยมีวัตถุประสงคบางประการ  

เชนตอสูกับศัตรูรวมกัน  และกําหนดนโยบายตางประเทศที่คลายคลึงกัน  เปนตน  หลังจากบรรลุ

จุดมุงหมายแลว  สมาพันธรัฐอาจเลิกลมไปหรือรวมตัวกันอยางถาวรกลายเปนสหพันธรัฐก็ได  

การรวมตัวของรัฐในรูปสมาพันธรัฐไดแก  สวิสเซอรแลนดในยุคโบราณ  อเมริกาในยุคอาณานิคม

และสมาพันธรัฐอาหรับภายใตการนําของอียิปตและลิเปย เปนตน  ลักษณะของสมาพันธรัฐมี

ขอสังเกตวาเปนการรวมตัวกันอยางไมถาวร แตละรัฐยังคงมีอํานาจอธิปไตยภายในรัฐอยาง

สมบูรณ  มีเพียงนโยบายรวมกันบางอยางเทานั้น  เชน  นโยบายทางการเมืองและการตางประเทศ  

เปนตน 

  ๒.๒ สหพันธรัฐ (Federal State) เปนการรวมตัวของต้ังแตสองรัฐอยางถาวร 

อํานาจอธิปไตยของรัฐที่มารวมจะถูกจํากัดลงบางประการ แตยังคงมีอํานาจปกครองตัวเอง 

คอนขางอิสระ สถาบันทางการเมืองที่สําคัญจะแบงเปน ๒ ระดับ ไดแก รัฐธรรมนูญ รัฐบาล  

รัฐสภา ศาลสวนกลาง และรัฐธรรมนูญ รัฐบาล รัฐสภา ศาลสวนทองถิ่น อํานาจของรัฐบาลกลาง

มักถูกกําหนดไวเฉพาะเร่ืองที่สําคัญ ไดแก การมีกําลังทหารไวปองกันประเทศ การวางนโยบาย

การคลังและการงบประมาณของประเทศ และการติดตอกับตางประเทศ เชน การทําสนธิสัญญา  

และการสงเอกอัครราชทูตไปประจําในประเทศตาง ๆ เปนตน อํานาจทั้งสามสงวนไวสําหรับรัฐบาล

กลางเทานั้น นอกจากภารกิจทั้งสามประการ รัฐบาลสวนทองถิ่นมีอํานาจในการปกครองตนเอง

อยางอิสระ เชน การมีรัฐบาล รัฐสภา รัฐธรรมนูญ และศาลของตนเอง เพื่อบริหารงานแลออก

กฎหมายบังคับใชภายในรัฐเล็ก ๆ นั้นได แตมีขอสังเกตวากฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล

ทองถิ่นจะตองไมขัดแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของ  สหพันธรัฐ 



 ๑๕ 

 จุดมุงหมายของรัฐ 

 จี.เอ. จาคอบเซน (G.A Jacobsen)  และ เอ็ม.เอช.  ลิปแมน  (M.H. Lipman)             

ไดเสนอไวในหนังสือ Political Science วารัฐมีจุดมุงหมายที่สําคัญ ๔ ประการคือ๑๑   

 ๑. การสรางความเปนระเบียบ (Establishment of Order) จุดมุงหมายพื้นฐานของรัฐ

คือ  

- การใหหลักประกันในเร่ืองอิสรภาพที่ปลอดจากการรุกรานแกประชาชน 

- การใชหลักประกันในเร่ืองของความสงบภายใน 

- การใหหลักประกันในเร่ืองของความยุติธรรมแกประชาชน 

  จุดมุงหมายเหลานี้จะบรรลุผลไดข้ึนอยูกับความสําเร็จของรัฐในการทีจะสราง

ความเปนระเบียบใหเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงใด  หากรัฐสามารถสรางความเปนระเบียบอันเปน

รากฐานของความสงบเรียบรอยไดมาก  ประชาชนก็จะไดรับหลักประกันตาง ๆ  ดังกลาวไดมาก

ตามไปดวย  ในทางตรงกันขาม หากรัฐสรางความเปนระเบียบไดนอย หลักประกันตาง ๆ  ที่

ประชาชนไดรับก็นอยลงไปดวย 
 ๒. การสงเสริมสวัสดิภาพความผาสุกใหแกปจเจกบุคคล  (Promotion of 
Individual Welfare) ทฤษฎีประชาธิปไตย (Democratic theory) ตระหนักถึงคุณคาปจเจกบุคคล

โดยคิดวาปจเจกบุคคลแตละคนมีความหมายอยางยิ่งในสังคมแตละคนเปนหนวยของสังคมที่มี

ความสําคัญที่สุด เมื่อเปนเชนนี้จึงไดมีความพยายามที่จะจัดสภาวะหรือสภาพที่เปนที่พึง

ปรารถนาที่สุดที่บุคคลจะสามารถบรรลุไดสภาวะเหลานี้ ไดแก การใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคล การมีสวนรวมในการปกครองท่ีมีประสิทธผิล 
 ๓. การสงเสริมสวัสดิภาพความผาสุกแกสวนรวม (Promotion of General Welfare) 

- การดูแลเอาใจใสผลประโยชนสวนรวมของสังคม 

- การจัดการกระทําหรือกิจกรรม ในการบรรลุเปาหมายที่บุคคลหรือสมาคมไม

สามารถจะบรรลุผลไดโดยลําพงั 

- การประนีประนอมไกลเกล่ียผลประโยชนทีขั่ดแยงระหวางกลุม ระหวางบุคคล

กับบุคคล หรือระหวางกลุมตาง ๆ กับสังคมสวนรวม 

 

                                                  

 ๑๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักรัฐศาสตรและการบริหาร, 

พิมพคร้ังที่ ๔, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๗๙-๘๑. 



 ๑๖ 

 ๔. การสงเสริมคุณธรรม (Promotion of Morality) 
- ความพยายามในการสิ่งเสริมคุณธรรมในหมูประชาชนของรัฐในแตละยุค แต

ละสมัยนั้นแตกตางกันไป 

- การใชกําลังเปนส่ิงที่ไมถูกตองไมเหมาะสมอยางยิ่งในการท่ีจะทําใหคนมี  

คุณธรรม 

- การใชกําลังบังคับใหคนมีคุณธรรมมักจะกอใหเกิดการตอตานการใชกําลัง

ตามมา  ซึ่งกอใหเกิดผลเสียในการที่จะใหมีความเปนระเบียบเกิดข้ึน 

หนาทีข่องรัฐ 

จาคอบเซน และ ลิปแมน (G.A Jacobsen and M.H. Lipman) ใหคํานิยามถึงหนาที่

ของรัฐวา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่รัฐจะตองผูกพัน โดยทั่วไปหนาที่ของรัฐมีดวยกัน ๓ หนาที่คือ 

 ๑. หนาที่รัฐตองกระทํา (Essential function) หนาที่นี้มีความสําคัญตอการ คงอยู

ของรัฐ หนาที่นี้ไดแก 

- การปองกันการรุกรานจากตางชาติ 

- การปองกันปราบปรามอาชญากรรม  และการดําเนินการไปตามกฎหมายตอ 

ผูประกอบอาชญากรรมหรือตออาชญากรรมเหลานั้น 

- การลงโทษผูกระทํา ผิดปกปองคุมครองสิทธิตางๆของปจเจกบุคคลการายุติ

ขอโตงแยง  โดยใชวิธีการทางกฎหมาย 

- การติดตอรักษาความสัมพันธตางชาติ 

- การเก็บภาษี  เพื่อใหหนาที่อ่ืน ๆ ดําเนินตอไปได 

 ๒. หนาที่ในการใหบริหาร (Service function) หนาที่นี้เปนหนาที่รัฐจะกระทํา  

หรือไมทกระทําตามความตองการหรือความปรารถนาของสังคมก็ได  หนาที่นี้รวมเอากิจกรรมท่ี

นําไปสูการบรรลุจุดประสงคตาง ๆ  ของรัฐ  บางคร้ังเปนการยากลําบากในการที่จะกําหนดหนาที่

ใดเปนหนาที่ในการใหบริหาร หนาที่ใดเปนหนาที่ที่รัฐตองกระทํา ตัวอยางเชน การสรางทางรถไฟ

และทางหลวง ดูเหมือนเปนหนาที่ใหบริการ  แตถาพิจารณาในแงของยุทธศาสตร การสรางทาง

เหลานั้นเพื่อการปองกันประเทศ ฉะนั้นหนาที่นี้ดูเปนหนาที่รัฐจะตองกระทํามากกวา ตัวอยาง

หนาที่ในการใหบริการไดแก การดูฉลสงเคราะหคนยากจน คนพิการ การกอสรางถนน ลําคลอง  

สะพาน ทาเรือ การจัดการศึกษา การสรางสวนสาธารณะ การสรางศูนยสันทนาการ การ

สาธารณสุข  เปนตน 



 ๑๗ 

 ๓. หนาที่ในทางธุรกิจ (Business function) คือ หนาที่ที่รัฐขายบริการหรือขาย

สินคา กลาวคือมีกิจการบางอยางที่โดยหลักการแลวนาจะเปนเร่ืองของภาคเอกชน แตรัฐกลับไป

ดําเนินการเสียเอง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก 

- เอกชนจะมีเงินทุนไมเพียงพอ 

- บางคร้ังการกระทํานั้น เชน กรณีของไปรษณีย ที่รัฐตองการขายบริการนี้ไป

ใหกับประชาชนทั่วประเทศ ถารัฐปลอยใหเอกชนทํา อาจจะไมคุมเพราะบางพื้นที่มีประชาชนนอย 

การใหบริการยอมนอยลงไปดวย ฉะนั้นโอกาสที่เอกชบนจะไดกําไรเปนการยากมาก 

- ถาปลอยใหเอกชนทํา เอกชนอาจเรียกรองคาบริการที่สูงมากเกินไป หนาที่

ในทางธุรกิจรวมเอาความมั่นคงทางสังคม การจายเงินทดแทนแกคนงานและคนวางงาน                  

การประกัน การปกปองคุมครองการฝากเงินกับธนาคาร มีหลายประเทศรัฐเปนเจาของและดําเนิน

กิจการเหลานี้เสียเอง คือ รถไฟ โทรศัพท  สถานีวิทยุ เหลานี้ถือวาเปนหนาที่ในทางธุรกิจของรัฐที่

เปนที่รูจักกันในนามของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐเปนคําที่ผูคนในยุคสมัยใหมคุนเคยและสัมพันธแนบแนนเพราะรัฐเขามาเกี่ยวของ

กับชีวิตมนุษยนับต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย เชน เมื่อแรกเกิดเราถูกแจงการเกิดตอนายทะเบียนรัฐ

บังคับใหเขาโรงเรียนเมื่ออายุถึงเกณฑ การจดทะเบียนสมรสของหนุมสาวเมื่อตัดสินใจเปน

ครอบครัวเดียวกัน จนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิตรัฐยังเขามายุงเกี่ยวในเร่ืองของความตาย๑๒ 

 รัฐเปนเร่ืองที่ผูคนทั้งหลายตองเกี่ยวของต้ังแตเกิดจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต

ตามที่ไดเกร่ินนําขางตน แตเมื่อใหแตละคนนิยามความหมายของคําวารัฐ กลับมีความหมายที่

แตกตางกันออกไป ซึ่งไมใชเร่ืองที่แปลกประหลาดอันใดเพราะในหมูนักวิชาการทั้งทางดาน

รัฐศาสตรเอง และนักวิชาการสาขาอ่ืน ๆ ที่ใหความสนใจศึกษาในเร่ืองรัฐ เชน นักกฎหมาย นัก

สังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร เปนตน ยังไมสามารถหาขอสรุปถึงคําจํากัดความ

ของคําวา รัฐ ที่เปนที่ยอมรับรวมกันได ความหมายที่นักวิชาการแตละคนใหมานั้นสะทอนถึงจดุยนื

ของนักวิชาการผูนั้นวาเปนอยางไร หรือมีอุดมการณทางการเมืองอยางไร 

 รัฐถือกําเนิดข้ึนมาไดอยางไร ถือวาเปนประเด็นสําคัญที่นักวิชาการทางดาน

รัฐศาสตรและสังคมศาสตรเกิดความสงสัย จึงไดทําใหเกิดคําอธิบายถึงการเกิดข้ึนของรัฐออกไป

                                                  

 ๑๒บูฆอรี  ยีหมะ (ดร.). ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดสาม

ลดา, ๒๕๕๐), หนา ๓๕-๓๗. 



 ๑๘ 

ตาง ๆ นานา จนกอใหเกิดทฤษฎีตาง ๆ ข้ึนหลายทฤษฎีดวยกัน และแตละทฤษฎีก็มีคําอธิบายที่

แตกตางกันออกไป ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้ 

 ทฤษฎีการกําเนิดของรัฐ 

 รัฐในอดีต  เชื่อวาเกิดข้ึนมาโดยเจตนารมณของพระเจา  โดยสัญญาประชาคม  โดย

มนุษยมีเจตนาในการจัดต้ังรัฐ  ขบวนการวิวัฒนาการ  คือ  เชื่อวาทฤษฎีรัฐไดการพัฒนาการคลาย

ส่ิงมีชีวิตหรือเกิดมาจากครอบครัว  ตามทฤษฎีที่บิดาเปนใหญหรือเกิดจากสถาบันกรรมสิทธิ์และ

ความเขาใจวารัฐเกิดข้ึนมาจากอํานาจหรือชัยชนะ 

 จากพื้นฐานของความรูตาง ๆ ที่มีอยูทําใหเช่ือวารัฐมีจุดเร่ิมตนมาจากครอบครัว ซึ่ง

ตอมาไดพัฒนาเปนวงศการ และเผาพันธุทั้งนี้ดวยอุปนิสัยที่มีความเคารพอาวุโส เชน ความเคารพ

ในบิดาไปจนถึงหัวหนาของสภาเผาพันธุ รัฐที่เกิดข้ึนในระยะเร่ิมแรกเปนในรูปของรัฐ หมูชน 

(Tribal state) ซึ่งเปนรัฐเล็ก ๆ มีหัวหนาหมูชนเปนผูดูแลและมักจะมีที่ปรึกษาในรูปสภาที่ปรึกษา 

หมูชนเหลานี้บางทํามาหากินดวยวิธีการเรรอน ในยุคหลังเมื่อประชาชนมีจํานวนมากกวาอาหาร 

ชนเผาเรรอนไดต้ังหลักแหลงบนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณซึ่งสามารถทําการเพราะปลูกได ทําให

เกิดเศรษฐกิจแบบเกษตรกร รัฐที่มีดินแดนจึงไดเกิดข้ึน ทฤษฎีตาง ๆ ที่อธิบายถึงการกําเนิดรัฐ ซึ่ง

มีอยูหลายทฤษฎี ไดแก๑๓ 

 ทฤษฎีเทวสิทธ (The Theory of the Divine Origin of the State)   

 ทฤษฎีเทวสิทธิ์ เปนทฤษฎีที่วาดวยการกําเนิดรัฐที่เกาแกที่สุด ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานอยู

บนสมมุติฐานที่วา ชนบางเหลาเปนผูที่พระผูเปนเจาเลือกสรร พระเจาเปนผูใหกําเนิดและสรางรัฐ  

กลาวคือ ในจักรวรรดิโบราณตะวันออก มีความเชื่อวาปกครองสืบเช้ือสายมาจากพระผูเปนเจา  

และพวกฮิบรู ก็เชื่อวาพระผูเปนเจาเปนผูสรางระเบียบการปกครอง ขณะเดียวกันพวกคริสเตียนยุค

กอนตางเชื่อวาพระผูเปนเจาสรางรัฐข้ึนมาปกครองมนุษยเพื่อลงโทษบาปที่มนุษยกระทําไว 

 นักเทววิทยาของคริสตศาสนาในยุคแรก ๆ ไดใชแนวคิดการกําเนิดตามทฤษฎี                 

เทวสิทธิ์นี้เพื่อผลประโยชนของตนเอง ผูนําทางศาสนาในยุคแรก ไมวาจะเปนเซ็นตแอมโบรส  

(Saint Ambrose) เซ็นตออกัสติน (Saint Augustine) หรือสันตะปาปาเกรกอร่ี (Pope Gregory 

the Great) ตางอางวา อํานาจของฝายวิญญาณและอํานาจในทางโลกนั้น แมตางจะเปนอํานาจ

                                                  

 ๑๓ สุพจน บุญวิเศษ,(ผศ.ดร.), หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, 

๒๕๓๗), หนา ๔๒-๔๔. 



 ๑๙ 

ที่มาจากพระผูเปนเจา โดยตรงแตก็เปนอํานาจหนาที่แบงแยกออกจากกัน นักคิดแตละคนตางฝง

ใจในเร่ืองของความสัมพันธระหวางรัฐกับศาสนจักร เซ็นตออกัสตินและเซ็นตแอมโบรสเชื่อวา รัฐ

นั้นข้ึนอยูกับอํานาจทางฝายวิญญาณของศาสนจักร สันตะปาปาเกรกอร่ีมีความเชื่อมั่นวา ศาสน

จักรควรยอมใหทางฝายอาณาจักร หรือรัฐเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในทางโลกทั้งปวง 

 ทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Compact Theory)  

 ความคิดที่วา รัฐบาลถือกําเนิดมาจากการทําสัญญา  และความเขาใจที่วาผูปกครอง

และผูใตปกครองไดตกลงกันถึงบทบาทของแตละฝาย โดยมีขอผูกพันตอกันและกันนั้น เปน

ความคิดที่เกาแกมาก โดยทั่วไปนั้นผูปกครองมักจะได ผลประโยชนจากทฤษฎีนี้มากกวาผูใต

ปกครอง แตก็เปนที่ยอมรับกันวาแนวความคิดที่วาผูปกครองทําการปกครองดวยความยินยอม

จากผูใตปกครอง เปนผลของทฤษฎีนี้ 

 ทฤษฎีสัญญาประชาคม  พัฒนาข้ึนมาในระหวางคริสตศตวรรษที่ ๑๗ และ ๑๘ โดย

มีพื้นฐานอยูบนแนวคิดของอํานาจอธิปไตยปวงชน  ที่ถือวาแหลงที่มาของอํานาจคือประชาชน  

ทฤษฎีที่วานี้เกิดข้ึนมา เพื่อตอตานอํานาจอันเด็ดขาดของพระมหากษัตริยตามแนวทฤษฎี

สมบูรณาญาสิทธิราชย  การทําสัญญาเกิดข้ึนจากประชาชนที่มีอํานาจมาตกลงกันเพื่อสถาปนารัฐ

ข้ึน  และใหอํานาจรัฐแกรัฐบาลในระดับหนึ่ง 

 ขอสรุปของทฤษฎีสัญญาประชาคม  มีสาระสําคัญคือ 

- รัฐมีที่เกิดมาจากมนุษย 

- การสรางรัฐนี้มนุษยมีเจตนาที่แนนอน 

- มนุษยรวมกันทําสัญญาระหวางกันเปนผลทําใหเกิดรัฐ 

- สัญญานี้มีผลผูกพันมนุษยคูสัญญา 

- รัฐและรัฐบาลเกิดข้ึนจากสมัญญา 

- รัฐและรัฐบาลจะตองเปนไปตามเจตนารมณของผูรวมทําสัญญา  คือประชาชน

มีนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลอยู ๓ คน ที่สนใจทฤษฎีสัญญาประชาสังคมคือ 

 โธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) ฮอบสเช่ือวาในระยะเร่ิมแรกนั้นมนุษยมิไดอยู

รวมกันในสังคม หากแตแยกกันอยูตามสภาพธรรมชาติและอยูภายใตกฎของธรรมชาติ แตสภาพ

ดังกลาวไมเหมาทะสมกับอารยธรรม เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นมีลักษณะโดดเด่ียว ไมมีความ

รับผิดชอบ ไมมีความยุติธรรม ทุกส่ิงทุกอยางตกเปนของคนที่แสวงหามาได ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะที่

เรียกวาเปนสงครามท่ีมนุษยตองกระทํา เพื่อความอยูรอด ฮอบสจึงกลาวถึงทฤษฎีสัญญา

ประชาคม ซึ่งเขาอธิบายวาเปนทฤษฎีที่มนุษยตกลงทําสัญญาตอกันวา จะเลิกอยูแบบตัวใครตัว



 ๒๐ 

มันและจะมาอยูรวมกันภายใตการปกครองขององคอธิปตย ทําใหเกิดอํานาจการปกครองของ

รัฐบาลหรืออธิปตย 

 จอหน ล็อค (John Locke) ล็อคไดใหทัศนะวาสัญญาประชามติเกิดข้ึนจากความ

ยินยอมของมนุษยที่ตัดสินใจทําสัญญาตอกันเพื่อเปนหลักประกันสําหรับการดํารงชีพดวยความ

สะดวก ปลอดภัยและความมีสันติภาพระหวางกัน  รวมทั้งความมั่งคงในทรัพยสิน สัญญาประชา

สังคมเปนสัญญาที่ทําข้ึนระหวางประชาชนที่อยูรวมกันกับรัฐบาลหรือผูปกครอง ล็อคเห็นวาใน

สภาพธรรมชาติมนุษยเปนผูตัดสินปญหาหรือคดีที่เกิดความผิดข้ึน แตยังมีความไมยุติธรรมอยูใน

บางเร่ือง จึงเสนอใหมีการจัดต้ังศาลเพื่อใหมีหนาที่ในการตีความในกฎหมายอยางถูกตองยุติธรรม

มีการจัดต้ังฝายบริหาร เพื่อทําหนาที่รักษากฎหมาย และมีการจัดต้ังฝายนิติบัญญัติ เพื่อกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการพิพากษาคดีตาง ๆ 

 ฌอง ชาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) รุสโซเห็นวาสัญญาประชาสังคม

เกิดจากการชอบในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งหมายถึงความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันกับ

องคประกอบของสังคมโดยที่ผลประโยชนสวนรวมอยูเหนือผลประโยชนสวนตัว สัญญาประชา

สังคมไมใชสัญญาระหวางผูบริหารกับประชาชน หรือไมใชสัญญาระหวางบุคคล สัญญานี้จะ

เร่ิมทําข้ึนแบบประชาคม โดยแตละคนรวมกันอยูภายใตอํานาจสูงสุด ภายใตการนําของความ

ตองการสวนรวมดําเนินการตาง ๆ ภายในรัฐตองดําเนินการตามเจตจํานงทั่วไปของประชาชน 

 ทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Theory) อริสโตเติล เปนบุคคลแรกที่เสนอทฤษฎี

ธรรมชาติเพื่ออธิบายการกอกําเนิดของรัฐ อริสโตเติลเช่ือวามนุษยดีโดนพื้นฐานและมีความ

พยายามอยางไมหยุดยั้งที่จะเขาถึงความดีงามสุดยอด อันเปนส่ิงซึ่งไมมีวันจะบรรลุถึง อริสโตเติล

เห็นวามนุษยเปนสัตวสังคมโดยธรรมชาติ๑๔ คือ เปนธรรมชาติที่มนุษยจะรวมตัวเขาดวยกันและมี

ปฏิสัมพันธตอกันและกัน อันเปนผลใหเกิดเปนชุมชนข้ึนมา รูปแบบที่เปนทางการของชุมชนมนุษย

คือรัฐแบบนครรัฐ การกําเนิดของนครรัฐเปนผลสืบเนื่องมาจากความโนมเอียงตามธรรมชาติของ

มนุษย  อริสโตเติลเช่ือมั่นวานครรัฐเปนส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติของสังคม มนุษยจะเปนมนุษย

ไดก็ตอเมื่ออยูภายในนครรัฐ ปจเจกบุคคลที่อยูภายนครรัฐนั้น ถาไมเปนเทพเจาก็ตองเปนสัตวปา 

นครรัฐเปนส่ิงแวดลอมเพียงอยางเดียวที่จะทําใหผูใดผูหนึ่งมีความเปนมนุษยที่แทจริงนครรัฐเปน

สถาบันที่สําคัญยิ่ง ในปรัชญาของอริสโตเติล นครรัฐไมไดเปนแตเพียงการแสดงใหเห็นซึ่งความ

                                                  

 ๑๔ Leon P. Baradar, Political ldeologies. Third Edition (Republic of Singapore: Prentice 

Hall lnternational, 1988), p. 11.  



 ๒๑ 

โนมเอียงตามธรรมชาติของมนุษยที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันแตยังเปนพาหะที่ทําใหปจเจกบุคคล

สามารถบรรลุถึงซ่ึงความดีงามสุดยอกดวยอริสโตเติลยังเห็นวา  มนุษยเราเมื่อมีความสมบูรณจะ

เปนสัตวที่ประเสริฐที่สุด แตถาหากแยกมนุษยออกจากกฎหมายและความยุติธรรม (ซึ่งจะหาไดก็

แตในนครรัฐ) แลวละก็ จะเปนสัตวที่เลวทรามที่สุด 

 ทฤษฎีพละกําลัง (The Force Theory) ทฤษฎีพลกําลังหรือทฤษฎีกําลังอํานาจ

ประกอบดวยแนวความคิด ๒ แนวดวยกัน สําหรับแนวความคิดด้ังเดิม เปนแนวความคิดที่มีมา

ต้ังแตคร้ังอดีตกาล นํามาใชโดยกลุมนักเทววิทยาคริสเตียน ทฤษฎีนี้เห็นวารัฐสถาปนาข้ึนมาจาก

การพิชิตหรือการใชกําลังโดนผูที่ แข็งแรงวาใชกําลังบีบบังคับผูที่ออนแอกวา มาเคียเวลล่ี 

(Machiavelli) นักคิดในสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๖ และโธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) นักคิดใน

สมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ยืนยันวา อํานาจที่ทรงประสิทธิภาพเปนของและโดยตัวของมันเองเปน

ส่ิงชอบธรรม ใครก็ตามที่ในขอเท็จจริงมีอํานาจในการปกครอง ก็สามารถที่จะอางดวยความชอบ

ธรรมวา ตนมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการปกครอง๑๕ 

 แนวความคิดของสํานักที่สองที่มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีกําลังอํานาจ ไดพัฒนาข้ึนมาใน

ประเทศเยอรมัน ในศตวรรษที่ ๑๙ โดยจอรจ เฮเกล (Georg Hege) และเฟรดริช นิทสเช  

(Friedrich Nietzsche) เปนผูพัฒนาทฤษฎีรัฐถือกําเนิดข้ึนมาดวยกําลังอํานาจ ไดมีทัศนะวารัฐ

ไดรับการจัดต้ังโดยกลุมผูที่แข็งแรงซึ่งก็หมายถึง กลุมคนผูที่มีอํานาจนั่นเอง เพื่อปกครองผูที่  

ออนแอกวา ทฤษฎีของคนท้ังสองไดกอใหเกิดพื้นฐานของส่ิงที่เรียกในปจจุบันวา  ลัทธิรัฐนิยม  

(Statism) รัฐที่เกิดข้ึนจากอํานาจเปนส่ิงที่ดีงาม  ไมใชส่ิงเลวทราม  เพราะอํานาจนั้นไมใชส่ิงชั่ว

ราย  แตอํานาจเปนส่ิงที่มีคาในสังคม  มีเหตุผลในตัวมันเอง นิทสเซไดกลาววา “อํานาจกอใหเกิด

ธรรม”(Might makes right) ตามความเห็นของนักทฤษฎีกําลังอํานาจ ผูที่แข็งแรงความจะตอง

ปกครองผูที่ออนแอ 

 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evaluation Theory) ทฤษฎีนี้มีลักษณะที่ถือเอาจินตนาการ

เปนสาระสําคัญ แตใชรากฐานและเหตุผลและความเปนจริงมาประกอบ คือ เหตุผลของอริสโตเติล 

ที่กลาววา มนุษยเปนสัตวการเมืองและเปนสัตวสังคม และกิจกรรมในทางการเมืองของมนุษยเปน

เร่ืองธรรมชาติอยางหนึ่งเหมือนการกินอยูกับของมนุษย ดวยเหตุนี้มนุษยกับการเมืองจึงเปนส่ิงที่

                                                  

 ๑๕สนธิ  เตชานันท. พ้ืนฐานรัฐศาสตร. พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๒๑-๒๒. 



 ๒๒ 

แยกกันไปออก ทฤษฎีวิวัฒนาการแบงข้ันของการวิวัฒนาการออกเปนหลายระดับ ต้ังแตระดับเล็ก

ที่สุดไปสูระดับใหญที่สุด ใชเวลาในการเจริญเติบโตเนื้อหาสาระของทฤษฎีนี้ไดแก๑๖ 

 -  เร่ิมตนดวยการอธิบายวา มนุษยไดรวมกันอยูเปนกลุมเล็ก ๆ เรียกวา “วงศาคณา

ญาติ” สมาชิกภายในกลุมเล็กนี้มีความผูกพันกันในทางสายโลหิต สายโลหิตเปนหลักของ

ความสัมพันธ ลักษณะของวงศาคณาญาตินี้ไมใหญโตกวางขวางการผูกพันทางสายเลือด ถือเปน 

ปรากฏการณของสังคมหรือชุมชนในยุคแรกๆ 

 -  เผาพันธุ มีลักษณะที่กวางขวางกวาวงศาคณาญาติ ดวยเหตุที่สายโลหิตมีจํากัด  

มนุษยจึงหาเกณฑในการยึดถือวาเปนสมาชิกของพวกเดียวกันในรูปตาง ๆ ซึ่งเกณฑที่ใชไดแก  

ที่ต้ัง หัวหนา ศาสนา ประเพณี 

 -  วิวัฒนาการข้ันตอมา การรวมเผาพันธุหลายเผาพันธุเปนนครใหญและถือวานคร

นี้เปนรัฐ ๆ หนึ่ง รัฐแบบนี้เรียกวานครรัฐ ซึ่งพบเห็นไดในสมัยกรีกโบราณ มีความมัน่คง ระยะตอมา

ของนครรัฐคือ จักรวรรดิ การปกครอง แบบนี้เกิดข้ึนเนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งมีอํานาจมาก  และขยาย

อํานาจออกไปเร่ือย ๆ จนมีอาณาเขตกวางขวางใหญโต 

 ๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยทั่วไป 

 อํานาจอธิปไตย (sovereignty) มีลักษณะเปนนามธรรม (abstract) กลาวคือไม

สามารถจะมองเห็นไดหรือสัมผัสไดเหมือนกับองคประกอบอ่ืนของรัฐ สําหรับความคิดเร่ืองอํานาจ

อธิปไตยนั้นถือไดวาเปนรากฐานสําคัญของวิชารัฐสาสตรสมัยใหม ความคิดไดกลาวถึงการมี

อํานาจบังคับใชกฎหมาย และการมีความสัมพันธกับนานาชาติ สําหรับ “อํานาจอธิปไตย” นั้นเปน

ที่ยอมรับกันวา เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองของรัฐ ซึ่งทําใหรัฐมีอํานาจบังคับใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และมีอํานาจในดําเนินกิจการระหวางประเทศ และเนื่องจากอํานาจอธิปไตยเปน

อํานาจสูงสุดดังกลาว ฉะนั้นจึงไมมีอํานาจอ่ืนใดภายในรัฐที่จะมาอยูเหนืออํานาจอธิปไตยเพราะ

ถามีอํานาจใดมาจํากัดอํานาจอธิปไตยแลว อํานาจอธิปไตยนั้นก็จะไมเปนอํานาจอีกตอไป และใน

ขณะเดียวกันอํานาจที่มาจํากัดนั้นก็จะกลายเปนอํานาจอํานาจอธิปไตยใหมข้ึนแทนที่๑๗ 

                                                  

 ๑๖ สุพจน บุญวิเศษ,(ผศ.ดร.), หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, 

๒๕๓๗), หนา ๔๒-๔๔. 

 ๑๗ อานนท อาภาภิรม, รัฐศาสตรเบ้ืองตน, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๕), หนา ๓๘-๓๙. 



 ๒๓ 

 ในคริสตศตวรรษที่ ๑๖ จัง โบแดง (Jean Bodin) ชาวฝร่ังเศส ไดเปนผูนําคําวา 

“อํานาจอธิปไตย” มาใชโดยอธิบายวา รัฐไดรับการมีอํานาจสูงสุดเหนือปวงชน และเปนอิสระจาก

การบังคับบัญชาของรัฐอ่ืน โบแดงไดคิดหลักปรัชญาเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย เพื่อสนับสนุน

พระมหากษัตริย เขาไดใหทัศนะวาอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐ และผูที่ใชควรเปนพระมหากษัตริย 

นอกจากนั้นโบแดงยังไดกลาววา อํานาจอธิปไตยนี้อาจอยูภายใตกฎบางอยางซ่ึงโบแดงอางวาเปน

กฎของพระเจาและกฎแหงชาติ 

 คร้ันในศตวรรษท่ี ๑๗ โธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) ไดเขียนหนังสือชื่อ 

“Leviathan” โดยมีวัตถุประสงคที่จะสนับสนุนอํานาจเด็ดขาดของราชวงคสจวตแหงประเทศ

อังกฤษ เขาอธิบายวาอํานาจสูงสุดของรัฐมีรากฐานอยูในสัญญาฉบับแรกที่มนุษยไดจัดทําข้ึน 

และปวงชนได ได ยอมเ สียสละ สิทธิ ธรรมชา ติ ใหแก รั ฐ  นอกจากนั้ นฮอบส ได อ า งว า     

พระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนี้ปกครองประเทศตามพระราชประสงคซึ่งไมจําตองอยูภายใต

อํานาจของผูหนึ่งผูใด 

 สืบตอมา จอหน ล็อค (John Locke) ชาวอังกฤษ ไดแสดงทัศนะที่ไมเห็นดวยกับ 

ฮอบส กลาวคือล็อคเห็นวาการที่ปวงขนไดยอมสละสิทธินั้น เปนการสละใหแกสวนรวม มิไดสละ

ใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาแยงวาอํานาจอธิปไตยควรอยูกับสภานิติบัญญัติ ซึ่งถือไดวาเปน

ผูแทนอันชอบธรรมของปวงชน ฉะนั้นพระมหากษัตริยจึงไมมีอํานาจตามที่ฮอบสไดกลาวแต

ประการใด 

 อํานาจอธิปไตย องคประกอบที่สําคัญของรัฐอยางสุดทายคือ อํานาจอธิปไตย ซึ่งเปน

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเมื่อประเทศมีอํานาจอธิปไตยประเทศจึงมีอํานาจเหนือบุคคล

ทุกคนและสมาคมทุกสมาคมในดินแดนนั้น ๆ โดยไมมีขอยกเวน ประเทศมีอํานาจสูงสุดในกิจการ

ภายในและภายนอกโดยมีรัฐบาลเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในนามของประเทศดําเนินกิจการ

ทั้งหลายไดอยางเต็มที่๑๘ 

                                                  

 ๑๘ โกวิท วงศสุรวัฒน (รศ.ดร.), หลักรัฐศาสตร, ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถานสํานัก ธรรมศาสตร

และการเมือง ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (มปป.), 

หนา ๓๖-๓๘. 



 ๒๔ 

 อํานาจอธิปไตย คือ การแสดงออกซึ่งเอกราชของประเทศหน่ึง ๆ ที่สามรถจะเปนตัว

ของตัวเองในการกําหนดนโยบายของตนเองและนํานโยบายของตนออกบังคับใชไดอยางเต็มที่ 

โดยไมตองตกอยูใตคําบัญชาของประเทศอ่ืนใด 

 อํานาจอธิปไตย เปนแนวคิดทางกฎหมายซึ้งอาจแบงออกเปนอํานาจอธิปไตยภายใน

และอํานาจอธิปไตยภายนอก กลาวคือ อํานาจอธิปไตยภายในเปนอํานาจที่ออกกฎหมายและ

รักษากฎหมายตลอดจนบังคับใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย สวนอํานาจอธิปไตยภายนอก คือ 

อํานาจที่สันติภาพ อาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เอกราช ก็คืออํานาจอธิปไตยภายนอกนั่นเอง 

 อํานาจอธิปไตยนั้นอยูบนรากฐานของอํานาจหรือความยินยอมอยางใดอยางหนึ่ง

หรือทั้งสองอยางก็ได เพราะประชาชนจะเช่ือฟงกฎหมายก็เพราะวาจําเปนตองทํา มิฉะนั้นจะถูก

ลงโทษหรืออีกประการหนึ่งก็เพราะวาประชาชนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว 

การใชกําลังบังคับเปนส่ิงจําเปนเฉพาะบุคคลสวนนอยที่ขัดขืนไมยอมปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประเทศหรือปองกันการรุกรานอธิปไตยจากประเทศอ่ืน ๆ 

 แมวาจะไดกลาวถึงอํานาจอธิปไตยมาพอสมควรแลว แตการที่จะเขาใจจริงๆวา

อํานาจอธิปไตยคืออะไรกันแน ก็ยังเปนปญหายากมากอยูทีเดียว หากวาเราลองคิดไปถึงปญหาที่

ใกลเคียงกันคือ พลังหรือกําลังคืออะไรกันแน ก็คงพอจะไดคําตอบบาง เมื่อเรามีประเทศซ่ึง

เปรียบเสมือนกับเซลลตางๆในรางกาย รัฐบาลเปรียบเปนระบบประสาทตางๆของรางกาย อํานาจ

อธิปไตยก็เปรียบไดเปนกําลังของบุคคลนั้นหรือประเทศนั้นนั่นเอง 

 ตอไปก็จะพบกับปญหาที่ยุงยากข้ึนไปอีก คือ พลังหรือกําลังของคนเรานี้ อวัยวะสวน

ไหนเปนสวนที่ควบคุมในเร่ืองนี้มีคนจํานวนไมนอยที่ยังเช่ือวาหัวใจเปนสวนที่ควบคุมกําลัง เปน

สวนที่บงการใหรางกายทําอะไรตอมิอะไร แตมีคนบางจําพวกที่มองวาสมองเปนศูนยกลางการบง

การตาง ๆ และยังมีคนอีกเปนจํานวนมากเช่ือวาจิตใจ วิญญาณ ซึ่งเปนนามธรรมเปนผูจัดการ

เกี่ยวกับกําลังกายของมนุษย ซึ่งเปนปญหาแบบนี้ก็เกิดข้ึนทํานองเดียวกับอํานาจอธิปไตยอยูในกํา

มือของใคร 

 แนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) นั้นเร่ิมตนจาก ฌอง 

โบแดง (Jean Bodin) นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส ที่แสวงหาแนวคิดเพื่อสรางความชอบธรรมใหแก

อํานาจของกษัตริยเพื่อแทนที่อํานาจของพระสันตะปาปาแหงคริสตจักร โดยเขาใหความหมายไว

วา  อํานาจอธิปไตยนั้นเปนอํานาจที่ เ ด็ดขาดแบงแยกไมได  เปนอํานาจอันสมบูรณ  ซึ่ ง

พระมหากษัตริยมีตอประชาชนในอาณาจักรของพระองค และจะไมมีอํานาจอันสมบูรณ ซึ่ง



 ๒๕ 

พระมหากษัตริยมีตอประชาชนในอาจักรของพระองค และจะไมมีอํานาจอ่ืนใดเหนือไปกวาอํานาจ

นี้ เร่ืองอํานาจอธิปไตยโดยชอบธรรมจึงเปนเร่ืองที่วิวัฒนาการมาโดยตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ปญหาที่วา “อํานาจอธิปไตยเปนของใคร” ซึ่งในปจจุบันดูเหมือนจะเห็นพองตองกันโดยทั่วไปวา

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 

 อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ สําหรับประเทศไทยนั้น

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ระบุเอาไวอยางชัดเจนใน มาตรา ๓ วา “อํานาจ

อธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นผานทางรัฐสภา

คณะรัฐมนตรี และศาลโดยแบงเปน อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการศาล 

 อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจในการออกกฎหมาย เพื่อใชในการปกครองประเทศ

ตามหลักทั่วไป คือ รัฐสภา ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งประชาชนไดเลือกต้ัง

นํามาซ่ึงความอยูดีกินดีของประชาชนตลอดจนความม่ังค่ังของประเทศ 

 อํานาจบริหาร คือ อํานาจซ่ึงคณะรัฐมนตรีและขาราชการทั้งหลายใชในการบริหาร

และปกครองประเทศตามกฎหมายซ่ึงฝายนิติบัญญัติไดตราข้ึนมา 

 อํานาจตุลาการหรืออํานาจศาล คือ อํานาจในการตัดสินคดีความขอขัดแยงตางๆ

ระหวางบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับรัฐตามกฎหมายนิติบัญญัติไวตราข้ึนมา หรือในบางกรณี 

เชน กรณีของสหรัฐอเมริกาศาลฏีกายังมีหนาที่พิจารณากฎหมายของนิติบัญญัติที่ตราออกมาได

ดวยวาขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือไม และสามารถตัดสินให

กฎหมายซึ่งตราข้ึนมาโดยรัฐสภาเปนโมฆะไดหากวาศาลฏีกาเห็นวากฎหมายนั้นขัดแยงกับ

รัฐธรรมนูญ 

 สรุปความเปนมาของอธิปไตย จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา จุดเร่ิมตนของ

อธิปไตยมาจากการรวมตัวกันของคนในสังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัวซึ่งถือวาเปนหนวยสังคมท่ี

เล็กที่สุด และพัฒนามาเปนสังคมท่ีใหญข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปนชุมชนทางการเมืองของประชาชน

ที่อาศัยอยูรวมกันเปนกลุมในอาณาเขตอันเดียวกัน ในดินแดนที่แนนอน และมีรัฐบาลซึ่งมีอํานาจ

อธิปไตยและความเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืน ๆ รัฐก็ถูกจัดต้ังข้ึนดวยเจตนารมณของ

มนุษยเองที่ตองการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเพื่อความดีงามของการอยูรวมกัน ดังนั้น

อธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยไดเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กับการเร่ิมกอต้ังรัฐจะเห็นไดวารัฐที่สมบูรณนั้น

จะตองมีองคประกอบสําคัญอยู ๔ ประการดวยกัน คือ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอํานาจ

อธิปไตย  



 ๒๖ 

 อธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยถือไดวาเปนรากฐานสําคัญของวิชารัฐศาสตรสมัยใหม 

ความคิดนี้ไดกลาวถึงการมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย  และการมีความสัมพันธกับ

นานาชาติ ดังนั้นจะเห็นไดวา อํานาจอธิปไตยนั้นเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ใน

คริสตศตวรรษที่ ๑๖ จัง โบแดง (Jean Bodin) ใหทัศนะวาอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐ และผูที่ใชควร

เปนพระมหากษัตริย นอกจากนั้นโบแดงยังไดกลาววา อํานาจอธิปไตยนี้อาจอยูภายใตกฎ

บางอยางซ่ึงโบแดงอางวาเปนกฎของพระเจาและกฎแหงธรรมชาติ 

 ในศตวรรษที่ ๑๗ โธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) อธิบายวาอํานาจสูงสุดของรัฐมี

รากฐานอยูในสัญญาฉบับแรกที่มนุษยไดจัดทําข้ึน และปวงชนไดไดยอมเสียสละสิทธิธรรมชาติ

ใหแกรัฐ นอกจากน้ันฮอบสไดอางวา พระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนี้ปกครองประเทศตามพระ

ราชประสงคซึ่งไมจําตองอยูภายใตอํานาจของผูหนึ่งผูใด ตอมา จอหน ล็อค (John Locke) ชาว

อังกฤษ ไดแสดงทัศนะที่ไมเห็นดวยกับฮอบส กลาวคือล็อคเห็นวาการที่ปวงขนไดยอมสละสิทธินั้น 

เปนการสละใหแกสวนรวม มิไดสละใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด เขาแยงวาอํานาจอธิปไตยควรอยู

กับสภานิติบัญญัติ ซึ่งถือไดวาเปนผูแทนอันชอบธรรมของปวงชน   

 อํานาจอธิปไตย คือ การแสดงออกซึ่งเอกราชของประเทศหน่ึง ๆ ที่สามรถจะเปนตัว

ของตัวเองในการกําหนดนโยบายของตนเองและนํานโยบายของตนออกบังคับใชไดอยางเต็มที่ 

โดยไมตองตกอยูใตคําบัญชาของประเทศอ่ืนใด อํานาจอธิปไตย เปนแนวคิดทางกฎหมายซ้ึงอาจ

แบงออกเปนอํานาจอธิปไตยภายในและอํานาจอธิปไตยภายนอก ดังที่กลาวมาแลว 

 
๒.๒ คุณลักษณะของหลักอธิปไตย 

 อํานาจอธิปไตย  (Sovereignty)  เปนอํานาจสูงสุดของการปกครองประเทศ เมื่อ

ประเทศมีอํานาจอธิปไตย ประเทศจึงมีอํานาจเหนือบุคคลทุกคน และสมาคมทุกสมาคมในดินแดน

นั้นโดยไมมีขอยกเวน ประเทศมีอํานาจสูงสุดในกิจการภายในและภายนอกโดยมีรัฐบาลเปนผูใช

อํานาจอธิปไตยในนามของประเทศดําเนินกิจการทั้งหลายไดอยางเต็มที่๑๙ 

 อํานาจอธิปไตย  คือ  การแสดงออกซึ่งเอกราชของประเทศหน่ึง ๆ  ที่สามารถจะเปน

ตัวของตัวเองในการกําหนดนโยบายของตนเองและนํานโยบายของตนออกบังคับใชไดเต็มที่  โดย

ไมตองตกอยูใตคําบัญชาของประเทศอ่ืนใด 

                                                  

 ๑๙ สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๓๗), หนา ๔๙. 



 ๒๗ 

 อํานาจอธิปไตยต้ังอยูบนรากฐานของอํานาจหรือความยินยอมอยางใดอยางหน่ึงหรือ

ทั้งสองอยางก็ได  เพราะประชาชนจะเช่ือฟงกฎหมายเพราะวาจําเปนตองทํามิฉะนั้นจะถูกลงโทษ  

หรืออีกประการหนึ่งเพราะวาประชาชนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว  การใช

กําลังบังคับเปนส่ิงที่จําเปนเฉพาะบุคคลสวนนอยที่ขัดขืน  ไมยอมปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ  

ดังนั้น  ประเทศจึงตองมีกําลังทหารตํารวจ  เพื่อบังคับผูที่ไมยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประเทศ  หรือปองกันอธิปไตยจากการรุกรานของประเทศอื่นๆ  

 ๒.๒.๑ ลักษณะของอํานาจอธิปไตย นักรัฐศาสตร ปจจุบันมีความเห็นวา อํานาจ

อธิปไตยมีลักษณะที่สําคัญดังนี้๒๐ 

๑. ความเด็ดขาด (Absoluteness) 

๒. การทั่วไป (Comprehensiveness) 

๓. ความถาวร (Permanence) 

๔. แบงแยกมิได (Indivisibility) 

  ๑.๑ ความเด็ดขาด อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจเด็ดขาดสูงสุดของรัฐ ซึ่งไมมี

อํานาจอ่ืนใดเหนือกวาหากมีอํานาจอ่ืนใดมาจํากัดอํานาจอธิปไตยแลวไซร อํานาจนั้นก็จะ

กลายเปนอํานาจอธิปไตยไปทันที สําหรับลักษณะความเด็ดขาดของอํานาจอธิปไตยนี้ไดแก การ

ออกกฎหมายเพื่อใชบังคับแกประชาชนของรัฐ อยางไรก็ดีการใชอธิปไตยในสวนที่เกี่ยวกับการออก

กฎหมายนี้ จะไมขัดตอศีลธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประชาชน เพราะทั้ง

ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเปนส่ิงที่ประชาชนยึดถือปฏิบัติหากมีกฎหมายใดไปขัดแยง 

ยอมจะสงผลกระทบกระเทือนตอจิตใจประชาชน และในบางกรณีก็เปนการยากที่จะปฏิบัติตาม 

ขอยกตัวอยางเชน   ประชาชนของรัฐหนึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีบริโภคขาวเปนอาหารหลักแต

รัฐออกกฎหมายหามประชาชนบริโภคขาว  โดยอางจะขอสงขาวออกไปขายยังตางประเทศ  เพื่อ

จะไดเงินตางประเทศ  และแนะนําใหประชาชนบริโภคขาวโพดแทน  ประชาชนยอมจะไมพอใจ  

เพราะกฎหมายดังกลาวขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีที่ประชาชนยึดถือปฏิบัติ  เหลานี้เปนตน   

เพราะฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา  ความเด็ดขาดของอํานาจอธิปไตยถูกกําจัดโดยศีลธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

                                                  

 ๒๐ อานนท อาภาภิรม, รัฐศาสตรเบ้ืองตน, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๕), หนา ๓๙-๔๐. 



 ๒๘ 

  ๑.๒ การทั่วไป (Comprehensiveness) อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจที่สามารถ

ใชไดเปนการทั่วไปแกทุกส่ิงที่อยูในรัฐนั้น  หมายความวาอํานาจอธิปไตยอยูเหนือทุกส่ิงทุกอยาง  

นับต้ังแตบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการที่อยูในอาณาเขตของรัฐ หากมีการละเมิดกฎหมาย

ขอบังคับหรือระเบียบ ซึ่งอํานาจอธิปไตยไดกําหนดข้ึนบุคคลนั้นจะตองไดรับโทษทัณฑตามที่

กําหนดไว แตมีขอยกเวนอยูบาง กลาวคืออํานาจอธิปไตยไมอาจใชในอาณาเขตสถานทูตของ

ผูแทนรัฐอ่ืน รวมทั้งบุคคลในคณะทูตซึ่งเปนเร่ืองถอยทีถอยปฏิบัติตอกันตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางการทูตที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา อยางไรก็ดี รัฐมีอํานาจที่จะยกเลิกเอกสิทธิ์คุมกัน

ทางการทูตนั้นไดตามความเหมาะสมและความจําเปน 

  ๒.๓ ความถาวร หมายความวาอํานาจอธิปไตยมีอยูในรัฐนั้นโดยถาวร ถึงแมรัฐบาล

ของรัฐผูมี่อํานาจอธิปไตยส้ินสุดลง หรือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐ แตอํานาจ

อธิปไตยยังคงอยูในรัฐอยางถาวรเพราะสถานการณที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตน เปนแตเพียงการเปล่ียนตัว

ผูใชอํานาจเทานั้น มิไดมีการเปล่ียนแปลงอํานาจอธิปไตยแตอยางใด เวนเสียแตวารัฐนั้นจะสลายตัวไป 

ขอยกตัวอยางเชน ประเทศที่ถูกปกครอง โดยชาติอ่ืนไมถือวาเปนรัฐโดยสมบูรณ เพราะรัฐนั้นไมมี

อํานาจอธิปไตยอยางแทจริง เนื่องจากตองคอยรับคําส่ังจากประเทศที่มาปกครองเส่ียกอน   

  ๑.๔ การแบงแยกมิได ในรัฐหนึ่ง ๆ จะตองมีอํานาจอธิปไตยเพียงหนวยเดียว 

หากมีการแบงแยกอํานาจอธิปไตยแลวก็เทากับวาอํานาจอธิปไตยไดถูกทําลายลง ซึ่งจะทําใหรัฐ

แตกสลายตัวไป อยางไรก็ดีขอสังเกตวา ในการแบงอํานาจอธิปไตยใหองคการตาง ๆ ใชนั้น ถือวา

เปนการแบงอํานาจอธิปไตยออกตามหนาที่ดวย เพราะอํานาจอธิปไตยเปนหนวยเดียว หากมีการ

แบงออกเปนสวน ๆ แลวอํานาจอธิปไตยก็จะแยกออกไปดวย ซึ่งเปนผลทําใหรัฐใหมเกิดข้ึนมา    

ขอยกตัวอยางเชน แตเดิมนั้นประเทศเกาหลี และประเทศเยอรมันมีอํานาจอธิปไตยเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน แตเมื่อมีการแบงออกไป ทําใหเกิดรัฐใหมข้ึน คือ เกาหลีเหนือกับเกาหลีและเยอรมนี

ตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตก  เหลานี้เปนตน 

 ๒.๒.๒ ประเภทของอํานาจอธิปไตย  ไดจากการพิจารณาถึงการจําแนกประเภท

ของอํานาจอธิปไตย  ซึ่งแยกอํานาจอธิปไตยในแงของการใชออกไดเปน ๕ ประเภท ดังตอไปนี้ 

๑. อํานาจอธิปไตยทางกฎหมาย  (Legal Sovereignty) 

๒. อํานาจอธิปไตยทางการเมือง  (Political Sovereignty)    

๓. อํานาจอธิปไตยตามขอเท็จจริง  (De  Facto  Sovereignty)   

๔. อํานาจอธิปไตยตามนิตินัย  (De Jure Sovereignty) 

๕. อํานาจอธิปไตยภายนอก  (External Sovereignty)   



 ๒๙ 

๑.๑ อํานาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) อํานาจอธิปไตย

ตามกฎหมายก็คือ อํานาจสูงสุดในการออกกฎหมายนั่นเอง หรือกลาวไดวาเปนอํานาจสูงสุด

ภายในรัฐ ซึ่งรัฐมีอํานาจที่จะออกกฎหมายบังคับใหมีการปฏิบัติตามองคการที่มีอํานาจดังกลาว

ไดแก รัฐสภา และกฎหมายที่ออกมาไดรับการรับรองวามีผลใชบังคับโดยศาล  จอหน  ออสติน  

(John  Austin)  ชาวอังกฤษไดอธิบายวา  สภาผูแทนราษฎรอังกฤษเปนผูมีอํานาจอธิปไตยตาม

กฎหมายเพราะเปนองคการเดียวที่มีอํานาจออกกฎหมายได  และกฎหมายที่ผานสภาแลวจะไมมี

องคการอื่นใดบอกเลิกลมได  ฉะนั้นอํานาจอธิปไตยทางกฎหมายจึงเปนเร่ืองของรัฐสภา 

๑.๒ อํานาจอธิปไตยทางการเมือง (Political Sovereignty) หมายความวา

อํานาจอธิปไตยโดยทางการเมืองเปนความคิดเห็นของประชาชนในการออกเสียงเลือกต้ัง ฉะนั้นใน

ประเทศที่มีการปกครองระบอบอธิปไตย จึงถือวาอํานาจอธิปไตยทางการเมืองมีความสําคัญมาก 

เพราะเปนการแสดงออกที่อํานาจอธิปไตยทางการเมืองของประชาชนนั่นก็คือการไปใชสิทธิออก

เสียงเลือกต้ังของประชาชน เพื่อเลือกผูแทนของตนไปใชอํานาจอธิปไตยทางกฎหมายโดยผานทาง

รัฐสภา และผูแทนราษฎรนี้ไดรวมกันข้ึนเปนสภานิติบัญญัติ ซึ่งมีหนาที่ในการออกกฎหมายใช

บังคับภายในประเทศไดเปนการทั่วไป๒๑ 

  อนึ่ง  มีผูเห็นวาอํานาจอธิปไตยทางการเมืองอยูเหนืออํานาจอธิปไตยทาง

กฎหมายทั้งนี้เพราะอํานาจอธิปไตยทางการเมือง  จะเปนตัวกําหนดบุคคลผูใชอํานาจอธปิไตยทาง

กฎหมายโดยกระบวนการของการเลือกต้ัง 

๑.๓ อํานาจอธิปไตยตามขอเท็จจริง (De Fact Sovereignty) ในกรณีที่เกิด

การปฏิวัติ  หรือรัฐประหารข้ึนภายในรัฐ  จะเห็นไดวาอํานาจการปกครองของรัฐจะเกิดมีซอนข้ึนมา  

กลาวคือ  อํานาจอธิปไตยจะตกไปอยูกับทั้งฝายรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมายกับคณะปฏิวัติหรือ

รัฐประหารอีกคณะหนึ่ง  และเมื่อเกิดการชวงชิงอํานาจกันข้ึนทําใหเกิดรัฐบาลที่ถูกตองตาม

กฎหมาย (De  Jury  Government)  เปนผูใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมาย  สวนคณะบุคคลที่ทํา

การปฏิวัติหรือรัฐประหารก็พยายามจัดต้ังอํานาจหนาที่จะปกครองรัฐตอไป ซึ่งบุคคลคณะนี้มี

อํานาจอธิปไตยตามขอเท็จจริง  และหากคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารจัดต้ังคณะรัฐบาลข้ึนมา  

ก็จะเรียกคณะรัฐบาลตามขอเท็จจริง (De Fact Government) และถาคณะที่ยึดอํานาจการ

ปกครองมาจากรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมาย  สามารถประสบชัยชนะ  คือ  สามารถยึดอํานาจ

                                                  

 ๒๑ สุพจน บุญวิเศษ, (ผศ.ดร.), หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, 

๒๕๓๗), หนา ๕๑. 



 ๓๐ 

การปกครองมาจากรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมายไดเปนผลสําเร็จเด็ดขาด  กลาวคือ  สามารถ

รักษาความสงบภายในประเทศไวได  และประชาชนสวนใหญใหความเคารพเช่ือฟงตอคณะ

ผูปกครองที่ไดอํานาจมาดวยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร  รวมทั้งนานาประเทศใหการรับรองตอ

รัฐบาลของคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหาร  ก็จะทําใหรัฐบาลตามขอเท็จจริงกลายเปนรัฐบาลที่

ชอบดวยกฎหมายและจะเปนรัฐบาลที่มีอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายข้ึนมาแทนอํานาจอธิปไตย

ตามขอเท็จจริง 

๑.๔ อํานาจอธิปไตยตามนิตินัย (De Jury Sovereignty) ไดแกอํานาจ

อธิปไตยซึ่งรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายเปนผูใชในการปกครองประเทศ รัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมาย 

ไดแก รัฐบาลที่จัดต้ังข้ึนมาตามกระบวนการทางการเมืองที่ถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือ เปน

รัฐบาลที่ไดรับการแตงต้ังจากรัฐสภา ซึ่งประชาชนเลือกต้ังข้ึนมา หมายความวาเปนรัฐบาลที่ไดรับ

การแตงต้ังจากประชาชนสวนใหญของประเทศ 

๑.๕ อํานาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) ไดแกความเปน

อิสรเสรีของรัฐที่จะดํารงอยูไดโดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐอ่ืน หมายความวารัฐ

นั้นมีอํานาจอธิปไตยในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศกับรัฐอ่ืน เชน สามารถทําขอ ตก

ลง ทําสนธิสัญญาใหสัตยาบัน รวมทั้งการประกาศและการยุติสงคราม หรือกลาวโดยสรุปไดวา

อํานาจอธิปไตยภายนอกก็คือ ความเปนเอกราชของรัฐนั้นนั่นเอง 

สรุปคุณลักษณะของอํานาจอธิปไตยทั่วไป จากการศึกษาผูวิเคราะหผูวิจัยพบวา 

คุณลักษณะของอํานาจอธิปไตยโดยทั่วไปแลวมีลักษณะสําคัญอยู ๔ ประการ คือ มีความเด็ดขาด  

เปนการทั่วไป เปนความถาวร และไมสามารถแบงแยกได ซึ่งทําใหรัฐมีอํานาจบังคับใหมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีอํานาจในการดําเนินกิจการระหวางประเทศ และเนื่องจากอํานาจ

อธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดแลว จึงไมมีอํานาจใดที่จะมาอยูเหนืออํานาจอธิปไตย เพราะถามีอํานาจ

อ่ืนมาจํากัดอํานาจอธิปไตยแลว อํานาจอธิปไตยก็จะไมเปนอํานาจอีกตอไป  และในขณะเดียวกัน

อํานาจที่มาจํากัดก็จะกลายเปนอํานาจอธิปไตยใหมข้ึนแทนที่ 



 ๓๑ 

๒.๓ ความสําคัญของอธิปไตยทั่วไป 

รัฐ  เปนชุมชนทางการเมืองของประชาชนที่อาศัยอยูรวมกันในอาณาเขตหรือดินแดน

ที่แนนอน  มีรัฐบาลที่มีอํานาจอธิปไตยและความเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืน ๆ  ภายนอก  

องคประกอบที่สําคัญของรัฐมีอยู  ๔  ประการคือ  ประชากร  ดินแดน  รัฐบาลและอํานาจอธิปไตย  

การที่จะเปนรัฐไดนั้น  ตองผานการรับรองซึ่งการรับรองนั้นมีสองประเภทคือการรับรองโดยพฤตินัย

และการรับรองโดยนิตินัยรัฐที่ผานการรับรองแลวแยกออกเปน  ๒  ประเภทใหญ ๆ  คือ  รัฐเด่ียว 

และรัฐรวม 

จุดมุงหมายของรัฐคือ  การสรางความเปนระเบียบ การสงเสริมสวัสดิภาพความ

ผาสุกใหแกปจเจกบุคคล การสงเสริมสวัสดิภาพความผาสุกแกสวนรวม  และการสงเสริมคุณธรรม  

รัฐมีหนาที่ ๓ หนาที่  คือหนาที่ที่ตองกระทํา หนาที่ในการใหบริการและหนาที่ในทางธุรกิจ เช่ือกัน

วารัฐมีจุดเร่ิมตนมาจากครอบครัว  มีทฤษฎีตางๆ  ที่กลาวถึงการกําเนิดของรัฐไวดังนี้  ทฤษฎีเทว

สิทธิ์  ทฤษฎีธรรมชาติ ทฤษฎีกําลังอํานาจ ทฤษฎีสมบูรณญาสิทธิราชย  และทฤษฎีสัญญา

ประชาคม ตามที่ไดกลาวมาแลวในเบ้ืองตน ในสวนของลักษณะวิวัฒนาการและรูปแบบการ

ปกครองของรัฐนั้นจําแนกไดเปน  ๓  ประเภท  คือ  นครรัฐ  รัฐศักดินาและรัฐชาติ   

อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดภายในรัฐ  ที่มีความเด็ดขาด  สามารถใชไดเปนการ

ทั่วไป  มีความถาวร  และแบงแยกมิได  ซึ่งอํานาจอธิปไตยนั้นมีหลายประเภทดังนี้  อํานาจ

อธิปไตยทางกฎหมาย  อํานาจอธิปไตยทางการเมือง  อํานาจอธิปไตยตามขอเท็จจริง  อํานาจ

อธิปไตยตามนิตินัย และอํานาจอธิปไตยภายนอก 

เนื่องจากอธิปไตยเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของความสมบูรณของรัฐ  

ฉะนั้น  จึงควรที่จะศึกษาวา อํานาจอธิปไตยนั้นมีความสําคัญอยางไร และอํานาจอธิปไตยเปนของ

ใคร ใครมีหนาที่ที่จะตองใชอํานาจอธิปไตย จึงไดมีการศึกษากันวาใครเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  

ซึ่งตามทฤษฎีรัฐศาสตรแลว  ไดมีแนวความคิดในเร่ืองของอํานาจอธิปไตยไว ดังนี้ 

๑.  พระมหากษัตริยเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ในคริสตศตวรรษที่ ๑๖ นัก

รัฐศาสตรบางคนไดอธิบายวา อํานาจอธิปไตยอยูที่พระมหากษัตริย ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริย

เปนผูทรงสถาปนาเอกราชใหแกรัฐ ฉะนั้นพระมหากษัตริยจึงทรงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย ดังที่พระเจา



 ๓๒ 

หลุยสที่ ๑๔ แหงฝร่ังเศสไดตรัสไววา “ฉันคือรัฐ” นักรัฐศาสตรกลุมนี้เชื่อวากฎหมายและอํานาจ

สูงสุดอยูที่พระมหากษัตริย เพราะฉะนั้น ราษฎรทุกคนจะตองเช่ือฟงพระมหากษัตริย๒๒ 

อยางไรก็ดี  เมื่อไดเกิดการปฏิวัติข้ึนในประเทศฝร่ังเศสใน ค.ศ.๑๗๘๙  ความคิด

ดังกลาวไดเปล่ียนแปลงไป  และเกิดความคิดหรือทฤษฎีใหมวา  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน  

พระมหากษัตริยทรงเปนเพียงประมุขของรัฐ  และไมทรงมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศแต

ประการใด  เชน  ประเทศอังกฤษ  เปนตน   

๒. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  แนวความคิดนี้ไดรับอิทธิพลมาต้ังแต

สมัยจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์  คือ  ปรัชญาของพวกสโตอิค  (Stoics)  ซึ่งมีความเชื่อในเร่ืองกฎ

ธรรมชาติและความเสมอภาคของมนุษย ดังที่ซิเซโร (Cicero) ไดเคยกลาวไววา อํานาจสูงสุดในรัฐ

หนึ่ง ๆ นั้นตกอยูแกประชาชนทั้งหมดของรัฐ 

คร้ันถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๖ และ ๑๗ ประชาชนในประเทศยุโรปตะวันตกไดตอตาน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และในขณะเดียวกันไดมีการเผยแผแนวความคิดใหมีความยอมรับ

วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยไดอางทฤษฎีสัญญาประชาคม ซึ่งมีจอหน ล็อด (John 

Locke) แหงอังกฤษ และ ฌอง – ฌาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) แหงฝร่ังเศส  เปนผูนํา 

กลาวไดวาความคิดที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนน้ัน  ไดกอใหเกิดคุณคาใน

ดานความรูสึกและความต่ืนตัวในเร่ืองระบอบประชาธิปไตย  ดังจะเห็นไดวารัฐสมัยปจจุบันไดจัด

ใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางกวางขวาง  โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักใน

การคุมครอง  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  ทําใหเกิดการปกครองระบอบรัฐสภา  (Parliamentary 

government) โดยใหรัฐบาลรับผิดชอบในการบริหารประเทศตอรัฐสภาที่ไดรับการเลือกต้ังมาจาก

ประชาชน นอกจานั้นยังมีการยอมรับใหประชาชนมีสิทธิในการเสนอกฎหมาย (initiative) และการ

ออกเสียงประชามติ (referendum) ในการแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญอีกดวย  

๓. ผูมีอํานาจรางรัฐธรรมนูญเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  นักนิติศาสตรบางคน

ในคริสตศตวรรษที่  ๑๙  มีความเห็นวา  อํานาจอธิปไตยนั้นอยูที่ผูมีอํานาจในการเขียน  หรือแกไข

รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวากฎหมายสูงสุดในรัฐก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมาย 

ที่กําหนดรูปแบบการปกครองของประเทศรูปแบบการปกครองของรัฐบาล  กําหนดบทบัญญัติ

                                                  
๒๒ อานนท อาภาภิรม, รัฐศาสตรเบ้ืองตน, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๕), หนา ๔๒-๔๓. 



 ๓๓ 

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เพราะฉะนั้นผูที่มีอํานาจในการเขียนหรือแกไขรัฐธรรมนูญ  

จึงเปนผูแสดงเจตนารมณ  (Will)  โดยตรงของรัฐและเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 

๔.  องคการนิติบัญญัติเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  นักกฎหมายบางกลุมมี

ความเห็นวา  องคการนิติบัญญัติเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ทั้งนี้เพราะองคการดังกลาวไดปฏิบัติ

หนาที่ในการออกกฎหมาย  โดยวิธีการทีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  และออกกฎระเบียบ  หรือ

ขอบังคับภายใตขอบเขตของกฎหมาย ฉะนั้นองคการนิติบัญญัติ  (รัฐสภา สภาทองถิ่น คําส่ังของ

ราชการฝายการปกครองผูมีอํานาจในการออกกฎหมาย) จึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เพราะ

เปนผูใชอํานาจอธิปไตยดังกลาวขางตน 

อยางไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น  การใชอํานาจอธิปไตยอาจแบงแยกในองคการตางๆ   

ของรัฐซึ่งบางองคการไดรับสวนแบงมาก  และบางองคการไดรับสวนแบงของอํานาจอธิปไตยนอย  

และองคการทั้งหมดจะใชอํานาจอธิปไตยภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎมายที่รัฐกําหนดไว  

แตเปนที่ยอมรับกันวาองคการนิติบัญญัติไดรับสวนแบงในดานการใชอํานาจอธิปไตยมากกวา

องคการอื่นใด  และโดยสภาพของอํานาจหนาที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไดมอบหมายมาใหนั้น  ทําให

องคการนิติบัญญัติเปนผูใช อํานาจอธิปไตย  ซึ่งมีลักษณะกวางขวางและเปนการทั่วไป                         

ซึ่งรายละเอียดผูวิจัยจะไดนําเสนอในบทที่ ๔ โดยกลาวถึงการใชอธิปไตยในสังคมปจจุบัน 

ทฤษฎีที่คัดคานอํานาจอธิปไตย 

เปนที่ยอมรับกันวาอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดเด็ดขาดลําไมมีอํานาจใดอยู

เหนืออํานาจอธิปไตยของรัฐ  แตบาง สํานักวิชาการพิจารณาเห็นวา  ถึงแมอํานาจอธิปไตยจะมี

ความเด็ดขาดและสามารถใชไดเปนการทั่วไป  รวมทั้งเปนการแบงแยกมีได  แตในทางปฏิบัติแลว

มิไดเปนการเชนนั้นเสมอไป  จึงเกิดทฤษฎีที่คัดคานอํานาจอธิปไตยนั้น  กลาวคือ๒๓ 

๑.  สหพันธรัฐ  (Federalism) 

๒.  กลุมนิยม  (Pluralism) 

๓.  สากลนิยม  (Internationalism) 

๑.๑ สหพันธรัฐ (Federalism) แนวความคิดนี้ไดเกิดข้ึนในรัฐ ทั้งนี้เพราะไดมีการ

แบงอํานาจอธิปไตยระหวางรัฐบาลกลาง (Federalism government) กับรัฐบาลมลรัฐ (state  

government) กลาวคือ รัฐบาลกลางไดมอบหมายใหกระทําหนาที่สําคัญในฐานะเปนตัวแทนของ

                                                  
๒๓ อานนท อาภาภิรม, รัฐศาสตรเบ้ืองตน, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๕), หนา ๔๖-๔๘. 



 ๓๔ 

ประเทศ  เชน  การติดตอสัมพันธกับนานาประเทศ  การประกาศสงคราม  การทําสนธิสัญญา

สันติภาพและการออกเงินตราเปนตน  สวนรัฐบาลมลรัฐมีอํานาจภายในมลรัฐของตนตามที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน กิจการในสวนที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายปกครองและการศาล

ภายในเขตมลรัฐ ซึ่งแตละมลรัฐตางมีอํานาจในการดําเนินกิจการเร่ืองดังกลาวภายในมลรัฐของ

ตน  ตามที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว โดยฝายรัฐบาลกลางจะเขาไปยุงเกี่ยวหรือแทรกแซงมิได  

ฉะนั้น จึงทําใหเกิดทฤษฎีนี้ข้ึนมา คือ ความเชื่อที่วามีการแบงแยกอํานาจอธิปไตยดังกลาวขางตน 

๑.๒ กลุมนิยม (Pluralism) นักนิติศาสตรบางกลุมมีความเห็นวา ในรัฐหนึ่งนั้น

ประกอบดวยบุคคลหลายกลุม เชน กลุมเกษตรกร กลุมกรรมกร กลุมพอคา กลุมศาสนา และกลุม

การเมือง เปนตน กลุมดังกลาวมีอํานาจในการดําเนินกิจการภายในกลุมของตน กลาวคือ  

สามารถออกกฎหรือระเบียบเพื่อใชบังคับแกสมาชิกของกลุมบังคับใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎหรือ

ระเบียบที่กลุมกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งกบลุมการเมืองหรือพรรคการเมืองในประเทศที่มีการ

ปกครอง โดยใชลัทธิพรรคพรรคคอมมิวนิสตนั้น จะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรค

คอมมิวนิสต ซึ่งมีอํานาจควบคุมกลไกขององคการของรัฐบาลได ทําใหเห็นไดวาพรรคคอมมิวนิสต

มีอํานาจมากกวารัฐบาลเสียอีก  

๑.๓ สากลนิยม  (Internationalism) นักคิดกลุมนี้เขาใจวารัฐมีไดอํานาจที่จะทํา

อะไรไดตามความปรารถนาไดเสมอไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชอํานาจอธิปไตยภายนอก  

ทั้งนี้เพราะในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศนั้น  อํานาจอธิปไตยของรัฐจะถูกจํากัดโดย

ขนบธรรมเนียมประเพณีขอตกลงสนธิสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศจึงใหรัฐตาง ๆ  ไม

สามารถใชอํานาจอธิปไตยไดอยางไมมีขอบเขตอันจํากัด  กลาวคือ ในบางกรณีรัฐจําตองงดใช

อํานาจอธิปไตย  เจาหนาที่ของรัฐไมมีสิทธิตรวจตราส่ิงของทางทูตของประเทศอ่ืน  และไมมีสิทธิ

จะเขาไปในบริเวณอันเปนที่ต้ังสถานทูตอ่ืน  โดยมิไดรับอนุญาตจากสถานทูต  ทั้งนี้เปนเร่ืองการ

ถอยทีถอยปฏิบัติตอกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกวา  “เอกสิทธิ์คุมครองทางการทูต” 

นอกจากนั้นการที่รัฐตาง ๆ ไดเขาเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศใดประเทศหน่ึงหรือการ

เปนสมาชิกสหประชาชาติ รัฐนั้น ๆ จะตองปฏิบัติตามขอตกลงสนธิสัญญา หรือกฎขอบังคับของ

องคการดังกลาว ซึ่งถือไดวาเปนการจํากัดการใชอํานาจอธิปไตยดวยเหมือนกัน 

สรุปความสําคัญของอธิปไตยทั่วไป จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา ความสําคัญ

ของอธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความสําคัญดังที่กลาวมาแลวนั้น ในการปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตยนั้น ผูที่เปนเจาของอธิปไตย คือประชาชน และประชาชนนั้นก็ใชอํานาจอธิปไตยที่

ตนมีผานกระบวนการตาง  ๆทางการเมือง เชน การใชอํานาจอธิปไตยในการเลือกผูนําหรือตัวแทนเขามา



 ๓๕ 

เปนผูบริหารประเทศชาติแทนตน การมีสวนรวมในการแกปญหาในระดับชาติ  และประชาชนยัง

มีอํานาจในการถอดถอนผูนําหรือตัวแทนที่เลือกแลว แตผูนํานั้นไมไดปฏิบัติงานตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ๆ ก็สามารถที่จะเขาชื่อถอดถอนผูนํานั้นได เพราะฉะนั้น อํานาจอธิปไตย 

จึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับประชาชนที่จะใชเพื่อตรวจสอบรัฐบาล เพื่อการเขาไปมีสวนรวมในการ

บริหารประเทศ การปกครองรัฐ ใหเปนไปอยางถูกตอง และตอบสนองความตองการของเจาของ

อํานาจที่แทจริง 

 
๒.๔  สรุปวิเคราะห 

ความเปนมาของอธิปไตย  จากการศึกษาวิเคราะหพบวา จุดเร่ิมตนของหลัก

อธิปไตยมาจากการรวมตัวกันของคนในสังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัวซึ่งถือวาเปนหนวยสังคมท่ี

เล็กที่สุด และพัฒนามาเปนสังคมท่ีใหญข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปนชุมชนทางการเมืองของประชาชน

ที่อาศัยอยูรวมกันเปนกลุมในอาณาเขตอันเดียวกัน ในดินแดนที่แนนอน และมีรัฐบาลซึ่งมีอํานาจ

อธิปไตยและความเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืน ๆ รัฐก็ถูกจัดต้ังข้ึนดวยเจตนารมณของ

มนุษยเองที่ตองการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเพื่อความดีงามของการอยูรวมกัน ดังนั้น

อธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยไดเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กับการเร่ิมกอต้ังรัฐจะเห็นไดวารัฐที่สมบูรณนั้น

จะตองมีองคประกอบสําคัญอยู ๔ ประการดวยกัน คือ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอํานาจ

อธิปไตย 

แนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตย จากการศึกษาวิเคราะหพบวา หลักอธิปไตย หรืออํานาจ

อธิปไตยถือไดวาเปนรากฐานสําคัญของวิชารัฐศาสตรสมัยใหม ความคิดนี้ไดกลาวถึงการมีอํานาจใน

การบังคับใชกฎหมาย และการมีความสัมพันธกับนานาชาติ ดังนั ้นจะเห็นไดวา อํานาจ

อธิปไตยนั้นเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ในคริสตศตวรรษที่ ๑๖ จัง โบแดง (Jean 

Bodin) ใหทัศนะวาอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐ และผูที่ใชควรเปนพระมหากษัตริย นอกจากนั้น

โบแดงยังไดกลาววา อํานาจอธิปไตยนี้อาจอยูภายใตกฎบางอยางซ่ึงโบแดงอางวาเปนกฎของพระ

เจาและกฎแหงธรรมชาติ 

ในศตวรรษที่ ๑๗ โธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) อธิบายวาอํานาจสูงสุดของรัฐมี

รากฐานอยูในสัญญาฉบับแรกที่มนุษยไดจัดทําข้ึน และปวงชนไดไดยอมเสียสละสิทธิธรรมชาติ

ใหแกรัฐ นอกจากน้ันฮอบสไดอางวา พระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนี้ปกครองประเทศตามพระ

ราชประสงคซึ่งไมจําตองอยูภายใตอํานาจของผูหนึ่งผูใด ตอมา จอหน ล็อค (John Locke) ชาว

อังกฤษ ไดแสดงทัศนะที่ไมเห็นดวยกับฮอบส กลาวคือล็อคเห็นวาการที่ปวงขนไดยอมสละสิทธินั้น 



 ๓๖ 

เปนการสละใหแกสวนรวม มิไดสละใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด เขาแยงวาอํานาจอธิปไตยควรอยู

กับสภานิติบัญญัติ ซึ่งถือไดวาเปนผูแทนอันชอบธรรมของปวงชน   

อํานาจอธิปไตย คือ การแสดงออกซึ่งเอกราชของประเทศหนึ่ง ๆ ที่สามรถจะเปนตัว

ของตัวเองในการกําหนดนโยบายของตนเองและนํานโยบายของตนออกบังคับใชไดอยางเต็มที่ 

โดยไมตองตกอยูใตคําบัญชาของประเทศอ่ืนใด อํานาจอธิปไตย เปนแนวคิดทางกฎหมายซ้ึงอาจ

แบงออกเปนอํานาจอธิปไตยภายในและอํานาจอธิปไตยภายนอก ดังที่กลาวมาแลว 

คุณลักษณะของอํานาจอธิปไตยทั่วไป  จากการศึกษาผูวิ เคราะหพบวา 

คุณลักษณะของอํานาจอธิปไตยโดยทั่วไปแลวมีลักษณะสําคัญอยู ๔ ประการ คือ มีความเด็ดขาด  

เปนการทั่วไป เปนความถาวร และไมสามารถแบงแยกได ซึ่งทําใหรัฐมีอํานาจบังคับใหมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีอํานาจในการดําเนินกิจการระหวางประเทศ และเนื่องจากอํานาจ

อธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดแลว จึงไมมีอํานาจใดที่จะมาอยูเหนืออํานาจอธิปไตย เพราะถามีอํานาจ

อ่ืนมาจํากัดอํานาจอธิปไตยแลว อํานาจอธิปไตยก็จะไมเปนอํานาจอีกตอไป  และในขณะเดียวกัน

อํานาจที่มาจํากัดก็จะกลายเปนอํานาจอธิปไตยใหมข้ึนแทนที่ 

ความสําคัญของอธิปไตยท่ัวไป จากการศึกษาวิเคราะหพบวา ความสําคัญของ

อธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความสําคัญดังที่กลาวมาแลวนั้น ในการปกครอง

ดวยระบอบประชาธิปไตยนั้น ผูที่เปนเจาของอธิปไตย คือประชาชน และประชาชนนั้นก็ใชอํานาจ

อธิปไตยที่ตนมีผานกระบวนการตาง ๆ ทางการเมือง เชน การใชอํานาจอธิปไตยในการเลือก

ผูนําหรือตัวแทนเขามาเปนผูบริหารประเทศชาติแทนตน การมีสวนรวมในการแกปญหาใน

ระดับชาติ  และประชาชนยังมีอํานาจในการถอดถอนผูนําหรือตัวแทนที่เลือกแลว แตผูนํานั้นไมได

ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน ๆ ก็สามารถที่จะเขาช่ือถอดถอนผูนํานั้นได 

เพราะฉะนั้น อํานาจอธิปไตย จึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับประชาชนที่จะใชเพื่อตรวจสอบรัฐบาล เพื่อ

การเขาไปมีสวนรวมในการบริหารประเทศ การปกครองรัฐ ใหเปนไปอยางถูกตอง และตอบสนอง

ความตองการของเจาของอํานาจที่แทจริง 

  



 

บทที่ ๓ 

ความหมาย แนวคิด และประเภทของหลักอธิปไตย 
ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 จากการศึกษาในบทที่ผานมานั้นผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับ หลักอธิปไตย ทั่วไปโดยได

แยกประเด็นในการศึกษาออกเปน ๓ ตอนดวยกัน คือ ตอนที่หนึ่งไดศึกษาถึงความเปนมา ของ

หลักอธิปไตย ตอนที่สองไดศึกษาถึงคุณลักษณะของหลักอธิปไตย และในตอนที่สามผูวิจัยได

ศึกษาความสําคัญของหลักอธิปไตยทั่วไป โดยไดทําการศึกษาวิจัยจากแนวคิด และทฤษฎีของ

นักปราชญหลาย ๆ ทานที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตยหรือ อํานาจอธิปไตย ผลจากการศึกษา

นั้นผูวิจัยพบวา หลักอธิปไตย หรือ อํานาจอธิปไตยนั้น ไดถือกําเนิดมาพรอม ๆ กับการที่มนุษย

มาอยูรวมกันเปนกลุม เปนสังคม และมีการทําสัญญาในการอยูรวมกัน เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ 

และคอยพัฒนาเปนสังคมขนาดใหญซึ่งตอมาเรียกสังคมนี้วา “รัฐ” และอํานาจอธิปไตยนั้นเปน

อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ มีลักษณะสําคัญ คือ มีความเด็ดขาด เปนการทั่วไป เปนความ

ถาวร และไมสามารถแบงแยกได ซึ่งทําใหรัฐมีอํานาจบังคับใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมี

อํานาจในการดําเนินกิจการระหวางประเทศ จะเห็นวา อธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยนั ้นมี

ความสําคัญยิ่งตอความเปนรัฐ และทําใหรัฐสมบูรณ เพราะถารัฐขาดซึ่งอธิปไตยแลวรัฐนั้นก็จะ

ไมเปนรัฐทันที   

 ในระบบการปกครองทุกระบบ ผูที ่มีบทบาทสําคัญอยางยิ ่งที ่จะทําใหกลไกของ

ระบบการปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกสังคม หากไดศึกษาเรื่อง

วิวัฒนาการของชุมชนและความเปนมาของผูนําในทางพระพุทธศาสนา จะพบวา นับตั้งแต

มนุษยไดรวมตัวกันเปนชุมชนเล็ก ๆ ประกอบดวยผูคนในเผาเดียวกัน มนุษยประสบปญหาแรก

ในการอยู รวมกันคือ ปญหาทางศีลธรรมในชุมชน ทําใหพวกเขาเกิดแนวคิดที ่จะเลือกผูนํา 

พรอมกับที่จะมอบอํานาจใหผูที่ไดรับเลือกเปนผูนําสามารถที่จะกําจัดบุคคลที่ควรกําจัด ตําหนิ

บุคคลที่ควรตําหนิ อํานาจที่วานี้ตอมาในทางการปกครองเรียกวา อํานาจอธิปไตย 

 ปจจุบันอํานาจอธิปไตยนี้ ถึงจะเปนของประชาชน แตผูที่ใชคือนักการเมืองที่ทํา

หนาที่ในการบริหารประเทศชาติใหเจริญมั่นคง และเนื่องจากนักการเมืองเปนผูใชอํานาจและ

อํานาจนี ้ไม ใช อํานาจธรรมดา  แตเป นอํานาจอธิปไตยซึ ่งเป นอํานาจที ่ม ีความเด็ดขาด 



 ๓๘ 

ครอบคลุม มีความถาวร และแบงแยกไมได ดังนั้นการใชอํานาจของนักการเมือง จึงข้ึนอยูกับวิสัยทัศน

ของผูใชบางคน ถาเขาใชธรรมเปนอํานาจในการบริหาร การปกครอง ผูใตบังคับบัญชาหรือประชาชน 

ประเทศชาติจะมั่นคง ประชาชนก็จะมีความมั่งค่ัง แตตรงกันขามหากนักการเมือง ใชอํานาจโดยมิชอบ 

แสวงหาประโยชนตนและพวกพองของตน รังแกเบียดเบียนประชาชน นักการเมืองไมมีศีลธรรม 

และความยุติธรรมถึงยุคนั้น ชาวชนบทไมไดรับการพิทักษรักษา ถูกรีดภาษีโดยไมเปนธรรม 

กลางคืนโจรปลน ในแวนแควนของนักปกครองช่ัวรายยอมมีคนอาธรรมมากข้ึน 

 ในแวนแควนของนักการเมือง ผูมีเมตตาธรรม มีความมั่นคงประชาชนจะนอนเปน

สุข เหมือนนอนอยูในบานของตัวเอง ในรมเงาเย็นสบาย นักการเมืองจะตองอาศัยธรรม ตอง

สักการะธรรม เคารพธรรม เอื้อเฟ อตอธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรมเปนตัวนํา มีธรรมเปน

อํานาจ  (ธรรมาธิปไตย) ใหการรักษา  คุ มครอง  คนภายใน  ทหาร  นักปกครองผู ต ิดตาม 

พราหมณคหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท อยางเปนธรรม หากนักการเมืองขาดหลักธรรมประจําใจ 

จะมีผลตอความเสื่อมของประเทศชาติ นักการเมือง ถึงจะมีกําลังอํานาจ แตเปนคนพาล ยอม

ไมเปนผลดี แตนักการเมืองเปนปราชญและมีกําลังเขมแข็ง จึงจะเปนผลดี 

 ฉะนั ้น  ในบทนี ้ผู ว ิจ ัยจะได ทําการศ ึกษา เกี ่ยวก ับ  หล ักอธ ิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดความเขาใจ และสามารถใชหลักอธิปไตย อยางถูกตองและเปน

ธรรมเพื ่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม จึงตองทําความเขาใจอยางถองแทเกี ่ยวกับหลัก

อธิปไตย ซึ่งถือวาเปนอํานาจสูงสุดในรัฐ ซึ่งผูวิจัยไดแยกประเด็นศึกษาออกเปน ๓ ตอนดวยกัน 

คือ ตอนที่หนึ่งจะทําการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

ตอนที่สอง จะไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา และตอนที่สาม 

ศึกษาประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา ดังจะไดนําเสนอเปนประเด็น 

ดังตอไปนี้  
 

๓.๑ ความหมายของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

 อธิปไตย หมายถึง ความเปนใหญ ภาวะที่ถือเอาเปนใหญ แบงออกเปน ๓ อยางคือ๑  

 ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ ถือตนเปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนเปน

ประมาณ  

                                                        
๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. ;  ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๒๘/๒๐๑.  



 ๓๙ 

 ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ กระทําการดวยปรารภนิยม

ของโลกเปนประมาณ  

 ๓. ธัมมาธิปไตย  ความทีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ กระทําการดวย

ปรารภความถูกตอง เปนจริง สมควรตามธรรม เปนประมาณ 

 ผูเปนอัตตาธิปก พึงใชสติใหมาก, ผูเปนโลกาธิปก พึงมีปญญาครองตน และรูพินิจ, ผู

เปนธรรมาธิปก พึงประพฤติใหถ ูกหล ักธรรม ,  ผู เป นห ัวหน าหมู เป นน ักปกครอง  พึงถ ือ

ธรรมาธิปไตย 

 อธิปไตย  แปลตามตัวอักษรวา  “ความเปนใหญ” ในทางการปกครองหมายถึง 

อํานาจสูงสุด (Sovereignty) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของความเปนรัฐในปจจุบัน ซึ่งจะขาด

เสียมิได พระพุทธเจานําคํานี้มาอธิบายความหมายการปฏิบัติธรรมของภิกษุ แตก็สามารถนํามา

อธิบายในเชิงการปกครองได๒ 

 อธิปไตย มาจากคําวา อธิปเตยยะ แปลวา การคุมครองท่ียิ่งใหญ โดยศัพทที่วานี้

มาจาก อธิ+ปา+ติ  อธิ แปลวายิ่งใหญ, ปา แปลวาคุมครอง, สวน ติ เปนปจจัย มีความหมายเปน

เพียงใหศัพทที่วามาน้ีเปนนามรวมทั้งหมดไดศัพทวา อธิปติ แลวแผลงเปน อธิปเตยยะ และใน

ที่สุดก็กลายมาเปน อธิปไตย ซึ่งคําวาความเปนใหญนี้เปนความหมายท่ีกวางเกินไป และใน

พระไตรปฎกเพียงระบุคําวาอธิปไตยไวก็เปนลักษณะของการต้ังกรอบในเร่ืองแนวคิดที่เนนถึง

หมวดธรรมเปนหลักเทานั้น ซึ่งจุดเร่ิมตนของเร่ืองนี้มีในสังคีติสูตร สูตรวาดวยการสังคายนา ที่พระ

มหาเถระอยางพระสารีบุตรไดปรารภถึงทานนิครนถ นาฏบุตรที่ไดถึงแกกรรม ณ กรุงปาวา แลว

พวกนิครนถแตกแยกกันเปน ๒ พวกบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน จนทําใหเหลาบริษัทที่เปน

คฤหัสถตางเบื่อหนาย ก็เพราะธรรมวินัยที่ไมชัดเจน ดังนั้นพระสารีบุตรจึงนํามาเปรียบเทียบกับ

ธรรมวินัยของพระพุทธเจาที่จัดไวเปนหมวดหมูโดยมีสังคีติหมวด ๓ ที่กลาวถึงอธิปไตย ๓ อยูดวย๓  

 อธิปไตย แทที่จริงตองเพิ่มคําวา “อํานาจ” เขาไปอีกคําหนึ่งเพื่อใหความหมายที่

ชัดเจนยิ่งข้ึน เมื่อรวมคําทั้งสองเขาดวยกันจึงไดความวา อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุด

ในการปกครองประเทศ ไมมีอํานาจอ่ืนใดในรัฐอยูเหนืออํานาจอธิปไตย หรือใหญกวาอีกแลว

                                                        
๒ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคี

สาสน, ๒๕๔๐), หนา ๖๙. 
๓ทวี ผลสมภพ, ปญหาปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๔), หนา ๖๔-๖๕. 



 ๔๐ 

เพราะถือวาอํานาจอธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดแหงรัฐ รูปแบบที่พระพุทธเจาทรงประทานอํานาจ

อธิปไตยใหแกสงฆ หรือมอบความเปนใหญ หรือใหสงฆเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนนั้นนับวาเปน

การกระจายอํานาจใหกับกลุมภิกษุหรือสงฆหาไดมอบใหกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขามาบริหารจัดการ

โดยเด็ดขาดไม แตบางคร้ังในการทําภารกิจบางประการ กลุมสงฆอาจมอบอํานาจใหกับตัวแทน

หรือมอบใหภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาทําหนาที่ก็ได๔ เชน 

 การแตงต้ังพระภัตตุเทสก (พระผูแจกภัตตาหาร) เสนาสนปญญาปกะ ฯลฯ พระภิกษุ

ผูรักษาเรือนคลัง – ภิกษุผูรับจีวร – ภิกษุผูแจกจีวร – ภิกษุผูแจกขาวตม – ภิกษุผูแจกผลไม - ภิกษุ

ผูแจกของเคี้ยว – ภิกษุผูแจกของเล็กนอย – ภิกษุผูแจกผา๕ ฯลฯ ซึ่งลวนแตผานกระบวนการ หรือ

เปนที่ยอมรับของสงฆทั้งส้ิน 

 อธิปไตย แปลวา ผูเปนใหญ ไมไดหมายความวาเปนใหญเหนือเทวดาอินทรพรหม

ที่ไหน มันเปนใหญ เปนอิสระ เพราะตัวเองชวยตัวเองได ยังแถมรัฐบาลไดเก็บภาษีรายไดจาก

ผลประโยชนที่เราแสวงหามาดวย เมื่อเปนเชนนั้นเราก็เปนใหญ คนทั้งหลายมารวมกลุมกันเขา 

เรียกวา ประชา เมื่อประชาพวกนี้มีแตผูเปนใหญ จึงรวมความวาเปน ประชาธิปไตย อันนี้เปน

แผนการสรางประชาธิปไตยใหมีในบานเมือง๖  

 สรุปความหมายของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษา

วิเคราะหผูวิจัยพบวา หลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน หมายถึง ความเปนใหญ ความ

เปนผูมีอํานาจ เชน ในพระพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ พระพุทธเจาเปนผูมีอํานาจอธิปไตย คือ มี

อํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ในการยึดถือปฏิบัติสําหรับพระสาวก เรียกวา พระธรรม

วินัย  ทั้งนี้ในการใชอํานาจ พระองคก็มิไดทรงใชโดยพละการ แตทรงอาศัยเหตุที่เกิดข้ึนกับ

พระภิกษุในการบัญญัติพระวินัย อํานาจในการบริหาร เชน พระพุทธเจาทรงจัดองคกรสงฆข้ึนเพื่อ

ความสามัคคี และความสงบ เรียบรอย ดีงามของหมูคณะในการอยูรวมกันของสงฆ  และอํานาจ

ในการวินิจฉัย ตัดสินคดี เชน เมื่อพระสาวกรูปใดกระทําความผิด พระพุทธเจาจะทรงตรัสเรียกมา

ตําหนิตอหนาสงฆแลวทรงลงโทษ พรอมทั้งทรงบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ  

                                                        
๔จันทิมา เกษแกว, การเมืองการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๐), 

หนา ๓๖. 
๕ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๒๖/๑๕๔-๑๕๙. 
๖ http://www.geocities.com/thaniyo. (เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒) 



 ๔๑ 

๓.๒  แนวคิดเก่ียวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาทฤษฎีทางการเมืองในสมัยปจจุบันเนนที่มาของอํานาจอธิปไตยและ

การใชอํานาจตามกลไกทางการเมือง เชน การแบงแยกอํานาจอธิปไตยออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ 

อํานาจการบริหาร อํานาจตุลาการ ทําใหประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองโดยการใชอํานาจนิติ

บัญญัติผานผูแทนของตนและไดรับการคุมครองโดยอํานาจตุลาการ เปนตน แตการถือระบบเปน

ใหญก็ทําใหละเลยความชอบธรรม เชน ผูแทนราษฎรที่ไมมีคุณธรรมอาจไดรับการเลือกต้ังเขามา

ดวยวิธีการที่ไมเปนธรรม หรือคนอาจถูกตัดสินวาผิดโดยการตัดสินความที่มุงเพียงลายลักษณ

อักษรตามกฎหมาย เปนตน กรณีเชนนี้ถือกันวาเปนธรรมตามระบบ เพราะมีการบัญญัติกฎหมาย

และการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้นไมวาจะเปนการปกครองแบบใดถามี อํานาจบัญญัติกฎหมาย

และมีอํานาจบังคับกฎหมายก็คือ การดําเนินการนั้นยุติธรรมแลวทั้งส้ิน ความคิดลักษณะนี้เปน

ความคิดอันเนื่องมาจากการถือวา อํานาจคือธรรม มิไดใชอํานาจธรรมหรืออํานาจที่เปนธรรมใน

การปกครอง 

 ฉะนั้น  การปกครองโดยธรรมหรือการใชอํานาจธรรมนั้นตองอาศัยผูที่มีธรรม

ประจําตัวเพราะธรรมจะยังประโยชนใหเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยคนผูปฏิบัติธรรมมีจิตใจและเจตนาที่

จะปกครองใหเปนธรรมไมเอนเอียงไปตามอคติตาง ๆ ผูปกครองไมวาในระดับใด ๆ หากประสงค

จะเปนผูปกครองโดยธรรมยอมตองฝกฝนตนตามธรรม แลวเปนผูชวยหมุนธรรมจักรเพื่อแผธรรม

อันรมเย็นไปในหมูประชาชนพลเมือง ทศพิธราชธรรมอันพระพุทธองคทรงสอนแกกษัตริยใน

ระบอบประชาธ ิปไตยเพื ่อม ิให ใช อํานาจร ุกรานบ านเม ือง อื ่น  แต มุ งทําน ุบําร ุงอาณา

ประชาราษฎร อปริหานิยธรรมอันทรงสอนเกี่ยวกับกษัตริยลิจฉวีเพื่อความเขมแข็งแกนครเล็ก

ซึ่งมักถูกรุกรานจากแควนใหญก็ดีเปนธรรมที่เหมาะแกการปกครองแตละชนิด แตทวาในที่สุด

แลวความมั่นคงทางการเมืองก็หาไดเปนจุดหมายไม หากแตเปนวิถีทางสรางความสุขแก

ประชาชน พระพุทธองคมิไดทรงปรารถนาจะสรางระบอบการปกครองที่ดีที่สุด๗ 

 ฉะนั ้น  ในสวนนี ้ผู ว ิจ ัยจะไดนําเสนอแนวคิดเกี ่ยวกับหลักอธิปไตย  ตามแนว

พระพุทธศาสนา โดยแยกเปนสองประเด็น คือ หลักอธิปไตยในธรรม และหลักอธิปไตยในวินัย 

ดังตอไปนี้ 

                                                        
๗ ปรีชา  ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคี

สาสน, ๒๕๔๐), หนา ๒๕. 



 ๔๒ 

 ๓.๒.๑ หลักอธิปไตยในธรรม 

 คนเรานิยมอยูกันเปนหมู เปนคณะ เปนสังคม และคนในสังคมนั้น ก็ประกอบดวย

สมาชิกทุกเพศทุกวัย อาจจะมีความแตกตางกัน ทั้งดานฐานะหนาที่การงาน อุปนิสัย ความรูและ

ความประพฤติ  มีทั้งคนดีและคนเลว มีทั้งคนแข็งแรงและคนออนแอ หากไมมีการปกครอง ไมมี

ผูใชอํานาจในการปกครอง สังคมก็จะสับสนวุนวาย ไมมีระเบียบวินัย จะมีการกดข่ีขมเหงกัน เอา

รัดเอาเปรียบกันตามใจชอบ ฉะนั้น จึงตองมีการปกครอง มีระเบียบในการปกครองเพื่อ

ควบคุมดูแลสังคมใหมีความเรียบรอย มีความสงบสุข 

 การปกครองนั้น รัฐทุกรัฐจะตองมีผูปกครองที่คอยควบคุมดูแล และรักษาความสงบ

สุขของคนภายในรัฐ ดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวในเร่ืองของการกําเนิดรัฐ ดังนั้นไมวาจะเปนการ

ปกครองในระบบใดก็ตาม ผูปกครองและผูบริหารถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหรัฐ 

ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในรัฐไดรับความสุข ดังนั้นถาผูปกครองและผูบริหารดีมีความรู

ความสามารถ และมีคุณธรรม ก็จะทําใหรัฐนั้นมีชื่อเสียง สงางาม ดังพุทธพจนที่วา “ราชาเปน

สงาแหงแควน”๘ ดังนั้นผูปกครองจึงดํารงอยูในฐานะเปนผูนํา ประชาชนจะคอยเฝาดูและถือเอา

เปนแบบอยาง ถาผูปกครองหรือผูนํา นําไปถูกทางประชาชนก็ตามไปถูกทาง ตรงกันขามถานําไป

ผิดประชาชนก็จะไดรับความเดือดรอนไปดวย ดังพุทธพจนที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา “เมื่อฝูงโค
กําลังวายน้ําขามฟาก ถาโคตัวนําฝูงไปคด โคท้ังหมดก็จะวายคดตามไปดวยฉันใด ในหมู
มนุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับแตงต้ังใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติอธรรม จะกลาวปวยไปใยถงึ
ประชาชนที่เหลือ ถาผูนําไมต้ังอยูในธรรมประชาชนทั้งประเทศยอมอยูเปนทุกข”๙  หรือใน

พุทธพจนอีกบทหนึ่งวา “ในแวนแควนของราชาผูมีเมตตา มีธรรมม่ันคงประชาชนจะนอน

เปนสุข เหมือนนอนอยูในบานของตัวเองที่มีรมเงาอันเย็นสบาย”๑๐  

 ดังนั้น นักปกครองและนักบริหารที่ดีนอกจากจะมีความรูความสามารถแลว จะตองใช

หลักธรรมในการปกครองดวย  เปนการปกครองที่สรางความเปนธรรมในสังคม ในทาง

พระพุทธศาสนา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงหลักธรรมสําหรับสงเสริมการปกครอง 

และการบริหารไวเปนอันมากที่ปรากฏในพระไตรปฎก ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเอาชาดกตาง ๆ ที่พระองค

ตรัสแสดงถึงคุณธรรมสําหรับนักปกครองและนักบริหารไว ดังตอไปนี้ 

                                                        
๘ ขุ.ช. (ไทย) ๑๕/๒๐๖/๗๖. 
๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ช. (ไทย) ๒๘/๑๖๘-๑๖๙/๓๑. 
๑๐ ขุ.ช. (ไทย) ๒๘/๕๐/๑๑. 



 ๔๓ 

คุณธรรมของกษัตริยจากสุมังคลชาดก   

 พระเจาแผนดินทรงรูวา เรากําลังกร้ิวจัดไมพึงลงอาชญา อันไมสมควรแกตนโดยไมใช

ฐานะกอน พึงเพิกถอนความทุกขของผูอ่ืนอยางรายแรงไว๑๑ 

 เมื่อใด พึงรูวาจิตของตนผองใส พึงใครครวญ ความผิดที่ผูอ่ืนทําไว พึงพิจารณาให

เห็นแจมแจงดวยตนเองวา นี่สวนประโยชน นี่สวนโทษเม่ือนั้น จึงปรับไหมบุคคลนั้นๆ ตามสมควร 

 อนึ่ง พระเจาแผนดินพระองคใด ไมถูกอคติครอบงํา ยอมแนะนําผูอ่ืน ที่ควรแนะนํา 

และไมควรแนะนําได   พระเจาแผนดินพระองคนั้นชื่อวา  ไมเผาผูอ่ืนและพระองคเอง   พระเจา

แผนดินพระองคใดในโลกนี้  ทรงลงอาชญาสมควรแกโทษ    พระเจาแผนดินพระองคนั้นอันคุณ

งามความดีคุมครองแลว  ยอมไมเส่ือมจากสิริ 

 กษัตริยเหลาใด ถูกอคติครอบงํา ไมทรงพิจารณาเสียกอนแลวทําไปทรงลงอาชญา

โดยผลุนผลัน กษัตริยเหลานั้นประกอบไปดวยโทษนาติเตียน ยอมละทิ้งชีวิตไป และพนไปจากโลก

นี้แลวก็ยอมไปสูทุคติ 

 พระราชาเหลาใด ทรงยินดีแลวในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจา  ประกาศไว 

พระราชาเหลานั้นเปนผูประเสริฐดวยกาย วาจา และใจ พระราชา เหลานั้นทรงดํารงม่ันอยูแลวใน

ขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ยอมถึงโลก ทั้งสองโดยวิธีอยางนั้น  

 เราเปนพระราชาผูเปนใหญของสัตวและมนุษยทั้งหลาย ถาเราโกรธข้ึนมา เราก็ต้ังตน

ไวในแบบอยางที่โบราณราชแตงต้ังไว   คอยหามปรามประชาชนอยูอยางนั้น  ลงอาชญาโดยอุบาย

อันแยบคายดวยความเอ็นดู. 

 ขาแตกษัตริยผูชนาธิปติบริวารสมบัติและปญญามิไดละพระองคในกาลไหน ๆ เลย 

พระองคมิไดมักกร้ิวโกรธ มีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนิจ ขอพระองคทรงปราศจากทุกข บํารุงพระชนม

ชีพยืนอยูตลอดรอยพรรษาเถิด.  

 ขาแตกษัตริย ขอพระองคทรงประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้ คือ โบราณราชวัตร 

มั่นคง   ทรงอนุญาตใหหนูเตือนได ไมทรงกร้ิวโกรธมีความสุขสําราญ ไมเดือดรอน ปกครอง

แผนดินใหรมเย็น แมจุติจากโลกนี้ไปแลว  ก็จงทรงถึงสุคติเถิด. 

                                                        
๑๑ ดูรายละเอียดใน ขุ.ช. (ไทย) ๑๙/๑๑๔๖–๑๑๕๔/๒๒๔–๒๒๕. 



 ๔๔ 

 พระเจาธรรมิกราชทรงฉลาดในอุบาย เมื่อครองราชสมบัติดวยอุบายอันเปนธรรม คือ 

กุศลกรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนํากลาวไวดีแลวอยางนี้ พึงยังมหาชนผูกําเริบรอนกายและจิตให

ดับหายไป เหมือนมหาเมฆยังแผนดินใหชุมชื่นดวยน้ํา ฉะนั้น. 

 พระราชาผูมีศีลาจารวัตรที่ดีงามจากสังวรชาดก 

ขาแตพระมหาราช พระราชาผูเปนจอมแหงชน ทรงทราบถึงพระศีลาจารวัตรของ

พระองค ทรงยกยองพระกุมารเหลานี้มิไดสําคัญพระองคดวยชนบทอะไรเลย๑๒  

เมื่อพระมหาราชาผูสมมติเทพ ยังทรงพระชนมอยูหรือทิวงคตแลวก็ตาม พระประยูร

ญาติ ผูเห็นประโยชนตนเปนสําคัญ พากันยอมรับนับถือพระองค 

 ขาแตพระเจาสังวรราช ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน พระองคจึงสถิตอยูเหนือ

พระเชฏฐภาดาผูทรงรวมกําเนิดไดดวยพระศีลาจารวัตรขอไหนหมูพระญาติที่ประชุมกันแลวจึงไม

ย่ํายีพระองคได 

 ขาแตพระราชบุตร หมอมฉันมิไดริษยาสมณะทั้งหลายผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง    

หมอมฉันนอบนอมทานเหลานั้นโดยเคารพ ไหวเทาของทานผูคงที่ 

 สมณะเหลานั้น ยินดีแลวในคุณธรรมของทานผูแสวงหาคุณ  ยอมพรํ่าสอนหมอมฉัน  

ผูประกอบในคุณธรรม ผูพอใจฟง ไมมีความริษยา 

 หมอมฉันไดฟงคําของสมณะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง  เหลานั้นแลว มิไดดูหมิ่น

สักนอยหนึ่งเลย ใจของหมอมฉันยินดีแลวในธรรม. 

 กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และกองพลเดินเทา หมอมฉันไมตัดเบ้ียเล้ียงและ

บําเหน็จบํานาญของจาตุรงคเสนาเหลานั้นใหลดนอยลง. 

อํามาตยผูใหญ และขาราชการผูมีปรีชาของหมอมฉันมีอยู ชวยกันบํารุง พระนคร

พาราณสีใหมีเนื้อมาก มีน้ําดี. 

อนึ่ง พวกพอคาผูมั่งค่ังมาแลวจากรัฐตางๆ หมอมฉันชวยจัดอารักขา ใหพอคา

เหลานั้น ขอไดโปรดทราบอยางนี้เถิด เจาพี่อุโบสถ. 

ขาแตพระเจาสังวรราช ไดยินวา พระองคทรงครอบครองราชสมบัติแหงหมูพระญาติ

โดยธรรม  พระองคเปนผูมีพระปรีชาดวย เปนบัณฑิตดวย  ทั้งทรงเกื้อกูลพระประยูรญาติดวย.  

                                                        
๑๒ ดูรายละเอียดใน ขุ.ช. (ไทย) ๑๙/๑๕๗๗–๑๕๘๗/๒๐๙–๒๙๑. 



 ๔๕ 

 ศัตรูทั้งหลายยอมไมเบียดเบียนพระองคผูแวดลอมไปดวยพระประยูรญาติมองมูล

ดวยรัตนะตาง ๆ เหมือนจอมอสูร ไมเบียดเบียนพระอินทร ฉะนั้น. 

 จากชาดกที่กลาวมานี้ ชี้ใหเห็นวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสถึง การ

ใชหลักอธิปไตยในการปกครองหมูชนวา ผูนําหรือผูปกครองจะตองต้ังตนอยูในธรรม ยินดีในธรรม

ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ต่ังมั่นอยูดวยขันติ โสรัจจะ และสมาธิ รวมถึงพระศีลาจารวัตรที่ดีงาม ถึง

จะเปนผูที่มีอํานาจอยูเหนือผูอ่ืน แตก็ตองเปนผูที่ออนนอมถอมตนและตัดสินความตาง ๆ ดวย

ความยุติธรรม ไมลําเอียงฝายใดฝายหนึ่งดวยอคติ และใหความเสมอภาคกับประชาชนทุกคน

อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนอํามาตยผูใหญ ทหาร ขาราชการ พอคา ประชาชน สรางความ

สามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ ปกครองประชาชนใหเกิดความรมเย็นเปนสุข แตเมื่อใดที่ผูนําหรือ

ผูปกครองถูกอคติครอบงําไมพิจารณาไตรตรองถึงเหตุและผลตัดสินดวยอคติ ประชาชนก็จะเกิด

ความเดือดรอนอยูไมเปนสุขในแวนแควนนั้น 

   คุณธรรมของนักบริหารจากมหากปชาดก 

 ดูกรพระยาลิง ทานไดทอดตัวเปนสะพาน ใหลิงเหลานี้ขามไปได  จนมีความสวัสดี   

ทานเปนอะไรกับลิงเหลานั้น   หรือวาลิงเหลานั้นเปนอะไรกับทาน๑๓  

 ขาแตพระองคผูปราบศัตรู ขาพระองคเปนใหญ เปนนายฝูง ปกครองหมูลิงเหลานั้น 

เมื่อเขาเหลานั้น   ถูกความโศกครอบงํา เกรงกลัวพระองค.  

 ขาพระองคไดกระโจนไปชั่วระยะรอยลูกธนู เอาเถาวัลยผูกกับตอไมไผขางหนึ่ง ผูกที่

สะเอวขางหนึ่ง.  

 กระโจนกลับมายังตนมะมวง เหมือนลมตัดอากาศ แตไมถึงตนมะมวงนั้น ขาพระองค  

เอามือมาทั้งสองเหนี่ยวกิ่งมะมวงไว. 

 รางกายของขาพระองคถูกกิ่งไม และเถาวัลยคราไปมา ดุจสายพิณที่เขาขึงตึงเครียด 

ฉะนั้น พวกบริวาร   พากันไตขาพระองคไปไดรับความสวัสดี.   

 ขาพระองคจะถูกจองจํา หรือถูกฆา ก็ไมคร่ันครามเดือดรอนอยางไร เพราะขา

พระองคไดนําความสุขมาใหแกหมูลิงที่ยกยองใหขาพระองคเปนใหญ.  

 ขาแตพระราชาผูปราบปรามศัตรู  ขาพระองคจะแสดงขออุปมาถวายพระองค  ขอ

พระองคจงสดับ ธรรม  พระราชามหากษัตริยผูทรงพระปรีชาสามารถ พึงแสวงหาความสุขใหแกรัฐ  

สัตวพาหนะ ทหาร และพลเมืองถวนหนากัน 

                                                        
๑๓ ดูรายละเอียดใน ขุ.ช. (ไทย) ๑๙/๑๐๕๐–๑๐๕๖/๒๐๙–๒๑๐. 



 ๔๖ 

 คุณธรรมของนักบริหารจากกปชาดก 

 ผูคอยจองเวรอยูในที่ใด บัณฑิตไมควรอยูในที่นั้น บุคคลอยูในที่มีคนจองเวรเพียงคืน

เดียว หรือสองคืน ก็อยูเปนทุกข๑๔ 

 บุคคลมีจิตเบา คลอยไปตามเขางายๆ ยอมกระทํากิจของคนจองเวรเพราะเหตุลิงตัว

เดียว  ถูกเขาทําความฉิบหายใหทั้งฝูง 

 คนพาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต  ปกครองหมูคณะ  ตกอยูในอํานาจจิตของตนแลว  

พึงนอนตาย เหมือนลิงจาฝูง นอนตายอยู ฉะนั้น 

 อันคนพาลถึงจะมีกําลังปกครองหมูคณะ ไมดีเลย เพราะไมเปนประโยชนแกญาติ

ทั้งหลาย เหมือนนกระทาผูตัวไมเปนประโยชนแกนก  ปกครองหมูคณะทั้งหลาย  ฉะนั้น 

 สวนนักปราชญมีกําลังปกครองหมูคณะ ดีมาก เพราะวาเปนประโยชนแกญาติ

ทั้งหลาย เหมือนทาววาสวะผูเปนประโยชนแกเทวดาช้ันดาวดึงส   ทั้งหลาย  ฉะนั้น 

 ผูใดพิจารณาเห็นศีล ปญญา และสุตะในตน ผูนั้นยอมประพฤติประโยชนได    ทั้ง

สองฝาย คือ ทั้งตน และผูอ่ืน 

 เพราะฉะนั้น นักปราชญพึงพิจารณาดูตน ดุจดูศีล ปญญาและสุตะ ฉะนั้น พึงบริหาร

หมูคณะเถิด หรือจะเปนผูอยูแตผูเดียว ก็พึงเวนรอบ  

 จากชาดกที่ผู วิจัยไดยกมากลาวไวเปนตัวอยางนั้น จะเห็นไดวาองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสการใชหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาไววา สําหรับบุคคลที่เปน

ผูบริหาร ก็เปรียบเสมือนกับเปนนายผูที ่จะนําลูกนองไปสูเปาหมาย หรือพาไปใหถึงฝ งของ

ความสําเร็จ ดังนั้นนักบริหารที่ดีจะตองเปนบุคคลที่เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก ตองเปน

ผูที่รูจักเสียสละ เห็นอกเห็นใจผูที่เปนลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาใหความชวยเหลือเมื่อเขาตก

ทุกขไดยากจะตองไมเห็นแกประโยชนสวนตน นอกจากคุณธรรมดังกลาวแลวนักบริหารที่ดี

จะตองเปนนักปราชญตั้งตนอยูในศีล และประกอบกิจการงานพิจารณาดวยปญญา รูจักสิ่งที่

เปนประโยชนและมิใชประโยชน  

  

 

 

 

                                                        
๑๔ ดูรายละเอียดใน ขุ.ช. (ไทย)  ๑๙/๑๐๒๘–๑๐๓๔/๒๐๖. 



 ๔๗ 

 ๓.๒.๒ หลักอธิปไตยในวินัย 

 เมื่อจะศึกษาเร่ืองของสงฆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงวิวัฒนาการความ

เจริญกาวหนาของการบวชเสียกอน เหตุเพราะคําวา “สงฆ” กับ “การบวช” เปนคําที่เกี่ยวเนื่องกัน

และไมสามารถที่จะแยกออกจากกันไดเปนเหมือนเหรียญที่อยูคนละดาน (ถาจะเรียกสงฆก็ตองดู

ลําดับการบวช  ถาบวชแลวก็เปนสวนหนึ่งของสงฆ)   เร่ิมแรกทีเดียวนั้นพระพุทธเจาทรงใหการ

อุปสมบทดวยพระองคเอง  เมื่อภิกษุทั้งหลายไดพากันนําผูตองการบวชมาเพื่อกราบทูลขออนุญาต  

เปนจํานวนมากข้ึน ๆ พระองคจึงรําพันวา “บัดนี้ภิกษุทั้งหลายพาเหลากุลบุตรผูมุงบรรพชา และมุง

อุปสมบทมาจากทิศนั้น ๆ จากชนบทตาง ๆ ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจักทรงใหพวกเขา

บรรพชาอุปสมบท  ทําใหเกิดความลําบากมาก  จึงตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้ทานทั้งหลายนั่น

แหละจงใหบรรพชา  จงใหอุปสมบทในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เถิด”๑๕ นับวาเปนการกระจายพระ

ราชอํานาจโดยทรงอนุญาตใหบวชไดดวยระบบใหมที่พระเถระรูปอ่ืน ๆ ก็สามารถใหการบวชได  

ไมตองเดินทางไกลเพื่อนํากุลบุตรเพื่อเขามาบวชกับพระพุทธเจาพระองคเดียวอีกตอไป  ระบบการ

บวชใหมนี้เปนระบบที่ใชไดทั่วไป เปนการติดอาวุธในการเผยแผใหกับเหลาพระสาวก ระบบนี้

เรียกวา  ไตรสรณะคมน๑๖ 

แมพระพุทธเจาจะทรงกระจายพระราชอํานาจไปยังพระเถระ ใหสามารถเปนพระ

อุปชฌายได  แตเมื่อมีพระภิกษุจํานวนมากเขามาบวชแลว  พระอุปชฌายก็มีจํานวนนอย  ไม

สามารถควบคุมดูแลพระนวกะใหอยูในกรอบของพระธรรมวินัยไดเนื่องดวยไมมีใครวากลาวเหลา

ภิกษุ  ที่ประพฤติไมงาม ไมเรียบรอย ทั้งการนุงหม มารยาท เที่ยวบิณฑบาต ไมมีใครคอยตักเตือน 

พรํ่าสอน๑๗ จึงทรงต้ังพระอุปชฌาย เพื่อใหทั้งสองฝายไดเขาไปต้ังจิตคุนเคยสนิทสนมในสัทธิวิหาริก

ฉันบุตร และเพื่อใหเขาไปต้ังจิตคุนเคยสนิทสนมในพระอุปชฌายฉันบิดาตอกันและกัน๑๘ 

เร่ิมแรกนั้นไมไดทรงแตงต้ังพระอุปชฌายเปนหลักการเอาไว  เพียงแตทรงอนุญาตให

แสวงหาพระอุปชฌายเอาเอง โดยตรัสวา  “ภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริก พึงถืออุปชฌายอยางนี้ พึงหม

                                                        
๑๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๒/๓๔. 
๑๖ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๔๓/๓๔. 
๑๗ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๗๙/๖๔. 
๑๘ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๘๑/๖๕. 



 ๔๘ 

อุตตราสงฆเฉบ่ียงบาขางหนึ่ง กราบเทา นั่งกระโหยง ประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานจงเปน

อุปชฌายของขาพเจาเถิด๑๙  เพียงเทานี้ก็สําเร็จประโยชนได 

แตแลวการอุปสมบทดวยระบบไตรสรณคมน  ไดกอใหเกิดปญหาข้ึนมาอีกอยางหนึ่ง  

คือ ถาบรรดาภิกษุไมประสงคจะใหบวชก็เกิดเปนปญหาใหญข้ึนมาตัดสินไมได อุปชฌายไมรับ

บวชพระองคจึงตองใชวิจารณญาณ หรือหาทางออกให ทั้งนี้ก็มีขอยกเวน ดังเชน กรณีของ

พราหมณคนหน่ึงช่ือราธะ แมบรรดาภิกษุไมอนุญาตใหบวช แตเมื่อพระพุทธเจาทรงตรัสวาใคร

ระลึกถึงความดีของพราหมณนั้นไดบาง  พระสารีบุตรกราบทูลวา เมื่อขาพระองคเที่ยวบิณฑบาต

ในกรุงราชคฤหนี้  พราหมณนั้นไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง  พระพุทธเจาตรัสวา ดีละ ๆ สารีบุตร 

สัตบุรุษทั้งหลายเปนผูกตัญูกตเวที  ถาเชนนั้น  เธอจงใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทเถิด๒๐  

และตอมาพระองค จึงประกาศหามการอุปสมบทดวยไตรสรณคมน  และใหใชอุปสมบทดวยญัตติ

จตุตถกรรมแทน๒๑  ซึ่งเปนระบบการใหอุปสมบทที่ใชกันมาจนถึงปจจุบันอันแสดงใหเห็นถึงการสง

มอบพระราชอํานาจของพระองคสูคณะสงฆอยางแทจริง สวนระบบไตรสรณคมนนั้นก็ใชสําหรับ

การใหบรรพชาสามเณรต้ังแตบัดนั้นมาเชนกัน 

ในเร่ืองดังกลาวนี้ ประยงค สุวรรณบุบผา ไดสรุปเอาแนวคิดทางการปกครองของ

พระพุทธเจา ตลอด ๔๕ พรรษาเอาไววา พระพุทธเจาทรงวางระบบรูปแบบการบริหาร และการ

ปกครอง องคกรไว ๓ รูปแบบ คือ๒๒                        

๑. ระยะตน หรือระยะแรก พระองคทรงปกครองเองโดยมีพระองคเปนพระประมุข  

วิธีที่รับผูเขามาอยูในปกครอง เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา (พุทธาธิปไตยหรือปตาธิปไตย)      

๒. ระยะกลาง หรือ ระยะที่สอง ทรงมอบอํานาจใหอภิปูชนียภิกษุ ผูมีคุณธรรม

ชวยกันปกครอง โดยมีพระพุทธเจาทรงเปนองคพระประมุข วิธีรับบุคคลเขามาอยูในปกครอง 

เรียกวา ติสรณคมนูปสัมปทา (อภิปูชนียาธิปไตย)    

๓. ระยะปลาย หรือ ระยะที่สาม ทรงมอบใหสงฆเปนผูปกครองโดยมีพระพุทธเจา

ทรงเปนองคพระประมุข วิธีรับผูเขามาอยูในปกครอง เรียกวา ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  

                                                        
๑๙ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย)  ๔/๘๑-๘๒/๖๕. 
๒๐ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๙๗/๖๙. 
๒๑ วิ.ม. (ไทย)  ๔/๙๘/๖๙-๗๐. 
๒๒ ประยงค  สุวรรณบุบผา, รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก,  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๑), หนา ๓๒๐. 



 ๔๙ 

ซึ่งระบบการปกครองระยะที่ ๓ นี้ ยังใชปกครองสงฆในสังฆมณฑลอยูในปจจุบันนี้

โดยมีสงฆเปนใหญ มีสวนรวมในการปกครองโดยตรง (สังฆาธิปไตย)  

สังฆกรรมในพระพุทธศาสนามีอยูหลายอยางหลายประการที่แสดงใหเห็น การใช

อํานาจอธิปไตยของสงฆในการทําสังฆกรรม แตเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและการใชสิทธิในการ

ออกเสียง หรือข้ันตอนในการทํา จึงขอนํามาเสนอเพื่อใหเกิดความเขาใจเพียง ๓ พิธีกรรม คือ ๑. 

พิธีกรรมอุปสมบท  ๒. พิธีกรรมรับผากฐิน  ๓. พิธีการรับสังฆทาน  ซึ่งจะอธิบายตามลําดับตอไปนี้ 

๑. พิธีอุปสมบท 

คําวา  การบวช หมายถึง การเวนทั่ว คือเวนจากความช่ัวทุกอยาง  หรือการลอย

บาป  ( บวช  ออกมาจากคําวา  ป + วช)  หมายถึงการถือเพศเปนนักพรตทั่วไป บวชพระ คือ บวช

เปนภิกษุ เรียกวา อุปสมบท, บวชเณร คือ บวชเปนสามเณร เรียกวา บรรพชา๒๓ 

ในเร่ืองดังกลาวนี้  พระธรรมปฎก ไดอธิบายเพิ่มเติมเอาไววา “ การบวชเปนภิกษุ 

หรือภิกษุณี นั้น  มีวิธีอุปสมบททั้งหมด  ๘  วิธี  วิธีการที่  ๓-๗  เปนวิธีที่ทรงประทานเปนการพิเศษ

จําเพาะบุคคลบาง ขาดตอนหมดไปแลวบาง และไดประมวลมา  ดังนี้ 

๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา  การอุปสมบทดวยพระวาจาวา  จงเปนภิกษุมาเถิด 

เปนวิธีที่พระพุทธเจาทรงบวชใหเอง    

๒. ติสรณคมนูปสัมปทา หรือ สรณคมนูสัมปทา การอุปสมบทดวยถึงไตร

สรณะ เปนวิธีที่ทรงอนุญาตใหพระสาวกทําในยุคตนพุทธกาล เมื่อคณะสงฆยังไมใหญนัก (ตอมา

ใชสําหรับการบรรพชาสามเณร)   

๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา การอุปสมบทดวยการรับโอวาท เปนวิธีที่ทรง

อนุญาตแกพระมหากัสสปะ  

๔. ปญหาพยากรณูสัมปทา  การอุปสมบทดวยการตอบปญหาของพระพุทธ

องค เปนวิธีที่ทรงอนุญาตแกโสปากสามเณร    

๕. ครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา  หรือ อัฏฐครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา  การ

อุปสมบทดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ เปนวิธีที่ทรงอนุญาตแกพระนางมหาประชาบดีโคตรมี  

                                                        
๒๓ ประยงค  สุวรรณบุบผา, รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก, เลมเดียวกัน, เหนา  ๑๐๙. 



 ๕๐ 

๖. ทูเตนะ อุปสัมปทา การอุปสมบทดวยทูต  เปนวิธีที่ทรงอนุญาตแกนาง

คณิกา ชื่ออัฑฒกาสี  

๗. อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา การอุปสมบทมีวาจา ๘ คือ ทําดวยญัตติจตุตถ

กรรม ๒  คร้ัง จากสงฆทั้งสองฝายคือจากภิกษุณีสงฆคร้ังหนึ่ง จากภิกษุสงฆคร้ังหนึ่ง ไดแกการ

อุปสมบทของภิกษุณี   

๘. ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา  การอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม เปนวิธีที่

ทรงอนุญาตใหสงฆทํา ในเมื่อคณะสงฆเปนหมูใหญข้ึนแลว และเปนวิธีที่ใชสืบมาจนทุกวันนี้๒๔ 

ภูมิหลังสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาลที่มีความยึดมั่นและเช่ือในเร่ืองของวรรณะ 

๔  จนทําใหเกิดความไมเทาเทียมของคนในระบบวรรณะ ซึ่งรวมไปถึงความไมเทาเทียมกันในการ

นับถือศาสนา ตลอดจนถึงเร่ืองเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของผูคนในสังคม  แตเมื่อเขามาบวช

ในพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธเจาถือวาทุกคนเสมอกัน มีความเทาเทียมกัน 

๒. พิธีกฐิน 

ในการทอดกฐินทั่วไป มีธรรมเนียมวาตองจองกฐินลวงหนา การที่จัดเครื่องกฐิน

พรอมสรรพแลวนําไปทอดที่วัดซึ่งยังไมมีผูจองกฐินทันทีทันใดแบบจูโจมหรือบอกกะทันหันแบบต้ัง

ตัวไมทันเหมือนโจรบุกข้ึนบาน จึงเรียกวา กฐินโจร หรือเรียกวา กฐินจร เพราะเปนกฐินที่สัญจร

มาโดยไมมีการนัดหมาย ซึ่งการทอดกฐินแบบนี้ไมคอยมีใหเห็นแลวในสังคมปจจุบัน๒๕  

เทศกาลของกฐินเร่ิมข้ึนหลังการออกพรรษาของพระที่อยูครบไตรมาสในอาวาส

นั้น ๆ แตทั้งนี้อาวาสไหนหรือวัดไหนจะมีสิทธิในการรับกฐินไดตองข้ึนอยูกับวามีพระภิกษุครบ

จํานวน  ๕  รูปดวยหรือไมและไมมีใครมีพรรษาขาด และที่สําคัญตองมีผูจองหรือเจาภาพกฐินแลว

ตองอยูในเขตกฐินคือ ๑ เดือนหลังออกพรรษาแรก คือเร่ิมวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ถึงวันข้ึน ๑๕  

คํ่า เดือน ๑๒ เทานั้น   

ขั้นตอนในพิธีการ ดังนี้   

๑.  เ ร่ิมจากผูจอง  (เจาภาพ) ไดเขามาติดตอขอรับเปนเจาภาพในวัดที่มี

องคประกอบ ดังที่กลาวมาแลว พรอมกําหนดวัดทอด 

                                                        
๒๔ ประยงค  สุวรรณบุบผา, รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก, เลมเดียวกัน, หนา  ๔๓๑. 
๒๕ พระธรรมกิตติวงศ,(ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน คําวัด, 

(กรุงเทพมหานครฯ: สํานักพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๔๘), หนา ๓. 



 ๕๑ 

๒. การจัดดาเคร่ืองประกอบองคกฐินและเคร่ืองไทยธรรมบางทานอาจรับเปน

เจาภาพคนเดียว บางเจาภาพอาจรับมาทําเปนคณะ  ซึ่งอาจจะมีการฉลองสมโภชข้ึนอยูกับ

เจาภาพนั้น ๆ วาจะมีมากนอยเทาไหรอยางไร  ใหเหมาะสม 

๓. ในวันถวายกฐิน  เมื่อเจาภาพถวายแลว  จากนั้นเปนหนาที่ของสงฆที่จะ

ดําเนินการต้ังญัตติเพื่อขอตอไป 

๔.  การต้ังญัตติ  โดยมากมักจะเปนประธานสงฆที่ประกาศในทามกลางสงฆวา  

ผากฐินทานนี้มีเจาภาพช่ือนี้นํามาถวายไวใหกับสงฆ  ผากฐินทานนี้เปนของบริสุทธิดุจลองลอยอยู

ในนภากาศหาเปนของผูหนึ่งผูใดไม และถึงเวลาที่จะขอญัตติหรือพรอมที่จะทําสังฆกรรมหรือไม?  

ถาพรอมใจกันก็ขอใหเปลงวาจา   สาธุ  นับวายอมรับมตินั้น 

๕.  ภิกษุรูปตอมาไดพูดข้ึนวาผากฐินทานนี้  ขาพเจาพิจารณาเห็นวาเหมาะกับ

พระรูปนี้ ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติอยางนี้ ๆ หากใครจะทักทวงจงทักทวงข้ึนในทามกลางสงฆ  ณ  (หยุด

ระยะเพื่อใหมีการทักทวง)  จุดนี้หากมีใครทักทวงข้ึนมา  ก็ตองอุปโลกใหรูปตอไปจนกวาจะมีการ

ยอมรับกันอยางไมมีใครทักทวง    หากไมมีใครทักทวงจงเปลงวาจาวา  สาธุ  ใหพรอมเพียงกัน  

หากมีเสียงสาธุข้ึนพรอมกัน  ก็เปนอันรับมตินั้น ๆ โดยใชเสียงเอกฉันท  รับแลวชวยกันอนุโมทนา 

หลักการของเสียงขางมาก 

โดยปกติแลวผูนอยคือผูมีพรรษานอยกวาจะตองเช่ือฟงผูใหญ  คือผูที่บวชกอน  

แตในเวลาทํางานของสวนรวมหรือทําสังฆกรรม  ภิกษุทุกรูปที่เขารวมในพิธีตางก็มีสิทธิเทาเทียม

กันทุกรูป๒๖ 

๓. พิธีรับสังฆทาน 

สังฆทาน คือ ทานที่ถวายเจาะจงแกสงฆ มิไดถวายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เปนที่เขาใจโดยทั่วกันวา การถวายสังฆทานก็คือ การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆซึ่งมิไดเกี่ยวของ

ถึงการถวายทานวัตถุอยางอ่ืน ๆ อันมีแบบแผนมาแตคร้ังพุทธกาล แตในครั้งนั้นทานแบงสังฆทาน

ไวถึง ๗ ประการ คือ๒๗ 

๑. ถวายแกหมูภิกษุ และภิกษุณี มีพระพุทธเจาทรงเปนประมุข 

                                                        
๒๖  วิรัช  ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญา การปกครอง,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก 

จํากัด,  มปป.), หนา  ๓๑. 
๒๗คณาจารยแหงโรงพิมพเล่ียงเชียง, ศาสนพิธี เลม ๒ ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร :              

โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๓๖), หนา ๙๕-๙๗.  



 ๕๒ 

๒. ถวายแกหมูภิกษุ มีพระพุทธเจาเปนประมุข 

๓. ถวายแกหมูภิกษุณี มีพระพุทธเจาเปนประมุข 

๔. ถวายแกหมูภิกษุภิกษุณี ไมมีพระพุทธเจาเปนประมุข 

๕. ถวายแกหมูภิกษุ ไมมีพระพุทธเจาเปนประมุข 

๖. ถวายแกหมูภิกษุณี ไมมีพระพุทธเจาเปนประมุข 

๗. รองขอตอสงฆใหสงใคร ๆ ไปรับแลวถวายแกผูนั้น 

พิธีรับสังฆทาน แมจะไมใชเปนสังฆกรรมแตก็มีเนื้อหาที่สอดคลองกับการเปน

ตัวแทนของสงฆในภารกิจนั้น ๆ เชน มีผูประสงคเขามาถวายขาวสารใหกับสงฆ พระสงฆภายใน

วัดอาจจะลงมารับพรอมกันทั้งหมด  แตหากไมสามารถมารับพรอมกันไดสงฆก็อาจจะมอบหมาย

ใหกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได เพื่อเขามาเปนตัวแทนในการรับของถวาย  ซึ่งขอนี้มีนัยยะที่สําคัญอยู

ถึง  ๒  นัยดวยกัน คือ 

ก.   ภิกษุรูปนั้นไดรับสังฆามติใหเปนตัวแทนสงฆเพื่อเขารับในนามสงฆ 

ข.   ภิกษุรูปนั้นไปรับในนามของสงฆ โดยถือวาตนเองเปนตัวแทน หรือมีอํานาจ  

หนาที่ เชนเปนเจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส หรือ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เปนตน 

๓.๒.๓ หลักอธิปไตยในระบบอาวุโส - ภันเต 

ในการปกครองคณะสงฆ  ปกติผูนอยคือ  มีพรรษานอยกวาจะตองเช่ือฟงผูใหญ  คือ 

ผูที่บวชกอน แตในเวลาทํางานของสวนรวม (สังฆกรรม) เชน การอุปสมบทก็ดี การรับกฐินก็ดี  

ภิกษุทุกรูปที่เขารวมพิธีตางก็มีสิทธิเทาเทียมกันทุกรูป กลาวคือ ถามีใครคานข้ึนมาสักองคหนึ่งก็

จะกระทําสังฆกรรมนั้นมิได  เชน  กรณีการอุปสมบท (เปนพิธีการรับสมาชิกใหม) พระอุปชฌาย

เพียงทําหนาที่ประธานเทานั้น  โดยมอบใหพระคูสวด (กรรมวาจาจารยและอนุสาวนาจารย)              

เปนผูซักถามนาค (ผูขออุปสมบท)  วามีคุณสมบัติครบถวนหรือไม บิดามารดาอนุญาตหรือยัง           

หนีราชการมาหรือเปลา  เสร็จแลวประกาศใหที่ประชุมสงฆทราบพรอมทั้งขอมติวาจะรับบุคคลนี้

เขามาเปนสมาชิกหรือไม พระสงฆในที่ประชุมมีความเห็นอยางไรเปนสิทธิของแตละรูปที่จะ

แสดงออกวาจะรับหรือไมรับ  ถามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคัดคานเพียงรูปเดียวก็รับเขามาเปนสมาชิก 

(รับบวช)  ไมได  ทํานองเดียวกันกับการรับกฐิน  พระภิกษุรูปหนึ่งจะประกาศวา  “ผากฐินเปนของ

บริสุทธิ์  ดุจลอยมาจากนภากาศ  ตกลงในทามกลางสงฆ  จะเปนของเจาะจงแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ก็หาไม”  พรอมทั้งถามที่ประชุมวา  ผากฐินนี้จะมอบใหแกรูปใด  พระภิกษุอีกรูปหนึ่งก็จะเสนอวา  

ควรมอบใหแกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระธรรมวินัยรูปหนึ่ง (โดยระบุชื่อ)  หากใคร



 ๕๓ 

เห็นดวยใหกลาววา  “สาธุ”  หากผูใดไมเห็นดวยก็ใหคัดคานข้ึนในทามกลางที่ประชุม (สงฆ)  การ

แสดงความคิดเห็นดังกลาวไมคํานึงวาจะมีพรรษามากหรือนอย  ทุกรูปมีสิทธิเปนของตนเอง 

อีกตัวอยางหนึ่ง ในการทํามหาปวารณา คือ วันประชุมใหญของสงฆ เปดโอกาสให

ภิกษุที่อยูรวมกันกลาวตักเตือนกันได พระภิกษุที่เขาประชุมยอมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได

อยางเสรี ผูมีพรรษานอยก็มีสิทธิวากลาวตักเตือนผูมีพรรษามากได ถาพิจารณาเห็นวาภิกษุรูปนั้น

มีการกระทําที่ไมเหมาะไมควรแกสมณวิสัยหรือผิดพระธรรมวินัย 

ในการจัดลําดับชั้นทางการบริหารองคกรในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจาทรงกําหนด

หลัก “อาวุโส-ภันเต” ในการรับเขามาในองคกร ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้เปนแนวคิดที่ปฏิเสธหรืออยู

ตรงขามกับแนวคิดของพวกพราหมณในสมัยนั้นที่ยึดมั่นในเร่ืองของวรรณะ เปนยิ่งกวาชีวิตและ

คุณธรรม ซึ่งการยึดหลักอาวุโส - ภันเตนี้เอง ไมใชเฉพาะผูที่จะเขามาบวชจะเปดโอกาสใหผูมีอายุ

มากกวาบวชกอน ดังกรณีเจาศากยะที่ใหนายอุบาลีบวชกอนเทานั้น แตยังรวมไปถึงผูที่แมมีอายุ

ออนกวาแตเมื่อมีโอกาสไดออกบวชกอนก็ถือพรรษาคือการนับปที่เขามาเปนหลักซึ่งมีการ

เรียงลําดับกอนหลัง เชน 

การจัดชนช้ันทางสังคมของสงฆที่ตองการใหผูที่บวชเขามาแมหางกันแคไมถึง ๕-๑๐ 

นาทีก็ตองยอมรับในระบบ “อาวุโส-ภันเต” ๒๘ 

ก.  เมื่อบวชแลวพระที่บวชใหมที่มีอายุพรรษาตํ่ากวา ๕ พรรษา จะถูกเรียกวา “พระ

นวกะ” ซึ่งแปลวาผูเขามาใหมและตองอยูรับใชพระอุปชฌายของตนกอนจนกวาพรรษาจะพน ๕ 

พรรษา หรือที่เรียกวาพนนิสัยมุตตกะ 

ข.  เมื่อบวชแลวอายุพรรษาอยูเลย ๕ พรรษาแตก็ยังมีอายุพรรษาไมถึง ๑๐ เรียกวา 

“พระมัชฌิมะ” หรือพระปานกลาง คือพอที่จะบริหารควบคุมตัวเองไดโดยไมตองมีพระอุปชฌาย

คอยดูแลสอดสองตักเตือนเพราะถือวาพอจะรูแลววาอะไรควรไมควร 

ค.  เมื่ออายุพรรษาครบ ๑๐ แลวเรียกวา “พระเถระ” แปลวาพระผูมั่งคงที่มีภูมิที่

สามารถคุมครองปองกันตัวเองได ตลอดไปถึงการเปนผูทรงภูมิธรรม และสามารถที่จะเปนพระ

อุปชฌาย รับกุลบุตรเขามาบวชได 

                                                        
๒๘ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม, สังฆาธิปไตยระบอบการปกครองสงฆ, 

(กรุงเทพมหานคร: หจก. โรงพิมพเจริญอักษร, ๒๕๕๐), หนา ๓๘-๓๙. 



 ๕๔ 

ง.  เมื่อพรรษาครอบ ๒๐ พรรษาข้ึนไปเรียกวา พระมหาเถระ แปลวาพระผูใหญที่มี

ความต้ังในพระศาสนาสูงมีทั้งความฉลาดรอบรูในพระธรรมวินัย เปนพระอุปชฌาย อาจารยของ

บรรดาเหลาลูกศิษยที่มาแวดลอมได 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยจะไดนําเสนอรูปแบบการทําสังฆกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปนกรอบแนวทางพิจารณาในการศึกษา โดยจะเสนอสังฆกรรมที่           

สําคัญ ๆ ตามแนวพระพุทธศาสนา  

ทั้งหมดที่กลาวมานี้ลวนแตชี้ใหเห็นวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ใหและสงเสริมการมี

สิทธิเสรีภาพมากที่สุด 

ในกรณีบวชพรอมกันหลายคนผูที่มีอายุมากกวาทั้งวัน-เดือน-ป จะเปนผูที่ไดรับการบวช

ใหกอนตามลําดับ ยกตัวอยาง เจาศากยะทั้งหลายซึ่งประกอบไปดวย พระเจาภัททิยศากยะ เจาอนุ

รุทธะ เจาอานนท เจาภคุ เจากิมพิละ เมื่อประสงคจะออกผนวชไดกราบทูลพระพุทธเจาวา “พระพุทธเจา

ขาพวกหมอมฉันเปนเจาศากยะยังมีความถือตัว อุบาลีผูนี้เปนชางกัลบกรับใชพวกขาพระพุทธเจามา

นาน ขอพระองคทรงโปรดใหเขาบวชกอนพวกขาพระพุทธเจาจะอภิวาทลุกตอนรับ ทําอัญชลีกรรม 

สามีจิกรรมแกเขา เมื่อเปนเชนนี้ความถือตัววาเปนศากยะของพวกหมอมฉันจักบรรเทาไป”๒๙  

 ขอดีทางสังคมที่เห็นไดชัดคือ พระวินัยนั้นใชกับพระภิกษุทุกรูปทุกองคเสมอกัน ทําให

เกิดความเสมอภาค ซึ่งก็เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย ขอนี้นับวาสําคัญสําหรับ

สังคมสมัยพุทธกาลเพราะผูที่เขามาขออาจมาจากวรรณะตาง ๆ คือ พราหมณ กษัตริย ไวศยะและ

ศูทร ซึ่งมีธรรมเนียมและวิธีประพฤติตางกัน จําเปนตองใหละเวนส่ิงเดียวกันและกระทําในส่ิงที่ทรง

มีพุทธานุญาตเหมือน ๆ กันมิฉะนั้นจะเกิดการดูถูกดูหมิ่นกันเองและจากคนภายนอก เมื่อหลักการ

นี้ขยายไปถึงพุทธบริษัทจําพวกอ่ืนก็จะเกิดลักษณะสังคมพุทธ คือ สังคมที่ยอมรับความเสมอภาค

ของบุคคลตามคุณงามความดีที่กระทําซึ่งจะทําใหสังคมใหมนี้ตางกับสังคมที่เกิดจากศาสนา

พราหมณซึ่งยอมรับกันอยูในสมัยนั้น ความเสมอภาคดังกลาว ยังทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของสังคมอีกแงหนึ่ง นอกจากเร่ืองการยึดมั่นในธรรมเปนที่ ต้ังความเสมอภาคทาง

                                                        
๒๙ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๓๑/๑๗๑.  



 ๕๕ 

กฎหมายนี้แมในปจจุบันก็คือวาสําคัญ เพราะเปนหลักแหงความยุติธรรมและความเคารพใน

ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยของบุคคลเทาเทียมกัน”๓๐ 

๓.๒.๓ องคกรสงฆกับความเปนอธิปไตย 

คําวา องคกร ก็คือ การรวมตัวพระภิกษุในลักษณะของกลุม หมู คณะ บุคคล หรือ

บางนิกายจะรวมเรียกวาพุทธบริษัท ๔ ที่พระพุทธเจาทรงไดพระราชทานพระศาสนา ใหดูแลโดยมี

พระธรรมวินัยเปนเหมือนพระศาสดา ดังพระดํารัสที่วา 

“สารีบุตร กําลังของตถาคต ๑๐ ประการนี้ ที่ตถาคตมีแลวเปนเหตุให 
ปฏิญญาฐานะองอาจบันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท”๓๑ 

พระพุทธเจาทรงเปนพุทธบิดาแหงคณะสงฆ ทรงปกครองคณะสงฆดวยธรรมาธิปไตย 

เร่ิมต้ังแตการวางหลักพระวินัย บัญญัติสิกขาบทนอยใหญใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณ  

สภาพแวดลอมทางสังคมและทางภูมิศาสตร  ตลอดทั้งเหมาะสมกับสมณสารูป โดยยึดประโยชน 

๑๐ ประการ เปนที่ต้ัง พระองคทรงใหความเปนใหญแกคณะสงฆในการทําสังฆกรรม  เชนการ

บรรพชาอุปสมบท  โดยใหยึดหลักธรรมเปนใหญ  องคกรคณะสงฆที่พระองคทรงเปนประธานได

ชวยกันทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  กลาวคือพระพุทธองคทรงแตงต้ังพระอัครสาวก

ฝายขวาคือพระสารีบุตรผูทรงปญญา เปนธรรมเสนาบดี  ฝายซายคือพระโมคคัลลานะผูเลิศทาง

ฤทธิ์  ทั้งสองทานนี้ทําหนาที่เปนเสมือนที่ปรึกษากิจการคณะสงฆชวยดูแลคณะสงฆตางพระเนตร

พระกรรณได  ทรงแตงต้ังใหพระอานนทเปนพุทธอุปฏฐากเสมือนเปนเลขานุการสวนพระองคเพื่อ

บันทึกขอมูลคือการแสดงธรรม  และปฏิสันถารอาคันตุกะนําเขาเฝาพระพุทธองคอยางเหมาะกับ

กาลเทศะ  ทางฝายพระวินัยซ่ึงเปรียบเสมือนกฎหมายสําหรับปกครองคณะสงฆก็มีพระอุบาลีผูซึ่ง

ชํานาญการชวยพิจารณาอรรถคดี ตัดสินอธิกรณที่เกิดข้ึนใหลุลวงดวยดี  พระมหากัสสปะชวยดูแล

ทางดานธุดงควัตร  พระทัพพมัลลบุตรเปนเจาหนาที่ดูแลจัดแจกเสนาสนะใหเหมาะสมกับผูอาศัย  

ทางดานภิกษุณีสงฆก็มีพระเถรีผูชํานาญทางพระวินัย และพระสูตรชวยงานพระศาสนาอีกสวน

หนึ่งแตก็อยูในความดูแลของภิกษุสงฆอีกตอหนึ่ง  ทางดานอุบาสกอุบาสิกาซ่ึงเปนบริษัทฝาย

ฆราวาสก็มีทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกาซ่ึงเปนมหาเศรษฐินีไดสนับสนุนเร่ือง

ปจจัยส่ี ทางฝายบานเมืองก็มีพระเจาพิมพิสารแหงรัฐมคธ พระเจาปเสนทิโกศล  และกษัตริยเมือง

                                                        
๓๐ ปรีชา  ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สามัคคีสาสน จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๙๕. 
๓๑ ม.ม. (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔. 



 ๕๖ 

อ่ืนมีกษัตริยแควนวัชชีและกบิลพัสดุเปนตน เปนศาสนูปถัมภกและชวยปกปองคุมครองภยันตราย  

สังฆมณฑลของพระพุทธองคจึงทํางานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ ดําเนินชีวิตเรียบงาย

สันโดษเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม  ทําใหรัฐตาง ๆ ไดนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการปกครองรัฐ

ของตนทําใหรัฐเจริญมั่นคง  เชน  แควนวัชชีไดปฏิบัติตามหลักราชอปริหานิยธรรมทําใหรัฐมีความ

เขมแข็งเจริญรุงเรืองและสงบสุข๓๒   

การบริหารคณะสงฆพระพุทธองคทรงใชทั้งศาสตรและศิลปกลาวคือทรงวาง

กฎระเบียบคือพระวินัยหลายสิกขาบทตามสมควรแกความผิดนั้น ๆ โดยการประชุมสงฆ  เรียก

โจทกและจําเลยใหมาช้ีแจงขอเท็จจริง  จากนั้นทรงวางโทษหนักเบาตามความผิดนั้น ๆ และใหทุก

รูปรับรูรวมกัน แตบางคร้ังก็ทรงยืดหยุนตามฝายบานเมือง  หรือทรงปกปองผูที่มิไดทําผิดใหไดรับ

ความปลอดภัย  

เมื่อทรงแตงต้ังเอตทัคคะก็ทรงแตงต้ังตามบุญญาธิการ  ความปรารถนาในอดีตชาติ

และผลงานในปจจุบันของรูปนั้น  ๆ เชน  ทรงแตงต้ังพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะใหเปน

อัครสาวกก็ทรงพิจารณาตามคุณสมบัติ  ความรูความสามารถของทานทั้งสอง  ทรงแตงต้ังใหพระ

อานนทเปนอุปฏฐากก็เพราะพระอานนทมีความรูความสามารถ  และทําหนาที่ไดอยางดี  ตอมา

ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนพหูสูต มีสติ  มีคติ  มีธิติ  และเปนอุปฏฐากผูยอดเยี่ยม๓๓ 

พรอมทั้งมีอัจฉริยะคือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาไดพบเห็นก็ดีใจ  ยิ่งไดฟงทานแสดงธรรมก็ยิ่ง

ชอบใจอยากฟงโดยไมรูเบ่ือหนาย๓๔ 

พระพุทธองคทรงเปนผูนําและนักบริหารอยูในตัว  คือทรงเปนนักไกลเกล่ียคณะสงฆที่

แตกแยกกันใหสามัคคีกัน  ในเหตุการณภิกษุทะเลาะกันที่กรุงโกสัมพี๓๕  และเหตุการณสังฆเภทที่

พระเทวทัตกอข้ึนที่กรุงราชคฤห  พระองคไดทรงสงพระอัครสาวกใหไประงับและดําเนินการจน

อธิกรณระงับไปในที่สุด๓๖  พระพุทธองคทรงรับรองการกระทําของพระสาวกตามความเปนจริง  

เชน  ทรงรับรองวาพระสารีบุตรเปนผูมีปญญามักนอยสันโดษ๓๗  ทรงรับรองพระทัพพมัลลบุตรวา

                                                        
๓๒ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘-๘๑. 
๓๓ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗-๒๐๙/๑๕๔-๑๕๗. 
๓๔ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗-๒๐๙/๑๕๔-๑๕๕. 
๓๕ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๕๑-๔๗๖/๓๓๓-๓๗๒. 
๓๖ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๓๓-๓๕๕/๑๗๓-๒๒๐. 
๓๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๑. 



 ๕๗ 

เปนผูมีสติบริบูรณ เปนผูบริสุทธิ์จากการถูกกลาวหาวาขมขืนภิกษุณีเมตติยา๓๘  ทรงปกปองใน

คราวที่พระสาวกมีภัย  เชน  พระภิกษุนักวิปสสนา  ถูกพระภิกษุผูเรียนคัมภีร(คันถธุระ) เบียดเบียน

ดวยการถามปญหาใหจนมุม เมื่อพระองคทรงทราบก็ไดเสด็จไปชวยเหลือ ซึ่งเปนการปกปองคนดี 

หามคนช่ัวไมใหทําผิดซ้ําอีกจนไดผลทั้งสองฝาย๓๙  แมในคราวที่พระญาติทะเลาะกันเพราะแยงน้ํา

ทํานาจนเกือบเกิดเหตุการณนองเลือดพระองคก็ทรงระงับขอพิพาทนั้นใหสงบลงได๔๐ ดวยสาย

พระเนตรอันยาวไกลที่ทรงปกครองโดยธรรม ทําใหพระสัทธรรมที่ทรงประกาศต้ังมั่นและเหลาพระ

สาวกของพระองคก็ไมเกิดการวิวาทในเร่ืองผูสืบทอดพระธรรมหรือประธานสงฆในประวัติศาสตร

พุทธศาสนาแมแตคร้ังเดียว   

กลาวไดวาการที่พระองคทรงจัดต้ังองคกรสงฆข้ึนมาและทุกคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นโดยถือความถูกตองชอบธรรมเปนใหญ  จึงอาจเรียกวาพระองคเปนผูนําแบบ

ประชาธิปไตย  ก็ได  เพราะผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic)  เปนผูนําที่ใหสมาชิกของกลุมมี

สวนรวมในการตัดสินใจ จะกําหนดนโยบายและลงมือกระทําโดยใชความคิดเห็นจากกลุม มีการ

แบงงานกันทํา    ผูนําแบบนี้จะเนนที่การสรางความเขาใจอันดีตอกัน๔๑  วิธีการทางประชาธิปไตย

ที่ชาววัชชีปฏิบัติกันอยางไดผลคือราชอปริหานิยธรรม ๗ ไดแก๔๒ 

 ๑.  ชาววัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย  ประชุมกันมากครั้ง 

 ๒.  พรอมเพรียงกันประชุม  พรอมเพรียงกันเลิกและพรอมเพรียงกันทํากิจที่ควรทํา 

  ๓.  ไมบัญญัติส่ิงที่มิไดบัญญัติไว  ไมลมลางส่ิงที่เคยบัญญัติไว ถือปฏิบัติตามธรรมที่

วางไวเดิม  

 ๔.  เคารพนับถือบูชาผูใหญและเช่ือฟงถอยคําของทาน 

 ๕.  ไมฉุดคราขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีใหอยูรวมดวย 

 ๖.  สักการะเคารพ นับถือบูชาเจดียอันเปนที่เคารพของบานเมือง 

 ๗.  จัดการรักษาคุมครองปองกันพระอรหันตทั้งหลายโดยชอบธรรมที่มาสูแวนแควน 

                                                        
๓๘ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย)  ๑/๓๘๔/๔๘๑-๔๙๑. 
๓๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๕๖/๑๓๗-๑๓๙. 
๔๐ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๖/๑๕๗/๑๑๒-๑๑๓. 
๔๑ มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน, “จริยธรรมกับภาวะผูนํา:  ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตร ใน

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยท่ีมีตอผูนําทางการเมือง.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร

ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐. 
๔๒ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๓๕/๗๙-๘๐. 



 ๕๘ 

 ดวยหลักธรรมนี้เองทําใหแควนวัชชีมีความเขมแข็งซึ่งยากแกการทําลายดวยกําลัง

ทหาร  จนพระเจาอชาตศัตรูตองเปล่ียนยุทธวิธีในการโจมตีดวยกําลังทหารมาเปนวิธียุยงใหแตก

สามัคคีกัน  ซึ่งก็ใชเวลานานถึง  ๓  ปจึงสามารถทําลายได๔๓ สําหรับภิกษุก็ยักเยื้องเรียกวาภิกขุอป

ริหานิยธรรม  ๗ ซึ่งปรับใหเหมาะสมกับสภาพของคณะสงฆ  ดังนั้น  จึงนับไดวาพุทธศาสนาเปน

แมแบบแหงการบริหารการปกครองที่สรรสรางความสงบสุขแกสังคมทั้งฝายอาณาจักรและพุทธ

จักรตลอดมา๔๔ 

 ดังนั้น  เมื่อคําวาองคกรไดหมายถึงกลุมคนที่อยูในสังคมต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมกัน

ทํากิจกรรมโดยหวังใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งและตองมีการจัดรูปแบบโครงสรางความสัมพันธที่

ชัดเจนเห็นได และหากดูตามคํานิยามนี้แลวสงฆก็คือองคกร ๆ หนึ่งซึ่งมีลําดับการบริหารโดยมี

สายการบังคับบัญชา ในยุคแรก ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพที่แสดงแผนภูมิ๔๕ การปกครองคณะสงฆขางบนนี้จะเห็นวา เปนสายการ

บังคับบัญชาท่ีดูเรียบงาย ไมมีความสลับซับซอนมากมายทั้งนี้องคกรของพุทธในยุคนั้นมีผูคนเขา

มาไมมากประกอบกับความที่อุดมการณในการออกบวชดวยแลวปญหาก็ยิ่งไมคอยมี หากศึกษาดู

                                                        
๔๓ ดูรายละเอียดใน ที.ม.อ. (ไทย)  ๑๓๕/๑๒๒-๑๒๓. 
๔๔ มานพ สวามิชัย, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานครมหานค : โรงพิมพ ก. วิทวรรธน, ๒๕๓๓),  หนา ๑. 
๔๕พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม), สังฆาธิปไตยระบอบการปกครองสงฆ , 

(กรุงเทพมหานคร : หจก. โรงพิมพเจริญอักษร, ๒๕๕๐), หนา ๔๒. 

อันเตวาสิก (พระนวกะ – พระมัชฌิมะ) 

พระพุทธเจา 

พระปญจวัคคี ๕ รูป 

พระอุปชฌาย (พระเถระ – พระมหาเถระ) 

อุบาสก - อุบาสิกา 



 ๕๙ 

จริง ๆ แลวกับทําใหสายสัมพันธในองคกรนั้นเหมือนกับสายสัมพันธของคนในครอบครัวเดียวกัน 

จึงมีรูปแบบและลักษณะคลายการปกครองแบบพอปกครองลูก 

 แตตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแพรหลายเปน

ที่รูจักของชาวเมืองในชมพูทวีป ประกอบกับการที่สงพระสาวกออกไปเผยแผพระศาสนาหลักธรรม

คําสอน จนทําใหกุลบุตรเกิดความเล่ือมใสและขอบวชเขามาในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากข้ึน 

ทําใหคณะสงฆมีขนาดใหญข้ึนตามมาดวย และทําใหสายการบังคับบัญชายิ่งชัดเจนและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จากภาพที่แสดงแผนภูมิ๔๖ การปกครองคณะสงฆขางบนนี้จะเห็นวา สายการบังคับ

บัญชาไดมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนกวาเร่ิมแรกที่ยังมีพระสาวกไมมากนัก แตดวยตอมาเมื่อ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสงพระสาวก ออกไปประกาศพระศาสนาตามแวนแควน

ตาง ๆ ทําใหมีกุลบุตรเกิดศรัทธาเล่ือมใสและขออุปสมบทเปนจํานวนมาก ทําใหจํานวนพระสงฆ

เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ และองคกรสงฆก็มีขนาดใหญข้ึนตามไปดวย ดังนั้นการควบคุมดูแลจึงตอง

มีความรัดกุมและมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนยิ่งข้ึน ดังแผนภูมิที่แสดงขางบนี้นี้ 

                                                        
๔๖พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม), สังฆาธิปไตยระบอบการปกครองสงฆ ,                 
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อัครสาวกเบือ้งซาย อัครสาวกเบือ้งขวา 

เอตทัคคะ เอตทัคคะ เอตทัคคะ เอตทัคคะ 



 ๖๐ 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห

ผูวิจัยพบวา แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ไดมีปรากฏอยูในหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงตรัสสอนเกี่ยวกับการเปนผูนํา เปนนักปกครอง นักบริหารที่ดี ดัง

ผูวิจัยไดยกชาดกมากลาวไวเปนตัวอยาง และอีกประการหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยนั้นไดมี

ปรากฏอยูในพิธีกรรม หรือสังฆกรรมของสงฆก็มี เชน ในพิธีการอุปสมบท พิธีกฐิน พิธีการผูกพัทธ

สีมา หรือแมแตพิธีการรับสังฆทาน เปนตน พิธีกรรมเหลานี้ลวนแลวแตชี้ใหเห็นวาสังฆกรรมของ

สงฆนั้นจะเปนสังฆกรรมที่สมบูรณไดตองมีสวนรวมของสงฆเสมอ แสดงใหเห็นถึงความเสมอภาค 

ความเทาเทียมกันของสังคมสงฆ และนี้ถือวาเปนพุทธวิธีของการใชหลักอธิปไตยของพระพุทธเจา

ซึ่งพระพุทธเจาไมไดมอบอธิปไตยนี้ใหกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แตทรงใชอธิปไตยผานทางคณะสงฆ 

คือพระพุทธเจามอบอํานาจความเปนใหญใหกับสงฆปกครองดูแลกันเองสวนพระพุทธองคก็ทรง

อยูเบ้ืองหลังคอยกํากับดูแลอีกที 

๓.๓ ประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ในระบอบประชาธิปไตยสถาบันทางการเมืองการปกครอง ถือวาเปนสวนหนึ่งของ

โครงสรางสังคม ซึ่งทําหนาที่ประสานเชื่อมโยงสวนอ่ืน ๆ ของสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปน

ที่ยอมรับกันวา ปจจุบันสถาบันการเมืองการปกครองนั้น ถือเปนจุดศูนยกลางของสังคม ความ

เจริญกาวหนาหรือความเส่ือมสลายของสังคม ข้ึนอยูกับสถาบันนี้เปนหลักสําคัญ การเมืองการ

ปกครอง จัดเปนกลไกของสังคมอยางหนึ่งซึ่งมีความผันแปรอยูตลอดเวลา 

 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูที่ไดชื่อวาเปนนักการเมืองนั้น โดยปกติจะตอง

สมัครรับเลือกต้ังเปนผูแทนราษฎร เมื่อไดรับการเลือกต้ังแลว จะอยูในตําแหนงตามระยะเวลาที่

กฎหมายกําหนด เชน ๔ ป ๕ ป เมื่อส้ินสุดระยะเวลาแลว ก็จะตองทําการเลือกต้ังใหมอีก เพื่อหา

บุคคลที่จะไปดํารงตําแหนงทางการเมือง เปาหมายสําคัญของการเมืองการปกครอง คือ การมี

อํานาจขบวนการทางการเมืองทุกรูปแบบ ลวนมีความตองการอํานาจที่จะปกครองเหนือผูอ่ืน  และ

ส่ังการใหบุคคลทําหรือไมทําในส่ิงที่ผูมีอํานาจตองการ เพราะฉะนั้น อํานาจจึงเปนศูนยกลางของ

กิจกรรมทางการเมืองการปกครองทุกรูปแบบ 

 พระพุทธศาสนา ไดวางหลักการสําหรับนักการเมือง ซึ่งมีหนาที่บริหารประเทศชาติ  

และสังคมมีหนาที่ในการใชอํานาจในการปกครอง เพื่อใหประชาชนไดรับความสงบสุข  ความสงบ

สุขถือวาเปนเปาหมายสําคัญของการบริหารประเทศชาติ 



 ๖๑ 

 ฉะนั้ น  ในส วนนี้ ผู วิ จั ยจะไดกล าวถึ งประ เภทของหลักอธิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนา เนื่องจากการใชอธิปไตยเปนส่ิงที่สําคัญในการที่จะทําใหประชาชนไดรับหรือไม

ไดรับความเปนธรรมและความสงบสุขในฐานะที่ประชาชนเปนเจาของอธิปไตย และไดมอบ

อธิปไตย ความเปนใหญนี้ใหแกนักการเมือง หรือตัวแทนเขาไปใชในการบริหารแทนตน โดยมี

เปาหมายคือ ใหประเทศชาติมีความสงบสุข และสังคมเกิดความรมเย็น หลักการซ่ึงกําหนดหนาที่

ของผูปกครองและผูถูกปกครองที่ดี ปรากฏอยูในหมวดธรรมหลายหมวด ในที่นี้ผูวิจัยจะได

นําเสนอหลักอธิปไตย หรือ อธิปเตยยสูตร ที่พระพุทธองคทรงตรัสแกภิกษุในการปฏิบัติธรรม ดังนี้ 

 อาธิปเตยยสูตร 
ภิกษุทั้งหลาย อาธิปไตย (ความเปนใหญ) ๓ ประการนี้  

อาธิปไตย ๓ ประการ อะไรบาง คือ๔๗  

๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ  

๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ 

๓. ธรรมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ 

๓.๓.๑ อัตตาธิปไตย เปนอยางไร 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยูในปาบาง อยูตามโคนตนไมบาง อยูในเรือนวางบาง ยอมเห็น

ประจักษวา “เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เรา

ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมีเชนนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงําชื่อวาถูกทุกขครอบงํา มีทุกขอยู

ตรงหนา ทําอยางไร การทําที่สุดกองทุกขทั้งส้ินนี้จะพึงปรากฏ การที่เราละกามเชนใดแลวจึงออกจาก

เรือนบวชเปนบรรพชิต เราพึงแสวงหากรมเชนนั้น หรือกามที่เลวกวานั้น นั้นไมสมควรแกเราเลย” 

ภิกษุนั้นเห็นประจักษวา “ความเพียรที่เราเร่ิมไวแลวจักไมยอหยอน สติทีต้ั่งมัน่แลวจกั

ไมเลอะเลือน กายที่สงบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตที่ต้ังมั่นแลวจักมีอารมณแนวแน” เธอทําตน

เทานั้นใหเปนใหญ ละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บําเพ็ญกรรมที่ไมมีโทษ รักษาตนให

บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา อัตตาธิปไตย 

 

                                                        
๔๗ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๒๘/๒๐๑. 



 ๖๒ 

๓.๓.๒ โลกาธิปไตย เปนอยางไร 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยูในปาบาง อยูตามโคนตนไมบาง อยูในเรือนวางบาง ยอมเห็น

ประจักษวา “เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เรา

ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมีเชนนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงํา ชื่อวาถูกทุกขครอบงํา มีทุกขอยู

ตรงหนา ทําอยางไร การทําที่สุดกองทุกขทั้งส้ินนี้จะพึงปรากฏ ก็เราบวชแลวอยางนี้พึงคิดเร่ืองกาม 

เร่ืองปองราย เร่ืองเบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยูรวมกันของสัตวโลก) นี้ใหญ ก็ในโลกสันนิวาส

ใหญมีสมณพราหมณผูมีฤทธิ์ มีตาทิพย รูจิตของบุคคลอ่ืน สมณพราหมณเหลานั้นมองเห็นไดแม

จากที่ไกล แมอยูใกลก็ไมปรากฏ รูจิต (ของบุคคลอ่ืน) แมดวยจิต (ของตน) สมณพราหมณแม

เหลานั้นพึงรูจักเราอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้ เพราะมีศรัทธา เขาจึงออกจาก

เรือนบวชเปนบรรพชิต เต็มไปดวยบาปอกุศลธรรมอยู แมเทวดาผูมีฤทธิ์ มีตาทิพย รูจิตของบุคคล

อ่ืนก็มีอยูเทวดาเหลานี้ยอมปรากฏจากที่ไกลบาง เขามาใกลแลวกลับมองไมเห็นบาง ยอมรูจติดวย

จิตบาง เทวดาแมเหลานั้นพึงรูจักเราอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้ เพราะมี

ศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เต็มไปดวยบาปอกุศลธรรมอยู ภิกษุนั้นเห็นประจักษ

วา “ความเพียรที่เราเร่ิมไวแลวจักไมยอหยอน สติที่ต้ังมั่นแลวจักไมเลอะเลือน กายท่ีสงบแลวจักไม

กระสับกระสาย จิตที่ต้ังมั่นแลวจักมีอารมณแนวแน” เธอทําโลกเทานั้นใหเปนใหญ ละอกุศล ละ

กรรมที่มีโทษ บําเพ็ญกรรมที่ไมมีโทษ รักษาตนใหบริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา 
โลกาธิปไตย 

๓.๓.๓ ธัมมาธิปไตย เปนอยางไร 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยูในปาบาง อยูตามโคนตนไมบาง อยูในเรือนวางบาง ยอมเห็น

ประจักษวา “เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เรา

ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมีเชนนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงํา ชื่อวาถูกทุกขครอบงํา มีทุกขอยู

ตรงหนา ทําอยางไร การทําที่สุดกองทุกขทั้งส้ินนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา

ตรัสไวดีแลว ผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขา

มาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ก็เพื่อนพรหมจารีผูรูเห็นอยู มีอยู การที่เราบวชในธรรมวินัยที่

พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลวอยางนี้พึงเกียจครานประมาทอยูนั้นไมสมควรแกเราเลย” 



 ๖๓ 

ภิกษุนั้นยอมเห็นประจักษวา “ความเพียรที่เราเร่ิมไวแลวจักไมยอหยอน สติที่ต้ังมั่น

แลวจักไมเลอะเลือน กายที่สงบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตที่ต้ังมั่นแลวจักมีอารมณแนวแน” เธอ

ยกธรรมเทานั้นใหเปนใหญ ละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บําเพ็ญกรรมที่ไมมีโทษ รักษา

ตนใหบริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ธัมมาธิปไตย 

ภิกษุทั้งหลาย อาธิปไตย ๓ ประการนี้แล 

“ชื่อวาความลับของผูทําบาปยอมไมมีในโลก แนะบุรุษ ตัวทานเองยอมรูวาจริงหรือเท็จ 

ทานผูเจริญ ทานสามารถทําความดีได แตกลับดูหมิ่นตัวเองเสีย และยังปกปดความชั่วซ่ึงมีอยูในตน 

ทวยเทพและตถาคตยอมมองเห็นทาน ผูเปนคนพาล ประพฤติไมสม่ําเสมอในโลก เพราะ

เหตุนั้นแล คนที่มีตนเปนใหญควรมีสติเที่ยวไป คนที่มีโลกเปนใหญควรมีปญญาและเพงพินิจ 

สวนคนที่มีธรรมเปนใหญควรประพฤติตามธรรม มุนีผูมีความบากบ่ันอยางจริงจัง

ยอมไมเส่ือม บุคคลใดมีความเพียร ขมมาร ครอบงํามัจจุราชผูกําหนดชะตากรรมเสียได สัมผัส

ธรรมเปนที่ส้ินความเกิด บุคคลเชนนั้นยอมเปนผูรูแจงโลก มีปญญาดี เปนมุนีหมดความทะยาน

อยากในธรรมทั้งปวง” 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาไมไดยุงเกี่ยวกับการเมืองเลย พระพุทธเจาไดทรง

ดําเนินการพระศาสนาอยางอิสระไมข้ึนตอพรรคการเมืองใด ๆ หรือวาตอระบบการปกครองใด ๆ 

ทั้งส้ิน เพราะฉะนั้น พระองคทรงสามารถประกาศพระศาสนาไปไดทุกประเทศแวนแควนไมเลือก

วาแควนนั้น ๆ จะมีการปกครองในระบบใด พระศาสนาสามารถชําแรกเขาสูจิตใจของประชาชนได

ทุกชาติชั้นวรรณะและทุกเพศทุกวัยในระยะเวลา ๔๕ ป ที่พระพุทธองคทรง ประกาศพระศาสนา 

พระองคไดเสด็จจาริกจากแควนโนนมาสูแควนนี้ จากแควนนี้ไปสูแควนโนนอยูตลอดเวลา การ

ดําเนินการเผยแผพระศาสนาของพระองค และบรรดาสาวกทั้งหลายมิไดถูกแทรกแซงจาก

ผูปกครองประเทศ และนักการเมืองใด ๆ ทั้งส้ิน พระองคทรงทํางานอยางเปนอิสระจริง ๆ ทั้งนี้ก็

ไดรับความอุปถัมภจากบรรดาผูปกครองประเทศและประชาชนดวยดี แตเปนการใหความอุปถัมภ

อยางบริสุทธิ์ใจ มิไดมีการเมืองมาปะปนเลย การเผยแผพระศาสนาจึงดําเนินไปดวยดีและบริสุทธิ์

ผุดผองยิ่ง หรือในการหาเสียงเลย พระศาสนาจึงสามารถทรงตัวอยูไดดวยดี และอยางบริสุทธิ์ผุด

ผองตลอดมา๔๘ 

                                                        
๔๘ จํานง   ทองประเสริฐ, แบบเรียนศาสนาสากล, (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพวัฒนา                         

พานิช, ๒๕๒๐), หนา ๑๗๒-๑๗๓. 



 ๖๔ 

จากบทความดังกลาวนั้น ถือไดวานี้เปนการแสดงถึงบทบาทความเปนพระศาสนาวา

ไมไดของแวะกับเร่ืองอํานาจหรือเปนฝกฝายในเร่ืองการเมืองเลย แตวาอาศัยพระกรุณาคุณแหง

พระพุทธองคจึงสามารถอยูไดในทุกระบบของสังคม เพราะถาพระพุทธองคทรงเปนฝกฝายก็จะทํา

ใหเกิดอคติลําเอียง และไมสามารถจะเผยแผพระศาสนาไปไดกวางไกล หรืออาจจะกลายเปน

เคร่ืองมือใหผูอ่ืนแสวงหาอํานาจไดในที่สุด 

แตทั้งนี้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาน้ันเปนส่ิงที่อยูคูกับชีวิตคนในทุกระดับ เมื่ออยู

ตามลําพังตน ก็จะมีธรรมประจําตน เมื่อรวมกันเปนบานเปนเรือนก็มีธรรมะสําหรับบานเรือน 

เพื่อใหผูปกครองบานเรือนไดปฏิบัติ เชน ฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับผูครองเรือน และเมื่อรวมกัน

เปนเมือง ก็มีธรรมสําหรับเมือง คําสอนในพระพุทธศาสนาจึงพอแกการแจกจายไมเฉพาะเมือง แม

แกโลกก็ไมหมดและเปนธรรมะที่เปนไปเพื่อความสงบรมเย็นแกตนเอง บานเรือน บานเมือง และ

แกโลก  

พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของมนุษยจึงแยกออกจากกันไมได อยางนอยที่สุด

พระพุทธศาสนามีบทบาทใหเห็นเปน ๓ ประการ คือ๔๙ 

๑. พระพุทธศาสนาเปนพลังที่สรางบูรณาการของสังคม เปนสถาบันที่ถายทอด

ปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคม ชวยสงเสริมความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทาง

วัฒนธรรมและความเปนชาติ ซึ่งในแงนี้พระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและคานิยมของ

ชาวพุทธโดยตรง 

๒. พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอการกําหนดแนวทางความสัมพันธระหวาง

สมาชิกในสังคม ซึ่งในแงนี้พระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลตอการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน

สังคม 

๓. พระพุทธศาสนา ไมเพียงแตมีหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติและปญหาทางศีลธรรม

เทานั้น หากยังเกี่ยวของกับความเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอีกดวย 

เนื่องจากประเทศหรือรัฐเปนสังคมใหญ ฉะนั้นการเมืองอันถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญ

และมีอิทธิพลตอประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศ หรือความสัมพันธทางสังคมที่เกี่ยวของกบัอํานาจ

ในการควบคุมสมาชิกสังคม และเปนสวนหนึ่งของการจัดระเบียบสังคมซ่ึงมีความสําคัญตอวิถีชีวิต

ของคนในสังคมอยางมาก สําหรับพระพุทธศาสนานั้น คือ วิถีชีวิตของประชาชนชาวพุทธ เปนที่มา

                                                        
๔๙ พลศักด์ิ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมืองของพระสงฆไทย รายงานการวิจัยอันดับที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือ ม.ศ.ว., ๒๕๒๗), หนา ๑. 



 ๖๕ 

และรากฐานของขนบธรรมเนียม  ประเพณี  สังคมและวัฒนธรรมในทุก  ๆ  ดาน  ดังนั้น 

พระพุทธศาสนากับการเมือง จึงตองเกี่ยวของผสมผสานควบคูกันไปชนิดที่จะแยกออกจากกัน

ไมได หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครอง  

พระพุทธศาสนาน้ันจึงมีความเกี่ยวของกับการเมืองในแงของหลักธรรมคําสอน 

เพราะคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีปรารภถึงการเมือง และพระพุทธองคไดตรัสเพื่อความรมเย็น

ของชาวเมืองซึ่งคําสอนในลักษณะนี้มีอยูมากมายในพระไตรปฎก 

ฉะนั้น  การเมืองจะดําเนินไปดวยดี และประสบผลสําเร็จนั้น จึงตองอาศัยหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา มีธรรมเปนเครื่องยึดเหน่ียว และเปนแนวทางในการดําเนินการทางการเมือง

ดวย ดังที่ผูวิจัยไดเสนอหลัก อธิปเตยยสูตร ๓ ประการ ซึ่งสามารถที่จะนํามาประยุกตใชใน

กิจกรรมทางการเมืองเปนแนวทางในการปฏิบัติ และหลักอธิปเตยยสูตรนี้ ไดมีนักวิชาการหลาย ๆ 

ทานไดแสดงความคิดเห็นและอธิบายไวในเชิงการเมือง เพื่อประยุกตใชใหเหมาะสมและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสังคมประเทศชาติ เชน 

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) ไดอธิบายและใหแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตยไว

ดังนี้วา๕๐ 

ลักษณะของอัตตาธิปไตย ถาเปนตัวบุคคลก็เปนบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองมาก

เกินไป โดยไมยอมฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน เอาแตใจตัวเองเปนเร่ืองสําคัญ ส่ิงใดที่เราไดทํา

ตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจเพราะการกระทําของเรา แตส่ิงนั้นอาจกระทบกระเทือนถึง

ประโยชนและชีวิตของผูอ่ืน คนที่เปนอัตตาธิปไตยไมไดคํานึงถึงขอนี้ตนคิดวาจะทําอะไรก็ทําลงไป 

ไมไดพิจารณาวา มันจะกระทบกระเทือนคนอ่ืนไหม จะทําใหคนอ่ืนเดือดรอนไหม จะทําใหเรา

เดือดรอนไหม ถาจะวาโดยกฎหมายปกครองบานเมือง คนพวกนี้เปนหัวเผด็จการ อันนี้คือ 

ลักษณะของอัตตาธิปไตย  

ลักษณะของคนท่ีเปนโลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ อะไรที่ชาวโลกเขานิยม

ชมชอบ แมจะเปนส่ิงที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็ทําไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความ

คิดเห็นของชาวบาน ซึ่งบางทีก็ทําใหตัวเองตองกลายเปนคนออนแอ หรือในบางคร้ังเราอาจจะเห็น

                                                        
๕๐ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย), หลักการสรางอธิปไตย, วัดปาสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา. 



 ๖๖ 

วา เมื่อมติของคนสวนมากมีความคิดเห็นอยางนี้ แมวาส่ิงนั้นมันอาจเปนการทําลายผลประโยชน

ของคนอ่ืน หรือเปนการลบหลูเกียรติและช่ือเสียงของคนใดคนหนึ่งก็ตาม  

สวนคนท่ีเปนธรรมาธิปไตย คืออาศัยธรรมเปนใหญ ธรรมที่ทําใหคนเปน

ธรรมาธิปไตย ก็คือ รัฐธรรมนูญ ในเมื่อสมาชิกรัฐสภารวมใจกันตรากฎหมายอันใดออกมา เปน

กฎหมายปกครองบานเมือง เราเคารพตอมติของเขาเหลานั้น เพราะเขาปรึกษาหารือกันแลว

เห็นสมควรจะออกกฎหมายมาตรานั้นๆ ออกมาบังคับ เพื่อใหสังคมของเรามีความประพฤติปฏิบัติ

สม่ําเสมอกัน ซึ่งเราเรียกวา รัฐธรรมนูญปกครองบานเมือง  

คําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ใหสติตอผูที่เปนผูนําอยางดี คือ อธิปไตยสูตร วาดวย

อธิปไตย ๓ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธัมมาธิปไตย๕๑ 

อัตตาธิปไตย คือ การต้ังสติเปนจุดเร่ิมตน กอนจะทําการส่ิงใด จิตตองเปนสมาธิ

แนวแน ทําตนเองใหเปนอธิปไตย ละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละธรรมที่มีโทษ บําเพ็ญธรรมท่ีไมมีโทษ 

บริหารตนเองใหหมดจด 

โลกาธิปไตย คือ การมีปญญารักษาตน มีความพินิจ รูจิต (ของผูอ่ืน) ดวยจิต (ของ

ทาน) เช่ือวาความลับไมมีในโลก สําหรับผูทําการบาป ตัวเรายอมรูวาจริงหรือเปลาอยาดูหมิ่น

ตัวเองเมื่อมีบาปในตัวจะปดไมใหตัวเองรูไดอยางไร 

ธรรมาธิปไตย คือ ผูมีธรรมเปนใหญ ประพฤติตามธรรม ละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละ

ธรรมที่มีโทษ บําเพ็ญธรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดได 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตย ๓ ตามแนว

พระพุทธศาสนาไววา๕๒  

ถาถือเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความยิ่งใหญอํานาจของตน เปนตนเปนใหญ ก็

เรียกวา อัตตาธิปไตยเม่ือเราตองการความดีงามประโยชนสุขแกบานเมือง เราก็ตองยึดถือหลักการ

เหลานี้ซึ่งเรียกดวยคําส้ันที่สุดคําเดียววา ธรรม เพราะฉะนั้น นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสําคัญ

                                                        
๕๑พระภาวนาวิริยคุณ, รัฐศาสตรเชิงพุทธ,บทวิเคราะหทักษิโณมิคส, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

กราฟฟคอารตพร้ินต้ิง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๘๘-๑๘๙. 
๕๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), รัฐศาสตรและจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๖๓-๖๔. 



 ๖๗ 

ข้ันตอไป ตอจากความอยากที่ถูกตองหรือความใฝปรารถนาดี ที่เรียกวาฉันทะนั้น ก็คือการที่

จะตองถือเอาธรรมเปนใหญ ที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมาธิปไตย 

ถาคนเราไมถือเอาธรรมเปนใหญ คือ ไมถือหลักการ ไมเอาความจริง ความถูกตอง 

ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ หรือเปนที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขว

ออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปนใหญ เอาผลประโยชนเปนใหญ หรือคะแนนนิยมเปนใหญ 

เปนตน 

 

ถาถือเอาความนิยม เอาอกเอาใจกัน ความชอบใจพึงพอใจของคนจํานวนมาก โดย

ไมคํานึงถึงหลักเกณฑกัน ก็เรียกวา เปนโลกาธิปไตย  

ผูเปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือเปนเร่ืองสําคัญวา ตอนนีจ้ะ

ออกสูภาคปฏิบัติ ตองต้ังหลักกอนการที่จะต้ังหลัก ก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คือการถือ

หลักการ ถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล ประโยชนสุขที่แท เปนใหญเปนเกณฑ 

เปนมาตรฐาน 

เมื่อถือธรรมเปนใหญก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และ

ยึดถือตามหลักการ ก็จะไมเอนเอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไมเห็น

แกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํางาน 

สรุปประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษา

วิเคราะหผูวิจัยพบวา ประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น องคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในสังฆีติสูตรวา อธิปไตยนั้นมีอยู ๓ ประเภทดวยกัน คือ อัตตาธิปไตย 

คือการถือตนเองเปนใหญ โลกาธิปไตย คือการถือความนิยมของหมูชนเปนใหญ และประเภทที่

สาม ธรรมาธิปไตย คือการถือธรรม ความถูกตอง ความดีงาม และเหตุผลเปนใหญ หลักอธิปไตย

ทั้งสามประเภทน้ีพระพุทธเจาทรงตรัสยกยองธรรมาธิปไตยวาเปนหลักอธิปไตยที่ควรทําใหเกิดมี

ข้ึนในตนและสังคมเพื่อความสงบสุขรมเย็นของสังคม 

ทั้งนี้ ตามหลักอธิปไตยทั้ง ๓ ประการนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสสอนพระสาวกเพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติธรรมเทานั้น ไมไดเกี่ยวกับเร่ืองของการเมืองการปกครอง แตก็สามารถที่จะ

ประยุกตใชไดเพราะจุดประสงคที่พระพุทธองคทรงตรัสหลักธรรมนี้คือ สอนใหมนุษยรูจักใชสติ 

เปนตัวนําหนา ใชปญญาเปนตัวปฏิบัติ และใชธรรมะ เปนหลักยัน ซึ่งหลักคําสอนนี้เปนการเตือน

ใหมนุษยมีสติ กอนที่จะใชปญญา เพราะเหตุของความไมสงบ ความขัดแยง ที่เกิดข้ึนในโลกนี้ 



 ๖๘ 

มักจะเกิดมาจากการใชปญญาเปนตัวนําหนา ใชความเกง ความกลา ความสามารถ โดยไมไดใช

สติไตรตรองใหรอบคอบกอน เมื่อเปนเชนนี้ ผลก็คือ ทําใหเขาใจผิด คิดผิด พูดผิด ทําผิด ประกอบ

อาชีพผิด พอมาไดสติภายหลังก็สายเกินไป เพราะไดกอความผิดความชั่วไปแลว 
 

๓.๔  เปรียบเทียบหลักอธิปไตยในสังคมไทยกับพระพุทธศาสนา 

ในสวนนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา และ

อธิปไตยในสังคมปจจุบัน โดยจะนําเสนอในเชิงลักษณะของการเปรียบเทียบ ดังตอไปนี้ 

คําวา “อธิปไตย” แทที่จริงตองเพิ่มคําวา  “อํานาจ” เขาไปอีกคําหนึ่งเพื่อให

ความหมายที่ชัดเจนยิ่งข้ึน เมื่อรวมคําทั้งสองเขาดวยกันจึงไดความวา อํานาจอธิปไตย หมายถึง 

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ไมมีอํานาจอ่ืนใดในรัฐอยูเหนืออํานาจอธิปไตย๕๓  หรือใหญ

กวาอีกแลวเพราะถือวาอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดแหงรัฐ และอํานาจอธิปไตยทั่วไปนั้น มอียู 

๓ ประการ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ   

สวนหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน คือ ความเปนใหญ ความเปนผูมี

อํานาจและใชอํานาจนั้นอยางเปนธรรม โดยยึดธรรมเปนใหญในการทํากิจตาง ๆ รูปแบบที่

พระพุทธเจาทรงประทานอํานาจอธิปไตยใหแกสงฆ  หรือมอบความเปนใหญ หรือใหสงฆเปนผูใช

อํานาจอธิปไตยแทนนั้น นับวาเปนการกระจายพระราชอํานาจใหกับกลุมภิกษุหรือสงฆหาไดมอบ

ใหกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขามาบริหารจัดการโดยเด็ดขาดไม แตบางคร้ังในการทําภารกิจบาง

ประการ กลุมสงฆอาจมอบอํานาจใหกับตัวแทนหรือมอบใหภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาทําหนาที่ก็ได  

เชน  การรับสังฆทาน, ภัตตคุเทสก, การระงับอธิกรณ  เปนตน 

สังฆาธิปไตย 

คําวา  “สังฆาธิปไตย” (สังฆ+อธิปไตย) เมื่อรวมสองคํานี้ เขาดวยกันแลวได

ความหมายวา สงฆเปนใหญ หรือสงฆมีอํานาจเปนใหญในองคกร  ถายอมรับวาระบอบการ

ปกครองที่เรียกวาสังฆาธิปไตยนี้เปนทฤษฎีหนึ่ง นั่นก็หมายความวาสังฆะ หรือกลุมชนที่เปน

พระภิกษุและพระภิกษุณี ยอมอยูภายใตอํานาจของสงฆหรือ ถาจะใหชัดก็ตองระบุวา สงฆมี

อํานาจ  สงฆเปนใหญ  หรืออํานาจเปนของสงฆ ไมใชของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  แตอํานาจสงฆเปน

                                                        
๕๓ ผศ.จันทิมา  เกษแกว, การเมืองการปกครอง,  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๐). 

หนา  ๓๖. 
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ใหญนี้  มีแนวโนมเนนหนักไปทางมัชฌิมาสังฆาธิปไตย (Polity) คือประชาธิปไตยแบบทางสาย

กลาง๕๔  คือไมสุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง หรือเอียงซายหรือขวา 

แมระบอบการปกครองนี้จะมีในเฉพาะหมูสงฆเทานั้น  แตก็เปนสงฆในสมัยพุทธกาล

ที่ยังมีรูปแบบและอุดมการณอยู  แมในปจจุบันพระพุทธศาสนาจะไดแผขยายพุทธาณาจักรไปสู

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทําใหระบอบการปกครองสงฆที่มีอยูดั่งเดิมแปรเปล่ียนไปบางข้ึนอยูกับ

นิกายนั้น ๆ หรือวัฒนธรรมการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ เชน ประเทศไทย ก็มีพัฒนาการ

ทางการปกครองของคณะสงฆที่มีมหาเถรสมาคมเปนองคกรสูงสุด โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกล

มหาสังฆปรินายก  เปนประมุข และมีผูบริหารระดับหนอีก ๔ ตําแหนง  มีผูบริหารระดับภาคอีก 

๑๘ ตําแหนง มีผูบริหารระดับจังหวัด, อําเภอ,ตําบล และสุดทายคือเจาอาวาส ซึ่งพระภิกษุ

ผูบริหารจะมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในเขตของตัวเอง ทั้งนี้ขอบเขตอํานาจหนาที่ดังกลาวนัน้มกัจะ

ข้ึนอยูกับการแบงเขตการปกครองบานเมืองเปนหลัก ถึงอยางไรก็ตามผูบริหารทุกระดับยอมใชคํา

วา สงฆ หรือทําการในนามคณะสงฆ   

เมื่อพูดถึงภาพรวมของคําวาสังฆาธิปไตยและอํานาจที่มา ตลอดจนถึงอุดมการณของ

ระบอบการปกครองแบบสังฆาธิปไตย สามารถพิจารณาไดดังนี้ 

๓.๔.๑ อุดมการณ 

ความหลุดพนหรือการบรรลุธรรม เปนอุดมการณของผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา  

พระพุทธเจาจะทรงใชระบบการปกครองสงฆ  ก็เพื่อบรรลุเปาหมายของการบรรลุธรรมนั่นเอง   

โดยมีความพรอมเพียง ความผาสุก ความมักนอยสันโดษ เปนที่ต้ัง ทั้งนี้พระพุทธเจาไดทรงกําหนด

ทิศทางแหงอุดมการณ เอาไวเพื่อเปนแนวทางนําไปสูอุดมการณที่พระองคทรงวางเอาไว และได

ทรงกําหนด ยุทธศาสตร, นโยบาย, พันธกิจ, แผนงาน และมาตรการ  ดังจะอธิบายตอไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรสําคัญของสงฆ คือ พระนิพพาน หรือการหลุดพน เปนหลัก สวน

ความคลายกําหนัด, การดําริออกจากกาม, ความสันโดษ หรือหมวดธรรมอ่ืน ๆ  ที่พระองคทรงวาง

เอาไวตลอด ๔๕  พรรษา  ก็เปนเพียงบริบทแหงการเขาถึงพระนิพพานทั้งนั้น  แมพระสาวกไม

สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคหรือยุทธศาสตรดังกลาวได  แตอยางนอยที่สุดพระภิกษุที่เขามา

บวชยอมจะมีอุดมการณดังกลาวนี้เปนเบ้ืองตน 

                                                        
๕๔ พระคุมภัย  อคฺคปฺโญ, พระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตย, www.Koomphai.com.  หนา  ๔. 
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๒. นโยบาย   

เมื่อมองดูนโยบายของพระพุทธเจาที่ทรงประทานใหกับสงฆในวันมาฆบูชาข้ึน 

๑๕  คํ่า เดือน  ๓  แลวทรงมุงไปที่โอวาทปาติโมกข วา 

สพฺพปาปสฺส   อกรณํ        กุสลสฺสูปสมฺปทา      

สจิตฺตปริโยทปนํ        เอตํ   พุทฺธสฺสาสนํ 

โดยมีใจความวา    

๑. ไมทําบาปทั้งปวง  หมายรวมไปถึงทั้งขนาดเล็กนอยก็ไมทํา  สรุปคือเวนช่ัว 

๒. ทํากุศลใหถึงพรอม นั้นก็คือทําความดีทุกชนิด  สรุปคือทําดี  

๓. การชําระลางจิตใจ  สรุปคือการทําจิตบริสุทธิ์ 

๓. พันธกิจ   

เมื่อมองดูพันธกิจที่คณะสงฆจะตองทําในขณะที่บวชเขามาก็คือการทําธุระให

สําเร็จเสร็จส้ิน หากไมแลวก็ถือวายังไมบรรลุเปาหมายมีอยู  ๒  ประการคือ 

 ๑. คันถธุระ  คือการศึกษาเลาเรียน, เทคนิค, ทักษะ เพื่อกอใหเกิดความ

เจริญกาวหนา  ถูกตอง  ไมบกพรอง  ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือบิดเพี้ยนไป 

 ๒.  วิปสสนาธุระ  คือการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน  เพื่อใหรูแจงเห็นจริงตาม

หลักคําส่ังสอน   

ธุระทั้ง ๒ นี้เองเมื่อจะใหชัดเจนสามารถแบงเปน ๓ ระดับ คือ ปริยัติ-ปฏิบัติ-

ปฏิเวธนั้นเอง 
๔. แผนงานโครงการ   

เมื่อจะเทียบเคียงกับโลกแลวแผนงานโครงการของพระพุทธเจาก็คือ อริยสัจ ๔ ที่

เปนทฤษฎีที่สามารถทําใหเจาชายสิทธัตถะ ไดทรงบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวพระองคก็

ไดอธิบายขยายความถึงทฤษฎีหรือแผนงานที่จะใหบรรลุถึงความดับทุกข และองคกรตาง ๆ มักจะ

นําไปใชเพื่อแกปญหาในองคกรนั้น ๆ  ดังนี้   

ก.  ทุกข       ปญหาที่เกิดข้ึน วาคืออะไร ทําไม อยางไร 

ข. สมุทัย     สาเหตุแหงความทุกข หรือสมุฏฐานแหงปญหานั้น ๆ 

ค. นิโรธ เปาหมายคือความดับทุกข หรือเปาหมายของการแกปญหา 

ง. มรรค หนทาง หรือมรรควิธีแหงการแกปญหา ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน ๘  

ประการคือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ, สัมมาวาจา การเจรจาชอบ

, สัมมากัมมันตะ  การงานชอบ, สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ, สัมมาวายามะ เพียรชอบ, สัมมาสติ  
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ระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ ต้ังใจมั่นชอบ ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนเหมือนเข็มทิศที่ใหคณะสงฆ

ไดกาวเดินสูจุดหมายอยางดี 

๕. มาตรการ    

หากดูตามอริยมรรคมีองค ๘ แลวภาพท่ีไดอาจจะไมชัดเจน โบราณาจารยได

พยายามจัดหมวดหมูเพื่อใหเห็นชัดเจนยิ่งข้ึนในนามไตรสิกขา 

ซึ่งไตรสิกขา ๓ ประการนี้เปนมาตรการที่สามารถวัดคนท่ีจะเขามาสูระบอบ

สังฆาธิปไตยไดอยางดีเยี่ยม คือ ศีล ผูเขามาเปนสมาชิกใหมทุกคนจะตองมีศีล ไมวาจะเปนศีล 

๑๐, ศีล  ๒๒๗ หรือศีล ๓๑๑ ก็ตาม  สมาธิ สมาชิกที่ที่เขามาแลวตองฝกตนเองใหเกิดสมาธิใหได  

ปญญา  จะเกิดจากผลของการกระทําของทั้งศีลและสมาธินั้น 

และถาหากสมาชิกไมสามารถอยูรวมในองคกรไดไมวาจะกรณีไหนก็ตาม เชน ไม

มีอุดมการณ ไมมีเปาหมาย ไมทําธุระในพระศาสนา ไมปฏิบัติตามนโยบาย หรือแมแตไม

ดําเนินการตามมาตรการที่ทรงวางไวได  สงฆจะเรียกภิกษุรูปนั้นมาตักเตือน, ทําทัณฑบน และให

ภิกษุรูปนั้นสึกหรือสละเพศเสีย  เพราะถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรงที่สุดในพระพุทธศาสนา ๕๕ 

ซึ่งในเร่ืองดังกลาวนี้พระธรรมปฎกไดใหขอเสนอแนะวา “การใหสึก หรือสละเพศ

นี้ไมใชเร่ืองเปนการลงโทษดวยซํ้า แตเปนการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาตามความเปนจริง หมายความ

วา เมื่อบุคคลนั้นไมยอมรับหลักการของพระพุทธศาสนา หรือไมยอมรับสังฆะแลว หรือละเมิด

กติกาที่ทําใหหมดสิทธิที่จะอยูรวมสังฆะนั้นแลว เขายอมจะตองสละออกนอกสังฆะนั้นไปเปน

ธรรมดา” 

๓.๔.๒ หลักการ 

ระบอบการปกครองทุกระบอบยอมมีหลักการเพื่อที่จะใหเห็นวานี้คือรูปแบบที่ไดต้ัง

เอาไว ซึ่งเปนที่นาแปลกใจวาหลักการของสังฆาธิปไตยกับหลักการของประชาธิปไตยนั้นมีความ

คลายคลึงกันมาก ไมวาจะหลักการใด จะหยิบเอาของอีกระบอบหน่ึงมาใหก็ตาม ซึ่งมีลักษณะของ

หลักการที่มีอยู  ดังตอไปนี้ 

๑. หลักความเสมอภาค (Equality) ในการรับสมาชิกใหม ไมวาบุคคลนั้นจะ

เปนวรรณะกษัตริย, พราหมณ, แพศย และศูทร หรือวรรณะไหน ๆ ก็ตาม เมื่อเขามาใน

                                                        
๕๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน, คร้ังที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๗๕. 



 ๗๒ 

พระพุทธศาสนาโดยผานการอุปสมบทแลว บุคคลนั้นก็จะถูกเรียกรวม ๆ กันวา ศากยบุตร 

เหมือนกันทุกคน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงวาพระพุทธศาสนามีหลักแหงความเสมอภาค โดย

ไมไดยอมรับนับถือคนที่ชาติตระกูล ดังคนอินเดียยุคนั้นที่ถือวรรณะเปนยิ่งกวาชีวิต แตทุกคนมี

ความเทาเทียมกันกันหมด แตมีการยอมรับนับถือกันตามหลัก อาวุโส-ภันเต (บวชกอน-หลัง) คือ

ใครบวชเขามากอนยอมถือวาเปนพี่ ศัพทภาษาบาลีวา ภันเต แปลวาทานผูเจริญ  สวนผูที่บวช

เขามาทีหลังยอมเปนนอง ศัพทภาษาบาลีวา อาวุโส แปลวาทานผูมีอายุ ไมวาจะอายุมากนอย

เทาไหรไมสําคัญ  ใหนับพรรษา หรือจํานวนปที่เขามาบวชเปนหลัก 

เปนที่นาสังเกตวา  คําวาอาวุโส  ในภาษาไทยใหความหมายวาเปนผูที่มีอายุกาล

มากกวา  ซึ่งตรงขามกับภาษาบาลีคําวาอาวุโส  หมายถึงภิกษุผูออนกวา ซึ่งคนไทยหยิบยืมมาใช

แลวกอใหเกิดความคลาดเคล่ือนทางดานภาษาอยูมิใชนอย 

๒. หลักสิทธิเสรีภาพ  (Rights and Liberty) เมื่อบุคคลเขามาบวชแลวการทํา

กิจภาระเพื่อใหตนไดบรรลุธรรมนั้นเปนหนาที่ของภิกษุรูปนั้น ๆ พระพุทธเจา หรือพระอุปชฌาย

เปนแตเพียงชี้แนวทางใหกับบรรดาศิษยานุศิษยเทานั้น จึงจําเปนที่ภิกษุรูปนั้นจะตองพฒันาตนเอง

ใหไดมาตรฐานแหงความเปนพระหรือสมณภาวะ และส่ิงเหลานี้เองที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ

ภิกษุรูปนั้น ๆ วาจะมีความสามารถมากนอยแคไหน ไดมรรคผลระดับใด เปนที่ยอมรับของสังคม

หรือกลุมหรือไม อยูที่การฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยไมมีใครบังคับขูเข็ญ 

ภิกษุรูปดังกลาวอาจจะยกตนเองจากคนที่เปนสามัญสัตวที่ไมมีความแตกตาง

จากสัตวทั่วๆ ไป  สูการเปนมนุษยที่มีจิตใจที่สูงข้ึน และพัฒนาการจากมนุษยจนไดเปนพระ

อริยบุคคล โดยมีลําดับอยู  ๔  คู  ๘  ลําดับชั้นดังนี้ 

คูที่หนึ่ง พระโสดาปตติมรรค พระโสดาปตติผล 

คูที่สอง พระสกิทาคามิมรรค พระสกิทาคามิผล 

คูที่สาม พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล 

คูที่ส่ี พระอรหันตมรรค พระอรหันตผล 

๓. หลักภรดรภาพ  (Fraternity) หลักภรดรภาพที่ทุกอยางยอมมีความเกีย่วดอง

และเช่ือมโยงสัมพันธกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง  หลักการมองแบบนี้เรียกวา หลักปฏิจจสมุปบาท   

อันบงชี้ใหเห็นวาเพราะส่ิงนี้มี  ส่ิงนั้นจึงเกิด  เพราะส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงนั้นจึงไมเกิด  หรือถาจะสรุปใหเหน็

งาย ๆ ก็คือทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหไมทําบาปทั้งปวง  ไมใหเบียดเบียนทํารายสัตว  ก็เพราะวา

มนุษยเวียนวายตายเกิดอีกไมรูกี่ชาติ ๆ เชนในชาตินี้เราอาจเปนเพื่อนกัน  เปนคูแคนกัน  แตใน

ชาติที่แลวเราอาจจะเปนพอเปนแม  เปนภรรยา  สามี  เปนลูก  เปนหลาน แลวชาติตอ ๆ อาจจะ



 ๗๓ 

เปนเพียงคนรูจักกัน หรือสนิทกัน ก็ได เพราะฉะนั้นเราไมควรมาทําราย เบียดเบียนเขนฆากันเพรา

การที่คนเรามาคลุกคลีเด่ียวของกันในชาติปจจุบันนี้ก็ลวนแลวแตเคยผูกพันเปนญาติกันมากอน๕๖ 

ทั้งนี้พระพุทธศาสนาเองไดแสดงหลักการใหญแหงภราดรภาพหรือเอกภาพไวโดยที่หลักการใหญนี้

ครอบคลุมความเปนอยูและการปฏิบัติที่เปนเร่ืองของเสรีภาพและสมภาพเอาไวในตัว  ใหมีความ

หลากหลายที่โยงกันไดในระบบที่ประสานเปนหนึ่งเดียว หลักการหรือหลักธรรมนี้เรียกวา สาราณีย

ธรรม ที่แปลวาธรรมเปนเครื่องระลึกถึงกัน โดยมีความหมายทํานองเดียวกับภราดรภาพ เปน

หลักการที่ทําใหเกิดความประสานพรอมเพรียงสามัคคีและผนึกรวมกันเปนเอกีภาพ ๕๗ 

หลักการดังที่กลาวมานี้เราจะเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางยอมมีความสัมพันธซึ่งกันและ

กัน  แมโลกทั้งโลกในที่สุดก็มาจากสายตระกูลเดียวกัน  นั้นก็หมายความวาทุกคนเปนพี่นองกัน  มี

ศีลเสมอกัน  มีวัตรปฏิบัติเหมือน ๆ กัน  เปนตน 

๔. หลักเสียงสวนมาก หลักการนี้ใชในสังฆกรรมตาง ๆ เมื่อขอญัตติกลาวคือ

ภิกษุทุกรูปมีสิทธิในการออกเสียงได  ๑  เสียงเทากัน  ไมเลือกระดับชั้น  ไมข้ึนอยูกับความเปน

นวกะ, มัชฌิมะ, เถระ หรือแมกระทั้งเปนพระอุปชฌายก็ตาม ทุกรูปมีสิทธิเทาเทียมกนัในการแสดง

ความคิดเห็นทั้งยอมรับโดยการเปลงเสียงวา “สาธุ” หรือวาใชวิธีดุษฎียภาพ คือนิ่งเสียถาไมเห็น

ดวยก็ทักทวงคัดคานในการลงมตินั้น ๆ ได เรียกวาไดรับเสียงขางมาก หรือหลายกรณีไดรับเสียง

เปนเอกฉันท ซึ่งในกรณีนี้เปนเร่ืองปกติในสังคมสงฆ ไมวาจะเปนพิธีกรรมในการอุปสมบทก็ดี ใน

เร่ืองของกฐินก็ดี ในเร่ืองของสีมาก็ดี ฯลฯ   

ถึงอยางไรก็ตามการใชมติเอกฉันทไมไดเปนไปในทุกกรณีกลาวคือเมื่อมีความ

คิดเห็นที่แตกตางกันเปนสองฝายก็ตองหาทางระงับโดยวิธีการจับฉลาก หรือที่ตรงกับการ

ลงคะแนนเพื่อดูวาเสียงขางมากไปทางไหนก็จะตัดสินใหเปนไปตามเสียงขางมากนั้น วิธีการนี้

เรียกวา เยภุยยสิกา  คือการถือเสียงขางมากเปนประมาณ๕๘   

 

                                                        
๕๖พระมหาศรีบรรดร   ถิรธมฺโม, มรรคาแหงชีวิต, (พะเยา : กอบคําการพิมพ, ๒๕๔๗),                        

หนา ๑๒๘. 
๕๗พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), การสรางสรรคประชาธิปไตย, พิมพคร้ังที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร  :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๙๕-๙๖. 
๕๘สํานั ก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห งชาติ ,  รั ฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกราฟคอารต, ๒๕๒๖), หนา ๑๕. 



 ๗๔ 

๓.๔.๓ อํานาจ 

เมื่อจะศึกษาใหลึกแลวหลักอธิปไตยของสงฆนั้น  เปนอํานาจที่ชอบธรรมและเปน

อํานาจที่บริสุทธิ์ แตหากเปรียบเทียบกับศัพททางรัฐศาสตรแลวเรียกวาเปนสิทธิอํานาจ 

(Authority) หรืออํานาจหนาที่ เมื่ออยูในสังฆะแลวตองทําใหหมูเหลายอมรับในอํานาจที่เขามา ใน

องคกรสงฆเองมักจะมีความเคารพในพระเถระ และยอมมอบใหเปนอธิบดีสงฆหรือประธานสงฆ

ในการทํากิจการนั้น ๆ หากแยกตามแนวความคิดของ Max Weber จะไดดังนี้ 

๑. อํานาจบารมี (Charismatic authority) เปนที่ยอมรับกันอันเนื่องมาจาก

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลนั้น ๆ เชน พระสิวลี ผูเปนเลิศทางดานลาภสักการะ, พระมหาโมค

คัลลานะ ผูเปนเลิศทางดานมีฤทธิ์, พระอานนท ผูเปนเลิศทางดานพหูสูต, พระมหากัสสปเถระ 

ไดรับการยอมรับสูงมากจากคณะสงฆหมูใหญ ภายหลังจากพุทธปรินิพพานที่คอยวากลาว

ตักเตือนภิกษุสงฆ ใหเกิดความสํานึกในพระธรรมวินัย เหมือนครั้งพระพุทธเจาทรงมีพระชนมายุ

อยู ภารกิจที่สําคัญที่สุดคือการทําสังคายนา คร้ังที่ ๑ ๕๙ 

๒. อํานาจทางประเพณีนิยม (Thaditional authority) เชน การคัดเลือกผูดํารง

ตําแหนงพุทธอุปฏฐาก, มัคคุทเทศก แมจะไมไดมีการสืบทอดจากตระกูลสูตระกูล หรือบุคคลสู

บุคคลก็ตาม แตเมื่อดูจากบริบทของการสนับสนุนแลวก็พอที่จะอนุโลมได 

๓. อํานาจโดยกฏหมาย หรือตามพระวินัย (Rational-legal authority) เชน 

พระอุปชฌาย, ผูอาวุโสสูงสุด, สังฆกรรม เปนตน 

๔. พระราชอํานาจ 

อํานาจอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงวางไวเปนหลักคลายกับรัฐธรรมนูญที่

ใคร ๆ จะละเมิดมิได  คือพระองคทรงบัญญัติพระวินัยเอาไวเพื่อใหเปนกรอบการประพฤติสําหรับ

พระภิกษุ  และพระวินัยนี้ก็คือกฎหมายสําหรับสงฆนั้นเอง  ซึ่งสาเหตุที่พระองคทรงบัญญัติมีถึง 

๑๐ ประการ  คือ ๖๐ 

 ๑. เพื่อความดีงามแหงสงฆ 

 ๒. เพื่อความสําราญแหงสงฆ 

 ๓. เพื่อขมผูเกอยาก 

                                                        
๕๙เฉลิมพล  โสมอินทร, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๖). หนา ๘๕. 
๖๐ วิ.ม. (ไทย)  ๑/๒๙/๒๗. 



 ๗๕ 

 ๔. เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลอันเปนที่รัก 

 ๕. เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดข้ึนในปจจุบัน 

 ๖. เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 

 ๗. เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส 

 ๘. เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว 

 ๙. เพื่อความต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม 

 ๑๐. เพื่อถือตามพระวินัย 

ดังนั้นเราจะเห็นไดวา 

การบัญญัติพระวินยัเปนเคร่ืองชวยใหพระสงฆมีวินัยในตนเองและมีเกณฑในการ

ประเมินตนเอง  เมื่อเห็นวาตนทําผิดพลาดไปจากมาตรฐานความประพฤติที่พระพุทธเจาทรง

บัญญัติไวและความผิดพลาดนั้นไมรายแรงถึงขนาดตองถูกขับออกจากหมูคณะหรือขาดจากความ

เปนพระภิกษุ  พระสงฆแตละรูปจะสารภาพความผิดพลาดตอเพื่อนพระสงฆดวยกัน พิธีสารภาพ

เรียกวาการแสดงอาบัติ  ซึ่ งลงทายดวยคํามั่นสัญญาวาจะไมทํา ผิดอยางนั้น อีกตอไป                         

(น ปุเนวํ กริสฺสามิ)๖๑ และเพื่อเปนเคร่ืองเตือนใจใหพระสงฆปฏิบัติตนตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติ

ไวแลว  พระพุทธเจาทรงกําหนดใหพระภิกษุนําศีลสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวเหลานั้นมาสวดใหกัน

และกันฟงทุกกึ่งเดือนในวันพระ ๑๕ คํ่า ประเพณีปฏิบัตินี้เรียกวาการสวดปาฏิโมกข ในตอนจบ

ของศีลสิกขาบทแตละขอ ผูสวดก็จะถามที่ประชุมสงฆวา “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ทานทั้งหลายบริสุทธิ์

ในศีลสิกขาบทนี้แลวหรือ” ๖๒   

ดังนั้น ภารกิจที่พระภิกษุจะตองกระทําเปนประจําคือการปลงอาบัติ เพื่อตรวจสอบ

ตัวเองแลวทําการสารภาพผิด และมุงปรับปรุงตัวเองใหดีข้ึนเพื่อการสํารวมระวังในการประพฤติ

ปฏิบัติในโอกาสตอ ๆ ไป    

เมื่อดูการบัญญัติพระธรรมวินัยต้ังแตตนแลว จะเห็นวาพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระ

วินัยอยางระมัดระวัง ไมไดผลีผลาม หรือต้ังกฎเหล็กข้ึนมา พระองคทรงกระทําการแบบคอยเปน

คอยไป เปนข้ันเปนตอน ไมบัญญัติวินัยลวงหนา เมื่อมีเหตุเกิดข้ึนจึงทรงบัญญัติซึ่งเรียกวานิทาน

บาง  ปกรณบาง ทั้งนิทานและปกรณนี้เรียกวา มูลแหงพระบัญญัติ และพระบัญญัติที่ทรงต้ังไว

                                                        
๖๑ พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวินดาตา               

โปรดักส, ๒๕๔๘), หนา ๒๘. 
๖๒ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐. 



 ๗๖ 

แลวหากไมมีความสะดวกก็จะทรงดัดแปลงต้ังเพิ่มเติมทีหลัง ไมไดเพิกถอนเสียทั้งหมด เรียกวา  

อนุบัญญัติ๖๓ ในเร่ืองดังกลาวนี้ พระมหาอุทัย  ญาณธโร ไดวิเคราะหในเร่ืองดังกลาวนี้เอาไววา 

 “พระพุทธองคในฐานะพระศาสนดาของพระพุทธศาสนา เปนผูมีความเที่ยงธรรมใน

การบัญญัติกฎวินัยแกพระสงฆ ไมทรงทําตามพละการ แตทรงบัญญัติตามเหตุผลความถูกตอง 

และความเห็นรวมกันของสงฆ เราจึงสามารถพบวิธีการบัญญัติกฎที่เปนแบบอยางได วิธีการ

ดังกลาวนี้จําแนกไดเปน ๔ ข้ันตอน    

 ขั้นตอนแรก   เมื่อมีเหตุใหตองบัญญัติวินัยทรงเรียกประชุมคณะสงฆเพื่อชี้แจงให

ทราบ พระองคไมเคยทรงบัญญัติวินัยมากดข่ีสงฆกอน แตจะใชวิธีชี้แนะ ส่ังสอน เมื่อยังไมไดผลจงึ

บัญญัติพระวินัย วิธีการทางพุทธศาสนาจึงเปนธรรมนําวินัย หรือแนะนํากอนออกกฎหมาย   

 ขั้นตอนท่ีสอง ตรัสถามเรื่องราวที่เกิดข้ึนยกมูลเหตุนั้นมาสอบสวนจนเปนที่แนชัด

เพื่อที่จะไดบัญญัติวินัยที่เหมาะสม พระองคไมเคยทรงปลอยใหความเลวรายเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีก 

ทรงใชโอกาสจากเหตุการณที่ประจักษจริงสรางกฎเพื่อไมใหเกิดความเลวรายข้ึนอีกตอไป   

ขั้นตอนที่สาม  ชี้แจงโทษของการกระทําอยางนั้น และผลดีในการละเวนกอนจะมี

การบัญญัติวินัย พระองคจะจําแนกเหตุผลใหเห็นอยางชัดเจนทรงชี้แจงใหสงฆเขาใจเหตุผลและ

ยอมรับกอน   

ขั้นตอนท่ีสี่  ทรงบัญญัติวินัยที่จะเปนหลักควบคุมความประพฤติของสงฆโดยไมมี

การเปล่ียนแปลงได เชน ใหแข็งข้ึน หรือออนลง เปนตน ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ

เหมาะสมของสถานการณ  

วิธีการของพุทธศาสนา อาจเปนแนวทางหนึ่งในการแสวงหาสมมติภาพของกฎหมาย

แหงรัฐ สรุปความไดดังนี้๖๔   

ประการแรก  กฎหมายตองไมใชถูกบัญญัติมาเพื่อกดข่ีประชาชน   

ประการที่สอง  กฎหมายตองมีการปรับปรุงใหทันเหตุการณและสถานการณอยูเสมอ   

                                                        
๖๓ คณาจารยแหงโรงพิมพ, วินัยมุข เลม ๑ ฉบับมาตรฐาน, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๓๕), หนา ๑๓. 
๖๔ พระมหาอุทัย  ญาณธโร, พุทธวิถีแหงสังคมปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสาร, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๐-๑๒๑.     



 ๗๗ 

ประการที่สาม กฎหมายตองไดรับการเห็นรวมจากมหาชนในสังคมประชาชนตอง

เขาใจถึงผลดีของการมีกฎหมายนั้น และทราบถึงผลเสียงของการไมมีกฎหมายอยางชัดเจน   

ประการที่สี่  มีการเปล่ียนแปลง ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ 

๓.๔.๔ บทลงโทษ 

ในองคกรสงฆมีบทลงโทษตามพระวินัย โดยเรียกช่ือเฉพาะศัพททางพระวา อาบัติ  

คําวาอาบัตินี้แปลวา ความตอง โดยมีความหมายถึง กิริยาที่ลวงละเมิดพระบัญญัติและมีโทษ

เหนือตนอยู ซึ่งมีทั้งหมดอยู ๗ ชนิด เรียงลําดับความหนักเบาไดดังนี้๖๕  

โทษอยางหนัก  เรียกวา ปาราชิก  เมื่อพระภิกษุรูปใดตองเขาแลวหรือกระทําลงไป

แลวตองขาดจากความเปนภิกษุทันที่  มีทั้งหมดอยู ๔ ประการ คือ  การเสพเมถุน, การลักทรัพยที่

มีราคาเกิน  ๕  มาสกข้ึนไป, การฆามนุษย  และการอวดอุตตริมนุสสธรรม หรือการโออวดคุณ

วิเศษที่ไมมีของตนเอง 

โทษอยางกลาง  เรียกวา  สังฆาทิเสส  เมื่อพระภิกษุรูปใดตองเขาแลวหรือไดกระทํา

ลงไปแลว  ตองอยูกรรมบําเพ็ญเพียร คือประพฤติวัตรเพื่อทรมานตนเอง หรือที่รูกันในนาม                

เขาปริวาสกรรมนั้นเอง  มีทั้งหมดอยู ๑๓ ประการ 

โทษอยางเบา มีอยู  ๕  ชนิด คือ  ถุลลัจจัย, ปาจิตตีย  มีอยู  ๙๒  ประการ,                   

ปาฏิเทสนียะ  มีอยู ๔ ประการ, ทุกกฎ, ทุพภาสิต เมื่อพระภิกษุรูปใดตองเขาแลวหรือไดกระทําลง

ไปแลวตองประจานตนตอหนาภิกษุดวยกัน  กิริยาที่วานี้คือการปลงอาบัตินั้นเอง แตวาโดยรวม

แลวอยู ๒ หลักใหญ ๆ ดังนี้ 

ลงโทษดวยตัวเอง   

คือการรับสารภาพ โดยการปลงอาบัติโดยมากจะเปนอาบัติเล็ก ๆ นอย แมแตการ

เปดโอกาสใหภิกษุรูปอ่ืน ๆ ตําหนิก็มี เชน ในวันมหาปวารณาออกพรรษา ภิกษุทุกรูปจะปวารณา

ใหภิกษุรูปอ่ืน ๆ ไดตักเตือนได 

 

 

                                                        
๖๕ คณาจารยแหงโรงพิมพ, นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน, พิมพคร้ังที่  ๒, (กรุงเทพมหานคร :                  

โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๓๕), หนา ๔. 



 ๗๘ 

ลงโทษดวยอาศัยสงฆ 

คือเมื่อภิกษุตองอาบัติต้ังแตสังฆาทิเสส ข้ึนไป ภิกษุนั้นจะตองแสดงตนรับผิดตอหนา

กลุม  และรับโทษตามขนาดของอาบัติหนังเบาแตกตางกัน ถาสังฆาทิเสส ตองเขาปาริวาสกรรม  

จึงจะพน ถาปาราชิก จะตองพนจากความเปนพระภิกษุ เปนตน 

๓.๕ สรุปวิเคราะห 

 จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น 

หมายถึง ความเปนใหญ ความเปนผูมีอํานาจ เชน ในพระพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ พระพุทธเจา

เปนผูมีอํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ในการยึดถือปฏิบัติสําหรับ

พระสาวก เรียกวา พระธรรมวินัย  ทั้งนี้ในการใชอํานาจ พระองคก็มิไดทรงใชโดยพละการ แตทรง

อาศัยเหตุที่เกิดข้ึนกับพระภิกษุในการบัญญัติพระวินัย อํานาจในการบริหาร เชน พระพุทธเจาทรง

จัดองคกรสงฆข้ึนเพื่อความสามัคคี และความสงบ เรียบรอย ดีงามของหมูคณะในการอยูรวมกัน

ของสงฆ  และอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสินคดี เชน เมื่อพระสาวกรูปใดกระทําความผิด 

พระพุทธเจาจะทรงตรัสเรียกมาตําหนิตอหนาสงฆแลวทรงลงโทษ พรอมทั้งทรงบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ ข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  

แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัย

พบวา อธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้นมีวิวัฒนาการมาพรอมกับการเจริญและแพรหลายของ

พระพุทธศาสนา ซึ่งอธิปไตยนี้ในยุคแรก ๆ พระพุทธเจาทรงเปนผูใชเพื่อควบคุมและจัดระเบียบ

สงฆเพื่อความผาสุขและความสามัคคีแหงหมูคณะ เชน ใชหลักอธิปไตยในการบัญญัติพระวินัย

สําหรับพระสงฆ เปนตน แตพระพุทธเจาก็มิไดทรงใชอธิปไตยโดยพลการแตทรงใชดวยเหตุผล ทรง

ใชดวยยึดธรรม ความถูกตอง ความดีงามเปนหลัก และตอมาเมื่อพระสาวกมากข้ึนพระพุทธเจาก็

ทรงมอบอํานาจอธิปไตยใหกับสงฆเปนผูใชสวนพระองคก็ทรงคอยดูอยูเบ้ืองหลัง ดังนั้นจะเห็นได

วาหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาน้ันไดมีปรากฏอยูในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 

และหลักในการบัญญัติพระวินัยสําหรับพระสงฆสาวกของพระองค 

สวนประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น องคสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจาไดตรัสไวในสังฆีติสูตรวา อธิปไตยนั้นมีอยู ๓ ประเภทดวยกัน คือ อัตตาธิปไตย คือการ

ถือตนเองเปนใหญ โลกาธิปไตย คือการถือความนิยมของหมูชนเปนใหญ และประเภทที่สาม 

ธรรมาธิปไตย คือการถือธรรม ความถูกตอง ความดีงาม และเหตุผลเปนใหญ หลักอธิปไตยทัง้สาม



 ๗๙ 

ประเภทนี้พระพุทธเจาทรงตรัสยกยองธรรมาธิปไตยวาเปนหลักอธิปไตยที่ควรทําใหเกิดมีข้ึนในตน

และสังคมเพื่อความสงบสุขรมเย็นของสังคม 

ทั้งนี้ ตามหลักอธิปไตยทั้ง ๓ ประการนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสสอนพระสาวกเพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติธรรมเทานั้น ไมไดเกี่ยวกับเร่ืองของการเมืองการปกครอง แตก็สามารถที่จะ

ประยุกตใชไดเพราะจุดประสงคที่พระพุทธองคทรงตรัสหลักธรรมนี้คือ สอนใหมนุษยรูจักใชสติ 

เปนตัวนําหนา ใชปญญาเปนตัวปฏิบัติ และใชธรรมะ เปนหลักยัน ซึ่งหลักคําสอนนี้เปนการเตือน

ใหมนุษยมีสติ กอนที่จะใชปญญา ผูนําของประเทศ ของโลกที่ยิ่งใหญเกรียงไกรไปดวย

ความสามารถ ปญญาเฉียบแหลมจะมีประโยชนอะไรถาขาดสติ หรือเสียสติ และไมยึดหลักธรรมะใน

การปกครองประเทศชาติ บานเมือง ความสําเร็จที่ไดมานั้น ถาขาดองคประกอบดังกลาวนี้ ก็จะ

เปนความสําเร็จที่ไมยั่งยืน ยอมสามารถที่จะเส่ือมสลายได ยิ่งเจริญสูงสงทางดานวัตถุข้ึนเทาใด ก็

มีโอกาสที่จะเส่ือมเร็วข้ึนเทานั้น ถาหากความสําเร็จนั้นขาดธรรมะที่เปนเสาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของบุคคลที่ไดชื่อวาเปนผูนําประเทศชาติ เพราะฉะนั้นส่ิงที่ผูนําพึงจะมีไวในจิตใจและตระหนักอยู

เสมอ คือ ตองเปนผูที่มีสติ ถึงพรอมดวยสติในการปฏิบัติกิจการงานตาง ๆ และตองยึดหลักธรรม 

(ธัมมาธิปไตย) ความถูกตอง ความดีงาม ความจริง เหตุผล และผลประโยชนของประชาชนเปน

ใหญ ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของสังคมและประเทศชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๔ 

การประยุกตใชหลักอธิปไตยในสังคมไทย 
 

 จากการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาในบทท่ีผาน

มานั้นผูวิจัยพบวา หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เปนหลักธรรมคําสอนที่องคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสแกภิกษุในการประพฤติปฏิบัติธรรมเทานั้น จะเห็นไดวาไมได

เกี่ยวของกับการเมืองเลย แตเนื่องดวยหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจานั้นสามารถที่จะ

ประยุกตใชไดในทุกกลุมคน และใชไดในทุกดาน เชน ดานการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป ใชกับ

การอยูรวมกันในสังคม และนอกจากนี้หลักคําสอนที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ

หลักของการบริหารจัดการที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา  

 เนื่องจากหลักอธิปไตยนั้นเปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง  และในระบอบ

ประชาธิปไตย เจาของอํานาจอธิปไตยก็คือ ประชาชน แตไมสามารถที่จะเขาไปใชอํานาจนั้นได

ดวยตนเอง จึงตองมีการเลือกผูนําหรือตัวแทน ที่เรียกวานักการเมืองเขาไปใชอํานาจอธิปไตยนั้น

แทน ในการบริหารประเทศชาติและเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในการอยูรวมกันใน

สังคม เพราะฉะนั้น ในเมื่อนักการเมืองเปนผูที่ใชอํานาจอธิปไตยดังกลาวนั้น ซึ่งอํานาจอธิปไตยนี้ก็

สามารถที่จะใหทั้งผลดีและผลเสียพอ ๆ กัน ถาหากวาผูใชนั้นขาดความเขาใจที่ถูกตอง และขาด

ศีลธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมในการใชอํานาจอธิปไตย ก็จะสรางความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน แตเมื่อใดที่ผูใชอํานาจ ต้ังอยูในศีลธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่บริสุทธิ์แลวการใช

อํานาจนั้นก็จะนําความสงบสุข และความรมเย็นมาสูประชาชนและประเทศชาติในที่สุด 

 ดังนั้น  ในบทนี้ ผู วิ จัยจะไดนํา เสนอการประยุกต ใชห ลักอธิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนา โดยผูวิจัยจะไดแบงประเด็นในการศึกษาออกเปน ๓ ตอนดวยกัน คือ ตอนที่หนึ่ง

จะศึกษาเกี่ยวกับธรรมาธิปไตยในสังคมไทย ตอนที่สอง ศึกษาเกี่ยวกับการใชหลักอธิปไตยใน

สังคมไทย และตอนที่สาม ศึกษาการประยุกตใชหลักอธิปไตยในระดับบุคคล ซึ่งผูวิจัยจะได

นําเสนอตอไป 

 

 

 



 ๘๑ 

๔.๑ ธรรมาธิปไตยในสังคมไทย 

๔.๑.๑ สงัคม (Society) 

สังคม (Society) คือ กลุมบุคคลที่รวมตัวกัน อยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกันอยางเต็ม

ไปดวยความหมายและความเขาใจ ทั้งโดยทางตรง และโดยทางออม เชน ผานสัญลักษณตาง ๆ 

ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนเกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคมโดยตรง เชน คําสอน

สําหรับที่ดํารงสถานภาพตางกัน ยอมมีหนาที่ตางกัน๑ เปนตน 

 William Graham Sumner อธิบายวา สถาบันสังคมประกอบดวยแนวคิดตาง ๆ (เชน 

ลัทธิความเชื่อ จินตนาการ ความสนใจ กับโครงสราง) โครงสรางนั้นเปนกรอบหรือเปนเคร่ืองมือ 

และมีโครงสรางที่มีการแสดงบทบาทหนาที่จํานวนหน่ึง ไดถูกกําหนดใหรวมมือปฏิบัติหนาที่ 

ตามที่กําหนดไวแตละอยาง โครงสรางนั้น ยึดเอาความคิดตาง ๆ ไวรวมกันอยางเหนียวแนน และมี

กรอบหรือเคร่ืองมือที่จะถูกนํามาใช เพื่อนําความคิดเหลานี้มาสูโลกแหงความจริง และโลกแหงการ

กระทํา โดยวิธีการที่จะสนองตอบความสนใจของบุคคลในสังคม 

 สังคมไทยปจจุบันนี้มีปญหามากมาย ปญหาสังคมนั้น เปนไปทั้งในดานความเส่ือม

โทรมยอหยอนออนแอ เชน การมีอบายมุขมากมาย โดยเฉพาะเร่ืองของยาเสพติด การพนัน และ

การประพฤติผิดวิปริตทางเพศเปนตน ตลอด จนการทุจริตคอรัปชั่นตาง ๆ ซึ่งเปนปญหาระดับชาติ 

เปนบรรยากาศที่เส่ือมโทรมในทางสังคม ซึ่งบุคคลในสังคมจะตองไปประสบเผชิญและอยู

ทามกลางส่ิงเหลานี้ เราจะตองสรางสรรคสังคมใหม ใหเปล่ียนไปจากเดิมที่เปนกระแสที่ไมดี หัน

มาเปนแนวทางที่ถูกตอง๒  

 สวนอีกดานหนึ่งก็คือปญหาเกี่ยวกับความรุนแรง ไดแกการเบียดเบียนและการ

ทําลาย ความขัดแยงในทางสังคม การตอสู การขมเหง การเอารัดเอาเปรียบตาง ๆ ตลอดจน

ทําลายกัน อันนี้ก็เปนปญหาของสังคมอีกดานหนึ่ง ซึ่งก็มีมาก ปญหาทั้งสองดานนี้สัมพันธซึ่งกัน

และกัน ความเส่ือมโทรมออนแอ และการเบียดเบียนรุนแรงตอกันและกัน เปนปจจัยที่อิงอาศัย 

สงเสริมหนุนซึ่งกันและกันใหทวีเพิ่มพูนยิ่งข้ึน เราจะตองมองดูศาสนาและจริยธรรมที่จะใหหรือจะ

                                                  
๑ จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๓. 
๒ ปาฐกถาธรรม ในการสัมมนาเร่ือง "การสงเสริมศาสนาและจริยธรรมแกเยาวชน" วันพุธที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล. 



 ๘๒ 

นํามาพัฒนาตัวบุคคลโดยสัมพันธกับปญหาสังคมนี้ วาจะชวยทําใหคนพัฒนาข้ึนมา ในลักษณะที่

แกปญหาสังคม ไดอยางไร โดยที่ตัวบุคคลเองก็ไมเปนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาสังคมเหลานั้น แตเปน

ผูที่จะไปชวยพัฒนาสรางสรรคสังคมตอไป 

 เมื่อสังคม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมคนมาอยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ ส่ิงที่

จําเปนก็คือ กฎระเบียบสําหรับการอยูรวมกันในสังคม เรียกวา ศีล หรือวินัย (Discipline) 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับเร่ืองนี้เปนพิเศษ ดังที่พระพุทธองคทรงบัญญัติหลักพระธรรม

วินัยไวสําหรับพระสาวกของพระองคในการอยูรวมกัน เชน ทรงบัญญัติศีล ๕ สําหรับอุบาสก

อุบาสิกา ศีล ๘ สําหรับฆราวาสท่ีปฏิบัติธรรม ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร และศีล ๒๒๗ สําหรับ

พระภิกษุ เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวา ศีลนั้นเปนบรรทัดฐาน (Norms) สําหรับควบคุมสมาชิกใน

สังคมใหดํารงชีวิตอยางเปนปกติ ไมทําใหสังคมเดือดรอนและไรระเบียบ ดังนั้นการทําใหสังคมอยู

รวมกันอยางรมเย็นเปนสุขนั้นเปนเปาหมายประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

รูปแบบสังคมในอุดมคติตามหลักพระพุทธศาสนา คือ สังคมสงฆ (Buddhist 

Sangha or Buddhist Order) พระพุทธเจาทรงสถาปนาสงฆข้ึนมาเพื่อเปนแบบอยางแหงสังคมที่

พึงปรารถนา อันเปนสังคมที่สงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน สมาชิกในสังคมมี

ความรัก ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผใหแกกันและกัน โดยไมหวังส่ิงใดตอบแทน สมาชิกในสังคมสงฆ จึง

ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางที่ดีสําหรับสมาชิกในสังคมอื่น ๆ ไดปฏิบัติตาม ฉะนั้น สังฆรัตนะ หรือ

รัตนะ คือพระสงฆอันเปนหนึ่งในรัตนตรัยของพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงสังคมอันประเสริฐ 

สังคมเพียบพรอมดวยสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ สังคมที่มีสันติภาพอันเกษม ซึ่งเปนสังคมที่มนุษยใน

โลกตองการอยางแทจริง  

จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา สังคมจะสงบสุข รมเย็นไดนั้น จะตองเปนสังคมที่มี

ธรรมหรืออุดมไปดวยธรรม เหมือนกับสังคมสงฆที่ถือธรรมเปนใหญ ถือธรรมในการอยูรวมกัน ใช

อํานาจโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขสวนรวมของสงฆ ไมใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน และการถือ

ธรรมเปนใหญนี้ก็คือ ธรรมาธิปไตย ถือความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ ในการกระทํา

กิจการตาง ๆ และการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งสังคมโดยท่ัวไปประกอบดวยสถาบันทางสังคมที่

สําคัญ คือ ๑.) สถาบันครอบครัว ๒.) สถาบันการศึกษา ๓.) สถาบันศาสนา ๔.) สถาบันเศรษฐกิจ 

๕.) สถาบันการเมือง๓ ดังจะกลาวตอไปนี้ 

                                                  
๓ จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพคร้ังที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๓๙. 



 ๘๓ 

๑. สถาบันครอบครัว เปนสถาบันแรกของสังคมมีบทบาทในการเล้ียงดูสมาชิกทีเ่กดิ

มาใหมีชีวิตอยูรอด ครอบครัวหมายถึงกลุมบุคคลกลุมหนึ่ง ประกอบดวยบิดามารดาและบุตร ซึ่ง

อาจจะเปนจากสายโลหิตหรือจากการรับเปนบุตรบุญธรรมก็ได 

ตามหลักของพระพุทธศาสนา สถาบันครอบครัวจะดํารงเปนองคประกอบหน่ึงแหง

โครงสรางสังคมอยางมั่นคงอยูได ก็โดยอาศัยสมาชิกอันเปนสวนประกอบของครอบครัว แตละคน

ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม ครอบครัวประกอบดวย สามีภรรยาและเม่ือมีบุตร สามี

ภรรยาเปล่ียนสถานภาพเปน บิดา มารดา การเปนครอบครัวที่สมบูรณตองมีสมาชิกครบบริบูรณ 

คือ มีบิดา มารดา และบุตร ครอบครัวที่ไมมีบุตร หรือขาดบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งไมถือวา

เปนครอบครัวที่สมบูรณ  

๑.๑ ความม่ันคงของครอบครัว ครอบครัวที่มั่นคงเร่ิมตนจากคูแตงงาน ซึ่งจะตองมี

ความรัก ความเขาใจกันเปนพื้นฐาน และมีคุณสมบัติหลายอยางที่เหมาะสม ดังปรากฏในหลักคํา

สอนทางพระพุทธศาสนา สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ๔  

๑. สมสัทธา  หมายถึง มีศรัทธาเสมอกัน มีความเคารพนับถือในศาสนาอยางเดียวกัน 

หรือมีหลักการปฏิบัติในแนวเดียวกัน หรืออยางนอยปรับเขาหากันได (To be matched in faith) 

๒. สมสีลา หมายถึง มีศีลเสมอกัน มีความประพฤติปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กิริยามารยาท สอดคลองไปดวยกันได (To be matched in moral conduct) 

๓. สมจาคา หมายถึง มีจาคะเสมอกัน คือมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ โอบออมอารี มี

ใจกวาง ความเสียสละ ไมขัดแยงกัน พรอมจะชวยเหลือผูอ่ืนเหมือนกัน (To be matched in 

generosity) 

๔. สมปญญา หมายถึง มีปญญาเสมอกัน คือมีเหตุผลพอ ๆ กัน เขาใจกันดี

พูดจากันรูเร่ือง และยอมรับฟงเหตุผลของกันและกัน (To be matched in wisdom) 

ความสุขในครอบครัว เปนเปาหมายสําคัญอีกอยางหนึ่งของครอบครัวทั้งหลาย การ

จะมีความสุขในครอบครัวไดนั้น ผูที่เปนหัวหนาครัวเรือนตองปฏิบัติตน ดังนี้๕ 

                                                  
๔ องฺ.จตุกฺ, (ไทย) ๒๑/๕๕/๘๐. (ดูเพิ่มในพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร 

ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๖. 
๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๖๒/๙๑. ดูเพิ่มในพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร 

ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๖.หนา ๑๗๓) 



 ๘๔ 

๑.  พยายามขยันหาทรัพยดวยความสุจริต เพื่อใหมีความมั่นใจวาครอบครัวจะไม

ยากแคน เพราะความยากไรทรัพยสินที่จําเปนตอการดํารงชีวิต จะทําใหชีวิตมีแตความทุกข และ

ความยากลําบาก การมีทรัพยสินที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ทําใหชีวิตไมบกพรองส่ิงจําเปนนั้น เปน

ความสุขอยางหนึ่ง (อัตถิสุข) 

๒.  รูจักใชทรัพยที่หามาไดใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เชน เล้ียงดูตนเอง และสมาชิก

ทุกคนในครอบครัวใหมีความสุขพอสมควรแกอัตภาพ การมีทรัพยแตไมนํามาใชใหเกิดประโยชน

จะไมทําใหชีวิตมีความสุข อาจจะมีความทุกขเกิดข้ึนดวยซํ้า เชน เกิดความเสียดาย เมื่อมีความ

เสียดายความทุกขก็เกิดข้ึน ดังนั้น ความสุขอยางหนึ่งของชีวิตในครอบครัวก็คือ ความสุขจากการ

ไดใชทรัพยอยางมีประโยชน (โภคสุข) 

๓.  อยาพยายามสรางหนี้สินใด ๆ อยางไมจําเปน การมีหนี้สินนั้นเปนทุกข จิตใจของ

ผูเปนหนี้สินจะคอบกังวลและระแวงตลอดเวลา โดยเฉพาะระแวงตอเจาหนี้บางคร้ัง เมือ่ไมมทีางใช

หนี้คนอ่ืนได ก็อาจจะหลบหนีเจาหนี้ ดํารงชีวิตอยูอยางไมเปนสุข ดังนั้นครอบครัวที่มีความสุข 

ตองเปนครอบครัวที่ปลอดจากหนี้สิน (อนณสุข) การไมเปนหนี้ใครนั้น ทําใหบุคคลมีความภูมิใจ

และเอิบอ่ิมใจวาตนเองเปนอิสระ ไมมีหนี้สินติดคางใคร 

๔.  ความสุขประการสุดทาย เกิดจากการประพฤติปฏิบัติถูกตอง ตารมหลักศีลธรรม

และถูกตองตามระเบียบประเพณีและกฎเกณฑตาง ๆ ของสังคม คือ เปนความสุขจากการ

ประพฤติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ เปนศาสนิกชนท่ีดีของศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และ

เปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่ตนสังกัด ผูที่บําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีนั้น ไมมีใครตําหนิติเตียน ไมมี

ใครกลาวรายใหโทษ มีแตคนยกยองสรรเสริญ และขอนี้ทําใหบุคคลผูประพฤติปฏิบัติดีนั้น มีความ

ภูมิใจในตนเองและมีความยินดี วาตนเองไมประพฤติบกพรอง เสียหาย ทําใหเกิดความสุขข้ึนใน

จิตใจของตน (อนวัชชสุข) 

๒. สถาบันศาสนา พระพุทธศาสนานั้นมีบทบาทตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะเนื้อหาคําสอนของพระพุทธศาสนา ก็ลวนแตเปนคําสอนที่มุงอบรมพัฒนาบุคคล

ใหมีสติปญญา และมีความรูในเร่ืองตาง ๆ อยางแทจริง พระพุทธศาสนาเม่ือแปลตามศัพท แปละ

วา ศาสนาของผูรูหรือหลักคําส่ังสอนสําหรับการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรูอยางแทจริง พระพุทธเจา



 ๘๕ 

ทรงสอนใหบุคคลมีการเรียนรู ในวิชาการตาง ๆ อยางไมหยุดยั้ง และไดรับการฝกอบรมอยาง

ถูกตอง เพื่อใหมีหลักการปฏิบัติตนในสังคมไดอยางเหมาะสม๖ 

การศึกษา (สิกขา) เปนกระบวนการสรางบูรณาการใหเกิดข้ึนแกชีวิตมนุษย คือ เปน

กระบวนการพัฒนาสติปญญาอารมณ จิตใจ สังคม และคุณธรรมใหเกิดมีข้ึนในชีวิตและจิตใจของ

บุคคลอยางสมบูรณพรอมทุกดานเทา ๆ กัน ซึ่งทําใหบุคคลมีความรูความเขาใจมีความสามารถ 

และมีการปฏิบัติอยางกลมกล่ืนไมขัดแยงทางดานพฤติกรรม 

กระบวนการที่ทําใหบุคคลไดรับการศึกษาอยางครบถวนมี  ๓ ประการ คือ 

ขั้นตน อบรมใหมีศีล มีวินัย ทําตนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  

ขั้นที่สอง อบรมใหมีจิตใจแนวแน (สมาธิ) ต้ังใจมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหมีความรูไม

เกิดอาการทอแท แมจะประสบอุปสรรคอะไรก็ตาม โดยมีความต้ังใจที่จะศึกษา และขวานขวาย 

แสวงหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ อันเหมาะสมกับอุปนิสัยและแนวโนมความชอบของตน  

ขั้นที่สาม คือการอบรมใหเกิดมีสติปญญา รูจักพิจารณาแยกส่ิงถูกส่ิงผิดออกจากกัน 

รูวาอะไรมีประโยชน อะไรไมมีประโยชน อะไรดีอะไรชั่ว มีวิจารณญาณในการกล่ันกรองขอมูลที่

ไดรับวาขอมูลชนิดใดเท็จ ขอมูลชนิดใดจริง ขอมูลชนิดใดมีโทษไมเกิดประโยชน ขอมูลชนิดใด

สามารถนําไปใชประโยชนได 

กระบวนการทั้งสามนี้ เปนกระบวนการทางพระพุทธศาสนาท่ีตองการจะใชในการ

พัฒนาใหเกิดการบูรณาการแหงชีวิต 

๓. สถาบันการศึกษา หมายถึง รูปแบบหรือบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาเลา

เรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออบรมใหบุคคลมีความรู มีความเขาใจเก่ียวกับปรากฏการณตาง ๆ ใน

ชีวิตและในสังคมส่ิงแวดลอม และใหสามารถประยุกตความรูเหลานั้น ไปใชในการพัฒนาตนเองให

มีความเจริญกาวหนาทางดานคุณธรรม อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญาอยางสมบูรณและ

อยางมีคุณภาพ๗ 

                                                  
๖ จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๙๐. 
๗ จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, การศึกษาเพ่ือชีวิต : คณะกรรมการวิชาบูรณาการส่ิงแวดลอม 

เทคโนโลยีและชีวิต, พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๓), หนา 

๑๐๒-๑๐๓. 



 ๘๖ 

ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญในการพัฒนาคน ใหเกิด

ความรูความสามารถในดานตาง ๆ คือ พัฒนาคนใหเกิดความรู รูจักใชความรูในการรักษาตนเอง 

รูจักประกอบอาชีพเล้ียงดูผูที่ตนรับผิดชอบได และสถาบันการศึกษาน้ียังชวยพัฒนาใหบุคคลมี

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหคนปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งจะมีผลทําใหสังคมสงบสุข

และปราศจากการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

๔. สถาบันเศรษฐกิจ เปนสถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการ

จําหนายส่ิงที่ผลิตออกมาไปยังตลาด หรือผูมีมีความตองการใหไดรับการตอบสนองอยางมี

ประสิทธิภาพและอยางประหยัดที่สุด และกลาวโดยลักษณะ เศรษฐกิจถือวาเปนกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย รวมทั้งการจัดระเบียบทางวัฒนธรรมและ

แรงงานของมนุษยเพื่อดํารงและสงเสริมสวัสดิการทางวัตถุของมนุษย 

เศรษฐกิจที่ควรจะเปนตามแนวพุทธ จากทัศนะของพระพุทธศาสนา กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจควรจะเปนส่ือ นําไปสูชีวิตที่สูงสงและดีงาม การผลิต การบริโภค และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอยางอ่ืน ไมใชเปนจุดมุงหมายในตัวของมันเอง แมเปนส่ือและจุดมุงหมายที่กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ จะตองนําไปใหถึงก็คือ การพัฒนาสวัสดิการภายในบุคคล ภายในสังคม และภายใน

ส่ิงแวดลอม๘ 

บทบาทหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ มีบุคคลทีเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจอยู 

๒ กลุม คือ  

๑.  กลุมผูเปนเจาของกิจการทางเศรษฐกิจ 

๒. กลุมผูใชแรงงานและพึ่งพาผลตอบแทนจากผูเปนเจาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

บุคคลกลุมแรก ประกอบดวยผูประกอบการ ซึ่งเปนเจาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชน 

ผูลงทุน นายจาง ผูบริหารระดับสูงของกิจการตาง ๆ สวนบุคคลกลุมที่สอง เปนกลุมทั่ว ๆ ไป 

พระพุทธศาสนาไดกําหนดหลักจริยธรรมสําหรับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง

สองกลุม ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

                                                  
๘ P.A. Payutto Buddhist Economics. Buddhadhamma Foundation, (Bangkok, ๑๙๙๔), p. ๓๕. 



 ๘๗ 

หนาที่ของผูเปนนายจางที่ ดี นายจาง คือ กลุมบุคคลที่เปนเจาของกิจกรรทาง

เศรษฐกิจ นายจางที่ดีควรใหการดูแลและบํารุงลูกจางหรือคนงานทั้งหลาย ในลักษณะดังตอไปนี้๙ 

๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย และความสามารถ 

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงาน และความเปนอยู 

๓. จัดสวัสดิการดีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 

๔. มีส่ิงของพิเศษที่ไดมาก็แบงปนให 
๕. ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร 

หนาที่ของลูกจางที่ดี ควรปฏิบัติหนาที่ที่ดีเพื่อใหนายจางมีความพึงพอใจ และมีความ

เมตตา ซึ่งจะชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน 

๑. เร่ิมทํางานกอนนายจางเสมอ 

๒. เลิกงานทีหลังนายจาง 
๓. รับเอาเฉพาะส่ิงของและคาตอบแทนท่ีนายจางมอบใหเทานั้น 

๔. รับผิดชอบการงานที่รับมอบหมายใหทําดวยความเรียบรอยและดียิ่งข้ึน 

๕. นําความดีของนายจางกิจการที่ดีของนายจาง และกิจการที่ดีของที่ทํางานไป
เผยแพร 

๕. สถาบันทางการเมือง  เปนสวนหนึ่งของโครงสรางสังคม ซึ่งทําหนาที่ประสาน

เชื่อมโยงสวนอ่ืน ๆ ของสังคมใหเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน เปนที่ยอมรับกันวา ปจจุบันสถาบัน

การเมืองการปกครองนั้น ถือเปนจุดศูนยกลางของสังคม ความเจริญกาวหนาหรือความเส่ือม

สลายของสังคม ข้ึนอยูกับสถาบันนี้เปนหลักสําคัญ การเมืองการปกครองครอง จัดเปนกลไกของ

สังคมอยางหนึ่งซึ่งมีความผันแปรตลอดเวลา๑๐ 

เปาหมายสําคัญของการเมืองการปกครอง คือ การมีอํานาจขบวนการทางการเมือง

ทุกรูปแบบ ลวนมีความตองการอํานาจที่จะปกครองเหนือผูอ่ืน และส่ังการใหบุคคลทําหรือไมทาํใน

ส่ิงที่ผูมีอํานาจตองการ เพราะฉะนั้น อํานาจจึงเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางการเมืองการ

ปกครองทุกรูปแบบ โดยทั่วไปสถาบันทางการเมืองการปกครองมีหนาที่สําคัญ คือ 

                                                  
๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๑/๒๐๗/๒๐๓. (ดูเพิ่มใน จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธ

ศาสตร, หนา ๙๖. 
๑๐ จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๙๗. 



 ๘๘ 

๑.  การปองกันคุมครองผูคนใหมีความปลอดภัยจากอันตราย และการเบียดเบียนซ่ึง

กันและกัน 

๒.  จัดการลงโทษผูฝาฝนบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม 

๓.  ประสานผลประโยชนระหวางกลุมบุคคลในสังคม ใหทุกกลุมไดรับผลประโยชน

อยางเปนธรรมและยุติธรรม โดยไมมีการผูกขาดผลประโยชนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง 

๔.  กระตุนและสงเสริมใหบุคคลมีกําลังใจ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาความถนัด

และความสามารถของตนเองใหสูงข้ึน 

๕.  จัดสวัสดิการชวยเหลือประชาชน ผูประสบความทุกขความเดือดรอนจากภัยพิบัติ

ตาง ๆ ใหมีชีวิตอยูรอดปลอดภัย มีที่พักอาศัยและอาหาร เปนตน 

๖.  พัฒนาสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับประชาชน 

๗.  เปนตัวแทนของคนในประเทศ ในการติดตอสัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืน และรวมมือ

กับชาติตาง ๆ ในการอนุรักษ และพัฒนาส่ิงแวดลอมและธํารงไวซึ่งสันติภาพของโลก 

๘.  รวมมือกับชาติตาง ๆ ในการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางการศึกษากับทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม และพัฒนาอารยธรรมสําคัญของโลกใหเปนมรดก

ของมนุษยชาติตอไป 

จากสถาบันตาง ๆ ทางสังคมที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาสถาบันทางการเมืองการ

ปกครอง เปนสถาบันที่มีบทบาทที่สําคัญที่จะทําใหประเทศชาตินั้นมีความเจริญ หรือเส่ือมถอยลง

ดังนั้นสถาบันทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีทั้งนักปกครองและนักบริหารที่จะตองทําหนาทีพ่ฒันา

ประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง จึงจําเปนตองรูและเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเมืองอยางแทจริง 

และในการปกครองบริหารประเทศนั้นก็ตอง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการและพัฒนา

ประเทศชาติ ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบ้ืองตนนั้น ถึงคุณลักษณะของนักปกครองท่ี คุณลักษณะของ

นักบริหารที่ดี ตามแนวพระพุทธศาสนาควรจะปฏิบัติและยึดหลักธรรมในการปกครองบริหารเพื่อ

ความสงบสุขของสังคมประเทศชาติ 

อยางไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนานั้นไดเสนอแนวทางที่บุคคลผูที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ 

หรือสถาบันตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันจําเปนจะตองรูหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน ทํา

หนาที่ใหเหมาะสมกับตําแหนงนั้น ๆ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย และความสงบ

รมเย็นของสังคมเปนหลักสําคัญบุคคลไมวาจะอยูในสถาบันใดหรือในฐานะอะไรก็ตาม การรูจัก

หนาที่และปฏิบัติตามหนาที่อยางถูกตอง เปนธรรม ดีงามและมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ



 ๘๙ 

มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม สังคมนั้นก็จะมีความสุขและเปนสังคมที่อุดมไปดวยธรรม 
“ธรรมาธิปไตย” 

ถาระบบการศึกษาของเราเนนความจริงเกี่ยวกับส่ิงเหลานี้ สอนใหคนมีใจเปนธรรม 

รูจักการใหการเสียสละ การรับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาการสอนใหผลิตใหสงเสริมการบริโภค 

ใหเห็นการทําลายธรรมชาติเปนเคร่ืองหมายของความเจริญ เราจะไดคนรุนใหมที่ชวยสังคมชวย

ธรรมชาติมากข้ึน นั้นคือเราตองสรางธรรมาธิปไตย คือใหคนถือเหตุผล คือความถูกตอง ความเปน

ธรรมเปนหลักตัดสินของการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติ โดยใหความเปนธรรม ไมยอมแพตอ

ความไมถูกตอง ไมเปนธรรมตาง ๆ ใชหลักนี้ทั้งในเร่ืองธรรมชาติ เชน สภาวะแวดลอม เศรษฐกิจทั้ง

ภายในและระหวางประเทศ กิจกรรมทางการเมือง บุคคลที่จะมาปกครองหรือบริหารประเทศ และ

บริการตาง ๆ เราจึงจะพนจากความหายนะท่ีรอมนุษยชาติอยูขางหนาได เราตองแกไขที่คน กอนที่

คนจะขาดธรรมและใชระบบไปในทางที่ไมเปนธรรม เราตองสรางคนที่เปนธรรมไมวาจะอยูในระบบใด

ก็ทําใหระบบนั้นสนองความเปนธรรม และทําใหคนไดรับความเปนธรรม จะตองใหความสําคัญแก

ธรรมาธิปไตยเพิ่มข้ึน 

ธรรมาธิปไตยนี้ พระเทพเวทีอธิบายไววา ธรรมาธิปไตยนั้นไมวาใครก็ตามหากตองการ

รับผิดชอบตอรัฐหรือประเทศก็ตองใชหลักนี้ทั้งหมด อาจกลาวไดวาธรรมาธิปไตยเปนหลักควบคุม

ระบอบการปกครอง คือระบบการปกครองทุกชนิดไดรับการออกแบบอยางดี แตระบอบการปกรองก็

เหมือนกฎหมายยอมไมอาจบังคับควบคุมไดทุกกระเบียดนิ้ว คนไมดีจึงใชกฎหมายเพื่อผลประโยชน

ตน หรือคนโงอาจใชกฎหมายไปในทางเสียหายได ดังนั้นการปกครองทุกระบอบอาจทําลายผูอยูใน

ระบอบนั้นไดหากผูปกครอง (ซึ่งรวมถึงผูออกกฎหมาย ผูใชกฎหมาย ขาราชการตาง ๆ ที่ปฏิบัติ

ราชการ) เลวหรือโงผูปกครองจะพนจากความเลวหรือความโงไดหากใชธรรม คือเอาความถูกตอง

ยุติธรรมเปนหลักในการปกครอง คือใชธรรมาธิปไตย ในแงนี้ธรรมาธิปไตยเปนหลักในการปฏิบัติงาน

ของผูใชอํานาจ เปนหลักที่ผูใตปกครองใชในการตรวจสอบผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองใชอํานาจอยู

แตในกรอบเหตุผลและความดีงาม๑๑ 

จากคํากลาวที่วานี้ แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนานั้นใหความสําคัญกับธรรม โดย

ใหใชธรรมในการปกครอง ในการบริหาร ในการอยูรวมกันในสังคม โดยใหถือหลัก (ธรรมาธิปไตย) 

เหตุผลความถูกตอง ความดีงาม เปนใหญดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

                                                  
๑๑ พระเทพเวที, คูมือดําเนินชีวิต, พิมพเปนธรรมบรรณาการในงานฌาปนกิจศพ นายไพบูลย                  

ศิริวัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๒๐), หนา ๑๕. 



 ๙๐ 

๔.๑.๒ การถือหลักเหตุผล     

หลักธรรมของพระพุทธองคเกิดจากการศึกษาคนควาและการปฏิบัติที่ไดผลมาแลวดวย

พระองคเอง  เปนคําส่ังสอนที่เกิดจากการแสวงหาเหตุผล และความจริงตามธรรมชาติ  “พุทธศาสนา

อธิบายเหตุการณของโลกจากฎทางธรรมชาติ มิใชจาก อํานาจลึกลับอันอยูเหนือวิสัยโลก” เปน

ศาสนาทีมีหลักเหตุผล กลาวคือ มีหลักเกณฑและวิธีการที่อาจพิสูจนทดลอง และบรรลุผลไดดวยการ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองคจึงเปนคําสอนที่เปนจริงและปฏิบัติตามไดเสมอ    

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเปนหลักเพื่อการปฏิบัติ ไมมีคําสอนชนิดที่เปนการ

คาดคะเน หรือสันนิษฐานเอาวาจะเปนอยางนั้นอยางนี้ หากมีแตความจริงที่ไดคนควาประจักษ

แจงแลว ไมมีการสอนใหคนเช่ือถือตามประเพณีที่ไดยึดถือกันมา แตสอนใหใชปญญาพิจารณา 

พิสูจน ทดลองอยางมีเหตุผล  ดวยการลงมือประพฤติปฏิบัติจนเห็นจริงเปนสําคัญ สวนการที่จะ

ไดผลเพียงใดยอมข้ึนกับผูปฏิบัติ วาจะจริงจังเพียงใด การถือหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนา

สามารถพิจารณาได ดังตอไปนี้  คือ 

๑.  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่ไดมาจากประสบการณ 
เกิดจากการศึกษาคนควา มีหลักการที่เปนจริง มีเหตุผล และปฏิบัติตามใหบรรลุไดเสมอ ดังนี้ 

ประการแรก ลักษณะของหลักธรรมแงนี้จะพิจารณาไดจากหลักปฏิจจสมปุบาท

ที่ถือวาส่ิงทั้งหลายเกิดแตเหตุ ทุกอยางจะเกิดข้ึนและดํารงอยูไดอยางมีเหตุมากอน มีเหตุแลวยอม

มีผลผลดีจะดีหรือเลวอยูที่เหตุปจจัย 

ประการท่ีสอง หลักเบ้ืองตนในเร่ืองการมีเหตุผลดังกลาวนี้ จะเห็นไดชัดเจน

ยิ่งข้ึนในหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งไดแก๑๒ 

๑.  ทุกข   ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะท่ีขัดแยง บีบค้ัน ขาด

แกนสารและความเที่ยงแท ไมใหความพอใจที่แทจริง  

๒.  สมุทัย   เหตุใหเกิดทุกข สาเหตุใหทุกขเกิด 

๓.  นิโรธ   ความดับทุกข ภาวะที่ตัณหาดับส้ินไป ภาวะที่เขาถึงเมื่อ

กําจัดอวิชชาได 

๔.  มรรค  ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข มรรคมีองค ๘  

 

                                                  
๑๒ วิ.ม. (ไทย), ๔/๑๔/๑๘. (ดูเพิ่มในพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร           

ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๘, หนา๑๘๑-๑๘๒.) 



 ๙๑ 

อริยสัจนี้ เปนหลักการคิดเพื่อแกปญหาซ่ึงทําใหคนที่คิดเปน ตามหลักนี้สามารถ

แกปญหาขอสงสัยและความเห็นผิดออกไปได จัดเปนวิธีคิดตามเหตุผลและสามารถจัดสรุปไดเปน ๒ คู 

ดังนี้๑๓ 

คูที่ ๑  ทุกขเปนผล เปนตัวปญหา เปนส่ิงที่ไมตองการ 

คูที่ ๒  สมุทัยเปนเหตุ เปนที่มาของปญหา เปนส่ิงที่จะตองกําจัดหรือ

แกไขใหหมดสิ้นไป เพื่อใหตัวปญหาพนออกไป 

คูที่ ๓  นิโรธเปนผล เปนภาวะส้ินไปแหงตัวปญหา เปนเปาหมายที่

พึงประสงคและจะตองเขาถึงใหได 

คูที่ ๔   มรรคเปนเหตุ เปนแนวทางสําหรับการประพฤติปฏิบัติ เพื่อ

นําไปสูการแกสาเหตุของปญหา  

ประการที่สาม  ถาเราพิจารณาจากหลักทั่วไปของพระพุทธศาสนา  ก็จะเห็นวา

หลักปฏิบัติ ๓ ข้ัน ซึ่งไดแก ศีล สมาธิ และปญญา นั้นคือ มรรควิธี สวนหลักทั่วไป ๓ ประการ               

อันไดแก เวนจากการทําช่ัว ใหประกอบแตความดี กับทําใจของตนใหบริสุทธิ์นั้น  ก็คือ เปาหมาย

ข้ันกลางที่จะนําไปสูเปาหมายข้ันสุดทาย คือ ประโยชน ๓ ข้ัน ซึ่งไดแก การต้ังตัวไดในทางโลกเปน

หลักฐาน   การต้ังตัวไดทางศีลธรรมเปนหลักฐาน และประโยชนข้ันสูงสุด คือการดับกิเลสไดส้ินเชิง 

ซึ่งนอกจากจะมีหลักที่สอนใหรูจักพิจารณาเหตุผล รูจักตัวเองแลว การมีความสัมพันธกับมนุษย

นั้น เราจะตองรูจักผูอ่ืน และตองรูจักกาลเทศะอีกดวยแสดงใหเห็นวา ไดมีการพิจารณาถึงปจจัย

ตาง ๆ ที่อยูลอมรอบตัวเราไวอยางถี่ถวน  นอกจากนั้น หลักอิทธิบาท ๔ ก็ยังนับเปนหลักปฏิบัติที่

จะนําไปสูความสําเร็จไดอยางมีเหตุผลอีกดวยเชนกัน พระพุทธศาสนาจึงมีหลักธรรมมีวิธีปฏิบัติให

บรรลุผลไดอยางมีเหตุผล 

สรุปหลักเหตุผลตามอริยสัจ ๔ เปนหลักสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

โดยสอนใหคนเรารูจักคนหาหรือพิจารณาวา อะไรคือทุกขหรือปญหา นั่นคือผลทีเกิดข้ึนแลว อะไร

คือเหตุที่ทําใหเกิดทุกขหรือปญหา นั่นคือสมุทัย เปาหมาย ที่กําหนดหรือต้ังไวก็คือการดับทุกข 

หรือการแกปญหานั้น ก็คือ นิโรธ สวนมรรควิธี หรือวิธีการปฏิบัติ ใหบรรลุเปาหมายนั้นก็คือ มรรค 

๘ ซึ่งสามารถปฏิบัติใหบรรลุถึงความดับทุกขนั้นได นี้แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนานี้ยึดถือหลัก

เหตุผลและมีวิธีปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวดวย นับเปนหลักการแกปญหาอยางมีเหตุผล

                                                  
๑๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพคร้ังที่ ๓, (พระนคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๗๓๑-๗๓๒. 



 ๙๒ 

ที่ควรแกการยึดถือและนํามาใชในการแกไขปญหาในการทํางานและในชีวิตประจําวันไดเปน              

อยางดี 

๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักเหตุผล ที่สําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา ก็คือ กฎ

แหงกรรม ซึ่งถือวา ผลดีและผลรายยอมอยูที่เหตุแหงกรรมหรือการกระทําของตนเอง ไมใชมาจาก

อํานาจของ พระผูเปนเจาหรือส่ิงอ่ืนใด ใครทําดียอมไดดี ทําช่ัวยอมไดชั่ว    

พระพุทธศาสนาสอนวา ส่ิงทั้งหลายเกิดจากเหตุซึ่งอยูที่การกระทําของตนเองเปน

สวนใหญ และถือวา การฟงธรรมอยางเดียวยอมไมไดผลตองมีการประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง 

สวนผลจะเร็วหรือชานั้นยอมข้ึนอยูที่ปจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการ แตอยางนอยผูที่ทําความดี          

จริง ๆ ยอมจะไดรับผลดี คือ ความสุขทางใจในขณะนั้นอยูแลว 

๓. พระพุทธศาสนาสอนใหคนเราใชปญญาพิจารณาหาเหตุผล ไมนับถือ

ศาสนาอยางงมงาย สอนไมใหคนเราเช่ืออะไรงาย ๆ ที่ใดสอนในเร่ืองศรัทธา ในที่นั้นจะสอนไมให

คนเราเช่ืออะไรงาย ๆ ที่ใดสอนในเร่ืองศรัทธา ในที่นั้นจะสอนใหมีปญญาพิจารณาประกอบดวย

เสมอ เชน ในหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ๑๔ 

๑. ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในการทําความดี 

๒. ศีล หมายถึง มีความประพฤติถูกตองดีงาม ไมผิดระเบียบวินัย ศีลธรรม 

๓. พาหุสัจจะ หมายถึง ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก 

๔. วิริยารัมภะ หมายถึง ปรารภความเพียร คือ การที่ไดเร่ิมลงมือทําความเพียร

พยายามในกิจการนั้น ๆ อยางมั่นคงจริงจัง 

๕. ปญญา หมายถึง ความรอบรู เขาใจลึกซ้ึงในเหตุผล ดี ชั่ว ประโยชน มิใช

ประโยชน รูคิด รูวินิจฉัย และรูจะจัดการ  

สรุปแลวการถือเหตุผล ตามหลักของเวสารัชชกรณธรรม คือ ใหถึงพรอมดวยศรัทธา 

คือ เช่ือในส่ิงที่ควรเชื่อ และถึงพรอมดวยปญญา  คือ รอบรูส่ิงที่ควรรู เพราะตองการใหบุคคลเชื่อ

โดยมีเหตุผลและเห็นชัดดวยตนเองแลวจึงคอยปลงใจเชื่อลงไป การที่จะเชื่อส่ิงใดจะตองลงมือ

พิสูจนทดลองใหเห็นจริงเสียกอนไมใชเชื่ออยางงมงาย อีกทั้งยังใหเช่ือในปรากฏการณที่สามารถ

พิสูจนและทดลองไดเทานั้น 

                                                  
๑๔ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๑๑/๓๐๐/๒๕๒. (ดูเพิ่มใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๐๖.  



 ๙๓ 

หลักเหตุผลตามกาลามสูตร  มีคําสอนไมใหมีความเชื่อในทางที่อาจผิดพลาดได  ๑๐ 

ประการ คือ๑๕ 

๑. มา อนุสฺสเวน  หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยฟงตามกันมา  

๒. มา ปรมฺปราย  หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยนําสืบ ๆ กันมา  

๓. มา อิติกิริยา   หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยต่ืนขาวลือ  

๔. มา ปฏกสมฺปทาเนน หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยอางตํารา  

๕. มา ตกฺกเหตุ   หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยนกึเดาเอา  

๖. มา นยเหตุ   หมายถึง  อยาเช่ือถือโยคาดคะเน  

๗. มา อาการปริวิตกฺเกน หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยตรึกตามอาการ   

๘. มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา หมายถึง อยาเช่ือถือโดยชอบใจวาตรงกับ

ความเห็นของตน  

๙. มา ภพฺพรูปตาย  หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยเห็นวาผูพูดควรเชื่อถือได  

๑๐. มา สมโณ โน ครูติ  หมายถึง  อยาเช่ือถือโดยนับถือวาทานผูนี้เปน

อาจารยของเรา 

ในเร่ืองความเชื่ออยางมีเหตุผลนี้ยังเกี่ยวโยงไปถึงเร่ืองการถือฤกษงามอีกดวย  

พระพุทธศาสนาสอนวา การที่จะประพฤติสุจริตหรือทําความดีในเวลาใด เวลานั้นยอมเปนฤกษดี

อยูเสมอจึงไมใหถือฤกษยาม เพราะกุศลกรรมความดีงามเทานั้นที่จะชวยสงเสริมใหบุคคล

เจริญรุงเรืองได นอกจากนี้  การยึดมั่นในหลักเหตุผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายก็นับเปน

อุดมการณที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารงาน  ในกรณีนี้เราอาจนําแนวความคิดตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาดังกลาวมาเปนหลักปฏิบัติไดอยางดี 

๔.๑.๓ การแกปญหาและการตัดสินใจ 

พระพุทธศาสนา แปลวา คําส่ังสอนของทานผูรูหรือผูใหคนอ่ืนรู หรือของผูต่ืนจาก

กิเลส หรือผูปลุกใหคนต่ืนจากกิเลส หรือของผูเบิกบาน วัตถุประสงคหลักของพระพุทธเจาเมื่อทรง

ออกจากการเขาสูปาบําเพ็ญพรตเพื่อตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ แกนแทของโครงการ

คนควาวิจัย ในภาษานักวิชาการสมัยใหม ซึ่งตองใชเวลาถึง ๖ ปนั้น คือการแสวงหากลวิธีลดความ

ทุกขคือ ความรอนลงจนถึงข้ันดับสนิท จนพระพุทธองคทรงตรัสรูอริยสัจ ๔ ดวยกลยุทธทางสาย

                                                  
๑๕ อง.ติก. (ไทย)  ๒๐/๕๐๕/๒๔๑. (ดูเพิ่มใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร 

ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๗๕. 



 ๙๔ 

กลาง ไมสุดโตงในดานเปนนักบวชที่ฝกใฝบํารุงบําเรอตนในกาม และไมสุดโตงทางดานทรมานตน

เกินไป อริยสัจ ๔ เปนกระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ ซึ่งมีข้ันตอนเหมือนกับหลักวิชาการ

บริหารยุคใหม ที่เราเรียกจากชาวตะวันตก วาดวยการแกปญหาและการตัดสินใจทางการบริหาร 

(Managerial Problem Solving and Decision Making) คําส่ังสอนในการแกปญหาทางการ

บริหารนี้มีหลายตําราหลายอาจารย แตเมื่อสรุปแลวก็มีอยู ๔ ข้ันตอน คือ๑๖ 

๑. การพิจารณาลักษณาการหรือสภาพของปญหา 

๒. การวิเคราะหปญหาเพื่อหาสาเหตุ 

๓. การกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการแกปญหา 

๔. การหาทางเลือกในการแกปญหา แลวตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

จะเห็นไดวา ส่ิงที่เราเขาใจกันวา เปนการคนพบใหมทางวิชาการบริหารแบบตะวันตก

หรือแบบญ่ีปุนนั้น แทที่จริงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงคนพบมานานกวา ๒๕๐๐ ปมาแลว ศาสน

หรือคําส่ังสอนของปุถุชนก็หนีไมพนกระบวนการอริยสัจ ๔ เพียงแตลักษณะของปญหาแตกตางกัน

ออกไป ทุกขหรือปญหาทางการบริหารธุรกิจไมเหมือนทุกขในทางพระพุทธศาสนา แตก็มีสวน

เกี่ยวของสัมพันธกันอยูมาก ตราบใดที่ปญหาทางการบริหารธุรกิจ ยังเปนปญหาของคนอยู 

สรุปธรรมาธิปไตยในสังคมไทย  จากการศึกษาวิ เคราะห ผู วิ จั ยพบว า 

ธรรมาธิปไตยในสังคมไทย พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่

พึงปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มี

ธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล 

ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวย

ธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลใน

สังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิต

แทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิด

ความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 

 

                                                  
๑๖ นิตย สัมมาพันธ (รศ.), การบริหารเชิงพุทธ, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พร้ินต้ิง 

เฮาส, ๒๕๒๙), หนา ๒๓-๒๔. 



 ๙๕ 

๔.๒ การใชหลักอธิปไตยในสังคมไทย 

อธิปไตย หรือ อํานาจอธิปไตย เปนของประชาชน แตประชาชนกลับไมไดเปนผูที่ใช

อํานาจของตนที่มีอยู ผูที่ใชกลับเปนนักการเมืองที่ประชาชนเปนผูเลือกมาเปนตัวแทนในการใช

อํานาจอธิปไตย ในการบริหารประเทศชาติบานเมือง และสนองความตองการเจตนารมณของ

ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ฉะนั้นนักการเมืองจึงถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ

บริหารและทําใหประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข โดยนักการเมืองจะใชอํานาจดังกลาว

นั้นผานทางสถาบันทางการเมือง  

 สถาบันทางการเมือง  (Political Institution) ไมไดหมายถึงตัวตึก อาคารหรือที่ทํา

การของหนวยงานทางการเมือง  แมวาสถาบันทางการเมืองเหลานี้จะมีอาคารที่ทําการเพื่อการ

ดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ ก็ตาม เชน รัฐบาล รัฐสภา สถาบันตุลาการ ระบบ

ราชการ  แตสถาบันทางการเมืองบางสถาบันกลับไมมีอาคารที่ทําการแตอยางใด เชน  รัฐธรรมนญู  

ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดรูปแบบและหลักในการจัดระเบียบแบบแผนทางอํานาจ  

กระบวนการไดมาซึ่งอํานาจ การใชอํานาจ การสืบทอดอํานาจ ตลอดจนแบบแผนความสัมพันธ

ระหวาง บุคคลที่จะปฏิสัมพันธตอกันในกิจกรรมทางการเมือง๑๗ 

 สถาบันทางการเมือง  จึงหมายถึง  แบบแผนของพฤติกรรมหรือการกระทําทาง

การเมือง  ซึ่งถูกสราง  วางระเบียบ  กฎเกณฑ  บรรทัดฐานและกระบวนการตางๆ  โดยมีโครงสราง

และองคการทางการเมืองที่กําหนดรูปแบบและวิธีการในการประพฤติปฏิบัติ หรือกระทําทาง

การเมือง และมีปฏิสัมพันธหรือการกระทําที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม 

 จากความหมายของสถาบันทางการเมืองที่กลาวมาขางตน  เราจะพบลักษณะ

โดยทั่วไปของสถาบันทางการเมืองดังตอไปนี้      

 ๑. สถาบันทางการเมืองตองมีแบบแผนในการจัดต้ัง  ใหการยอมรับใน

พฤติกรรมทั้งหลายซ่ึงรวมถึงกฎเกณฑ  บรรทัดฐาน  และกระบวนการตางๆ   

 ๒. สถาบันทางการเมืองตองมีโครงสราง  และองคการทางการเมืองที่กําหนด

รูปแบบและวิธีการในการประพฤติปฏิบัติ  หรือกระทํากิจกรรมทางการเมือง 

                                                  
๑๗ จุมพล  หนิมพานิช,  สถาบันทางการเมือง ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักพ้ืนฐาน ทาง

รัฐศาสตร หนวยที่ ๑-๙, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๙ – ๑๘๐. 
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 ๓. สถาบันทางการเมืองจะตองมีปฏิสัมพันธ  หรือการกระทําที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

ทางการเมือง  หรือการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคล  กลุม  สมาคม  หรือสังคม  ทั้งสังคม 

 กระบวนการทางการเมือง คือ วิธีการ (Process) ใชอํานาจอธิปไตย (Process เปน

กระบวนการอยูระหวาง input กอใหเกิด output ออกมา) เปนของเกาแกคูมากับรัฐ กลาวคือ เมื่อมี

รัฐเกิดข้ึนก็ยอมมีกระบวนการทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองมีหลายวิธีผิดแผกแตกตาง

กันตามยุคสมัย เชน เดิมทีการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับและกฎหมายในรัฐหนึ่งนั้นอาจมาจาก

คําส่ังของกษัตริยหรือหัวหนาชุมชนน้ัน ๆ แตในสมัยตอมาประชาชนตองการเปล่ียนใหมีองคการ

นิติบัญญัติซึ่งประชาชนไดเลือกตัวแทนใหเปนฝายออกกฎหมายแทน และเมื่อกฎหมายออก

มาแลวก็ใชบังคับกับประชาชนทั่วไป  

 ดังนั้น กระบวนการทางการเมือง ก็คือ วิธีการใชอํานาจอธิปไตย โดยผานทางสถาบัน

ทางการเมืองซึ่งจะหยิบยกมาศึกษาในที่นี้  ไดแก สถาบันรัฐธรรมนูญ  สถาบันนิติบัญญัติ  สถาบัน

บริหาร  สถาบันตุลาการ และระบบราชการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ๔.๒.๑ รัฐธรรมนูญ (Constitution) 

 นับเปนหนึ่งในสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ ประเทศทั้งหลายทั้งที่ปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตย และระบบเผด็จการตางลวนมีรัฐธรรมนูญเปนกลไกสําคัญทางการเมืองแทบ

ทั้งส้ิน ในกรณีของสังคมไทยยิ่งมีความชัดเจนถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญ เพราะนับต้ังแตมี

การเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ .ศ .๒๔๗๕  จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ประชาธิปไตยจนกระทั่งถึงปจจุบัน  สังคมไทยยังคงถกเถียง ตอสู แยงชิง การกําหนดเน้ือหาและ

ใหความหมายตอรัฐธรรมนูญแตละฉบับ  โดยเฉพาะหลังจากเกิดการยึดอํานาจหรือรัฐประหารแต

ละคร้ังจากกองทัพ  ซึ่งมีผลทําใหยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชอยูนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

 การที่สังคมการเมืองของประเทศตาง ๆ มีการอภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเร่ืองรัฐธรรมนูญอยางกวางขวาง ยอมเปนเคร่ืองบงชี้ใหเห็นวา รัฐธรรมนูญเปนสถาบัน

ทางการเมืองที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะสถาบันทางการเมืองนี้ถูกสรางหรือกําหนดใหมีข้ึนเพื่อใหมี

บทบาทหนาที่หลายประการ ดังตอไปนี้  

 ๑. กําหนดคานิยม อุดมการณหรือเปาหมายทางการเมืองของชาติ 

 รัฐธรรมนูญของแตละประเทศจะกําหนดถึงคานิยม  อุดมการณ  หรือ  เปาหมายทาง

การเมืองของประเทศวาเปนอยางไร  ซึ่งยอมข้ึนอยูกับคณะผูรางรัฐธรรมนูญวาเปนใคร  มาจาก



 ๙๗ 

ไหน  กระบวนการในการางเปนอยางไร  เพราะคานิยม  อุดมการณเปาหมาย  ที่ปรากฏออกมาใน

รูปของเนื้อหารัฐธรรมนูญยอมสะทอนถึงตัวผูรางวามีความคิดทางการเมืองอยางไร๑๘ 

 คานิยม อุดมการณ หรือเปาหมายทางการเมือง รัฐธรรมนูญมักจะปรากฏใหเห็น

อยางชัดเจนของคําปรารภหรืออารัมภบท เชน กรณีของรัฐธรรมนูญไทยในแตละฉบับจะมีสวนของ

คําปรารภ ซึ่งบงชี้ถึงคานิยม อุดมการณ  หรือเปาหมายหลักของการจัดทํารัฐธรรมนูญวาเปน

อยางไร เชน รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ ระบุวา “สาระสําคัญเปนการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ” 

 ๒. กําหนดโครงสรางและความสัมพันธระหวางกันของภาครัฐ 

 รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนพิมพเขียวที่กําหนดโครงสราง  รูปแบบบทบาทและอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานภาครัฐแตละดาน   กําหนดที่มาของผูที่จะเขามามีอํานาจ  และใชอํานาจใน

องคการตาง ๆ ตลอดจนระบุถึงความสัมพันธระหวางกันของหนวยงานเหลานี้ ไดแก  ฝายนิติ

บัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ ระบบราชการ ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางกับสวนทองถิ่น 

เปนตน เชน ในหมวดที่ ๑ มาตราที่ ๑ ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับระบุวา “ประเทศไทยเปน

ราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียว จะแบงแยกมิได” ดังนั้นรูปแบบการบริหารราชการแผนดินของไทย

จึงมีรัฐบาลเพียงแหงเดียวคือ รัฐบาลกลางตามหลักรูปแบบการปกครองแบบรัฐเด่ียว สวนองคกร

ปกครองทองถิ่นทั้งหลายในรูปแบบตาง ๆ ไมนับวาเปนรัฐบาลทองถิ่นในความหมายเดียวกับ

รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ เชน สหรัฐอเมริกา เปนเพียงการกระจายอํานาจเพื่อใหทองถิ่น

ไดมีโอกาสบริหารจัดการดวยตนเองในเร่ืองที่จําเปนพื้นฐานและมีความสามารถเพื่อเปนการแบง

ภาระหนาที่ของสวนกลางเทานั้น  

 ๓. สรางความชอบธรรมใหกับรัฐบาลหรือระบอบการเมือง 

 รัฐธรรมนูญเปนเคร่ืองประทับความชอบธรรมใหกับรัฐบาลหรือระบอบการเมือง  ดัง

จะเห็นไดวา  หลายประเทศในประชาคมโลกจะยังไมยินยอมใหการับรองแกรัฐหรือประเทศเกิด

ใหมจนกวาประเทศนั้นจะมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร  ซึ่งถือเปนสัญลักษณของความ

                                                  
๑๘ บูฆอรี ยีหมะ (ดร.), ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร, (จ.สงขลา : หางหุนสวนจํากัดสามลดา, 

๒๕๕๐), หนา ๑๓๗ – ๑๓๘. 
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ยั่งยืนและความรับผิดชอบ  เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ  โดยสวนใหญถูกรางข้ึน

หลังจากเกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครอง  หรือการไดรับเอกราชจากประเทศเจาอาณานิคม  

รัฐธรรมนูญจึงมีเปาหมายเพื่อชวยสถาปนาสิทธิในการปกครองของระบอบการเมืองใหม  เชน  

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  เปนสัญลักษณของการเปนเอกราชของชาวอเมริกันจากอํานาจของ

รัฐบาลอังกฤษ  พรอมกับการเกิดรัฐบาลใหมภายใตรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส  ฉบับป  ค.ศ. 

๑๗๙๑ เปนการสถาปนาอํานาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนแทนที่อํานาจของพระเจาหลุยหที่  ๑๖ 

เปนตน 

 ๔. เสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล 

 การแกไขรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษรที่เกิดข้ึนในหลายประเทศ  เชน  ฝร่ังเศส 

และไทย มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงระบบการปกครองของประเทศใหมีเสถียรภาพ  กอใหเกิดความ

ตอเนื่องในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล สรางความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน

การบริหารประเทศของรัฐบาล จึงมีการรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นตางๆ  เพื่อขจัด

จุดบกพรองที่สงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล เชน ประเด็นการเลือกต้ังที่มีปญหาเร่ืองความชอบ

ธรรม ปญหาภาวะผูนําของผูนํารัฐบาล ประเด็นเร่ืองความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย

บริหาร  เปนตน 

 ๔.๒.๒ สถาบันนิติบัญญัติ  

 สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา นับเปนสถาบันหนึ่งในอํานาจอธิปไตย ๓ ฝาย ซึ่ง

ประกอบดวยนิติบัญญัติ  บริหารและตุลาการในระบอบประชาธิปไตยระบุไววา  อํานาจทั้ง  ๓  นี้  

จะตองแยกออกจากกันเพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจ  สามารถที่จะตรวจสอบ  ถวงดุลซึ่งกันและ

กันได  สถาบันนิติบัญญัติไมไดมีเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น  ในระบอบเผด็จการก็มี

สถาบันการเมืองนี้เชนเดียวกัน๑๙ 

 อํานาจหนาที่ของสถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา 

 สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในทุกรูปแบบ  หรือระบบการบริหารไมวาจะเปนระบบ

รัฐสภา (Parliamentary System) ระบบประชาธิปไตย (Presidential System) และระบบกึ่ง

                                                  
๑๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักรัฐศาสตรและการบริหาร, 

พิมพคร้ังที่ ๔, (นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๑๖๑-

๑๖๓. 



 ๙๙ 

รัฐสภากึ่งประธานาธิบดี (Semi- Parliamentary and Semi- Presidential System) ตางลวนมี

อํานาจหนาที่หลักที่ไมแตกตางกันดังตอไปนี้  

  ๑. อํานาจการบัญญัติกฎหมาย 

  การบัญญัติกฎหมายนับเปนอํานาจหนาที่หลักสําคัญยิ่งของรัฐสภา  ซึ่งเปนที่

รับรูกันโดยทั่วไปในประเทศที่มีระบบ  ๒  สภา  คือ  สภาผูแทนราษฎรหรือสภาราง  กับวุฒิสภา

หรือสภาสูงการเสนอรางกฎหมายเปนหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร โดยมีวุฒิสภาทําหนาที่

กล่ันกรอง ตรวจสอบ ทัดทาน เสนอใหมีการปรับปรุงแกไขเพื่อความรอบคอบ  รัดกุมของกฎหมาย

ที่จะนํามาบังคับใช  

  ๒. อํานาจการบัญญัติและเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  สถาบันนิติบัญญัติในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย           

มีอํานาจในการบัญญัติและเปล่ียนแปลงแกไข  ตลอดจนอนุมัติใหมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม

ดังที่ปรากฏวา  มีรัฐธรรมนูญของหลายประเทศเกิดจากการรางข้ึนโดยสถาบันนิติบัญญัติอยางไรก็

ตาม  มีบางประเทศ  เชน  ออสเตรเลีย  สวิสเซอรแลนด  และฝร่ังเศส  หลังจากการมีการ

เปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มรัฐธรรมนูญโดยสถาบันนิติบัญญัติแลว  ข้ันตอนสุดทายจะตองใชประชาชน

ลงประชามติวาจะยอมรับ  หรือปฏิเสธรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว  กอนที่จะมีการประกาศใชตอไป 

  ๓. อํานาจการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลสถาบันบริหารหรือรัฐบาล 

  รัฐสภาไมเพียงมีหนาที่เกี่ยวของกับตัวบทกฎหมายเทานั้น  แตยังมีหนาที่

สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การคอยตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการทํางานของสถาบันบริหาร  

หรือรัฐบาลเพื่อใหทําหนาที่สนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผล  มีความโปรงใส  ปราศจากการทุจริตในตําแหนงหนาที่  ที่ไดรับการเลือกต้ังมาจาก

ประชาชนที่ไดใหคําสัญญาไวในนโยบายหาเสียงเลือกต้ัง   

  ๔. อํานาจในการเปนตัวแทนของเขตเลือกต้ังและประชาชนทั้งประเทศ 

  แทจริงแลว การบัญญัติกฎหมายก็คือ การทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาใน

ฐานะเปนตัวทนของเขตเลือกต้ังและประชาชนท้ังประเทศอยูแลว  แตสมาชิกรัฐสภายังมีบทบาท

ในการับฟงปญหาความเดือดรอน รวบรวมขอมูล ขอเรียกรองความตองการของประชาชน

โดยเฉพาะในเขตเลือกต้ังที่ตนเปนตัวแทนเพื่อนําไปเสนอใหรัฐบาลทราบ  จนนําไปสูการแสวงหา

ทางแกไขปญหาความเดือดรอนตาง ๆ  ตอไป   



 ๑๐๐ 

๔.๒.๓ สถาบันบริหาร 

  สถาบันบริหารหรือฝายบริหาร (The Executive) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล 

หรือกลุมบุคคล ซึ่งมีหนาที่ในการนํานโยบายไปใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ

นโยบายนั้น ๆ เชน นโยบายดานการศึกษา เศรษฐกิจ นโยบายระหวางประเทศ เปนตน 

 องคกรที่ถูกกําหนดใหเปนผูใชอํานาจบริหารคือ รัฐบาล ซึ่งตามความหมายอยางแคบ

หมายถึง คณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี แตในความหมายอยางกวางจะหมายรวมไปถึงขาราชการ

ทุกคนที่รวมกันปฏิบัติหนาที่ในการปกครองบริหารประเทศดวย๒๐ 

 ๒.  อํานาจหนาที่ของสถาบันบริหาร 

 อํานาจหนาที่ในการกําหนดและดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดิน กอนที่จะ

เร่ิมบริหารราชการแผนดิน  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  หรือประธานาธิบดีจะแถลงตอ

รัฐสภาถึงนโยบายของรัฐบาลในดานตางๆ  ที่จะนํามาใชในการบริหารประเทศวาเปนอยางไร  เปน

การเสนอและตอบคําถามตอสมาชิกรัฐสภา  ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน  เปรียบเสมือนการให

สัญญาประชาคมตอคนในสังคมวา  รัฐบาลจะทําอะไรอยางไรควบคุม  ตรวจสอบกลไกของรัฐบาล

ที่ทําหนาที่ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับตางๆ  ต้ังแตกระทรวง  ทบวง  กรม  ลงไปจนถึง

หนวยงานในระดับลางอ่ืน ๆ 

 อํานาจหนาที่ในการควบคุมและสั่งการระบบราชการ ฝายบริหารมีหนาที่ในการ

ควบคุม  และส่ังการใหระบบราชการดําเนินนโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดไวใหสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  หรือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี

ยิ่งข้ึนไป  โดยนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีในฐานะผูนําสูงสุดของระบบราชการ  เปนผู

มอบหมายหรือแบงงานใหกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแตละกระทรวงไปกํากับดูแลงานที่เกี่ยวของ  

รัฐมนตรีจึงถือเปน  ผูมีอํานาจสูงสุดในกระทรวงสําหรับขาราชการฝายการเมือง  โดยมี

ปลัดกระทรวง  ซึ่งถือเปนขาราชการประจําผูมีตําแหนงสูงสุดเปนหัวหนาของขาราชการฝายตางๆ  

ในกระทรวง  นํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลเปนรูปธรรมตอไป 

 

                                                  

 ๒๐ จักษ พันธชูเพชร, การเมืองการปกครองไทย: มิติทางประวัติศาสตร และสถาบันทาง

การเมือง, พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มายด พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๕), หนา ๒๑๓. 



 ๑๐๑ 

 อํานาจหนาที่ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ คณะรัฐมนตรีหรือ

ประธานาธิบดีจําเปนตองเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเขาสูการพิจารณาของ

สภา  เพื่อใหสภาใหความเห็นชอบกอนที่จะนําเงินไปใชจายในการบริหารงานราชการแผนดินตอไป  ใน

ฐานะที่สภาเปนตัวแทนของประชาชน  จึงตองเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูกอนวา  รัฐบาลจะนําเงินไป

ใชจายในดานใดบาง  มากนอยเพียงใด  นอกจากนั้น  รัฐธรรมนูญยังใหอํานาจฝายบริหารสามารถเสนอ

รางกฎหมายอ่ืน ๆ   ไดเองอีกดวย  ไมใชอํานาจหนาที่เฉพาะของสมาชิกสภานิติบัญญัติเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารราชการแผนดิน  เพราะสมาชิกสภาอาจจะมองไมเห็นถึงความจําเปนของ

กฎหมายบางอยาง  ฝายบริหารจึงมีความจําเปนตองเปนฝายริเร่ิมเอง 

 ๔.๒.๔ สถาบันตุลาการ  

 เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดของอัลมอนด (Almond) ถึงหนาที่ในดานปจจัยนํา

ออก (Output Function) หรือหนาที่ทางการปกครอง (Governmental  Function) ของระบบ

การเมืองทั้งหลายจะพบวา สถาบันตุลาการมีหนาที่ตีความกฎหมายหรือตัดสินความในกรณีตาง ๆ 

ที่เกิดความขัดแยงข้ึนในสังคม  (Rule – Adjudication)  หลังจากที่สถาบันนิติบัญญัติเปนฝายที่ทํา

หนาที่ในการสรางกฎหมาย  หรือกฎระเบียบตาง ๆ  (Rule-Making) และสถาบันบริหารเปนผูนํา

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่สรางข้ึนไปใช (Rule – Application) ดวยเหตุที่สถาบันตุลาการมี

ความสําคัญในแงของการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางฝายตาง ๆ ในสังคมจึงมีสถานะ

เปรียบเสมือนที่พึงสุดทายของประชาชนในการผดุงความยุติธรรม ดังนั้น คุณลักษณะสําคัญ

ประการหนึ่งของสถาบันตุลาการ โดยเฉพาะในสังคมเสรีประชาธิปไตยคือ ความเปนอิสระ และไม

ยุงเกี่ยวกับการเมือง เพื่อใหการพิจารณาและตัดสินคดีเปนไปอยางไมลําเอียงหรือเขาขางฝายใด

ฝายหนึ่ง  โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้๒๑ 

 ๑.  บริหารงานยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เสียคาใชจายนอยที่สุด 

 ๒.   สรางความเปนธรรมดวยการพยายามใหฝายที่กลาวหา และถูกกลาวหามีโอกาสเทา

เทียมกันในการแสดงเหตุผลของตนอยางเต็มที่ โดยไมมีการลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 

 ๓.  ผูกระทําผิดทุกคนตองไดรับการลงโทษ เมื่อไดรับการพิสูจนอยางแนนอนวาเปน

ผูฝาฝนกฎหมาย โดยไมคํานึงวาจะมียศ ตําแหนง ฐานะรํ่ารวยหรือยากจน เพราะไมมีผูใดอยูเหนือ

กฎหมายได 

                                                  
๒๑  จุมพล หนิมพานิช, สถาบันทางการเมือง ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักพ้ืนฐานทาง

รัฐศาสตร หนวยที่ ๑-๙, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา ๒๐๓. 



 ๑๐๒ 

 ๑. โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสถาบันตุลาการ 

 ในแตละประเทศโครงสรางของสถาบันตุลาการ  เชน  การเขาสูตําแหนง  และ

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูพิพากษา  รวมถึงระดับชั้นของศาลมีความแตกตางกันไปข้ึนอยู

กับลักษณะของการเมืองการบริหาร แตโดยสวนใหญระดับชั้นของศาลมักแบงออกเปน  ๓  ระดับ  

คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เพื่อใหเกิดการตรวจสอบ กล้ันกรองใหราอบคอบ  รัดกุม  

อีกทั้งยังเปนการถวงดุลเพื่อปองกันไมใหเกิดการฉอฉล ใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิด เพื่อเปนการ

ประกันความยุติธรรมใหเกิดข้ึนตามที่สังคมคาดหวัง อยางไรก็ตาม แตละประเทศยังมีรายละเอียด

ของศาล ในแตละระดับแตกตางกันออกไป  โดยข้ึนอยูกับระบบการเมืองการบริหารของประเทศ

นั้น ๆ  ไทยเปนประเทศที่มีรูปแบบเปนรัฐเด่ียวหรือเอกรัฐเชนเดียวกับอังกฤษ มีโครงสรางของ

สถาบันตุลาการแบงออกเปน ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้๒๒ 

 ๑.๑ ศาลช้ันตน เปนศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งทางแพงและ

อาญา  กระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ อยางนอยจังหวัดละ ๑ ศาล หากเปนจังหวัดที่มีพื้นที่กวาง

ใหญ มีจํานวนพลเมืองและคดีมาก และการคมนาคมสัญจรไมคอยสะดวกอาจมีมากกวา ๑ ศาล 

 ๑.๒ ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณเปนศาลช้ันกลาง  ต้ังข้ึนเพื่อเปดโอกาสใหคูความ

ที่ไมพอใจในคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนไดมีสิทธิที่จะขอใหศาลในระดับที่สูงกวา  

ประกอบดวยผูพิพากษาที่มีความรูและประสบการณมากกวาไดพิจารณาคดีอีกคร้ัง  คดีที่จะศาล

อุทธรณอาจเปนคดีลหุโทษ  หรือคดีอุกฉกรรจ  หรือคดีแพง  โดยไมจํากัดจํานวนทุนทรัพยวาจะมี

มากนอยเพียงใด  

 ๑.๓ ศาลฎีกา ศาลฎีกาเปนศาลช้ันสูงสุด  เมื่อศาลศาลอุทธรณมีคําพิพากษา

แลวคูความไมพอใจก็สามารถฎีกาตอ  ศาลฎีกาใหวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งเปนช้ันสุดทาย 

 นอกจากศาลยุติธรรมทั้ง ๓ ระดับแลว ระบบศาลไทยยังมีศาลชํานัญพิเศษอ่ืนๆ  

ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญา  และ

การคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย 

 

 

                                                  
๒๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักรัฐศาสตรและการบริหาร, 

พิมพคร้ังที่ ๔, (นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๕๗๔-

๕๗๘. 



 ๑๐๓ 

 ๒.  อํานาจหนาที่ของสถาบันตุลาการ 

๒.๑ อํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี อํานาจหนาที่นี้เปนส่ิงที่คน

ทั่วไปทั้งหลายรับรูกันดี เนื่องจากเปนอํานาจหนาที่ที่ปรากฏชัดและมากที่สุด แตอันที่จริงแลว

อํานาจหนาที่ของสถาบันตุลาการไมไดมีเพียงดานนี้ดานเดียวเทานั้น 

๒.๒ อํานาจหนาที่ในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อเกิดปญหาถึง

ความหมายและเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายตางๆวาขัดแยงกับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม ในกรณีของสหรัฐฯคําตัดสินหรือชี้ขาดของศาลสูงสุดถือเปนขอยุติ 

สวนไทยมีการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ในการพิจารณาตีความเมื่อเกิดปญหานี้ 

๒.๓ อํานาจหนาที่ในการตีความ กฎหมายแตละฉบับยากที่จะรางออกมาใหมี

ความหมายชัดเจนโดยปราศจากการตีความได เพราะเม่ือคร้ังที่รางข้ึนไมสามารถมองเห็น

ครอบคลุมประเด็นปญหาบางอยางได ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูใชกฎหมายซ่ึงก็คือ ศาล เปนผูทํา

หนาที่ในการตีความเมื่อเกิดปญหาวากฎหมายมีเจตนารมณอยางไรกันแน 

๔.๒.๕  ระบบราชการ 

คําวา  ระบบราชการ  มาจากคําวาภาษาอังกฤษวา Bureaucracy ซึ่งในความหมาย

ของแม็กช  เวเบอร  (Max  Weber)  ซึ่งเปนผูคิดคนคํานี้ไมไดหมายถึงเฉพาะองคการภาครัฐอยาง

ที่สังคมไทยคุนเคย  แตรวมถึงองคกรภาคเอกชนดวย  เพราะในความหมายของเวเบอรนั้น

หมายถึง  องคการที่มีขนาดใหญ  มีโครงสรางที่สลับซับซอน  มีระบบการบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้น (Hierarchy) เต็มไปดวยเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับและ ข้ันตอนในการทํางานตัวบุคคลกับ

องคกรแยกออกจากกัน  หรือองคกรไมใชสมบัติสวนตัวของบุคลากร (Impersonal) การรับคนเขา

ทํางานและการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงเปนไปตามระบบคุณธรรม (Merit  System) มาจากความรู  

ความสามารถ ความเช่ียวชาญที่ตรงกับภาระหนาที่ไมใชระบบอุปถัมถ (Patronage System)   

จากความสัมพันธชอบพบเปนการสวนตัว เปนตน อยางไรก็ ตาม คําวา ระบบราชการไดกลายเปน

คําที่คุนหู และใชกันมายาวนานจนในสังคมไทยมีความหมายเฉพาะองคการ หรือหนวยงาน

ภาครัฐ ไปแลวโดยปริยาย  

 

 

 



 ๑๐๔ 

๑.  อํานาจหนาที่ของระบบราชการ 

 จากความหมายและคุณลักษณะที่ไดกลาวขางตน  ระบบราชการมีอํานาจหนาที่

สําคัญดังนี้๒๓ 
 ๑.๑  อํานาจหนาที่ในการนํากฎหมายและนโยบายไปปฏิบัติ 

 อํานาจหนาที่นี้  นับเปนอํานาจหนาที่ระบบราชการทั่วโลกถือปฏิบัติเปนสําคัญ  

เพราะเม่ือฝายนิติบัญญัติผานกฎหมาย  และฝายบริหารหรือรัฐบาลประกาศใชนโยบายแลว  เปน

หนาที่ของระบบราชการที่จะนํากฎหมายไปบังคับใช  และนํานโยบายไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง

จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว  ซึ่งครอบคลุมดานตาง ๆ ทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิต  

ความเปนอยูของประชาชน  ดวยเหตุนี้ระบบราชการในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงลวนมีขนาดใหญ  

ประกอบไปดวยบุคลากรเปนจํานวนมาก  มีงบประมาณจํานวนมหาศาล  ทั้งเพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานและคาตอบแทนขาราชการ 

๑.๒ อํานาจหนาที่ในการใหบริการประชาชน 

 ระบบราชการจะแบงโครงสรางออกเปนกระทรวง  ทบวง  กรม  และหนวยงาน

ตาง ๆ  เพื่อทําหนาที่เฉพาะดานในการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามความ

เช่ียวชาญขององคการและขาราชการที่สังกัดในองคการนั้น  เชน  กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน

ตาง ๆ  เปนหนวยงานทําหนาที่ในการจัดการศึกษา  แตยังมีหลายหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ซึ่ง

อาจเห็นวาเปนประโยชนเฉพาะคนบางกลุม  ไมใชสําหรับคนสวนใหญแตก็เปนส่ิงทีร่ะบบราชการมี

ความจําเปนตองดําเนินบทบาทหนาที่นั้น  เชน  กรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือ  ทําหนาที่ในการ

รายงานภาวะน้ําข้ึน  น้ําลง  เวลาดวงอาทิตยข้ึน-ตก  เปนตน  ซึ่งเปนประโยชนสําหรับชาวประมง

และนักเดินเรือ 

๑.๓ อํานาจหนาที่ในการกําหนดกฎระเบียบ 

ขอบังคับหนวยงานตางๆ  ของราชการมีอํานาจหนาที่ในการออกกฎระเบียบ  

ขอบังคับตางๆ  เพื่อปองกันไมใหประชาชน  หรือนิติบุคคลกระทําการบางอยางที่อาจสงผลกระทบ

ในทางที่เลวรายตอสังคม  หรือสงเสริมสนับสนุนใหกระทําการบางอยางเพื่อประโยชนแกสวนรวม  

                                                  
๒๓ บูฆอรี ยีหมะ, ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร, (สงขลา : หางหุนสวนจํากัดสามลดา, ๒๕๕๐), 

หนา ๑๕๔-๑๕๕. 



 ๑๐๕ 

เชน  ประกาศกระทรวงพาณิชย  หามข้ึนราคาสินคาอุปโภคบริโภคในภาวะน้ําทวม  ประกาศ

กระทรวงการคลัง  เร่ืองการควบคุมการถือครองบัตรเครดิต  เปนตน 

๑.๔  อํานาจหนาที่ในการรวบรวมขอมูลความตองการของประชาชน 

การทราบถึงขอเรียกรอง  ขอทวงติง  ความตองการของประชาชนในดานตางๆ  

ไมเพียงจะชวยทําใหหนวยงานราชการรีบเรงปรับปรุงแกไข  หรือดําเนินการจัดหาตรงตามที่

ตองการอันเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดข้ึนเทานั้น  แตยังนําไปสูการแสวงหามาตรการ  

หรือแนวทางแกไขในระยะยาวดวยการนําขอมูลที่รวบรวมมาได  นําเสนอแกฝายนิติบัญญัติ  เพื่อ

นําไปสูการออกกฎหมาย  หรือนําเสนอแกรัฐบาลเพื่อกําหนดเปนนโยบายตอไป 

สรุปการใชหลักอธิปไตยในสังคมไทย จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา การใช

หลักอธิปไตยหรืออํานาจอธิปไตยในสังคมไทยนั้น ถูกใชผานกระบวนการทางการเมือง หรือ

สถาบันทางการเมืองที่สําคัญ ๆ คือ สถาบันรัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร 

สถาบันตุลาการ และถูกใชผานทางระบบราชการ ซึ่งสถาบันตาง ๆ เหลานี้ไดมีบทบาทสําคัญอยาง

มากในการใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ในการบริหารประเทศชาติบานเมืองเพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ฉะนั้นการใชอํานาจนั้นก็เพื่อให

ประเทศชาติบานเมืองนั้นมีความเจริญและมั่นคง พรอมทั้งใหประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมี

ความสุข ใหประชาชนอยูดีมีสุข แตถาหากผูใชอํานาจอธิปไตยใชไปในทางที่ผิด ไมถูกตอง ไมควร 

ใชอํานาจโดยไมเปนธรรมประชาชนก็จะไดรับความเดือดรอน ดังนั้นบุคคลที่จะเขามาใชอํานาจ

แทนประชาชน จะตองเปนบุคคลที่เปนบัณฑิต มีความรู ความสามารถ และตองใชอํานาจนั้นให

เปนธรรม โดยยึดหลักความถูกตอง ความดีงาม และเหตุผล เพื่อความผาสุกของประชาชน และ

ความมั่นคงของชาติบานเมือง ดังผูวิจัยจะไดนํามากลาวในหัวขอตอไปนี้  
 

๔.๓  การประยุกตใชหลักอธิปไตยในระดับบุคคล 

 คําส่ังสอนของพระพุทธศาสนาแมจะมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แตเมื่อกลาว

โดยสรุปแลวมี ๓ ประการ คือ ละความช่ัวทั้งปวง ทําดีใหบริบูรณ และทําใจใหบริสุทธิ์ ซึ่งแบงออก

ไดเปน ๒ สวน คือ “ศีลหรือวินัย” อันเปนคําส่ังสอนหรือขอบังคับหามมิใหกระทํา กับ “ธรรม” คือ

คําส่ังสอนหรือขอที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม๒๔ ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอการประยุกตใชหลัก

                                                  
๒๔ นิตย  สัมมาพันธ, การบริหารเชิงพุทธ, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พร้ินต้ิง  

เฮาส, ๒๕๒๙), หนา ๔๓-๔๔. 



 ๑๐๖ 

อธิปไตยในระดับบุคคลโดยเนนที่ตัวนักปกครองและนักบริหาร ที่ถือวามีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาสังคมใหคนอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ดังตอไปนี้ 

 ๔.๓.๑ ศีลหรือวินัยสําหรับนักปกครองและนักบริหาร   

 ศีลหรือวินัยนั้น นักปราชญทานเปรียบเหมือนกับดายที่ใชรอยดอกไม อันควบคุม

ดอกไมไวไมใหกระจัดกระจาย เหมือนกับคนที่มาจากสกุลตาง ๆ สูงบางกลางบางตํ่าบาง มีน้ําใจ

ตางกัน มีอัธยาศัยตางกัน มีกําลังไมเทากัน ผูมีอัธยาศัยหยาบและมีกําลังมาก ก็จะขมเหงคนอื่น 

คนสุภาพและมีกําลังนอย ก็จะอยูไมเปนสุข หากไมมีศีลหรือวินัยในการปกครองและการบริหาร 

หรือไมประพฤติตามวินัย จะเปนหมูคณะที่เลวทรามไมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ถาตางคน

ประพฤติตามศีลหรือวินัยอยูแลวจะเปนหมูคณะที่ดี ทําใหเกิดศรัทธาเล่ือมใส เหมือนดอกไมตาง

พรรณ เก็บมาคละกันในภาชนะ แมบางดอกจะมีสัณฐานอันงามกลีบหอม เพราะโทษที่คละกัน 

ยอมเปนของไมนาดูไมนาชม ชางผูฉลาดจัดเขาระเบียบวางไวในพานยอมเปนของนาดูนาชม 

แมแตดอกไมที่ไมงามก็ยังพลอยเปนของดีได “ระเบียบนั่นเองทําใหเปนของงาม” 

 ฉะนั้น ผูที่เปนนักปกครองหรือนักบริหารทุกประเภท ต้ังแตระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

ระดับทองถิ่น ระดับองคการ หนวยงาน หมูคณะ ครอบครัว ตลอดจนผูบริหารตนเอง ควรมีวินัย

และควรกอใหเกิดวินัยในหมูคณะท่ีตนรับผิดชอบในฐานะผูนําดวย ในทางพระพุทธศาสนาวินัย

สําหรับฆราวาสคือ ศีล ๕ ซึ่งการรักษาศีลจะไดผลดีเมื่อมีเบญจธรรมประกอบหนุนหลังศีลเอาไว

เปนคู ๆ เชน เวนจากการฆาสัตวไดงาย ถามีใจเมตตากรุณา เปนตน 
 

เบญจศลี เบญจธรรม 

๑.  เวนจากการฆาสัตว หรือใชผูอ่ืนฆา 

๒.  เวนจากการถือเอาส่ิงของที่เจาของเขา

ไมไดใหโดยอาการเปนโจร 

๓.  เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

๔.  เวนจากการกลาวความเท็จ 

๕.  เวนจากการด่ืมน้ําเมา และเคร่ืองเสพติด

ใหโทษทัง้หลาย 

๑.  เมตตากรุณา 

๒.  สัมมาอาชวีะ ประกอบการหาเล้ียงชีพ

ในทางที่ชอบ 

๓.  มีความสันโดษ พอใจในคูครองของตน 

๔.  มคีวามซื่อสัตว 

๕.  ความมีสติมั่นคง ไมประมาท 

 
  

 เบญจศีล เบญจธรรม และกุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ เปนเร่ืองของฆราวาส คือ อุบาสก 

อุบาสิกา ไดแก ชาวพุทธทั้งหลายที่เปนพุทธแท พุทธในทางปฏิบัติ มิใชพุทธแตในนามตามที่

ลงทะเบียนเอาไววาเปนพุทธมามกะต้ังแตสมัยเปนเด็กเล็ก ๆ ไมรูความ ผูใดที่ไดศึกษาและปฏิบัติ



 ๑๐๗ 

ธรรมจนมี “ศีล ๕ ธรรม ๕ กรรมบถ ๑๐” โดยสมบูรณแลว ก็จะไดชื่อวา เปนมนุษยหมายถึงเปนผู

ประเสริฐ เหมาะที่จะเปนผูนําและผูบริหาร เหมือนทหารดีตองมีวินัย จึงจะรบชนะขาศึก ผูบริหารที่ดีก็

ตองมีธรรมวินัยดังกลาว เพื่อที่จะนําหมูคณะไปสูความพัฒนาถาวรในระยะยาว ไมควรหลงงมงายกับ

ความเจริญทางวัตถุที่เปนภาพลวงตาความเจริญแตดานวัตถุฝายเดียว เหมือนปลูกอาคารบนพื้นที่อัน

ขาดการตอกเสาเข็มใหแนนหนา ยอมดูดีเพียงระยะนั้นเทานั้น ไมนานนักก็จะทรุดโทรมลงไปในที่สุด๒๕ 

 สรุปแลวไมวาจะเปนนักปกครองหรือนักบริหาร ลวนแลวแตเปนบุคคลที่มีบทบาท

หนาที่ในการเปนผูนําหมูคณะ หากเมื่อใดที่ผูปกครองหรือผูบริหารซึง่เปนผูนาํขาดศีลธรรมในจติใจไม

มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ประชาชนและหมูคณะก็จะเกิดความเดือดรอน สังคมเกิดความไม

สงบสุข ไมมีระเบียบวินัยและปญหาตาง ๆ ก็จะตามมา ดังนั้นนักปกครองหรือนักบริหารที่ดีจึงจําเปน

จะตองสรางศีลและวินัยใหเกิดมีข้ึนในตน ปลูกฝงใหประชาชนมีระเบียบวินัยในการอยูรวมกันใน

สังคมเพื่อความสงบสุขเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

 ๔.๓.๒ หลักธรรมสําหรับนักปกครองและนักบริหาร 

 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแมจะมีมากแตก็แบงไดเปนสองสวน คือ ธรรมที่

ใหผลในทางโลก คือ ข้ันโลกิยะ หรือข้ันพื้นฐานที่เปนมนุษยชาติ กับธรรมที่ใหผลทางธรรมขั้นสูง  

คือโลกุตระหรือข้ันนิพพานสมบัติ การศึกษาธรรมสําหรับคนทุกระดับทุกประเภทควรยึดหลักที่

ถูกตองตามแนวคําส่ังสอนของพระพุทธองค ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงแสดง

หลักธรรมที่ชวยสงเสริมการปกครอง และการบริหารไวเปนอันมากที่ปรากฏในพระไตรปฎก และ

คัมภีรอ่ืน ๆ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

๑. ราชสังคหวัตถุ ๔๒๖ 

๑.๑ บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร (สสฺสเมธ) คือ การสงเสริมการเกษตรใหสมบูรณ 

ปองกันการขาดแคลนอาหารจนเกิดทุพภิกขภัย (ขอน้ีแสดงใหเห็นวา สมัยพุทธกาลน้ันอาชีพ

หลักของประชาชนก็คือ การเกษตร จึงทรงเนนใหสงเสริมการเกษตร) แตถึงอยางนั้นแมใน

สมัยปจจุบันประชาชนจะมีอาชีพหลากหลาย ผูนําจะตองสงเสริมอาชีพตาง ๆ เหลานั้นตามที่

ประชาชนแตะละกลุมมีความชํานาญ ใหสามารถผลิตไดมาก ๆ มีคุณภาพและลดตนทุนใหตํ่า 

                                                  
๒๕ น.ท. พระศรฤทธิ์รณชัย ร.น., ธรรมของนักปกครองที่ดีตองมีศีลธรรม ๑๐ ประการ,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสุวรรณภูมิ, มปป.), หนา ๖. 
๒๖ ที.ปา. (บาลี)  ๑๑/๓๕/๔๕,   ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๕/๔๕. 



 ๑๐๘ 

๑.๒ สงเสริมขวัญและกําลังใจขาราชการ (ปุริสเมธ) คือ การสนับสนุนคนดีมี

ความรูใหเจริญกาวหนาดวยยศตําแหนง ไมใชเสริมแตคนใกลชิด ที่ดีแตประจบสอพอ ซึ่งจะทําให

คนดีทอแท 

๑.๓ ดูแลประชาชนอยางใกลชิด (สมฺมาปาส) คือ การสงเสริมใหประชาชน

สามารถชวยตัวเองได เชน ใหการศึกษาแกผูดอยโอกาส หาทุนใหคนยากจนไปประกอบอาชีพ

ตามที่เขาถนัดใหสามารถปรับปรุงผลผลิตใหมีคุณภาพสามารถทําเปนอาชีพเล้ียงครอบครัวได 

๑.๔ มีวาทะดูดด่ืมใจ (วาชเปยฺย) คือ รูจักพูด รูจักช้ีแจงแนะนํารูจักทักทายไต

ถามทุกขสุข เปนกันเองกับคนทุกระดับ ใชถอยคําที่ไพเราะนาฟง ประกอบดวยเหตุผลเปนไปเพื่อ

ความสรางสรรค เสริมสรางความสามัคคี 

สวนที่นักปกครองจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนในตนซ่ึงจะเปนเสมือนเสื้อเกราะคอย

ปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดข้ึน คือ คุณธรรมของพระราชา คุณธรรมนี้แมแต

ขาราชการหรือนักบริหารซึ่งอยูในตําแหนงที่สามารถใหคุณใหโทษแกผู อ่ืนไดก็ควรจะนําไป

ประยุกตใชดวย คุณธรรมเหลานี้ประกอบดวย 

๒. พรหมวิหาร ๔  

นักปกครองตองเปนผูใหญ ถึงจะมีพระชันษา หรืออายุไมมาก แตเมื่ออยูในตําแหนง

ราชา หรือผูปกครองก็ถือวาเปนใหญโดยตําแหนง ดังนั้นตองมีคุณธรรมของผูใหญ ดังนี้๒๗ 

๒.๑ มีความรัก (เมตฺตา) คือ ปรารถนาจะใหประชาชนไดรับประโยชนและ

ประสบแตความสุขความเจริญโดยทั่วกัน 

๒.๒ มีความสงสาร (กรุณา) คือ ปรารถนาจะใหประชาชนในแวนแควนหลุดพน

จากความทุกขยาก ใฝใจในการกําจัดทุกขและบํารุงสุขใหแกประชาชนอยูตลอดเวลา 

๒.๓ มีความเบิกบานยินดี (มุทิตา) คือ เมื่อผูใกลชิดหรือประชาชนอยูดีมีสุข

หรือเจริญกาวหนา ก็พลอยยินดีเบิกบานใจ พรอมที่จะสงเสริมใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

๒.๔ มีใจเปนกลาง (อุเบกฺขา) คือ มองเหตุการณและปรากฏการณทุกอยาง

ตามความเปนจริง มีจิตใจเที่ยงตรงมั่นคง เมื่อมีคดีที่จะตองวินิจฉัยก็วินิจฉัยตามหลักการ เหตุผล 

และเที่ยงธรรม 

 

                                                  
๒๗ ที.มหา. (ไทย)  ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 



 ๑๐๙ 

๓. อคติ ๔  

นักปกครองตองเปนผูที่ปราศจากความลําเอียงเปนคนซ่ือตรง ไมหวั่นไหว เอนเอียง

ดวยการใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความลําเอียง ดังนี้๒๘ 

 ๓.๑ ลําเอียงเพราะชอบ (ฉนฺทาคติ) เชน คนที่ตนชอบหรือรักกระทําความผิด 

ก็ไมลงโทษตามโทษานุโทษ เปนตน 

 ๓.๒ ลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) เชน คนที่ตนเกลียดกระทําถูกก็ไมพอใจ ถา

ทําผิดก็ซ้ําเติม เปนตน 

 ๓.๓ ลําเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) เชน คนทําผิดมาฟองบอกวาคนอ่ืนเปน

ผูกระทําผิด ยังไมทันสอบสวนก็เชื่อตามฟองอยางไรเหตุผล ลงโทษคนถูกฟอง คนผิดเลยกลายเปน

ถูก คนถูกกลายเปนผิด เปนตน 

 ๓.๔ ลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) เชน กลัวอิทธิพล กลัวถูกตําหนิ กลัวถูกยาย 

กลัวไปเสียทุกอยาง จนไมกลาทําอะไร เปนตน 

 ๔. หลักทศพิธราชธรรม 
หลักธรรมขอนี้ผูปกครองหรือพระมหากษัตริยทรงยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาชา

นานทุกยุคทุกสมัย ต้ังแตยุคสมัยที่ปกครองดวยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยจนถึงปจจุบันที่

ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย เปนหลักธรรมที่มีความหมายที่กวางและยึดหลักปฏิบัติที่

สามารถใชไดดีมาทุกยุคทุกสมัยมีเนื้อหาเปนหลักปฏิบัติของผูปกครองหรือผูนําโดยตรงซ่ึงหลัก

ทศพิธราชธรรมนี้ ประกอบดวย  

๔.๑ ทาน (ทานํ) การให  คือการสละทรัพย ส่ิงของบํารุงเล้ียง  ชวยเหลือ

ประชาราษฎรและบําเพ็ญสาธารณประโยชน๒๙ 

๔.๒ ศีล (สีลํ) ความประพฤติดีงาม คือสํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตสุจริต

รักษาเกียรติคุณใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎรมิใหมีขอที่ใครจะดู

แคลน 

๔.๓ บริจาค (ปริจฺจาคํ) การบริจาค คือเสียสละความสุขสําราญ เปนตนตลอด

ชีวิตของตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

                                                  
๒๘ ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.  
๒๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๘๕-๒๘๗. 



 ๑๑๐ 

๔.๔ ความซ่ือตรง (อาชวํ) คือซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา  ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต 

มีความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน 

 ๔.๕ ความออนโยน (มทฺทวํ) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่ง ไมหยาบคาย ไมกระดาง

ถือองค มีความสงาเกิดแตทวงทีกริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไมใหไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 

 ๔.๖ กําจัดบาป (ตป) คือแผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําย่ํายีจิตใจ

ระงับยับยั้งขมใจได ไมยอมใหหลงใหล หมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความ

เปนอยูสม่ําเสมอ หรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจใหบริบูรณ 

 ๔.๗ ความไมโกรธ (อกฺโกธํ) คือไมเกร้ียวกราด ลุอํานาจความโกรธจนเปนเหตุ

ใหวินิจฉัยความและกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน

วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตัวเอง 

 ๔.๘ ความไมเบียดเบียน (อวิหึสา) คือไมบีบค้ันกดข่ี เชนเก็บภาษีขูดรีดหรือ

เกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาญาแก

ประชาราษฏรเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

 ๔.๙  ความอดทน (ขนฺติ) คืออดทนตองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนา

เหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางไรก็ไมหมดกําลังใจไม

ยอมละทิ้งกรณีที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

 ๔.๑๐ ความไมคลาดธรรม (อวิโรธนํ) คือวางตนเปนหลักหนักแนนในธรรมคงที่

ไมเอนเอียงหว่ันไหวเพราะถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะ อิฏฐารมย อนิฏฐารมยใดๆนั้นสถิตมั่นใน

ธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรมคือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไมประพฤติใหคลาดเคล่ือนวิบัติไป 

 ๕. จักวรรดิวัตร 
 เปนหลักธรรมที่ชวยใหผูปกครองดําเนินกุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงคของ

หลักจักรวรรดิวัตรนั้น เปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริงของสังคมโดยสวนรวม โดยมุงสอนให

ผูนําใชอํานาจเพื่อสรางสรรคความสงบสุข  และระบบเศรษฐกิจที่ดีของราษฏร และจุดมุงหมาย

สําคัญ คือ การอธิบายถึงวิธีการที่จะใชอํานาจทางการเมืองเพื่อราษฎร โดยเขาไปปรึกษาสมณ

พราหมณผูปฎิบัติชอบมีอยู ๑๒ ประการคือ๓๐ 

                                                  
๓๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๙๘-๓๐๑. 



 ๑๑๑ 

 ๕.๑ ถือธรรมเปนใหญ (ธมฺมาธิปเตยฺย) คือยึดความจริง ความถูกตองเปน

หลัก และจัดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบธรรม 

 ๕.๒ อนุเคราะหชนภายใน (อนฺโตชนํ) ใหความคุมครองรักษาอันเปนธรรมแก

ชน หรือชนภายใน เชน พระมเหสี พระโอรส พระธิดา ตลอดจนถึงผูปฎิบัติราชการ ในพระองค

ทั้งหมด โดยการอบรมส่ังสอนใหอยูในความสงบเรียบรอยดีงามเปนตน 

 ๕.๓ บํารุงกองทัพ (พลกาย) คือสงเคราะหเหลาทหารใหมีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งจัดหายุทโธปกรณไวใหพรอม  

 ๕.๔ เอาใจใสเจาเมืองตาง ๆ (ขตฺติย) คือ เอาใจใสดูแลเจาเมืองที่เปนเมืองข้ึน

ใหสามารถดําเนินการปกครองไปไดอยางราบร่ืน (ปจจุบันถึงจะไมมีเมืองข้ึนหรือหัวเมือง แตก็

สามารถที่จะประยุกตใชกับจังหวัดตาง ๆ ที่กระจายอํานาจไปแลวใหสามารถดําเนินการปกครอง

ตนเองได หากมีปญหาขัดของก็ชวยเหลือแนะนําตามสมควร) 

 ๕.๕ ดูแลผูติดตาม (อนุยนฺต) คือ ขาราชบริพารที่ตามเสด็จ (ปจจุบันก็สามารถ

ประยุกตใชไดกับขาราชการทั้งหลายที่รับนโยบายไปปฏิบัติ) วาเขามีปญหา ในทางปฏิบัติอยางไร

หรือไม พรอมทั้งชวยหาทางแกปญหานั้น ๆ 

 ๕.๖ อนุเคราะหนักปราชญและคฤหบดี (พฺรามฺณคหบดี) คือ สงเสริม

นักวิชาการใหมีอิสระในทางวิชาการและชวยเหลือผูประกอบอาชีพตาง ๆ เชน แพทย พอคา ชาวไร

ชาวนาดวยการจัดหาทุนหรืออุปกรณตาง ๆ ในการประกอบอาชีพให เปนตน 

 ๕.๗ เอาใจใสชาวชนบท (นิคมชนบท) คือชวยเหลือประชาชน ในทองถิ่น

หางไกล ตลอดถึงชายแดนก็ไมทอดทิ้งใหอยูตามยถากรรม 

 ๕.๘ อุปถัมภพระสงฆ (สมณพฺราหมฺณ) คือ ทํานุบํารุงพระศาสนาโดยเฉพาะ

พระสงฆเปนผูสืบตออายุพระศาสนา จึงตองอุปถัมภบํารุงตามสมควรแกสมณวิสัย  

 ๕.๙ อนุรักษสัตว (มิคปกฺษี) คือ สัตวตาง ๆ ทั้งสัตว ๔ เทา ๒ เทา และสัตวปกที่

ควรสงวนหรือมีกฎหมายใหเปนสัตวสงวน ตองอนุรักษสัตวเหลานั้นไว เพื่อมิใหสูญพันธุ  

 ๕.๑๐ กําจัดอธรรม (มา อธรรมการ) คือ ปองกันมิใหอธรรม เชน พวก

มิจฉาชีพ พวกฆาตกรมีข้ึนในราชอาณาจักรหรือเขตการปกครองของตน ส่ิงใดที่เปนความช่ัวราย

อันจะนํามาซ่ึงความเดือดรอนแกประชาชน เรียกวาอธรรมทั้งนั้น ตองปองกันมิใหบังเกิดข้ึนในแวน

แควน หากเกิดข้ึนก็ตองกําจัดอยางเด็ดขาด  



 ๑๑๒ 

 ๕.๑๑ แบงปนทรัพยสิน (ธนานุปทาน) คือ ชวยเหลืออนุเคราะหผูยากไรโดย

แบงปนทรัพยสินใหสําหรับเปนทุนในการประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถ

ชวยเหลือตนเองได 

 ๕.๑๒ ปรึกษานักปราชญ (สมณพฺราหมฺณปริปุจฺฉา) คือ ปรึกษาหารือทานผู

เปนนักปราชญ (สมณพราหมณ) เพื่อใหรูชัด รูแจง และรูอยางถูกตอง ในการวินิจฉัยปญหาตาง ๆ  

 ๖. สัปปุริสธรรม ๗ 
 สําหรับบุคคลผูเปนสัตบุรุษนั้น พระพุทธเจาตรัสวาตองมีคุณสมบัติ ๗ ประการ 

เรียกวา สัปปุริสธรรม แปลวาธรรมที่ทําใหคนเปนสัตบุรุษ๓๑ ดังนี้ 

  ๖.๑ รูจักเหตุ (ธมฺมฺุตา) คือ รูจักหลักการและกฎเกณฑของส่ิงทั้งหลายที่

ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต รูและเขาใจสิ่งที่ตนตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวา

ตําแหนง ฐานะการงานของตน มีหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบอยางไร แคไหน มีอะไรเปน

หลักการ  

  ๖.๒ รูจักผล (อตฺถฺุตา) คือ รูความหมายและความมุงหมายของหลักการที่ตน

ปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาตําแหนง ฐานะ ภาระหนาที่นั้น ๆ เขากําหนดไว

เพื่ออะไร งานที่กําลังทําอยูนั้น เมื่อทําเสร็จแลวจะบังเกิดผลอยางไรบาง จะเปนผลดีหรือผลเสียอยางไร 

  ๖.๓ รูตน (อตฺตฺุตา) คือ รูตามความเปนจริงวา ตัวเรานั้น วาโดยฐานะ 

ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน เปนอยางไร มีอยูมากนอยเพียงใด 

แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมตามนั้น กระทําการตาง ๆ ใหสอดคลองถูกจุดที่จะสัมฤทธิ์ผล

ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 ๖.๔ รูประมาณ (มตฺตฺุตา) คือ รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูดการ

ปฏิบัติภาระกิจการงานตาง ๆ พรอมทั้งรูประมาณในการจับจายใชสอยทรัพยที่หามาได ไมใชจาย

เกินตัว ไมทําอะไรตามความพอใจชอบใจของตน แตจะทําตามความพอดีแหงเหตุปจจัยหรือ

องคประกอบที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญาจักษุ 

 ๖.๕ รูกาล (กาลฺุตา) คือ รูเวลาที่เหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใชในการ

ปฏิบัติหนาที่การงาน ตลอดจนเวลาที่ตนจะตองปฏิบัติเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชนรูวา เวลาไหน ควรทํา

อะไร อยางไร และทําใหตรงเวลาทันเวลา เหมาะและถูกเวลา พรอมทั้งรูจักกะเวลาหรือวาง

แผนการใชเวลาอยางไดผล 

                                                  
๓๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 



 ๑๑๓ 

 ๖.๖ รูชุมชน (ปริสฺุตา) คือ รูจักถิ่น รูจักชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติ

ในทองถิ่นชุมชน เชน ชุมชนนี้มีภูมิหลังและความรูความเช่ือถืออยางไร เมื่อเขาไปหาควรทํา

กิริยามารยาทตลอดจนคําพูดที่ใชควรเปนอยางไรเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนการดูถูกหรือ

ไมใหเกียรติแกชุมชน ขาราชการทุกคนตองรูเร่ืองชุมชนเปนอยางดี 

 ๖.๗ รูบุคคล (ปุคฺคลฺุตา) คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวา

โดยอัธยาศัย ความรูความสามารถ คุณธรรม ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาของใครเปนอยางไร 

และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ดวยดี เปนตน 

 นอกจากหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา จะชวยสงเสริมการปกครองใหเปน

ธรรม ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาแลวนั้น อีกสวนหนึ่งหลักธรรมที่เปนสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะ

ของการเปนผูนําหรือนักบริหารที่ดี องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเกี่ยวกับบุคคลที่จะเขา

มาเปนคนสําคัญในการบริหารประเทศชาติและใชอํานาจที่ประชาชนมอบใหนั้น ไมวาจะเปนใน

อดีต หรือแมแตปจจุบันนี้ จะตองเปนบุคคลผูที่เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ มีความรู ความสามารถ

และมีคุณธรรมในการบริหาร ดังนี้ 

 ๑. จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจตอง

รูวาซื้อสินคาที่ไหนไดราคาถูกแลวนําไปขายที่ไหนจึงไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะข้ึนหรือ

จะตก ถาเปนนักบริหารทั่วไป ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้

ตรงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill คือ ความชํานาญในการใชความคิด๓๒ 

 ๒. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตอง

ดูออกวาเปนเพชรแทหรือเพชรเทียม  แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเช่ียวชาญการผาตัด  

คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําวา Technical Skill คือความชํานาญดานเทคนิค 

 ๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี  เชน  

พอคาเดินทางไปคาขายตางเมืองก็มีเพื่อนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงินเพราะมี

เครดิตดี  นักบริหารที่ดีตองผูกใจคนไวได  คุณลักษณะที่สามนี้สําคัญมาก   “นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน 

ข้ึนสูที่สูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 

 คุณลักษณะทั้ง  ๓  ประการมีความสําคัญมากนอยตางกัน  นั้นข้ึนอยูกับระดับของนกั

บริหาร  ถาเปนนักบริหารระดับสูงที่ตองรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนจํานวนมาก  

                                                  
๓๒ องฺ.ติกฺก. (ไทย)  ๒๐/๔๕๙/๑๔๖. 



 ๑๑๔ 

คุณลักษณะขอที่ ๑ และขอที่ ๓  สําคัญมาก  สวนขอที่ ๒  มีความสําคัญนอยเพราะเขาสามารถใช

ผูใตบังคับบัญชาที่มีความชํานาญเฉพาะดานได 

 คุณลักษณะของนักบริหารที่ดีที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะนํามาพิจารณาก็คือ๓๓  

 ๑. รูอะไรผิดอะไรถูก (ทิฏเฐ ธมฺเม จ  โย อตฺโถ) หมายถึง “การรูจักส่ิงที่กอประโยชน

ในปจจุบัน” ความหมายที่แทก็คือ รูอะไรผิดอะไรถูกนั่นเอง คนที่จะเปนบัณฑิตเขามาเปนนัก

บริหาร ทําอะไรตองรูวาอะไรผิดอะไรถูก มิใชสักแตวากมหนากมตาทํางานโดยไมรูอะไรเปนอะไร 

เห็นคนอ่ืนทําก็ทําตามพอถูกถามวาทําไมถึงทํา ก็ตอบไมได เขาลักษณะโงขยันนั่นเอง 

 ๒. รูอะไรควรไมควร (โย จตฺโถ สมฺปรายิโก) หมายถึง เพียงรูอะไรผิดอะไรถูกยังไมพอ 

ตองรูลึกเขาไปอีกวาส่ิงที่ถูกหรือผิดนั้น สมควรหรือไมสมควรเพียงใด ซึ่งอาจจะเก่ียวเนื่องกับ

กาลเวลา สถานที่ บุคคล ฯลฯ ก็ได ส่ิงที่ถูกตองนั้นมิใชวาจะเหมาะสมเสมอไป เชน ยารักษาโรค

ขนานเดียวกัน มิใชวาจะใชไดผลกับคนไขทุกคน ตองพิจารณาถึงภูมิหลังของคนไขนั้น ๆ วาเคยแพ

ยาอะไรบาง หรือมีโรคแทรกซอนอ่ืน ๆ อีกหรือไมมิฉะนั้นยาที่ใหไปแทนที่จะเปนคุณแตอาจ

กลายเปนโทษก็ได ในทํานองเดียวกัน การทํางานทุกอยาง นอกจากจะยึดความถกูตองแลว ยงัตอง

คํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสมตอสถานการณ และสภาพแวดลอมดวย 

 ๓. รูจักประโยชนและมิใชประโยชน (อตฺถาภิสมยา ธีโร) เมื่อรูวาส่ิงที่ทํานั้นถูกตอง 

เหมาะสม จะตองพิจารณาตอไปวาจะกอใหเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือ

ประโยชนที่จะเกิดข้ึนนั้นสําหรับคนกลุมใดถาเปนประโยชนของคนสวนนอยหรือเพียงบางคนก็ใช

ไมได หรือเกิดประโยชนแตไมประหยัดก็ใชไมไดเชนกันส่ิงที่จะถือวาเปนประโยชนตองเปน

ประโยชนของคนสวนใหญ ภาษาทางศาสนาทานเรียกวา “ประโยชนอยางยิ่ง” 

 สรุปจากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา การประยุกตหลักธรรมาธิปไตยมาใชในการ

ปกครอง โดยเนนที่ตัวผูปกครองและผูบริหาร ซึ่งผูปกครองตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะตองเปนผู

ที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีศีลธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในธรรม ใชธรรมในการปกครองพัฒนา

ประเทศชาติ (ธรรมาธิปไตย) คุณลักษณะของนักปกครองที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนานั้น มีหลักคํา

สอนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ซึ่งเปนสวนชวยเสริมใหสามารถเปนผูปกครองที่ดีไดตอง

ประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวนดวยกัน คือ 

                                                  
๓๓ วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก 

จํากัด, มปป.), หนา ๗๑-๗๓.  



 ๑๑๕ 

 ๑.  สวนที่เปนบทบาท บทบาทของพระราชาหรือนักปกครองจะตองถือปฏิบัติเพือ่เปน

แบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา หรือผูใตปกครอง เพราะถาผูปกครองหรือผูนํา ๆ ไปในทางที่ผิด 

ผูตามก็จะตามไปผิดดวย  

 ๒.  คือ สวนที่เปนหนาที่ สวนที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปฏิบัติ ที่สําคัญที่สุด

ก็คือ ราชสังคหวัตถุ ๔  ๑. (สัสสเมธะ) บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร  ๒. (ปุริสเมธะ)สงเสริมขวัญและ

กําลังใจขาราชการ  ๓. (สัมมาปาสะ) ดูแลประชาชนอยางใกลชิด  ๔. (วาชเปยะ)มีวาทะดูดด่ืมใจ  

 ๓.  สวนที่เปนคุณธรรม เปนส่ิงที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนใน

ตน ไดแกคุณธรรม คุณธรรมเหลานี้ประกอบดวย ๑). พรหมวิหาร ๔  ๒). อคติ ๔      ๓). หลัก

ทศพิธราชธรรม ๔). จักวรรดิวัตร รายละเอียดดังที่กลาวมาแลวในเบ้ืองตน 

 อีกสวนหนึ่งบุคคลที่จะเขามาเปนบุคคลสําคัญในการบริหารประเทศชาติและใช

อํานาจที่ประชาชนมอบใหนั้น ไมวาจะเปนในอดีต หรือแมแตปจจุบันนี้ จะตองเปนบุคคลผูที่เปน

บัณฑิต เปนสัตบุรุษ มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมในการบริหารงาน และในทาง

พระพุทธศาสนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตรัสถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคล

ที่จะเขามาทําหนาที่ในการบริหาร และเปนนักบริหารที่ดี คือ ดังนี้ 

 ๑. มีปญญามองการไกล (Conceptual Skill) คือ ความชํานาญในการใชความคิด 

 ๒. จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Technical Skill) คือความ

ชํานาญดานเทคนิค 

 ๓. พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี (Human Relation Skill) 

คือ ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 

  ๔. รูอะไรผิดอะไรถูก การรูจักส่ิงที่กอประโยชนในปจจุบัน  

 ๕. รูอะไรควรไมควร เพียงรูอะไรผิดอะไรถูกยังไมพอ ตองรูลึกเขาไปอีกวาส่ิงที่ถูก

หรือผิดนั้น สมควรหรือไมสมควรเพียงใด  

 ๖. รูจักประโยชนและมิใชประโยชน เมื่อรูวาส่ิงที่ทํานั้นถูกตอง เหมาะสม จะตอง

พิจารณาตอไปวาจะกอใหเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด 

 

 
 
 
 



 ๑๑๖ 

๔.๔  สรุปวิเคราะห 

การใชหลักอธิปไตยในสังคมไทย จากการศึกษาวิเคราะหพบวา หลักอธิปไตยตาม

แนวพระพุทธศาสนามี ๓ ประเภท คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย  

การใชหลักอัตตาธิปไตย คือ การถือตน ฐานะ ศักด์ิศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง เปนใหญ 

บุคคลที่เปนอัตตาธิปไตย พระพุทธศาสนาสอนใหใชหลักธรรม คือ อคติ ๔ คือ ๑) ฉันทาคติ 

ลําเอียงเพราะชอบ ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ๔) ภยาคติ 

ลําเอียงเพราะกลัว  และพรหมวิหาร ๔ คือ ๑) เมตตา มีความรัก ๒) กรุณา มีความสงสาร  ๓) 

มุทิตา มีความเบิกบานยินดี  ๔) อุเบกขา มีใจเปนกลาง เพราะบุคคลผูมีจิตต้ังมั่นแลวจะมีอารมณ

แนวแน ไมกระสับกระสาย ไมเลอะเลือน และบุคคลผูเปนอัตตาธิปไตยพึงละอกุศล บําเพ็ญส่ิงที่

เปนกุศล ทําตนใหบริสุทธิ์อยูเสมอ 

การใชหลักโลกาธิปไตย คือ การถือโลกเปนใหญ ความนิยมชมชอบ เสียงสรรเสริญ

ของชาวโลกเปนใหญ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แมจะเปนส่ิงที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็

ตาม ก็ทําไปตามความคิดเห็นของชาวโลก ซึ่งบางคร้ังเปนการทําใหตัวเองออนแอ หรือเปนการลบ

หลูเกียรติและชื่อเสียงของผูอ่ืนก็ทําตามเพราะเช่ือคนสวนมาก ฉะนั้นบุคคลผูเปนโลกาธิปไตย 

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเชื่อเร่ืองกรรม เร่ืองของกฎแหงกรรม วาบุคคลใดที่ทํากรรมใดไวก็จะ

ไดรับผลของกรรมนั้น ๆ ดังนั้นบุคคลผูเปนโลกาธิปไตย จึงตองเปนบุคคลผูมีปญญาคอยรักษา

ตนเองอยูเสมอ มีความพินิจพิจารณา ใชปญญาไตรตรองอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

การใชหลักธรรมาธิปไตย คือ การถือธรรม ความถูกตอง ความดีงาม และเหตุผลเปน

ใหญ บุคคลผูเปนธรรมาธิปไตย พระพุทธศาสนาสอนวา เมื่อมนุษยตองการความดีงามประโยชน

สุขแกบานเมือง มนุษยก็ตองยึดถือหลักที่เรียกวา “ธรรม” คือ ถือเอาธรรมเปนใหญ ที่ทาง

พระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมาธิปไตย เพราะถามนุษยไมถือเอาธรรมเปนใหญ ไมถือหลักการ    

ไมเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ ก็จะทําให

มนุษยมีจิตใจเอนเอียงหรือเขวไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปนใหญ หรือความนิยมเสียง

สรรเสริญของชาวโลกเปนใหญ  

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึง

ปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มี

ธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล 

ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวย



 ๑๑๗ 

ธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลใน

สังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิต

แทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิด

ความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 

 



 

บทที่ ๕  

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิเคราะห หลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการ

ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะประยุกตหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาใช

ในสังคมไทย โดยผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคในการวิจัยไว ๓ ขอ คือ  

๑. เพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนมา คุณลักษณะและความสําคัญของหลักอธิปไตย 

๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห ความหมาย แนวคิด และประเภทของหลักอธิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาท  

๓.  เพื่อประยุกตใชหลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ เชน 

พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ และขอมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย

ในคร้ังนี้ เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบ และ

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ความเปนมาของหลักอธิปไตย จากการศึกษาวิเคราะหพบวา จุดเร่ิมตนของ

อธิปไตยมาจากการรวมตัวกันของคนในสังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัวซึ่งถือวาเปนหนวยสังคมท่ี

เล็กที่สุด และพัฒนามาเปนสังคมท่ีใหญข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปนชุมชนทางการเมืองของประชาชน

ที่อาศัยอยูรวมกันเปนกลุมในอาณาเขตอันเดียวกัน ในดินแดนที่แนนอน และมีรัฐบาลซึ่งมีอํานาจ

อธิปไตยและความเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืน ๆ รัฐก็ถูกจัดต้ังข้ึนดวยเจตนารมณของ

มนุษยเองที่ตองการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเพื่อความดีงามของการอยูรวมกัน ดังนั้น

อธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยไดเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กับการเร่ิมกอต้ังรัฐจะเห็นไดวารัฐที่สมบูรณนั้น

จะตองมีองคประกอบสําคัญอยู ๔ ประการดวยกัน คือ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอํานาจ

อธิปไตย  

อํานาจอธิปไตย คือ การแสดงออกซ่ึงเอกราชของประเทศหน่ึง ๆ ที่สามารถจะเปนตัว

ของตัวเองในการกําหนดนโยบายของตนเองและนํานโยบายของตนออกบังคับใชไดอยางเต็มที่ 



 ๑๑๙ 

โดยไมตองตกอยูใตคําบัญชาของประเทศอ่ืนใด อํานาจอธิปไตย เปนแนวคิดทางกฎหมายซ้ึงอาจ

แบงออกเปนอํานาจอธิปไตยภายในและอํานาจอธิปไตยภายนอก  

คุณลักษณะของหลักอธิปไตยทั่วไป จากการศึกษาผูวิเคราะหพบวา คุณลักษณะ

ของอํานาจอธิปไตยโดยทั่วไปแลวมีลักษณะสําคัญอยู ๔ ประการ คือ มีความเด็ดขาด  เปนการ

ทั่วไป เปนความถาวร และไมสามารถแบงแยกได ซึ่งทําใหรัฐมีอํานาจบังคับใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และมีอํานาจในการดําเนินกิจการระหวางประเทศ และเนื่องจากอํานาจอธิปไตยเปน

อํานาจสูงสุดแลว จึงไมมีอํานาจใดที่จะมาอยูเหนืออํานาจอธิปไตย เพราะถามีอํานาจอ่ืนมาจํากัด

อํานาจอธิปไตยแลว อํานาจอธิปไตยก็จะไมเปนอํานาจอีกตอไป  และในขณะเดียวกันอํานาจที่มา

จํากัดก็จะกลายเปนอํานาจอธิปไตยใหมข้ึนแทนที่ 

ความสําคัญของหลักอธิปไตยท่ัวไป จากการศึกษาวิเคราะหพบวา ความสําคัญ

ของอธิปไตย หรืออํานาจอธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความสําคัญดังที่กลาวมาแลวนั้น ในการ

ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยนั้น ผูที่เปนเจาของอธิปไตย คือประชาชน และประชาชนนั้นก็ใช

อํานาจอธิปไตยที่ตนมีผานกระบวนการตาง ๆ ทางการเมือง เชน การใชอํานาจอธิปไตยในการ

เลือกผูนําหรือตัวแทนเขามาเปนผูบริหารประเทศชาติแทนตน การมีสวนรวมในการแกปญหา

ในระดับชาติ  และประชาชนยังมีอํานาจในการถอดถอนผูนําหรือตัวแทนที่เลือกแลว แตผูนํานั้น

ไมไดปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน ๆ ก็สามารถที่จะเขาชื่อถอดถอนผูนํานั้นได 

เพราะฉะนั้น อํานาจอธิปไตย จึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับประชาชนที่จะใชเพื่อตรวจสอบรัฐบาล เพื่อ

การเขาไปมีสวนรวมในการบริหารประเทศ การปกครองรัฐ ใหเปนไปอยางถูกตอง และตอบสนอง

ความตองการของเจาของอํานาจที่แทจริง 

ความหมายของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห

พบวา หลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความเปนใหญ ความเปนผูมีอํานาจ 

เชน ในพระพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ พระพุทธเจาเปนผูมีอํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจในการออก

กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ในการยึดถือปฏิบัติสําหรับพระสาวก เรียกวา พระธรรมวินัย ทั้งนี้ในการใช

อํานาจ พระองคก็มิไดทรงใชโดยพละการ แตทรงอาศัยเหตุที่เกิดข้ึนกับพระภิกษุในการบัญญัติ

พระวินัย อํานาจในการบริหาร เชน พระพุทธเจาทรงจัดองคกรสงฆข้ึนเพื่อความสามัคคี และความ

สงบ เรียบรอย ดีงามของหมูคณะในการอยูรวมกันของสงฆ  และอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสินคดี 

เชน เมื่อพระสาวกรูปใดกระทําความผิด พระพุทธเจาจะทรงตรัสเรียกมาตําหนิตอหนาสงฆแลว

ทรงลงโทษ พรอมทั้งทรงบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  



 ๑๒๐ 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับหลัก

อธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะหพบวา แนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตย

ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ไดมีปรากฏอยูในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงตรัสสอน

เกี่ยวกับการเปนผูนํา เปนนักปกครอง นักบริหารที่ดี ดังผูวิจัยไดยกชาดกมากลาวไวเปนตัวอยาง และ

อีกประการหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับหลักอธิปไตยนั้นไดมีปรากฏอยูในพิธีกรรม หรือสังฆกรรมของสงฆกม็ ี

เชน ในพิธีการอุปสมบท พิธีกฐิน พิธีการรับสังฆทาน เปนตน พิธีกรรมเหลานี้ลวนแลวแตชี้ใหเห็น

วาสังฆกรรมของสงฆนั้นจะเปนสังฆกรรมที่สมบูรณไดตองมีสวนรวมของสงฆเสมอ แสดงใหเห็นถึง

ความเสมอภาค ความเทาเทียมกันของสังคมสงฆ และนี้ถือวาเปนพุทธวิธีของการใชหลักอธิปไตย

ของพระพุทธเจาซ่ึงพระพุทธเจาไมไดมอบอธิปไตยนี้ใหกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แตทรงใชอธิปไตย

ผานทางคณะสงฆ คือพระพุทธเจามอบอํานาจความเปนใหญใหกับสงฆปกครองดูแลกันเองสวน

พระพุทธองคก็ทรงอยูเบ้ืองหลังคอยกํากับดูแลอีกที 

ประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห

พบวา ประเภทของหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได

ตรัสไวในสังฆีติสูตรวา อธิปไตยนั้นมีอยู ๓ ประเภทดวยกัน คือ อัตตาธิปไตย คือการถือตนเองเปน

ใหญ โลกาธิปไตย คือการถือความนิยมของหมูชนเปนใหญ และประเภทท่ีสาม ธรรมาธิปไตย คือ

การถือธรรม ความถูกตอง ความดีงาม และเหตุผลเปนใหญ หลักอธิปไตยทั้งสามประเภทนี้

พระพุทธเจาทรงตรัสยกยองธรรมาธิปไตยวาเปนหลักอธิปไตยที่ควรทําใหเกิดมีข้ึนในตนและสังคม

เพื่อความสงบสุขรมเย็นของสังคม 

ทั้งนี้ ตามหลักอธิปไตยทั้ง ๓ ประการนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสสอนพระสาวกเพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติธรรมเทานั้น ไมไดเกี่ยวกับเร่ืองของการเมืองการปกครอง แตก็สามารถที่จะ

ประยุกตใชไดเพราะจุดประสงคที่พระพุทธองคทรงตรัสหลักธรรมนี้คือ สอนใหมนุษยรูจักใชสติ 

เปนตัวนําหนา ใชปญญาเปนตัวปฏิบัติ และใชธรรมะ เปนหลักยัน ซึ่งหลักคําสอนนี้เปนการเตือน

ใหมนุษยมีสติ กอนที่จะใชปญญา เพราะเหตุของความไมสงบ ความขัดแยง ที่เกิดข้ึนในโลกนี้ 

มักจะเกิดมาจากการใชปญญาเปนตัวนําหนา ใชความเกง ความกลา ความสามารถ โดยไมไดใช

สติไตรตรองใหรอบคอบกอน เมื่อเปนเชนนี้ ผลก็คือ ทําใหเขาใจผิด คิดผิด พูดผิด ทําผิด ประกอบ

อาชีพผิด พอมาไดสติภายหลังก็สายเกินไป เพราะไดกอความผิดความชั่วไปแลว 
 

 

 

 



 ๑๒๑ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัย

พบวา หลักอธิปไตย ในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความเปนใหญ เปนผูมีอํานาจ และ

อํานาจดังกลาวนี้ในพระพุทธศาสนามีอยู ๓ ประเภท คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ

ธรรมาธิปไตย  อธิปไตยทั้งสามประเภทนี้  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกยอง

ธรรมาธิปไตยวาเปนเลิศ เพราะเปนการใชอํานาจโดยธรรม คือ ถือหลักการความจริง ความถูกตอง 

ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง ดังนั้น

ประเด็นที่นาสนใจ เกี่ยวกับหลักอธิปไตยทางพระพุทธศาสนา ที่จะนํามาประยุกตใชใหเปน

ประโยชนแกสังคมในปจจุบัน เปนแนวทางในการปฏิบัติของคนในสังคมเพื่อการอยูรวมกันอยาง

เปนสุข และกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคมประเทศชาติได โดยผูวิจัยจะไดยกหลัก

ธรรมาธิปไตย อภิปราย ดังตอไปนี้ 

๑. การประยุกตใชหลักธรรมาธิปไตยในสังคมไทย  

พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึงปฏิบัติตอ

กัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มีธรรมเปน

เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล ความ

ถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวยธรรม 

เพราะเม่ือบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลในสังคมอยู

รวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิตแทนที่จะกอ

ปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิดความสงบสุข

รมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 

การประยุกตใชหลักธรรมาธิปไตยกับเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจที่ควรจะเปนตามแนวพุทธ จากทัศนะของพระพุทธศาสนา กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจควรจะเปนส่ือ นําไปสูชีวิตที่สูงสงและดีงาม การผลิต การบริโภค และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอยางอ่ืน ไมใชเปนจุดมุงหมายในตัวของมันเอง แมเปนส่ือและจุดมุงหมายที่กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ จะตองนําไปใหถึงก็คือ การพัฒนาสวัสดิการภายในบุคคล ภายในสังคม และภายใน

ส่ิงแวดลอม ในระบบเศรษฐกิจนี้มีบุคคลผูที่เกี่ยวของกันอยู ๒ กลุม คือ  



 ๑๒๒ 

บุคคลกลุมแรก ประกอบดวยผูประกอบการ ซึ่งเปนเจาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน 

ผูลงทุน นายจาง ผูบริหารระดับสูงของกิจการตาง ๆ สวนบุคคลกลุมที่สอง เปนกลุมทั่ว ๆ ไปและ

ในทางพระพุทธศาสนาไดกําหนดหลักจริยธรรมสําหรับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทั้งสองกลุม ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

หนาที่ของผูเปนนายจางที่ ดี นายจาง คือ กลุมบุคคลที่เปนเจาของกิจกรรทาง

เศรษฐกิจ นายจางที่ดีควรใหการดูแลและบํารุงลูกจางหรือคนงานทั้งหลาย ในลักษณะดังตอไปนี้ 

๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย และความสามารถ 

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงาน และความเปนอยู 

๓. จัดสวัสดิการดีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 

๔. มีส่ิงของพิเศษที่ไดมาก็แบงปนให 
๕. ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร 
หนาที่ของลูกจางที่ดี ควรปฏิบัติหนาที่ที่ดีเพื่อใหนายจางมีความพึงพอใจ และมีความ

เมตตา ซึ่งจะชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน 

๑. เร่ิมทํางานกอนนายจางเสมอ 

๒. เลิกงานทีหลังนายจาง 
๓. รับเอาเฉพาะส่ิงของและคาตอบแทนท่ีนายจางมอบใหเทานั้น 

๔. รับผิดชอบการงานที่รับมอบหมายใหทําดวยความเรียบรอยและดียิ่งข้ึน 

๕. นําความดีของนายจางกิจการที่ดีของนายจาง และกิจการที่ดีของที่ทํางานไปเผยแพร 
ดังนั้น การประยุกตหลักธรรมาธิปไตยมาใชในระบบเศรษฐกิจนั้น เปนการนําเอา

หลักธรรมมาใชในแงของการเก้ือหนุนซึ่งกันและกันของบุคคลผูมีความเก่ียวของกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจใหกาวหนา และการใชหลักธรรมในการสรางความถูกตองใหเกิดข้ึนในระบบการคา 

เพราะเมื่อบุคคลมีธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ ใชธรรมในการดําเนินชีวิตผูคนก็จะไมมีการเอา

รัดเอาเปรียบกัน ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ความยุติธรรมก็จะเกิดข้ึนในระบบการคา หรือการทํา

ธุรกิจประกอบการตาง ๆ  

การประยุกตใชหลักธรรมาธิปไตยในทางการเมือง 

  การประยุกตใชหลักอธิปไตยในทางการเมือง โดยเนนที่ตัวผูปกครองและผูบริหาร ซึ่ง

ผูปกครองตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะตองเปนผูที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีศีลธรรม จริยธรรม ยึด

มั่นในธรรม ใชธรรมในการปกครองพัฒนาประเทศชาติ (ธรรมาธิปไตย) คุณลักษณะของนกัปกครองท่ี



 ๑๒๓ 

ดีตามแนวพระพุทธศาสนานั้น มีหลักคําสอนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ซึ่งเปนสวนชวย

เสริมใหสามารถเปนผูปกครองที่ดีไดตองประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวนดวยกัน คือ 

 ๑. สวนที่เปนบทบาท บทบาทของพระราชาหรือนักปกครองจะตองถือปฏิบัติเพื่อเปน

แบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา หรือผูใตปกครอง เพราะถาผูปกครองหรือผูนํา ๆ ไปในทางที่ผิด 

ผูตามก็จะตามไปผิดดวย  

 ๒. สวนที่เปนหนาที่ สวนที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปฏิบัติ ที่สําคัญที่สุดก็คือ 

ราชสังคหวัตถุ ๔  ๑. (สัสสเมธะ) บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร  ๒. (ปุริสเมธะ)สงเสริมขวัญและ

กําลังใจขาราชการ  ๓. (สัมมาปาสะ) ดูแลประชาชนอยางใกลชิด  ๔. (วาชเปยะ)มีวาทะดูดด่ืมใจ  

 ๓. สวนที่เปนคุณธรรม เปนส่ิงที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนใน

ตน ไดแกคุณธรรม คุณธรรมเหลานี้ประกอบดวย ๑). พรหมวิหาร ๔  ๒). อคติ ๔      ๓). หลัก

ทศพิธราชธรรม ๔). จักรวรรดิวัตร รายละเอียดดังที่กลาวมาแลวในเบ้ืองตน 

 สวนบุคคลที่จะเขามาเปนบุคคลสําคัญในการบริหารประเทศชาติและใชอํานาจที่

ประชาชนมอบใหนั้น ไมวาจะเปนในอดีต หรือแมแตปจจุบันนี้ จะตองเปนบุคคลผูที่เปนบัณฑิต 

เปนสัตบุรุษ มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมในการบริหารงาน และในทางพระพุทธศาสนา

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตรัสถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลที่จะเขามาทํา

หนาที่ในการบริหาร และเปนนักบริหารที่ดี ไวดังนี้ 

๑. มีปญญามองการไกล (Conceptual Skill) คือ ความชํานาญในการใชความคิด 

๒. จัดการธุระไดดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Technical Skill) คือความชํานาญ

ดานเทคนิค 

๓. พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี (Human Relation Skill) คือ 

ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 

 ๔. รูอะไรผิดอะไรถูก การรูจักส่ิงที่กอประโยชนในปจจุบัน  

๕. รูอะไรควรไมควร เพียงรูอะไรผิดอะไรถูกยังไมพอ ตองรูลึกเขาไปอีกวาส่ิงที่ถูกหรือผิด

นั้น สมควรหรือไมสมควรเพียงใด  

๖. รูจักประโยชนและมิใชประโยชน เมื่อรูวาส่ิงที่ทํานั้นถูกตอง เหมาะสม จะตองพิจารณา

ตอไปวาจะกอใหเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด 

 ดังนั้น ไมวาจะเปนนักปกครองหรือนักบริหาร ลวนแลวแตเปนบุคคลที่มีบทบาทหนาที่

ในการเปนผูนําหมูคณะ หากเมื่อใดที่ผูปกครองหรือผูบริหารซึ่งเปนผูนําขาดศีลธรรมในจิตใจไมมี

ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ประชาชนและหมูคณะก็จะเกิดความเดือดรอน สังคมเกิดความไมสงบ



 ๑๒๔ 

สุข ไมมีระเบียบวินัยและปญหาตาง ๆ ก็จะตามมา ดังนั้นนักปกครองหรือนักบริหารที่ดีจึงจําเปน

จะตองสรางศีลและวินัยใหเกิดมีข้ึนในตน ปลูกฝงใหประชาชนมีระเบียบวินัยในการอยูรวมกันใน

สังคมเพื่อความสงบสุขเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

การใชหลักอธิปไตยในสังคมไทย จากการศึกษาวิเคราะหพบวา หลักอธิปไตยตาม

แนวพระพุทธศาสนามี ๓ ประเภท คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย  

การใชหลักอัตตาธิปไตย คือ การถือตน ฐานะ ศักด์ิศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง เปนใหญ 

บุคคลที่เปนอัตตาธิปไตย พระพุทธศาสนาสอนใหใชหลักธรรม คือ อคติ ๔ คือ ๑) ฉันทาคติ 

ลําเอียงเพราะชอบ ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ๔) ภยาคติ 

ลําเอียงเพราะกลัว  และพรหมวิหาร ๔ คือ ๑) เมตตา มีความรัก ๒) กรุณา มีความสงสาร  ๓) 

มุทิตา มีความเบิกบานยินดี  ๔) อุเบกขา มีใจเปนกลาง เพราะบุคคลผูมีจิตต้ังมั่นแลวจะมีอารมณ

แนวแน ไมกระสับกระสาย ไมเลอะเลือน และบุคคลผูเปนอัตตาธิปไตยพึงละอกุศล บําเพ็ญส่ิงที่

เปนกุศล ทําตนใหบริสุทธิ์อยูเสมอ 

การใชหลักโลกาธิปไตย คือ การถือโลกเปนใหญ ความนิยมชมชอบ เสียงสรรเสริญ

ของชาวโลกเปนใหญ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แมจะเปนส่ิงที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็

ตาม ก็ทําไปตามความคิดเห็นของชาวโลก ซึ่งบางคร้ังเปนการทําใหตัวเองออนแอ หรือเปนการลบ

หลูเกียรติและชื่อเสียงของผูอ่ืนก็ทําตามเพราะเช่ือคนสวนมาก ฉะนั้นบุคคลผูเปนโลกาธิปไตย 

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเชื่อเร่ืองกรรม เร่ืองของกฎแหงกรรม วาบุคคลใดที่ทํากรรมใดไวก็จะ

ไดรับผลของกรรมนั้น ๆ ดังนั้นบุคคลผูเปนโลกาธิปไตย จึงตองเปนบุคคลผูมีปญญาคอยรักษา

ตนเองอยูเสมอ มีความพินิจพิจารณา ใชปญญาไตรตรองอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

การใชหลักธรรมาธิปไตย คือ การถือธรรม ความถูกตอง ความดีงาม และเหตุผลเปน

ใหญ บุคคลผูเปนธรรมาธิปไตย พระพุทธศาสนาสอนวา เมื่อมนุษยตองการความดีงามประโยชน

สุขแกบานเมือง มนุษยก็ตองยึดถือหลักที่เรียกวา “ธรรม” คือ ถือเอาธรรมเปนใหญ ที่ทาง

พระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมาธิปไตย เพราะถามนุษยไมถือเอาธรรมเปนใหญ ไมถือหลักการ    

ไมเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ ก็จะทําให

มนุษยมีจิตใจเอนเอียงหรือเขวไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปนใหญ หรือความนิยมเสียง

สรรเสริญของชาวโลกเปนใหญ  

 



 ๑๒๕ 

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึง

ปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มี

ธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล 

ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวย

ธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลใน

สังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิต

แทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิด

ความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 
 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้พบวา หลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนานั้นถึงจะเปนหลัก

คําสอนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแกพระสาวกเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติธรรม

เทานั้น แตเมื่อศึกษาวิเคราะหแลวพบวา สามารถที่จะนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดดังที่

กลาวมาแลวนั้น จะเห็นวาสังคมไทยปจจุบันที่เกิดความวุนวาย เกิดความขัดแยง ความเห็นไม

ตรงกัน หรือแมแตปญหาสังคมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ลวนมาจากความเห็นแกตัวของมนุษยเองทั้งส้ิน  

ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนานั้นยังมีประเด็นที่นาสนใจ 

และควรที่จะทําความเขาใจใหชัดเจน เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม ดังนี้ 

๑. ในทางคณะสงฆควรมีการศึกษาและนําเอาหลักอธิปไตยมาประยุกตใชกับการ

บริหารกิจการคณะสงฆ 

๒. ในทางบานเมืองก็ควรที่จะมีการศึกษาและทําความเขาใจ เกี่ยวกับหลักอธิปไตย

เพื่อนําไปประยุกตใชทั้งในดานการวางแผน กําหนดนโยบาย ในการบริหารบานเมือง 

๓. การบริหารในทุกภาคสวนทั้งทางศาสนจักรและทางอาณาจักร ควรที่จะมีการสราง

หลักธรรมาธิปไตยใหเกิดข้ึนในสังคมทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 



 ๑๒๖ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิเคราะห หลักอธิปไตย ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ี ผูวิจัยเห็น

วายังมีประเด็นที่ยังตองศึกษาอีกหลายประการเกี่ยวกับการประยุกตใชอธิปไตยในสังคมปจจุบัน 

โดยผูวิจัยเห็นวาควรมีการทําวิจัยในเร่ืองตอไปนี้ 

๑.  ควรมีการศึกษาการสรางหลักธรรมาธิปไตยใหเกิดข้ึนในสังคมไทย เพื่อเปนการ

พัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการดํารงอยูดวยธรรม และเปนสังคมที่อุดมดวยธรรม 

๒.  ควรมีการศึกษาการประยุกตหลักธรรมาธิปไตยไปใชในหลักการทําธุรกิจ เพื่อให

เกิดความยุติธรรมในการทําธุรกิจ 

๓.  ควรมีการศึกษาการใชหลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เปนแนวทางในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตย ใหเปนประชาธิปไตยที่อุดมไปดวยธรรม 



 

บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาบาลี - ไทย 
 
 ก. ขอมูลชั้นปฐมภูมิ  (Primary Sources) 
 
การศาสนา, (กรม) กระทรวงศึกษาธิการ. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง. เลมที่ ๑-๔๕ 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐,  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

__________.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

_________.  อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร :   

 โรงพิมพมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ ๒๕๓๒. 

_________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

 กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ ๒๕๓๙. 

_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

 วิญญาณ ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม.  กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 

 ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

(๑)  หนังสือ 

โกวิท วงศสุรวัฒน, รศ.ดร. หลักรัฐศาสตร. ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถานสํานัก ธรรมศาสตร

และการเมือง ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร หา

วิทยาลัยเกษตรศาสตร,  มปป.  

__________.พื้นฐานรัฐศาสตรกับการเมืองในศตวรรษที่ ๒๑. พิมพคร้ังที่ ๒, นครปฐม:                     

โรงพิมพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําแพงแสน, ๒๕๔๖. 



 ๑๒๘ 

คณาจารยแหงโรงพิมพเล่ียงเชียง. นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน. พิมพคร้ังที่  ๒, กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๓๕. 

__________. วินัยมุข เลม ๑ ฉบับมาตรฐาน. พิมพคร้ังที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเล่ียงเชียง, 

๒๕๓๕. 

จักษ พันธชูเพชร. การเมืองการปกครองไทย: มิติทางประวัติศาสตร และสถาบันทาง

การเมือง. พิมพคร้ังที่ ๔, กรุงเทพมหานคร: มายด พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๕. 

จันทิมา  เกษแกว,ผศ.การเมืองการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 

๒๕๔๐. 

จํานง ทองประเสริฐ. แบบเรียนศาสนาสากล. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๐. 

จํานง อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. พิมพคร้ังที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘. 

__________. การศึกษาเพื่อชีวิต: คณะกรรมการวิชาบูรณาการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและ

ชีวิต. พิมพคร้ังที่ ๓, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

๒๕๔๓. 

__________. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพคร้ังที่ ๙, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

จิรโชค วีระสัย, และคณะ. รัฐศาสตรทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๖. 

จุมพล  หนิมพานิช. สถาบันทางการเมือง ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทาง

รัฐศาสตร. หนวยที่ ๑-๙, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 

เฉลิมพล  โสมอินทร. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๖. 

ชรินทร สันประเสริฐ. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสรางอํานาจทางการเมือง. 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 

ชลธี  ยังตรง. ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 



 ๑๒๙ 

เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ. หลักรัฐศาสตร. พิมพคร้ังที่ ๗, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสมาคมนัก

สังคมศาสตร, ๒๕๑๕. 

น.ท.พระศรฤทธ์ิรณชัย (ร.น).ธรรมของนักปกครองท่ีดีตองมีศีลธรรม ๑๐ ประการ. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสุวรรณภูมิ, มปป. 

นิตย  สัมมาพันธ (รศ.). การบริหารเชิงพุทธ. พิมพคร้ังที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พร้ินต้ิง 

เฮาส, ๒๕๒๙. 

บรรพต วีระสัย และสุขุม นวลสกุล. แนวคําบรรยายรัฐศาสตรทั่วไป. พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, มปป. 

บูฆอรี  ยีหมะ (ดร). ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดสามลดา, 

๒๕๕๐. 

ประยงค  สุวรรณบุบผา. รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๑. 

ปรีชา  ชางขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สามัคคีสาสน จํากัด, ๒๕๔๐ 

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม). สังฆาธิปไตยระบอบการปกครองสงฆ , 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจริญอักษร, ๒๕๕๐. 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). การสรางสรรคประชาธิปไตย. พิมพคร้ังที่ ๘, กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

__________.คูมือดําเนินชีวิต. พิมพเปนธรรมบรรณาการในงานฌาปนกิจศพ นายไพบูลย ศิริ

วัฒนา, กรุงเทพมหานคร: ๒๕๒๐. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวินดาตาโปรดักส, 

๒๕๔๘. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพคร้ังที่ ๙, 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

__________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ. พิมพคร้ังที่ ๓, พระนคร: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

__________.มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน.คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๒. 



 ๑๓๐ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).รัฐศาสตรและจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘. 

พระภาวนาวิริยคุณ. รัฐศาสตรเชิงพุทธ บทวิเคราะหทักษิโณมิคส. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

กราฟฟคอารตพร้ินต้ิง จํากัด, ๒๕๔๖. 

พระมหาณรงค กนฺตสีโล. จุดเดนของพระพุทธศาสนา. พิมพคร้ังที่ ๑, กรุงเทพมหานคร: ทรีโอ
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