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บทคัดย่อ

 ทศันะเรือ่งผูป้กครองและระบอบการปกครองทีดี่ เป็นเร่ืองทีป่รัชญาการเมอืงสนใจศกึษาและบรรดา

ผู้รู ้ในสาขาน้ี ทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก ได้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย แนวคิด(ข้อเสนอ)  

ของพวกเขา มีความเห็นตรงกันอยู่บ้างแต่อาจใช้ข้อความต่างกัน จาณักยพราหมณ์ ในโลกตะวันออก  

เรียกว่า ธรรมราชา ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกันกับแนวความคิดของเล่าจื้อ ขงจื้อ โสเครตีส เพลโต และอาริสโต

เติล ได้แก่การเป็นผู้มีปัญญาฉลาดสามารถ มีคุณธรรม มุ่งสร้างความสงบสุขของประชาชนส่วนใหญ ่

เป็นท่ีตั้ง หน้าที่หลักอันส�าคัญคือการบริหารประเทศเพ่ือสร้างความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ทางเศรษฐกิจ  

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความเชื่อม่ัน หรือความไว้วางใจให้เกิดแก่ประชาชน 

เพลโต เรียกว่ากษัตริย์นักปรัชญา หรือราชาปราชญ์ (Philosopher King) ซ่ึงในรายละเอียดของแนว 

ความคิดนั้นมีข้อแตกต่างกันพอสมควรเพราะเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมท่ีต่างกัน  

โดยนยันีธ้รรมราชาในทัศนะของจาณักยพราหมณ์ซ่ึงมีพืน้ฐานจากศาสนาฮนิดูย่อมแตกต่างจากธรรมราชา

ในความหมายของศาสนาพุทธซึ่งในอดีตมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นแบบ เป็นสุดยอดแห่งผู้น�า ผู้เป็น

นกัปราชญ์ และเป็นผูท้รงธรรม ซึง่สบืทอดมาถงึในยคุปัจจบุนักม็ธีรรมราชา ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ คอื

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี 

พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการได้ตามพระปฐม- 

บรมราชโองการ ท่ีทรงประกาศไว้อย่างต่อเน่ืองยาวนานถึง ๗๐ ปี นับว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยบุคคล

และสุดยอดแห่งธรรมราชาอย่างแท้จริง

	 ค�ำส�ำคัญ: วิถีแห่งผู้น�า, ระบอบการปกครอง, ธรรมราชย์



222 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๖๐

ABSTRACT

 Attitudes towards a good ruler and good ruling system is a significant topic for 

discussion in the realm of political philosophy with various solutions from sages. Political 

views of sages from the East to the West seem to be similar in some trends but different 

in wording. Janakayabhrama in the East world named a good ruler “Dhammaraaja”  

as those of Laozu, Confucious, Socrates, Plato and Aristotle. Main charactors of such  

a status are wise and capable persons with morality aiming to enhance peaceful atmosphere 

for majority of population in his state. Core missions of the ruler must be state administrator 

for prosperities, wealthy and sustainability of state economy as well as safety for lives 

and properties of state cintizens with their reliability. In the West, Plato identifies  

the status as “Philosopher King” which rarely differs from that of Janakayabhrama due 

to different context of society. Implication can be noticed that Dhamaraja in religious 

sense between Bhraminism and Buddhism with a prototype of King Asoka the Great  

are quite different due to the character as the great leader, the supreme sage and  

right. Recently, the successor of the Great king in Thailand was King Rama IX Phrabat 

Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej of Chakri Dynesty who just  

passed away. During his 70 years of his reign his most benevolent deeds in his kingship 

contributed to the the betterment of Thai people so as the first vow on his enthronment 

ceremony. He has been unforgettably acknowledged as the genious and supreme ruler 

as Dhammaraja exactly.

 Keywords : The path of Ruler, Ruling System, Dhammaraj
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บทน�ำ
 เมือ่พดูถงึทัศนะเรือ่งผูป้กครองและระบอบการปกครองทีดี่ มปีระเด็นท่ีนา่สนใจไต่ถามหลายประการ 

หนึ่งในประเด็นนั้นซึ่งผู้เขียนสนใจและจะพิจารณาในบทความนี้คือผู้น�าหรือผู้ปกครองท่ีดีเป็นอย่างไร  

และระบอบการปกครองที่ดีเป็นอย่างไร ค�าถามนี้มีนักคิด นักปราชญ์ทั้งทางตะวันออกและตะวันตกได้ให้

ค�าตอบไว้มากมายดังจะเห็นได้จากต�าราด้านปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) ซึ่งเป็นปรัชญาที่

ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและรัฐ เช่น ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของรัฐ สิทธิอันชอบธรรมที่จะ

ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างเสรีภาพของปัจเจกบุคคล กับอ�านาจรัฐ
1
 หรือบางแห่งอธิบายว่า ปรัชญา

การเมืองคือการแสวงหาชีวิตที่ดี แสวงหาชีวิตที่ควรจะเป็น แสวงหาค่านิยมที่ดีในการปกครอง สถาบัน

ทางสังคมที่ดีในการปกครอง
2
 นั่นคือปรัชญาการเมืองเป็นวิชาที่ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิดหรือทฤษฎี หรือ

ลัทธิในทางการเมืองและการปกครอง รวมถึงการบริหารรัฐหรือประเทศด้วย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ

การปกครองและผู้ปกครอง สถานะของรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชน จริยธรรมของนักการเมือง การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการศึกษาเพ่ือแสวงหาค�าตอบในการที่

จะได้สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับการเมืองการปกครองของมนุษยชาตินั่นเอง ในบทความนี้จะยกแนวความคิดของ 

นักปรัชญาบางท่านท่ีสนใจในประเด็นค�าถามท่ีตั้งไว้ และแสดงให้เห็นถึงวิถีแห่งผู้น�าท่ีเป็นธรรมราชย์  

จอมปราชญ์ จอมธรรม ดังต่อไปนี้

	 ๑.	แนวควำมคิดของนักปรัชญำตะวันออก	ในที่นี้จะขอยกมาพอเป็นตัวอย่าง ประกอบด้วย

  ๑) จำณักยพรำหมณ์หรือเกำฏิลยะ
3
 ได้เสนอแนวความคิดทางการเมืองการปกครองไว้หลาย

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองการก�าเนดิรัฐและหน้าทีข่องรัฐ อ�านาจ การบริหารการปกครอง คณุสมบติัของ

ผู้ปกครองรัฐ คุณสมบัติของข้าราชการ การทหาร และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลจาก

ศาสนาพราหมณ์หรอืคมัภร์ีพระเวทนัน่เอง จะเหน็ได้ชดัจากแนวคิดเรือ่งชนชัน้วรรณะ คอื พราหมณ์ กษตัรย์ิ 

แพศย์ ศูทร ซึ่งแต่ละคนต้องปฏิบัติตามที่วรรณะตนก�าหนดอย่างเคร่งครัด
4
 เขาได้ก�าหนดหน้าที่ความรับ

ผิดชอบของรัฐในฐานะที่เป็นกษัตริย์ไว้ ดังนี้ (๑) รัฐต้องเป็นผู้รักษากฎหมายและการลงโทษ คือ เป็นผู้

 1
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมศัพท์ปรัชญำอังกฤษ-ไทย	ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	พ.ศ.	๒๕๔๘, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๗๙.

 2
 http://www.iep.utm.edu/polphil/สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

 3
 เกดิเมือ่ราวพทุธศกัราช ๑๑๗ เป็นอคัรมหาเสนาบดหีรอืปโุรหติของพระเจ้าจันทรคปุต์ซึง่เป็นปูข่องพระเจ้าอโศก

มหาราช เป็นผู้แต่งคัมภีร์อรรถศาสตร์หรือที่เรียกว่า The Kautiliya Arthasastra ดู พระมหาดวงเด่น ติาโณ, “ศึกษา

วเิคราะห์แนวคดิปรัชญาการเมอืงของจาณกัยะ”, สำรนพินธ์	หลกัสูตรปรญิญำพทุธศำสตรดษุฎบีณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐-๖๔.

 4
 สมบัติ จันทรวงศ์ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ปรัชญำกำรเมือง	หน่วยที่	๘-๑๕:	ปรัชญำผู้ปกครองในคัมภีร์

อรรถศำสตร,์ พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๖๒๓.
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ก�าหนดให้แต่ละคนให้ท�าหน้าท่ีของตน (๒) รัฐต้องเป็นผู้คุ้มครองรักษาความสงบและป้องกันภัย เช่น  

การคุ้มครองปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (๓) รัฐต้องเป็นผู้ให้บริการทางสังคม อุปถัมภ์บ�ารุง 

ผู้อ่อนแอ (๔) รัฐคือผู้ส่งเสริมสั่งสอนจริยธรรมทางศาสนา (๕) เป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็นนาย เป็นผู้มี 

อปุการคุณ (๖) เป็นทีพ่ึง่ของคนทกุหมูเ่หล่า (๗) เป็นครผููป้ระเสรฐิ เป็นบดิามารดา เป็นพีช่าย (๘) เป็นพลงั

ของคนอ่อนแอ

  อีกอย่างหนึ่ง พระราชาในฐานะรัฐ จะต้องมีปรีชาสามารถในการบริหารบ้านเมือง พึงปฏิบัติ

พระองค์เหมือนนายมาลาการท่ีน�ากล้าไม้ท่ีถอนขึ้นแล้วไปปลูกใหม่ เลือกเก็บดอกไม้จากต้นไม้ที่มีดอก 

บ�ารุงต้นไม้เล็ก ๆ ให้โต ต้นไม้ที่สูงเกินไปก็โน้มให้ต�่าลงมา ต้นไม้ที่รวมกันอยู่หนาแน่นก็ถอนท้ิงเสียบ้าง 

ต้นไม้ทีม่หีนามแหลมคมกก็นัให้อยูน่อกสวน และดแูลเอาใจใส่ต้นไม้ทีเ่จริญงอกงามดีแล้ว พระราชาทีท่รง

ปฏิบัติเช่นนี้ย่อมด�ารงอยู่ในราชสมบัตินาน
5
 หน้าท่ีเหล่านี้ท�าให้เราได้เห็นว่ารัฐท่ีแท้จริงของจาณักยะนั้น

มีหน้าที่ ๒ อย่าง คือ รับประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และท�าให้ประชาชน

อยู่ดีกินดีมีสุข อันแสดงถึงนัยการบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารใช้นโยบายจัดการด้านเศรษฐกิจให้มี

ฐานะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ ์

  รปูแบบการบรหิารปกครองทางการเมอืงของจาณกัยะ เป็นรปูแบบอ�านาจทีย่ดึโยงอยูกั่บกษตัรย์ิ 

แต่ท้ังนีก้ษตัรย์ิเองกถู็กครอบง�าด้วยความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ ท�าให้หลกัปรชัญาการเมอืงการปกครอง

หรอืหลกัปฎิบตัพิระราชกรณยีกจิเกีย่วโยงกบัหลกัอภปิรชัญาและหลกัจรยิศาสตร์ทางศาสนาพราหมณ์ เช่น 

พระราชกรณยีกิจในแต่ละวนัทีจ่าณกัยะก�าหนดไว้ส�าหรบักษตัรย์ิจะมกิีจกรรมทางศาสนาพราหมณ์เข้ามา

เกี่ยวข้องถึง ๓ ช่วงเวลาในหนึ่งวัน กล่าวคือ (๑) ช่วงตื่นบรรทม หมายถึง ทรงเสด็จตื่นจากบรรทมตอน 

เช้ามดื จะทรงฟังเสยีงดนตรหีรอืขบักล่อมบูชาเทพ อ่านพระคมัภร์ี สาธยายมนต์ สวดสรรเสริญเทพพระเจ้า 

(๒) ช่วงเช้าสว่าง หมายถึง จะทรงสนทนาธรรมกับปุโรหิตาจารย์และรับพรจากนักพรตเพื่อความเป็น 

สิริมงคลเจริญรุ่งเรือง (๓) ช่วงก่อนบรรทม หมายถึง ทรงสาธยายมนต์ สวดสรรเสริญบูชาเทพพระเจ้า 

และทรงฟังดนตรีหรือขับกล่อมบูชาเทพก่อนบรรทม จะเห็นได้ว่า ความเชื่อด้านอภิปรัชญาท่ีว่าจะท�าให้

พระเจ้าโปรดปรานนัน้น�าไปสูก่ารอ้อนวอน ขบักล่อมด้วยเสียงดนตรี หรือการสวดพรรณนาคณุของพระเจ้า 

ยิ่งท�ามากก็จะเป็นท่ีโปรดปรานมาก จัดว่าเป็นความดีในมุมมองของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ กล่าวคือ 

เป็นพ้ืนฐานให้เกิดหลกัปฏบัิตทิางจรยิศาสตร์ มกีารบชูายญัหรอืถวายสงัเวยในสิง่ทีพ่ระเจ้าหรอืพระพรหม

ชื่นชอบ 

  จาณักยะได้แบ่งประเภทระบบการเมืองการปกครองซึ่งยึดโยงอยู่กับกษัตริย์ ที่เรียกว่าราชา- 

ธิปไตย โดยแบ่งประเภทกษัตริย์หรือราชาออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ธรรมราชา (Dharma Vijayin) 

 5
 ราชบัณฑิตยสถาน, รำชนีติ-ธรรมนีต,ิ (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จ�ากัด, ๒๕๓๕), หน้า ๘, ๑๙, ๓๘, ๔๐ 

และ Radhakrishna Choudhary, Kautily’s	Political	Ideas	and	institution, p. 244.



225วิถีแห่งผู้น�ำและระบอบกำรปกครอง : ธรรมรำชย์ จอมปรำชญ์ จอมธรรม

หมายถึง กษัตริย์ที่ดี ๒) โลภะราชา (Lobha Vijayin) หมายถึง กษัตริย์ที่มีแต่ความโลภ ๓) อสูรราชา 

(Asura Vijayin) หมายถึง กษัตริย์ที่มีแต่ความโหดเหี้ยม แย่งชิงทุกอย่างจากผู้แพ้ แม้แต่ภรรยาและลูก
6
 

ในราชา ๓ ประเภทนี้ จาณักยะยกย่องธรรมราชาว่าเป็นประเภทการเมืองการปกครองแห่งรัฐที่ดีที่สุด 

เหมาะที่จะสร้างระบบการปกครองท่ีจะน�าความสุขมาสู่ประชาชน โดยมีราชาคือรัฐบริหารประเทศ  

มีปุโรหิตและคณะที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน�าพระองค์ เขาได้วางหลักคุณสมบัติของผู้ปกครองท่ีดีไว้ ดังนี้  

(๑) จะต้องมีชาติตระกูลเจ้าศักดินา (๒) มีลักษณะเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาได้ (๓) มีความเป็นกันเองกับ 

ผูน้้อย (๔) เป็นคนมอีดุมการณ์หรอืเป้าหมายมุง่มัน่ (๕) มคีวามซือ่สตัย์และจริงใจ (๖) เป็นผูม้ปัีญญา ฉลาด

สามารถ (๗) มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
7
 

  นอกเหนือจากนั้น ยังมีคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ อีก ที่ผู้น�าคือกษัตริย์ควรจะมี คือ ต้องเคร่งครัด

ในวินัย ต้องเรียนศึกษายุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ทัณฑนิติ คณิตศาสตร์ ปรัชญา พระเวท 

เศรษฐศาสตร์
8
 และนอกจากนี้ยังควรศึกษาศิลปวิทยา คือ วิชาขับร้อง ฟ้อนร�า วาดรูป ประโคมดนตรี  

ช่างศิลป์ การยิงธนู
9
 เพราะวิชาเหล่านี้จะช่วยขัดเกลาสติปัญญาให้กษัตริย์นั้นได้รู้หลักผิดถูก ควรหรือ 

ไม่ควรท�าอะไร เมื่อเจอปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะมีวุฒิภาวะ กล่าวคือ ผู้น�าจะต้อง 

มีการศึกษาสามารถขจัดศัตรู ๖ ประการได้ คือ ตัณหา ความโกรธ ความโลภ มานะ ความหยิ่งยโส และ

ความเพลินลุ่มหลง
10

 รัฐของจาณักยะนั้นเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ ด้วยเหตุนี้จาณักยะจึงใส่ใจ

ในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของกษัตริย์ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ (๑) ระยะด�ารงอยู่ใน 

พระครรภ์ พระราชินีจะต้องปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาขอพรให้เทวดาคุ้มครองอ�านวยชัย ท�าการ 

เซ่นสรวงเครือ่งสกัการบูชาข้าวของสิง่ของถวายพระเจ้าทัง้หลาย ต้องเรยีนรูพ้ฒันาการทารกในครรภ์ ตลอด

ถึงรู้การดูแลรักษาบ�ารุงครรภ์ให้สมบูรณ์ปลอดภัยในแต่ละเดือน (๒) ระยะพระกุมารน้อย คือ หลังประสูติ

เป็นพระกุมารที่ยังทรงพระเยาว์จะต้องท�าบุญใหญ่รับขวัญ ตั้งชื่อพระนาม จัดท�าพิธีทางศาสนาก�าจัด 

 6
 Sarvepalli Radhakrishnan, History	 of	 Philosophy	 Eastern	 and	Western, (London: Urwin  

Brothers Limited Working, 1952), p. 115. อ้างใน ลุยง ตรัยไชยาพร, “การศึกษาเปรียบเทียบความคิดทางการเมือง
ในคัมภีร์อรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะกับแนวความคิดในหนังสือเรื่องเจ้าของมาเคียเวลลี”, วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตร 
มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๖.

 7
 R.P. Kangel, The	Kautilya	Arthasastra	Book	III	A	Study, (India: University of Bombay, 1965), 

p. 129.

 8
 สมบัติ จันทรวงศ์ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ปรัชญำกำรเมือง	หน่วยที่	๘-๑๕:	ปรัชญำผู้ปกครองในคัมภีร์

อรรถศำสตร์, หน้า ๖๒๗.

 9
 ราชบัณฑิตยสถาน, รำชนีติ-ธรรมนีต,ิ หน้า ๘๑.

 10
 R. Shamasastry, Kautilya’s	 Arthasastra, (India: Rama Rao at Mysore Printing and House  

Mysore, 1967), p. 15.
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ปัดเป่าและรักษาคุ้มครองให้บริสุทธิ์ พึงประคับประคองทะนุถนอม เมื่อพระโอรสมีพระชนมายุ ๕ ขวบ  

พึงเริ่มมอบการศึกษาฝึกฝนอบรมสั่งสอน เฆี่ยนตีให้รู้ศาสตร์ต่าง ๆ ท้ังทางโลกและทางธรรม จนถึง 

พระชนมายุ ๑๖ พรรษา (๓) ระยะเจริญวัย คือ พอพระโอรสมีพระชนม์มายุ ๑๖ ปี ก็พึงวางพระโอรส 

ในฐานะเป็นเพื่อนเป็นสหาย จัดสภาพแวดล้อมสังคมและบุคคลที่ดีพร้อมไว้ส�าหรับพระโอรส แนวคิด 

ดังกล่าว เป็นความเช่ือในหลักการท่ีว่ามนุษย์เป็นคนดีได้เพราะอาศัยการฝึกฝนอบรมและสภาพแวดล้อม

เป็นเครื่องหล่อหลอม

 	 ๒)	เล่ำจื้อ	(Lao	Tzu) นักปราชญ์ชาวจีน มีชีวิตอยู่ในช่วงก่อน พ.ศ. ๓๓ เกิดที่แคว้นขู่ ซึ่งใน

ปัจจุบันคือบริเวณ อ�าเภอลู่อี้ ของมณฑลเหอหนาน ได้รับสมัญญาศักด์ิว่า ตัม รับราชการในส�านักจิว  

โดยด�ารงต�าแหน่งเป็นบรรณารักษ์ใหญ่แห่งหอสมุด เขาได้รับราชการเป็นเวลานาน ต่อมา ทนเห็น 

ความเสื่อมโทรมของราชวงศ์จิวไม่ไหวจึงลาออกจากราชการ แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปให้พ้นรัฐฌ้อ  

ครั้นมาถึงด่าน นายด่านชื่อฮี้จ�าได้ไม่ยอมให้ออก ขอร้องให้อยู่เขียนหนังสือสักเล่มหน่ึงจึงจะยอมให้ออก  

เหลาจ้ือจึงจ�าใจอยูท่ีน่ัน่ชัว่ระยะหนึง่เพือ่แต่งคมัภร์ีขึน้เล่มหนึง่ว่าด้วยคณุธรรมประเภทต่าง ๆ  รวมทัง้หมด

เป็นอักษร ๕,๐๐๐ ตัว แล้วจึงจากไป จากนั้นไม่มีบันทึกว่าเล่าจื้อปรากฏตัวที่ไหนอีก คัมภีร์ที่เล่าจื้อ 

ได้เขียนขึ้นไว้คือ “เต๋าเต็กเก็ง” หรือ “เต๋าเต๋อจิง” (Tao Te Ching) แปลว่า สูตรว่าด้วยคุณสมบัติเต๋า หรือ

วิถีแห่งเต๋า มีทั้งสิ้น ๘๑ บท เล่าจื้อเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ไม่เคยประกาศตนเป็นศาสดา ตั้งศาสนา แต่ภายหลัง

มรณกรรมแล้วจวงจ้ือเป็นหัวหน้าใหญ่ได้ช่วยกนัประกาศค�าสอนของเล่าจ้ืออย่างแพร่หลายแล้วกลายเป็น

มูลเหตุให้เกิดศาสนาเต๋าในกาลต่อมา

  เล่าจือ้มคีวามเหน็ว่า รฐัทีด่คีวรปกครองประชาชนโดยไม่ยุง่เกีย่วกบัประชาชนมากนกั ปล่อยให้

พลเมืองอยู่อย่างเสรีมีอิสรภาพปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เล่าจี้อได้แบ่งรัฐบาลออกเป็น ๓ 

ประเภท คือ
11

 (๑) รัฐบาลที่ปกครองพลเมืองโดยที่พลเมืองไม่รู้สึกว่าถูกปกครอง ทั้งนี้ก็เพราะรัฐบาล 

ปล่อยให้พลเมืองด�าเนินชีวิตไปตามอุดมคติเสรีนิยมและธรรมชาตินิยม เล่าจื้อเชื่อว่า รัฐบาลแบบนี้ดีที่สุด 

(๒) รัฐบาลที่ปกครองพลเมืองโดยวิธีสร้างความดีให้พลเมืองเห็น พลเมืองก็จะสุดดีรัฐบาลนั้น รัฐบาล 

แบบน้ีก็ดี แต่ไม่ประเสริฐเท่าแบบที่ ๑ (๓) รัฐบาลที่ใช้อ�านาจกดขี่พลเมือง ยุ่งเกี่ยวกับพลเมืองมากไป  

จนพลเมืองแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเอง ในทรรศนะของเล่าจื้อรัฐบาลแบบนี้แย่ที่สุด เพราะรัฐบาล 

แบบนี้จะใช้อ�านาจกับพลเมืองบังคับให้พลเมืองท�าอย่างนั้นอย่างนี้ตามท่ีรัฐต้องการ พลเมืองก็จะยากจน

ลงและหาทางหลีกเลี่ยง หรือแม้แต่รัฐท�าในสิ่งที่ชาวโลกว่าดี เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้พลเมืองเข้ารับ 

การศึกษาตามแนวที่รัฐต้องการก็เช่นกัน เหลาจื้อก็เห็นว่าไม่ดี เพราะจะท�าให้พลเมืองมีความรู้แล้วก็จะใช้

ความรู้ไปในทางเบียดเบียนกัน

 11
 ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญำจีน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘.
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  ทรรศนะของเล่าจื้อดังกล่าวมาปรากฏในคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งบทที่ ๕๗ ความว่า “... ถ้ามีกฎหมาย

และข้อห้ามจกุจกิเกนิไป พลเมอืงกจ็ะยิง่ยากจน หากพลเมอืงมอีาวธุในครอบครองมาก รัฐกจ็ะเกดิจลาจล 

หากพลเมอืงฉลาดในการพลกิแพลงต่าง ๆ  เรือ่งทจุริตกจ็ะเกดิขึน้ ข้อบงัคบัและระเบยีบยิง่มมีาก โจรผู้ร้าย

ก็ยิ่งชุกชุม เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า ฉันไม่ได้ปฏิบัติอะไร ประชาชนก็กลับปรับปรุงตัวเอง  

ฉันส�าราญอยู่กับความสงบ ประชาชนก็กลายเป็นผู้ซื่อสัตย์ ฉันไม่ได้ท�าอะไร ประชาชนก็กลับร�่ารวย  

ฉนัไม่โลภ ประชาชนกก็ลบัเป็นคนด ีและมชีวีติอย่างเรยีบง่าย”
12

 ข้อความบางแห่งในบทที ่๕๗ นีช้ีใ้ห้เหน็

มโนทัศน์เรื่อง “การไม่กระท�า” ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับวิถีเป็นไปตามธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าส�าหรับ

เล่าจื้อแล้วการที่คนยังไม่บรรลุเต๋า ซึ่งก็คือยังไม่บรรลุธรรมนั่นเอง ก็มักจะใช้ความรู้ความฉลาดของตนไป

ในทางหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง คนยิ่งฉลาดมาก ก็ยิ่งรู้วิธีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นได้มาก ผู้น�า

หรอืผูป้กครองประเทศทีดี่จะต้องไม่เหลงิอ�านาจ ไม่ท�าตัวเป็นนายประชาชน ไม่ถือยศถือศกัดิ ์แต่ควรท�าตัว

ให้เข้ากับประชาชน รบัใช้และคอยตามประชาชนด้วยความถ่อมตน ดงัทีเ่ล่าจือ้กล่าวไว้ในคมัภร์ีเต๋าเต็กเกง็

บทที ่๗ ว่า “แผ่นฟ้ากบัผนืดนิยนืยงอยูไ่ด้นานกว่าสิง่อืน่ กเ็พราะไม่มคีวามโลภอยากอยูไ่ด้นาน นกัปราชญ์

พงึท�าตนเป็นผูต้ามประชาชนแล้วกลบัจะได้เป็นผูน้�าประชาชน จงสละความเห็นแก่ตวัแล้วกลบัจะได้อะไร

อีกมากมาย และเพราะไม่เห็นแก่ตน จึงส่งผลให้ได้รับประโยชน์อันไพบูลย์”
13

  เล่าจ้ือเห็นว่า รัฐท่ีดีควรมีเต๋าเป็นอุดมคติ มุ่งความสงบสุขเป็นที่ตั้ง ไม่ใช้ก�าลังรุกรานใคร  

ขึ้นชื่อว่าสงครามมีแต่ความหายนะ ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล เมื่อรัฐยึดเต๋าเป็นอุดมคติ การท�าสงครามกัน

ก็ไม่จ�าเป็น แทนที่ม้าจะลากรถศึก ก็จะกลับมาใช้งานเกษตรกรรมแทน ความโลภของคนก็จะลดลง แต่ถ้า

รัฐไม่ยึดถือเต๋าก็จะเกิดผลแบบตรงกันข้าม ดังที่เขากล่าวไว้ในเต๋าเต็กเก็ง บทที่ ๔๖ ว่า “เมื่อโลกด�าเนินไป

ตามเต๋า ม้าจะถกูน�าไปใช้ในด้านเกษตรกรรม หากโลกไม่ด�าเนนิไปตามเต๋า ม้าจะถกูน�าไปใช้ในการรบ ไม่มี

หายนะใดใหญ่กว่าความโลภ ไม่มีวิบัติใดใหญ่กว่าความไม่สันโดษ ไม่มีโชคร้ายใดใหญ่กว่าความเห็นแก่ตัว 

เพราะฉะนั้น ผู้รู้จักพอก็จะพอตลอดไป”
14

 คุณธรรมที่เล่าจื้อยึดถือปฏิบัติโดยสรุปแล้วมี ๓ ประการ คือ 

ความเมตตา ความประหยัด และการไม่ล�้าหน้าประชาชน จะเห็นได้ว่าค�าสอนของเล่าจื้อมีจุดหมายอยู่ที่

ให้คนเข้าถงึธรรม สละทางโลก ไม่สนใจลาภยศชือ่เสียง มุง่หาความสงบ ด�ารงชวีติอย่างเรียบง่าย กลมกลืน

กับธรรมชาติ นั่นคือ มีเต๋าเป็นจุดหมายปลายทาง 

  ส�าหรับแนวคิดเรื่องการปกครองและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมอย่างกลมกลืนกับ

ธรรมชาต ิเล่าจือ้ได้กล่าวไว้ในคมัภีร์เต๋าเตก็เก็ง บทที ่๘๐ ว่า “หวงัให้ประเทศเลก็ท่ีมพีลเมอืงน้อย มอีาหาร

 12
 Gia-Fu Feng and Jane English, Lao	Tsu:	 Tao	Te	Ching, อ้างใน ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญำจีน,  

หน้า ๓๙-๔๐.

 13
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐.

 14
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓.
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พอที่จะเล้ียงดูพลเมือง มากกว่าที่เขาต้องการถึงสิบเท่าร้อยเท่า ให้ประชาชนเห็นคุณค่าชีวิต และไม่ 

ท่องเทีย่วพเนจรไปไกล ถึงแม้จะมพีาหนะเรือและรถ กไ็ม่มใีครปรารถนาจะขับขี ่ถงึแม้จะมเีกราะและอาวธุ 

ก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้ ให้กลับไปใช้การจดจ�าเร่ืองราวด้วยการผูกเงื่อนแทนการเขียนหนังสือ ให้เขานึกว่า

อาหารพื้น ๆ น้ันโอชะ เส้ือผ้าอันสามัญน้ันสวยงาม บ้านเรือนธรรมดานั้นสุขสบาย ประเพณีวิถีชีวิตนั้น 

น่าช่ืนชม ในระหว่างเพ่ือนบ้านต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน จนอาจได้ยินเสียงไก่ขันสุนัขเห่าจากข้างบ้าน 

และตราบจนวันสุดท้ายของชีวิต จะไม่มีใครได้เคยออกไปนอกประเทศของตนเลย”
15

  ตามทัศนะสายเล่าจื๊อ สังคมและการเมืองเป็นความพยายามของมนุษย์ในการล้อลอกเลียน

ธรรมชาติและพยายามด�าเนินวิถีชีวิตออกห่างธรรมชาติ ยิ่งฝ่าฝืนและละเมิดระเบียบแบบแผนธรรมชาติ

ออกไปไกลวิถสีายกลางเท่าไร มนษุย์ยิง่ประสบปัญหายุง่ยากและความหายนะเพิม่ข้ึนเท่านัน้ รฐัในอดุมคติ

คอืรฐัทีป่กครองบรหิารโดยมนุ ี(Sage)-รำชำปรำชญ์ผูเ้ป็นปรำชญ์ภำยใน	เป็นรำชำธบิดีภำยนอก รัฐบาล

ในอุดมคติคือรัฐบาลที่ยังประชาชนพลเมืองแต่ละชีวิตให้บรรลุสันติสุขตามปกติธรรมชาติของประชาชาติ 

ไม่ใช่ตามใจรัฐบาล การปกครองในอุดมคติคือการปกครองที่ไม่ต้องปกครองใคร ให้ประชาชนปกครอง

กันเองตามวุฒิภาวะ
16

  เล่าจือ้ยังมคีวามเหน็ว่า สภาวะดัง้เดมิของมนษุย์นัน้คอืความสขุ แต่มนษุย์ต้องมทีกุข์เพราะสภาพ

ของสงัคมเปลีย่นแปลง ดงันัน้จงึไม่จ�าเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์อะไรขึน้มา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทางสงัคมทีม่นษุย์

สร้างขึ้นมานั้นเป็นการฝืนธรรมชาติ ธรรมชาติมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวอย่างพร้อมมูล พร้อมจะให้คุณค่า

แก่บุคคลผู้ท�าความดี และพร้อมที่จะลงโทษแก่ผู้ท�าความชั่ว ปรัชญาเล่าจื้อ มีลักษณะเป็นธรรมชาตินิยม 

(Naturalism) และเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้นดีอยู่แล้ว มีความเห็นอกเห็นใจต่อกันแต่ที่ต้องมาเดือด

ร้อนก็เพราะถูกอ�านาจกิเลสเข้าครอบง�า ท�าให้ต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่าง ๆ แล้วก็พากันยึดมั่นในสิ่งนั้นว่า 

เป็นจริงเป็นจัง ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบว่าอะไรชั่ว อะไรสูง อะไรต�่า เป็นต้น

  ๓)	ขงจื้อ (Kung Tzu) ชาวตะวันตกเรียกตามภาษาละตินว่า คอนฟูซิอุส (Confucius) เกิดที่

แคว้นลู้ ปัจจุบันได้แก่มณฑลชานตุง เมื่อ พ.ศ. ๘ ขงจ้ือพัฒนาแนวความคิดค�าสอนขึ้นในช่วงปลาย 

ราชวงศ์โจว อันเป็นยุคสมัยท่ีสังคมก�าลังอยู่ในความวุ่นวายทางการเมือง ผู้คนขาดคุณธรรม ดังนั้น  

แนวความคิดของเขาจึงเน้นไปทางด้านจริยศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นอภิปรัชญาหรือญาณวิทยา ขงจ้ือ 

มุง่สอนให้คนกลบัสูอ่ดตีโดยเน้นจารตีประเพณี ดนตรแีละคณุธรรมทีด่งีามในอดตี เขาเช่ือว่าคนในสมยัอดตี

เคยสุขสบาย สังคมมีระเบียบ เราทุกคนปฏิบัติตามจารีตประเพณีและคุณธรรมมาแล้ว เพราะฉะนั้น  

ส�านกัขงจือ้จงึรณรงค์ให้ฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ดนตร ีและคณุธรรมทีเ่คยดงีามมาแล้วในอดตีมาให้ผูค้นปฏบิตัิ

 15
 พจนา จันทรสันติ, แปลและเรียบเรียง, วิถีแห่งเต๋ำ, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๓๙), หน้า 

๑๘๘.

 16
 สิทธิ์ บุตรอินทร์, ปรัชญำนิพนธ์, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๙), หน้า ๑๐๘-๑๐๙.
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กนัอกี วธินีีเ้ท่านัน้ทีจ่ะท�าให้คนมีความสขุ สงัคมมรีะเบยีบวนิยั
17

 ขงจ้ือได้กล่าวถึงหน้าท่ีของรัฐไว้ในคมัภร์ี

ลุ่นยู้ (The Analects) ว่า รัฐมีหน้าที่ในการบริหารประเทศ ๓ ประการ คือ
18

 (๑) สร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ (๒) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓) สร้างความเชื่อมั่น หรือความไว้วางใจให้เกิด

แก่ประชาชน

  ขงจ้ือเหน็ว่า การกนิดอียูด่ขีองประชาชนเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัของรฐัทีจ่ะกระท�าอย่างต่อเนือ่ง 

เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวที่รัฐจะพึงได้ชัยชนะจากประชาชน ดังค�ากล่าวที่ว่า “สิ่งใดที่ประชาชนพอใจ  

เราจงพอใจ สิ่งใดที่ประชาชนเกลียดชัง เราจงเกลียดชัง ผู้ใดท�าได้อย่างนี้ จึงชื่อว่าเป็นบิดามารดาของ

ประชาชน”
19

  ขงจ้ืออยู่ในบรรยากาศของยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บ้านเมืองระส�่าระสาย 

เจ้าผู้ครองนครรัฐต่าง ๆ แย่งชิงอ�านาจเป็นใหญ่กัน ราษฎร เดือดร้อนมาก ปรัชญาของเขาจึงหนักไปทาง

จริยธรรมทางการเมืองโดยถือว่า “ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้ปกครองให้มีความสุข” ขงจื้อไม่ค่อย 

พดูถงึปรชัญาเรือ่งอืน่ ถ้ามคีนถามถงึความจรงิในชวีติความจริงของโลก ชีวติหลังตายแล้วเขามกัตอบเล่ียง

ไปทางอืน่ ขงจือ้ ให้หลกัว่า “สิง่ใดสวรรค์มอบให้ สิง่นัน้เรยีกว่าธรรมชาต ิการกระท�าตามธรรมชาต ิธรรมดา 

เรียกว่ามรรค และการควบคุมมรรค เรียกว่าค�าสั่งสอน”

  ผู้ปกครองท่ีดีในทรรศนะของขงจื้อ   จะต้องมีคุณลักษณะเป็นคนไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติ

หน้าที ่มีความซ่ือสตัย์ ตัง้อยูใ่นคณุธรรม ทัง้น้ีเพราะชวีติและการเป็นอยูข่องประชาชนขึน้อยูก่บัผูป้กครอง 

ผู้ปกครองท่ีดีจึงต้องเข้าใจในสิ่งที่ประชาชนต้องการ และมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม รู้หน้าที่ของตน 

มีสายตายาวไกลซ่ึงส่วนหน่ึงรัฐจะต้องท�าหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขอาณาประชาราษฎร์ ในยุคสังคมของ

ขงจ้ือน้ันมกีารปกครองด้วยระบบกษตัรย์ิ ขงจือ้จงึถอืว่าผูน้�าเป็นผูมี้อ�านาจสงูสดุในการปกครอง จงึจ�าเป็น

ต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ
20

 (๑) มีอ�านาจสูงสุด ใครจะละเมิดมิได้ถือกษัตริย์เป็นโอรสแห่ง 

สวรรค์ (๒) มีความสามารถในการปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามวิถีแห่งสวรรค์ นั่นคือจะต้อง

ทรงคุณธรรม ถ้าละเมิดประชาชนมีสิทธิ์ก่อกบฏได้ ดังหลักที่ว่าน�้าลอยเรือได้ ก็จมเรือได้ เพราะผู้น�า 

เปรียบเสมือนเรือ ประชาชนเปรียบเสมือนน�้า (๓) รู้จักเลือกคนดีมีคุณธรรม เข้าไปบริหารบ้านเมือง  

ต่างพระเนตรพระกรรณ

 17
 สุวรรณา สถาอานันท์, มนุษย์ทัศน์ในปรัชญำตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๓), หน้า ๓๒.

 18
 เสถียร โพธินันทะ, เมธีตะวันออก, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒๗. 

 19
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๗.

 20
 จ�านงค์ ทองประเสริฐ (ผู้แปล), บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน	ภำค	๑	 -	๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖) หน้า ๒๖.
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  จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถย่อมน�าประชาชนไปสู่เป้าหมาย อีกท้ังยังเป็นท่ี

เคารพนับถือในฐานะโอรสแห่งสวรรค์ แต่ในความหมายนี้เป็นการยกย่องผู้ปกครองในฐานะผู้มีคุณธรรม

ดุจดังเทพ ที่คอยเอื้ออ�านวยความสุขสวัสดีแก่ประชาชนยามยาก แน่นอนว่าระบบคุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะ

บังคับให้เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความคัดเลือกผู้ท่ีมีอุปนิสัยเท่านั้น ดังนั้น จารีต 

ความคิดทางการเมืองตะวันออกของจีน ก็มีแนวคิดที่คล้าย ๆ กันนี้ ที่ปรากฎในข้อเขียนของขงจื่อที่เป็น 

ท่ีรู ้จักกันในวงการวิชาการตะวันตกว่า “sage-king” ที่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วก็ได้ความไม่ต่างจาก 

“philosopher-king” ของอนิเดยีกแ็นวคดิเรือ่ง “ธรรมราชา” ทีไ่ด้รับอทิธพิลจากคติธรรมในพุทธศาสนา 

ทั้งสามแนวคิดดังกล่าวนี้ นั่นคือ “sage-king” “ธรรมราชา” และ “philosopher-king” ต่างอุบัติขึ้นใน

ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแต่หลัง “มหาราช”
21

 เมื่อพิจารณาผู้ปกครองในทรรศนะของขงจ้ือน้ัน จะเห็นว่า

คุณธรรมเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการปกครองประเทศ โดยจะต้องเว้นความไม่ชอบธรรม ๕ ประการ คอื
22

 

(๑) จิตใจชั่วร้ายอ�ามหิต แต่สามารถซ่อนเร้นได้อย่างมิดชิด (๒) ประพฤติช่ัวต�่าทราม แต่ยืนหยัดแน่แน่ว 

(๓) พูดจาโป้ปด มีอคติ ด้วยวาทศิลป์อย่างยอดเยี่ยม (๔) ก่อนท�าเข็ญด้วยความรู้สึกกว้างไกล (๕) เมตตา

อย่างล้นเหลอืต่อผูก่้อกรรมท�าเขญ็ แนวคดิดงักล่าวนี ้ถอืเป็นหลกัทีผู้่ปกครองควรจะพจิารณาอย่างรอบคอบ

เพื่อสันติสุขของประชาชนในประเทศของตนนั่นเอง 

  ขงจ้ือชี้ให้เห็นว่าในการปกครองนั้น ผู้ปกครองจะต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณคือใช้หลัก

กฎหมายและคุณธรรมควบคู่กันเพราะกฎหมายเองก็มีข้อจ�ากัดดังท่ีเขากล่าวว่าไว้ในคัมภีร์ขงจ้ือเล่มท่ี ๒ 

บทที ่๓ ว่า ...หากประชาชนถกูปกครองด้วยกฎหมายและการลงโทษ พวกเขาจะหลีกเล่ียงการลงโทษและ

ปราศจากความละอาย หากประชาชนถูกปกครองด้วยคุณธรรมและจารีต พวกเขาจะมีความละอายและ

เป็นคนดด้ีวย
23

 ขงจือ้เคยกล่าวถงึหน้าทีข่องรฐับาลหรือผู้ปกครอง กบัคณะซ่ึงเดินทางไปรัฐชีร้ะหว่างทาง

ได้ผ่านป่าใหญ่เชิงภูเขาไท้ซัว เขาได้ยินเสียงร�่าให้ปริเทวนาการของหญิงคนหนึ่งข้างราวไพรไกล  ขงจื้อ 

หยุดรถม้านิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่า

  “เสยีงร้องไห้ฟังโหยหวนโศกาดรูนกัหญงิผู้นัน้คงเป็นมหนัตทกุข์แสนสาหสัเป็นแท้เทยีว” จ้ือกง

ไปถามสาเหตุจากเจ้าทุกข์ หญิงนั้นตอบว่า “น้าชายของฉันถูกเสือขบตายไม่นานนี้ ต่อมาสามีของฉันก็ถูก

เสือกินอีก บัดนี้ลูกของฉันยังมาตายเพราะเสือ” จื้อกงถามว่า “ก็ท�าไมถึงไม่ย้ายบ้านหนีไปเสียเล่า” 

 21
 ไชยันต์ ไชยพร, “มหาราช, ราชาปราชญ์, ธรรมราชา, และราชาผู้ทรงธรรม : แนวคิดและการประยุกต์ใช้”  

ใน เอกสำรประกอบกำรประชมุวชิำกำรสถำบนัพระปกเกล้ำ	ครัง้ที	่๑๕	ประจ�ำปี	๒๕๕๖	“ธรรมรำชำ”	(Dharmarãjã), 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓๓.

 22
Archie J. Bamh, The	Heart	to	Confucius, (New York : John Weatherhill, Inc., 1969), pp. 101-

102. 

 23
 James Legge (trans.), The	Confucian	Analects, (Hong Kong: Wei Tung Book, 1966). Book II, 

2.3.
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นางตอบว่า  “ที่นี่ไม่มีรัฐบาลท่ีกดข่ีทารุณนะซี” เมื่อจื้อกงน�าความกลับมาเล่าให้ขงจื้อฟัง ขงจื้อแสดง 

ความสลดสังเวชใจ หันมากล่าวแก่คณะศิษย์ว่า “นักศึกษาทั้งหลายจงจ�าไว้เถิด อันรัฐบาลที่กดขี่ทารุณนั้น

ร้ายยิ่งกว่าเสือเสียอีก”

  ขงจื้อเชื่อว่า การที่จะสร้างให้คนเป็นคนดี เริ่มแรกจะต้องให้การศึกษาอบรมมีนิติธรรมเนียม

ประเพณีตลอดถึงมารยาททางสังคมเป็นแนวทางให้คนด�าเนินไปสู่ความเป็นอารยชนส่วนกวีนิพนธ์ก็เพื่อ

ให้ใจเห็นความงามและเป็นระเบียบท�าให้เกิดแรงบันดาลใจน�าไปสู่การคิดค�านึงถึงความทรงจ�าเก่าๆ  

ทั้งเป็นการเสริมสร้างกาะรสมาคมและเป็นการระบายความไม่สมหวังของคนได้ด้วยส่วนวิชาดนตรีก็เพื่อ

ให้ซาบซึ้งถึงความไพเราะความกลมกลืนกัน ดังที่ขงจ้ือได้กล่าวไว้ว่า อุปนิสัยของคนอาจปลูกฝังข้ึนด้วย 

กวีนิพนธ์ เสริมสร้างให้มั่นคงด้วยจารีตประเพณีและท�าให้สมบูรณ์ได้ด้วยดนตรี ขงจ้ือเชื่อว่าการศึกษามี

ส่วนสัมพันธ์ที่จะพัฒนาคนให้มีพัฒนาการทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวและของประเทศชาติ เขาจึง

กล่าวว่า การไม่อบรมตนให้มคีณุธรรมความดหีนึง่ การไม่แสวงหาวทิยาความหนึง่ ประสบความชอบธรรม

แล้วไม่อนวุตัรตามความชอบนัน้หนึง่การไม่สละความผดิด้วยการปรับปรงุตนใหม่หนึง่ ทัง้หมดนีเ้ป็นความ

ทุกข์ของฉัน 

  เหตผุลของการอบรมตนในทศันะของขงจ้ือ ถอืได้ว่าเป็นหวัใจของการพัฒนาคนและประเทศชาติ 

อนัได้แก่การท�างานด้วยความมคุีณธรรมซึง่มุง่การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืน่ โดยไม่คิดว่าตนควร

จะได้อะไร หลักการนี้มีความส�าคัญและเกี่ยวโยงกับแนวความคิดเรื่องสัมพันธภาพ ซึ่งขงจื้อได้กล่าวถึง

สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ๕ ชุดด้วยกันคอื (๑) ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐบาลกบัประชาชน (๒) ความสมัพันธ์

ระหว่างบดิามารดากบับตุรธดิา (๓) ความสมัพนัธ์ระหว่างสามกีบัภรรยา (๔) ความสมัพนัธ์ระหว่างพีก่บัน้อง 

(๕) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน
24

 หลักแห่งสัมพันธภาพนี้ชี้ให้เห็นว่า แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้อง

ปฏิบัติต่อกันตามความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอันจะน�าไปสู่ความยุติธรรมทางสังคม นั่นคือในหลักการแห่ง

สัมพันธภาพนี้มีประมวลจริยธรรมอยู่ในตัวเองโดยสรุปคือ ระหว่างบิดามารดากับบุตรควรมีความรัก 

ระหว่างกษัตริย์กับอ�ามาตย์ควรมีความเที่ยงธรรม ระหว่างสามีภรรยาควรใส่ใจถึงหน้าที่ของตน ระหว่าง

ผู้ใหญ่กับผู้น้อยควรเคารพกันตามความเหมาะสม ระหว่างเพื่อนควรมีความจริงใจ
25

 

  แนวความคิดทางการเมืองของขงจื้อ นับว่ามีอิทธิพลและส่งเสริมความเจริญมั่นคงของ 

หลายประเทศในแถบเอเชียดังที่รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม ได้ยกมาแสดงในหนังสือเร่ือง 

สงิคโปร์ภายใต้สามผูน้�า
26

 โดยอ้างงานเขยีนของไดเน เค เมาซี และ อาร์ เอส มลิเน ว่า ในทศวรรษ ๑๙๙๐ 

 24
 The Doctrine of the Mean IV: 20 (a); http://www.indiana.edu/~p374/Daxue-Zhongyong.pdf

 25
 The Works of Mencius, Bk.III, Pt.I. Ch.IV : 8.

 26
 โคริน เฟื่องเกษม, สิงคโปร์ภำยใต้สำมผู้น�ำ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ�ากัด, ๒๕๕๔), 

หน้า ๔๔๓-๔๔๔.
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เมื่อโลกพบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ๆ ผู้น�าสิงคโปร์ทั้งลีและโก๊ะ จ๊ก ตง พยายามส่งเสริม

ค่านิยมดั้งเดิม โดยพยายามอ้างว่าความส�าเร็จทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์มาจากค่านิยมของชาวจีน เช่น 

ความเชื่อในลัทธิขงจื้อ (Confucianism) ซ่ึงประกอบด้วยหลักการส�าคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ คือ  

ก) มนุษย์เกิดมามีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการปกครองโดย “บุคคลที่ดีที่สุด (superior 

man)” ทางด้านศีลธรรม และมคีวามสามารถสงูสดุ ข) เป้าหมายของสงัคมกค็อืความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

และมเีสถยีรภาพ ซึง่ตามหลกัขงจือ้นัน้เน้นหนกัการเคารพเช่ือฟังผู้มอี�านาจหน้าทีต่ามล�าดับชัน้ทีป่กครอง

อย่างเมตตากรุณาเยี่ยงพ่อปกครองลูก ค) การยกย่องจิตวิญญาณของชุมชน การให้ความส�าคัญแก่ชุมชน 

(communitarianism) หลกัของขงจือ้ส่งเสรมิครอบครัวท่ีพ่อบ้านเป็นใหญ่และความกตัญูกตเวทีต่อบดิา

มารดา การรู้จักพึ่งตนเอง การเน้นหลักคุณธรรม การให้ความส�าคัญต่อการศึกษาและพฤติกรรมที่ม ี

ศีลธรรม
27

	 ๒.	แนวควำมคิดของนักปรัชญำตะวันตก

  ๑) โสเครตสี	(Socrates) มคีวามเห็นว่าผูป้กครองทีด่ต้ีองมคีณุธรรมและเสรมิสร้างให้ประชาชน

มีความรู้และเข้าใจในคุณธรรม เพื่อให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและยึดถือเป็นคุณค่าแห่งวิถี

ชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีของสังคม โสเครตีส เห็นว่าความรู้เป็นฐานรองรับความประพฤติ คนที่มีความรู้ทุกคนจะ

เป็นคนประพฤตปิฏบัิติด ีนัน่คอืความประพฤตดิกีบัความรูแ้ยกกนัไม่ออก เขาจงึกล่าวว่า ความรูค้อืคณุธรรม 

(Knowledge is Virtue)
28

  ๒) เพลโต	(Plato) ถอืว่าระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุดคอือภชินาธปิไตย (Aristocracy) ทีอ่�านาจ

สทิธิข์าดในการปกครองตกอยูใ่นมอืของชนชัน้สงูผูถ้กูคดัเลือกโดยระบบการศกึษามใิช่ผู้มาจากตระกลูมัง่คัง่

หรือผู้ดี ชนชั้นพิเศษนี้จะสับเปลี่ยนกันรับต�าแหน่งกษัตริย์นักปรัชญา (Philosopher King) ซึ่งจะมีหน้าที่

ออกกฎหมายและก�าหนดนโยบายของรัฐ คุณธรรมของนักปกครองคือความมีปัญญาหยั่งเห็นมโนคติ 

(Ideas) หรือ แบบ (Forms) คือสภาวะนามธรรมซึ่งมีอยู่จริงได้โดยตัวเอง เป็นแม่แบบของสิ่งเฉพาะทั้ง

หลายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นคือแบบเป็นสภาวะนามธรรมที่เป็นสิ่งสากลที่มีอยู่จริงภายนอกความคิด 

เป็นความจริงแบบปรนยัทีม่อียูเ่ป็นนจินรินัดร์ เพลโตได้สรปุระบอบการปกครองของกรกีโบราณไว้ ๔ แบบ 

ท่ีมคีวามใกล้เคยีงกบัรฐัในอดุมคตขิองเพลโตมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดคอื
29

 ประกอบด้วย (๑) โยธาธปิไตย 

(Timarchy) ชนชั้นปกครองเป็นนักรบ ส่วนชนชั้นผู้ถูกปกครองเป็นทาสติดที่ดิน ทาสเหล่านี้คือชนชั้น

 27
 Diane K. Mauzy & R.S. Milne, Singapore	Politics	Under	the	People’s	Action	Party, (London: 

Routledge, 2002), p. 58.

 28
 F. Thilly, A	History	of	Philosophy, (Allahabad: Central Book Depot, 1978), p.70.

 29
 จ�านงค์ ทองประเสริฐ, ปรัชญำประยุกต์	ชุดตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ แกรมมี่, 

๒๕๓๙), หน้า ๘๙๘.
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ราษฎรในอุตตมรัฐผู้ “ถูกลดฐานะลงเป็นทาสและคนใช้” (๒) คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครอง

โดยคนมัง่คัง่เพือ่คนมัง่คัง่ คณุธรรมในสงัคมไม่มคีวามหมาย “เมือ่ความมัง่คัง่และคนมัง่มไีด้รบัการยกย่อง

ในรัฐ คุณธรรมและคนดีย่อมจะถูกเหยียดหยาม (๓) ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดย

คนจนเพื่อคนจน ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐ “ประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อคนยากไร้ได้รับชัยชนะ” 

เหนอืคนมัง่ม ีประชาธปิไตยเปิดโอกาสให้คนไร้ประสทิธภิาพและขาดการอบรมมาปกครองรฐั (๔) ทรราชย์ 

(Tyranny) คอืการปกครองโดยนักเผดจ็การผูก้ดขีป่ระชาชนในระยะเริม่แรก ทรราชย์เป็นวรีบรุษุในสายตา

ของประชาชน ขึน้มาจดัระเบยีบให้แก่สงัคมทีร่ะส�า่ระส่ายเพราะการใช้เสรีภาพเกนิขอบเขตของ ประชาชน

ในระบอบประชาธิปไตย “ระบอบทรราชย์เป็นการปกครองที่เลวร้ายที่สุดในบรรดารัฐบาลที่ไร้กฎหมาย 

เพราะมันสามารถท�าอันตรายได้มากที่สุด”

  ๓) อำรสิโตเตลิ ถอืว่ารปูแบบการปกครองมอียู ่๖ ระบอบ โดยมเีกณฑ์ในการแบ่ง สอง ประการ 

คือ หนึ่ง จ�านวนบุคคลผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย สอง จุดหมายของการปกครองอยู่ที่ประโยชน์ของประชาชน

หรือของผู้ปกครอง ตามตาราง ดังนี้
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จ�ำนวนผู้ใช้อ�ำนำจ กำรปกครองที่ดีเพื่อประชำชน กำรปกครองที่เลวเพื่อผู้ปกครอง

คนเดียว

คณะผู้ปกครอง

ประชาชนส่วนใหญ่

ราชาธิปไตย

อภิชนาธิปไตย

มัชฌิมชนาธิปไตย

ทรราช

คณาธิปไตย

ประชาธิปไตย

  ตารางนี้แสดงว่ามีระบอบการปกครองที่ดี ๓ แบบ ระบอบการปกครองที่เลว ๓ แบบ ได้แก่ 

  ๑.  ราชาธิปไตย (Royalty) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวผู้มีปัญญาและความสามารถ

เหนอืคนทัง้หลาย เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนทัง้หมด ผู้ปกครองทรงธรรมเป็นธรรมิกราชา ราชาธปิไตย 

ก็จะเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด

  ๒.  ทรราช (Tyranny) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวผู ้ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจเพื่อ 

ผลประโยชน์ของเขาคนเดียว จัดเป็นระบอบที่เลวที่สุด

  ๓.  อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เป็นการปกครองโดยอภิชนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อประโยชน์

สุขของประชาชนทั้งหมด อภิชนคือคณะบุคคลจ�านวนน้อยที่ฉลาดและดีทั้งมีฐานะทางสังคมเหนือผู้อื่น 

การปกครองระบอบนี้ดีที่สุดรองจากราชาธิปไตย ส่วนการปกครองด้วยคณะบุคคลอีกแบบหนึ่งก็คือ

  ๔.  คณาธปิไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยคนกลุ่มน้อยทีม่ัง่คัง่และมอี�านาจ เพือ่ประโยชน์

ของพวกตนเพียงกลุ่มเดียว จัดเป็นระบอบที่เลวรองจากทรราช
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  ๕.  มชัฌมิชนาธปิไตย (Polity) เป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนญูเพ่ือประชาชนทัง้หมด ผู้ปกครอง

ใช้อ�านาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนทั้งหมดมีสิทธิเลือกผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังต้องเป็น 

คนมีทรัพย์สมบัติจ�านวนหนึ่ง อยู่ในระดับชนชั้นกลาง (มัชฌิมชน) ระบอบการปกครองนี้ดีน้อยท่ีสุด  

ส่วนระบอบคล้ายกันก็คือ

  ๖.  ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสังคม  

เพื่อประโยชน์ของคนจนเท่าน้ัน อาริสโตเติลใช้ค�าว่า ประชาธิปไตยในความหมายที่ว่า เป็นการปกครอง

โดยคนจน เพือ่คนจน และตามปกติคนจนเป็นเสยีงส่วนใหญ่ในรัฐ ดงัทีอ่ารสิโตเติลกล่าวว่า “มปีระชาธปิไตย

เมือ่คนจนเป็นผูป้กครอง หาใช่คนมัง่มเีป็นผูป้กครองไม่” ประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครองทีเ่ลวน้อย

ที่สุด

  อาริสโตเติล เห็นว่าผู้ปกครองต้องศึกษาให้ครอบคลุมถึงระบอบการปกครองของรัฐ หน้าที่โดยตรง

ของผูป้กครองนัน้ มอียู ่๔ ข้อด้วยกัน คอื (๑) ผูป้กครองต้องศกึษารัฐธรรมนญูทีส่มบรูณ์แบบ (๒) ผูป้กครอง

ต้องรู้ว่า รัฐธรรมนูญชนิดใดท่ีใช้ปฏิบัติได้ในสภาพแวดล้อมอย่างใด เพราะสถานการณ์บ้านเมืองมัก 

แตกต่างไปตามลักษณะการปกครอง (๓) ผู้ปกครองต้องท�าการศึกษารัฐธรรมนูญท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่ดี

ทีส่ดุเท่าทีใ่ช้ปฏบิตัไิด้ จะต้องเข้าใจสงวนรักษา (๔) ผูป้กครอง ต้องคดิค้นหาทางก�าหนดลกัษณะรฐัธรรมนญู

ที่ดีที่สุด ที่ใช้ ปฏิบัติได้
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 อาริสโตเติล เห็นว่าคนที่มีคุณธรรม คือ คนสามัญธรรมดา เพราะคนนั้นโดยภาวะที่แท้จริงแล้วก็คือ 

“สัตว์ที่มีจิตใจ” คนธรรมดาสามัญคือคนที่มีเหตุผล ยิ่งไปกว่านั้นคนจะต้องใช้เหตุผล มิใช่เพ่ือท�าความ 

เข้าใจหลักการ หรืออุดมคติแห่งจริยธรรมที่มีภาวะเป็นนามธรรม หลังจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็น

เวลานานเป็นพิเศษ คนดีคือคนที่ค้นพบวิธีการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามปกติ เพ่ือท�าชีวิตของตนให้มี 

ความสุข บุคคลที่มีจริยธรรมนั้นเป็นคนดี ท�าประโยชน์แก่คนส่วนมากเหมือนผู้ปกครอง การที่จะปกครอง

เขาให้ได้รับความสุข เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ผู้ใต้ปกครองเกิดความความพอใจในตัวของผู้ปกครองน้ัน  

เพราะสาเหตุมาจาก การมีคุณธรรมของผู้ปกครองเองที่จะสร้าง จะท�าขึ้นมาให้ปรากฏให้ผู้ใต้ปกครอง 

ได้เห็น ตามที่อาริสโตเติลได้กล่าวเอาไว้ว่า ผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ก็คือบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่ว่า 

บุคคลนั้นจะต้องสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้ึนมา เพราะเท่ากับการแสวงหาความสุข ความดีให้เกิดขึ้นให้

คนทั่วไปได้เห็นและเกิดการยอมรับ นักปกครองที่มีความรู้ และรู้วิธีการท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานต่างๆ

ในระบอบของการปกครอง และมคีวามกล้าหาญเพือ่ท�าหน้าท่ีควบคมุการท�างานของผู้ใต้ปกครอง เป็นการ

ปกครองของนักปกครองที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมทางศีลธรรมที่ดีงาม ผลที่ตามมา ก็คือ การปกครองที่

ประกอบไปด้วยความสุข ที่คนส่วนมากแสวงหา ดังนั้น อาริสโตเติล แสดงให้เห็นว่า ความดี คือความสุข 
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(Happiness) การที่มนุษย์แสวงหาความดี เท่ากับว่าพวกเขาแสวงหาความสุข ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

ของชีวิต ความดีและความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน
32

ต้นแบบแห่งผู้ปกครองที่ดี:	ธรรมรำชย์	จอมปรำชญ์	จอมธรรม
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พระเจ้ำอโศกมหำรำช (พ.ศ. ๒๔๐-๓๑๒) คือต้นแบบแห่งผู้ปกครอง

ท่ีดีหรือเป็นต้นแบบแห่งธรรมรำชำ พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ผู้ปรีชาสามารถ

พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทรงปกครองแคว้นมคธ มีพระราชธานีชื่อว่า ปาฏลีบุตร (ปัจจุบันเรียกว่า 

ปัฏนะ Patna) ประเทศอินเดีย เป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุสารแห่งราชวงศ์โมริยะ พระมารดานามว่า 

สริธิรรม กล่าวกันว่า เมือ่พระเจ้าพนิทสุารประชวรใกล้สวรรคต ได้รบัสัง่ให้เรยีกอโศกราชกมุารเข้าเฝ้าและ

มอบราชสมบัติให้ ครั้งนั้น เจ้าชายสุมนะผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ไม่พอพระทัย จึงได้ปรึกษากับอนุชา

อีก ๙๘ องค์ ร่วมกันยกทัพมารบเพื่อแย่งราชสมบัติกับพระเจ้าอโศกแต่พระเจ้าอโศกทรงเป็นฝ่ายชนะ  

จึงจบัพระเชษฐาและพระอนชุา รวมทัง้หมด ๙๙ พระองค์ส�าเร็จโทษเสีย จึงปราบดาภเิษกพระองค์ขึน้เป็น

กษัตริย์ในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ท�าให้พระองค์ต้อง

แสดงบทบาทภาวะผู้น�าในการปราบปรามทุกฝ่ายให้อยู่ภายใต้การปกครองอย่างเด็ดขาดเข้มงวด ควบคุม

สถานการณ์ทางการเมืองให้มีความเป็นปกติมากที่สุด พระองค์มีพระโอรส และธิดา ๑๑ พระองค์ เดิมเป็น

พระเจ้าแผ่นดินท่ีโหดร้าย ชอบการท�าสงครามกับแว่นแคว้นต่างๆ ได้สั่งฆ่าขุนนางที่กระด้างกระเด่ือง 

จ�านวน ๕๐๐ คน ใครที่ไม่เชื่อฟังหรือขัดค�าสั่งของพระองค์ทรงสั่งให้ฆ่าเสีย ด้วยเหตุนี้จึงได้รับฉายาว่า 

จัณฑำโศก	 แปลว่ำ	 อโศกผู้ดุร้ำย ต่อมาเมื่อไปรบที่แคว้นกาลิงคะ (ปัจจุบันอยู่รัฐโอริศา) มีผู้บาดเจ็บ 

ล้มตายจ�านวนมาก จึงเกิดความสลดสังเวชในบาปกรรมต่อมาได้พบกับท่านนิโครธท่ีมีกิริยามารยาทสงบ

เรียบร้อย จึงทรงนิมนต์พระนิโครธโปรดแสดงธรรม พระนิโครธก็แสดงธรรม จึงมีความเล่ือมใสใน 

พทุธศาสนาอย่างแรงกล้า ต่อมาได้ฟังพระธรรมจากพระสมทุรเถระ ทรงส่งกระแสจติตามพระธรรมเทศนา

จนเข้าถึงพระรัตนตรัย พระองค์ทรงท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา เช่น ทรงสร้างวัด วิหาร พระสถูป พระเจดีย์ 

หลักศิลาจารึก มหาวิทยาลัยนาลันทา ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ผนวชขณะที่ยังทรงครองราชย์อยู่ 

และเลิกการแผ่อ�านาจในการปกครอง มาใช้หลักพุทธธรรม (ธรรมราชา)เป็นหลักในการปกครอง ท�าให ้

ภายหลังทรงได้รบัการขนานพระราชสมญัญานามว่า ธรรมำโศกรำช	(พระเจ้ำอโศกผูท้รงธรรม) และต้ังใจ

แสวงหาสัจธรรมและพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การท�าสังคายนา ทรงอาราธนาพระ 

โมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธานจัดท�า สังคายนาคร้ังที่ ๓ ณ พระนครปาฏลีบุตร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖  

ทรงสร้างมหาวิหาร ๘๔,๐๐๐ แห่ง จดัท�าศลิาจารกึประกาศธรรมตามนโยบายธรรมวชัิยทัว่มหาอาณาจกัร 

 32
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญำกรีก	 :	บ่อเกิดภูมิปัญญำตะวันตก,	พิมพ์ครั้งที่ ๗, หน้า 

๒๕๑.
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ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา คุ้มครองอุปถัมภ์ทุกศาสนา ทรงส่งสมณทูต ๙ สายไปเผยแพร่พระพุทธ-

ศาสนา ทั้งในแคว้นที่อยู่ในพระราชอ�านาจและในต่างประเทศห่างไกล
33

 โดยสมณทูตสายที่ ๘ มาเผยแผ่

พระพุทธศาสนาท่ีสุวรรณภูมิซึ่งมีพระโสณะและพระอุตระเป็นสมณทูต ต่อมาก็โปรดเกล้าให้สร้างบ่อน�้า 

ที่พักคนเดินทาง โรงพยาบาล และปลูกต้นไม้ เพื่อจัดสาธารณูปโภคและสาธารณะตามหลักพุทธธรรม  

ต่อจากนัน้กเ็สดจ็ไปพบสงัเวชนยีสถาน ๔ แห่ง เป็นคนแรก และทรงสถาปนาให้เป็นสถานทีส่กัการบชูาของ

พุทธศาสนิกชนในเวลาต่อมา นับว่าพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

 แนวคิดทางการเมืองแบบธรรมวิชัยหรือการปกครองแบบธรรมรัฐในยุคของพระเจ้าอโศกนั้น 

มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือให้ผู ้ปกครองปฏิบัติตามธรรมและเป็นแบบอย่างทางธรรมแก่ประชาชน  

เพื่อประกาศหลักธรรมที่เป็นแนวทางการปกครอง เพื่อสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนให้รู้หลักธรรมในการอยู่

ในสังคม จึงมีหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายปกครองหรือข้าราชการปฏิบัติด้วยวิธีการ ดังนี้ ๑) การปกครองโดยธรรม 

๒) การวางระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปโดยธรรม ๓) การอ�านวยความผาสุกแก่ประชาชนโดยธรรม  

๔) การช่วยป้องกันคุ้มครองโดยธรรม
34

 

 แนวคิดทางการเมืองของพระเจ้าอโศกนั้น เป็นการเปลี่ยนแนวคิดใหม่จากเดิมที่พระองค์ได้ยึดตาม

แนวคิดการเมืองของพระอัยกา เมื่อพระองค์เห็นจุดบกพร่องวิธีการปกครองดังกล่าว จึงทรงเปลี่ยนแปลง

กลไกการปกครองท่ีมีอ�านาจอยู่เหนือประชาชนไปเป็นการรับใช้ประชาชนเหมือนบิดารับใช้บุตรของตน 

เรียกว่า “การปกครองแบบบิดากับบุตร” วิธีการปกครองดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ที่จารึกศิลาต่าง ๆ และได้

ทรงประกาศแก่ประชาชนให้รบัทราบโดยท่ัวกนั การปฏบิติัต่อประชาชนจะเน้นการดูแลผูใ้ต้ปกครองอย่าง

ใกล้ชิด มีความเอาใจใส่ มีความรักปรารถนาดี มุ่งให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ประชาชน 

เหล่าน้ันดงับดิาปกครองบตุรหรอืบตุรทีม่คีวามเชือ่มัน่วางใจในบดิา และมคีวามฉบัไวรวดเรว็ในการบรหิาร

บ้านเมือง ดังข้อความในศิลาจารึกพิเศษแห่งกลิงคะว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนบิดาของพวกเรา  

มีความรักใคร่ปรารถนาดีในพวกเราเหมือนดังทรงรักใคร่ปรารถนาดีต่อพระองค์เอง พวกเราเป็นเหมือน 

ลูกพระเจ้าอยู่หัว...”
35

 แนวคิดการปกครองแบบบิดากับบุตร ท่ีพระเจ้าอโศกได้ทรงปฏิบัติหรือมอบหมายให้ข้าราชการ

ปฏบิตัต่ิอประชาชนนัน้ สามารถสรปุได้ ดงัน้ี
36

 ๑) บรหิารราชการแผ่นดินโดยข้าราชการฝ่ายปกครองหรอื

 33
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต), พระพุทธศำสนำในอำเซีย, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า 

๓๓๙.

 34
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),	จำรึกอโศก	รัฐศำสตร์แห่งธรรมำธิปไตย,	(สมุทรปราการ: ส�านักพิมพ์

ผลิธัมม์, ๒๕๕๒),หน้า ๑๗๐.

 35
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๘.

 36
 มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์, “การศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ทางการเมืองของพระเจ้าอโศกมหาราช”, สำรนิพนธ์	

หลักสูตรปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า  
๕๖-๕๗.
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติต่อประชาชนเหมือนลูก ให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่ ให้อภัย และมี

ความปรารถนาดี ๒) นโยบายทางการเมืองมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขและประโยชน์แก่คนทุกฝ่าย  

โดยค�านึงถึงประโยชน์ท้ังในปัจจุบันและประโยชน์ในโลกหน้าด้วย ๓) มีการอ�านวยการให้ประชาชน 

เข้าพบได้ตลอดเวลา หรอืข้าราชการทีอ่ยู่ห่างไกลกส็ามารถรายงานข้อราชการได้ทกุเวลา ๔) การพิจารณา 

ตัดสินคดีความต่าง ๆ ให้มีความเที่ยงธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์เกื้อกูล และผู้

พิพากษาอรรถคดีต้องมีคุณธรรมประจ�าตน การปกครองโดยธรรมของพระเจ้าอโศกมหาราช หรือระบอบ  

“ธรรมราชา” ได้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลก โดยเฉพาะชาวเอเซียเป็นอเนกอนันต์ เพราะถ้าไม่มีพระองค์

ศาสนาพทุธกไ็ม่แผ่ขยายมาตลอดทวปี พระเจ้าอนรุุธมหาราชแห่งพม่า และกษตัริย์วงศ์ศรีวชิยักค็งไม่มฐีาน

ธรรมวิชัยในยุคต่อมา ประเทศพม่า ไทย ลังกา เขมร ลาว ก็คงไม่เป็นแดนพุทธสายหินยานแบบเถรวาทอยู่

ในทุกวันนี้
37

 ดังนั้น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นธรรมราชาตามอุดมคติในพระพุทธศาสนา พระมหา

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยต่อมาได้ถือเอาพระราชจริยาวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นแบบอย่างแห่ง 

การด�าเนินนโยบายในการปกครองบ้านเมือง เช่น พระเจ้ากนิษกะมหาราช พระเจ้าธรรมบาลแห่งอินเดีย 

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรขอม พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชของไทย เจ้าชายโชโตกุแห่งญี่ปุ่น
38

 ส�าหรับในยุคปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกว่า พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล- 

อดุลยเดช	 มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยำมินทรำธิรำช	 บรมนำถบพิตร (๕ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๔๗๐-๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักร ีพระองค์ผู้เสด็จ

สู่สวรรคาลัยนั้น ทรงเป็นธรรมรำชำคือพระราชาผู้ทรงประพฤติทศพิธราชธรรม
39

 และปฏิบัติตามหลัก

นิติธรรมในรัฐธรรมนูญ ธรรมราชายังหมายถึงพระราชาผู้ถือธรรมเป็นใหญ่คือเป็นธรรมาธิปไตย เรียกอีก

อย่างหนึ่งว่าทรงเป็นธรรมิกรำชคือพระราชาผู้ทรงธรรมหรือประพฤติราชธรรมเพื่อสร้างความยินดีพอใจ

แก่ประชาชนใต้ปกครอง ราชธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัตินั้นคือ กุศลกรรมบถ ๑๐
40

 จักรวรรดิวัตร ๕
41

 

และราชสังคหวัตถุ ๔
42

 นั่นคือธรรมรำชำหรือธรรมรำชยม์ีความหมายตรงข้ามกับทรรำชที่กล่าวมาแล้ว

 37
 อมร รกัษาสัตย์, “ข้อสงัเกตเกีย่วกบัจารกึอโศก”, ใน เสฐยีรพงษ์ วรรณปก, จำกพระพทุธเจ้ำถงึพระเจ้ำอโศก

มหำรำช, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จ�ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๕-๗๖.

 38
 พระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมมฺจติโฺต), ธรรมรำชำ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 

๒๕๕๗), หน้า ๒๗.

 39
 ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๗๕/๑๑๒.

 40
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓.

 41
 องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔/๒๕๔.

 42
 ส�.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘.
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 แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพระพุทธศาสนามีพัฒนาการมาโดยล�าดับ เริ่มตั้งแต่จักกวัตติสูตรใน 

พระไตรปิฎกก�าหนดให้ธรรมราชาต้องเป็นธรรมาธิปไตย และปฏิบัติธรรมคือกุศลกรรมบถจักรวรรดิวัตร

และราชสงัคหวตัถ ุต่อมาในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช ธรรมราชา คอืพระราชาผูใ้ช้นโยบายธรรมวิชยัและ

ปฏิบัติธรรมตามแนวจักกวัตติสูตร ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ธรรมราชา หมายถึงพระราชาผู้ทรง 

ประพฤติทศพิธราชธรรมและด�ารงมั่นอยู่ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ในสมัยปัจจุบัน ธรรมราชาหมายถึง

พระราชาผู้ทรงประพฤติทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ
43

 กล่าวคือพระเจ้า

อโศกมหาราชทรงเป็นต้นแบบของธรรมราชาผู้หันมาใช้นโยบายธรรมวิชัยแทนสงครามวิชัย พระมหา 

ธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมประพฤติธรรมตามหลักทศพิธราชธรรม และหลักนิติธรรม

ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ 

 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี ๙ 

เนือ่งในพระราชพธิบีรมราชาภิเษกเมือ่วนัท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทีว่่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” นบัเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการคร้ังแรกว่าพระองค์จะทรง

ท�าหน้าที่ของธรรมราชาด้วยการประพฤติทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทย และด้วย

การด�าเนินตามหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ ตลอดเวลา ๗๐ ปี ๑๒๖ วัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภมูพิลอดลุยเดชทรงครองราชย์พระองค์ได้ทรงงานหนกัเพ่ือประโยชน์สุขแห่งพสกนกิร พระองค์จึงทรงเป็น

พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมราชายุคปัจจุบัน ที่ทรงใช้นโยบายธรรมวิชัย

ในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากระราชด�าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากของ

ประชาชนชาวไทย 

 จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาล

ศิริราช สิริพระชนมายุ ๘๘ ปี ๓๑๓ วัน

 การท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการได้ตามพระปฐมบรมราชโองการที่

ทรงประกาศไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง ๗๐ ปี นั้น นับเป็นเรื่องยากที่บุคคลอื่นจะกระท�าได้ เพราะต้องมี

บารมีและความพร้อมทั้ง ๓ ประการ คือ
44

	 	 ๑.	มยีศ คอืความยิง่ใหญ่ แบ่งเป็น อสิรยิยศ คอืความเป็นใหญ่หรอืมอี�านาจ เกยีรตยิศ คอืความ 

มีเกียรติ มีชื่อเสียง คุณงามความดี มีคนกล่าวถึงด้วยการแซ่ซ้องสรรเสริญ และบริวำรยศ คือความเป็นผู้

 43
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมรำชำ, หน้า ๓๔.

 44
 เนื้อหาบางส่วนประมวลมาจาก	สัมโมทนียกถำ โดย พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ในพิธีเพ็ญกุศล 

สตมวารแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อมูลจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี. ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
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มีบริวารมาก นั่นคือเป็นบุคคลที่สามารถยึดเหนี่ยวน�้าใจบุคคลอื่นให้เข้ามาคบค้าสมาคมหรือมาเป็นพรรค

เป็นพวกเป็นบริวารของตนได้ เรียกว่าเป็นคนที่ได้รับเคารพนับหน้าถือตามากมาย

  ๒.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

  ๓.  มีน�้ำใจ	คือมีคุณธรรม

 จะเหน็ได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช ทรงมคีวามพร้อมครบถ้วนท้ัง ๓ ประการ 

ท�าให้พระองค์ทรงงานได้ตามที่ตรัสรับสั่งไว้ กล่าวคือประการแรกทรงมีพระยศ คือความยิ่งใหญ่ ในส่วน

อิสริยยศ เพราะพระองค์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงยิ่งใหญ่โดยต�าแหน่งฐานันดรศักดิ์และพระราช

อิสริยยศ นอกจากพระองค์จะทรงมีพระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีพระราชอ�านาจตามนิติราช

ประเพณีแห่งการบริหารราชการแผ่นดินต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
45

 อีก ๓ ประการ คือ 

พระราชอ�านาจในการที่จะทรงรับการปรึกษาหารือและพระราชทานพระราชด�ารัสแนะน�า (THE RIGHT 

TO BE CONSULTED) พระราชอ�านาจในการที่จะพระราชทานขวัญและก�าลังใจ (THE RIGHT TO 

ENCOURAGE) และพระราชอ�านาจทีจ่ะพระราชทานพระราชด�ารัสเตือน (THE RIGHT TO WARN) แม้ว่า

พระองค์จะมีพระราชอ�านาจดังกล่าว พระองค์ก็มิเคยทรงใช้พระราชอ�านาจเหล่านั้น เพื่อประโยชน ์

ส่วนพระองค์เลย หากแต่ทรงใช้ไปในทางที่จะเกิดประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองเท่านั้น
46

 ในส่วนเกียรติยศ 

พระองค์ทรงมีพระเกียรติยศ มีชื่อเสียง คุณงามความดี มีคนกล่าวถึงด้วยการแซ่ซ้องสรรเสริญทั่วทั้ง 

แผ่นดินไทยและทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากท่ีพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลส�าคัญมากมาย 

จากทั่วโลก เช่น “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” โดย องค์การอนามัยโลก ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ “เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย สมาคม

นิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล ในวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ “เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการ

พัฒนาการเกษตร” โดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในวันที่ ๖ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๙ “รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” โดย ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาต ิในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ “เหรียญรางวัลผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา” 

โดย องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ “รางวลันกัวทิยาศาสตร์ดินเพ่ือมนษุยธรรม” 

โดย สหภาพวทิยาศาสตร์ทางดนินานาชาต ิในวนัที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงสองรางวลัหลังนีพ้ระองค์

ทรงเป็นผู้น�าโลกคนแรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลดังกล่าว และในส่วนบริวำรยศ พระองค์

ทรงสามารถยึดเหนี่ยวน�้าใจของพสกนิกรชาวไทยไว้ได้ทุกหมู่เหล่า จึงได้ชื่อว่าทรงเป็นศูนย์รวมใจของ

 45
 ในรัชกาลของพระองค์มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ๓๐ ครั้ง จ�านวน ๒๖ คน ตั้งแต่นายปรีดี  

พนมยงค์ ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 46
 คณะองคมนตรี, พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับคณะองคมนตรี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร ์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๙.
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ชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนด้วยความส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 ประการที่สอง ทรงมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั้งในส่วนที่ทรงศึกษาจากโรงเรียนฌีมนาซ กลาซิก  

ก็องตอนาล เดอ โลซาน (Gymnase Classique Cantonal de Lausanne) และมหาวิทยาลัยโลซาน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ และในส่วนที่ทรง

ศึกษาเพิ่มเติมด้วยพระองค์เอง และจากประสบการณ์ตรงในการทรงงานต่าง ๆ เรียกว่านอกจากพระองค์

จะทรงเป็นพระรำชำผูท้รงธรรมแล้ว ยงัเป็นพระรำชำผูท้รงท�ำด้วย โดยเฉพาะพระราชด�ารใินเรือ่งปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง 

โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โครงการแกล้งดิน กังหันชัยพัฒนา ผ่านการสนับสนุนของมูลนิธิ

ชัยพัฒนา และมูลนิธิโครงการหลวง คนไทยโชคดีที่ได้อัจฉริยบุคคลเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙  

เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นสุดยอด

ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากการได้รับสิทธิบัตรกังหันน�า้ชัยพัฒนา ทรงเริ่ม

โครงการฝนหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ นี่เป็นตัวอย่างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่าน ในอีก 

ด้านหนึ่ง พระองค์ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน เป็นกษัตริย์นักพัฒนา เป็นมหาราช ในด้านศาสนา ทรงศึกษา

และปฏบิตัธิรรม วงการพระศาสนายอมรบัว่าพระราชนพินธ์เร่ืองพระมหาชนกนัน้สุดยอด ทรงแปลเร่ืองนี้

มาจากภาษาบาลีที่ต้นฉบับยาวมาก ทรงถอดความออกมาเป็นภาษาไทยที่ไพเราะและทรงแปลเป็นภาษา

อังกฤษอีกทอดหนึ่ง เราจะหาคนที่สุดยอดในวิทยาการหลายสาขาในยุคนี้หาได้ยากมาก
47

 กล่าวโดยสรุป 

พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้าน ทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์เป็นจ�านวนมากทุกสาขาวิชาการ พระองค์ทรงเป็นนักดนตรี จิตรกร นักถ่ายภาพ นักคิด 

นักประดิษฐ์ นักกีฬาเรือใบ นักสังคมสงเคราะห์ และนักการทูต พระองค์ยังทรงสร้างสรรค์วรรณกรรม 

อันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต และเรื่อง  

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่อง ชาดกพระมหาชนก
48

 ประการที่สาม ทรงมีน�้ำพระรำชหฤทัยคือมีคุณธรรมได้แก่ทศพิธราชธรรมซ่ึงเป็นคุณธรรมของ 

ผู้ปกครอง หรือราชธรรม (ธรรมของพระราชา) ๑๐ ประการ ดังนี้
49

 47
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิถีแห่งธรรมรำชย์	 ศำสตร์แห่งพระรำชำ, (กรุงเทพมหานคร :  

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๖๐), หน้า ๒๕-๒๖.

 48
 สรุปความจาก อ้อม ประนอม, ตำมรอยควำมดี	พระรำชำผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน, (กรุงเทพมหานคร : หจก. 

สวนอักษรพริ้นติ้ง, ๒๕๖๐), หน้า ๓๕-๔๑.

 49
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จ�ากัด, ๒๕๕๐), 

หน้า ๓๑-๓๒.
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  ๑.  ทาน ให้ปันช่วยประชำ	คือบ�าเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครองหรือท�างานเพื่อให้เขาได้ มิใช่

เพ่ือจะเอาจากเขา เอาใจใส่อ�านวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ให้ประชาราษฎร์ ได้รับ

ประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์และให้ความ

สนับสนุนแก่คนท�าความดี 

  ๒.  ศลี รกัษำควำมสจุรติ	คอืประพฤตดีิงาม ส�ารวมกายและวจีทวารประกอบแต่การสุจริต รักษา

กิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน 

  ๓.  ปริจจาคะ บ�ำเพ็ญกิจด้วยเสียสละ	คือ สามารถเสียสละความสุขส�าราญ เป็นต้น ตลอดจน

ชีวิตของตนได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  ๔.  อาชชวะ ปฏิบัติภำระโดยซื่อตรง	คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี

ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

  ๕.  มัททวะ ทรงควำมอ่อนโยนเข้ำถึงคน	คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์ 

มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มิขาดย�าเกรง 

  ๖.  ตปะ พ้นมัวเมำด้วยเผำกิเลส	คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง�าจิต ระงับยับยั้ง

ข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส�าราญและการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม�่าเสมอหรืออยู่อย่าง 

ง่าย ๆ สามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ�าเพ็ญเพียรท�ากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์

   ๗.  อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธำ	คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและกระท�าการด้วยอ�านาจ

ความโกรธ มีเมตตาประจ�าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและการท�าการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบ

ตามธรรม

  ๘.  อวิหิงสา มีอหิงสำน�ำร่มเย็น	คือ ไม่หลงระเริงอ�านาจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา ไม่หาเหตุ

เบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง

   ๙.  ขันติ ช�ำนะเข็ญด้วยขันติ	คือ อดทนต่องานที่ตรากตร�า อดทนต่อความเหนื่อยยาก ถึงจะ

ล�าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยถ้อยค�าเสียดสีถากถางอย่างใด  

ก็ไม่หมดก�าลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกิจกรณีย์ที่บ�าเพ็ญโดยชอบธรรม 

  ๑๐. อวโิรธนะ มปิฏบิตัคิลำดจำกธรรม	คอื ประพฤติมใิห้ผิดจากประศาสนธรรม อนัถอืประโยชน์

สุขความดีงามของรัฐและราษฎร์เป็นที่ตั้ง อันใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไม่ขัดขืน การใด

จะเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก็ไม่ขัดขวาง วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม 

คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยค�าดีร้าย ลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิต

มั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 

ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป
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 ด้วยทรงประพฤติราชธรรมดังกล่าวมานี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรง

เปี่ยมด้วยน�้าพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่เพียงแต่ “คน” เท่านั้น ท่ีได้รับพระราชทานพระเมตตา 

พระมหากรุณา และน�้าพระราชหฤทัยท่ีทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สัตว์” ภูเขา  

สิง่แวดล้อม ฯลฯ กไ็ด้รบัพระราชทานพระมหากรุณาเช่นเดยีวกัน
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 ประชาชนคนไทยทราบกันดว่ีา โครงการ

ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัแต่ละโครงการ ล้วนให้วชิาชพีและโอกาสกบัคนทีเ่ผชญิ

วกิฤตให้สามารถลุกขึน้ยนืได้ใหม่ โดยไม่เลอืกยากดมีจีน ไม่เลือกว่าจะอยูใ่นเมอืงหรอืนอกเมอืง ประชาชน

คนไทยทกุคนคือลกูของพระองค์ ยิง่ยากจนเท่าไหร่ยิง่ได้รบัการใส่พระราชหฤทยัมากเท่านัน้ เหมอืนกบัว่า

ลูกคนไหนท่ียังอ่อนแอหรือพิการ ยิ่งต้องทรงช่วยเหลือเพื่อจะได้ยืนหยัดได้เหมือนลูกที่เข้มแข็ง พระองค์

ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินอย่างแท้จริง
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บทสรุป

 ทศันะเรือ่งผูป้กครองและระบอบการปกครองทีด่ ีจากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า ข้อเสนอของแต่ละท่าน

นบัตัง้แต่จาณักยพราหมณ์จนถงึอารสิโตเตลิ มคีวามเห็นตรงกนัอยูบ้่างแต่อาจเรียกช่ือต่างกนั จาณกัยพราหมณ์ 

เรียกว่า ธรรมราชา ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงกันกับแนวความคิดของเล่าจ้ือ ขงจ้ือ โสเครตีส เพลโต และ 

อาริสโตเติล ได้แก่เป็นผู้มีปัญญาฉลาดสามารถ มีคุณธรรม มุ่งความสงบสุขของประชาชนส่วนใหญ่เป็น 

ที่ตั้ง มีหน้าที่ในการบริหารประเทศเพื่อสร้างความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ทางเศรษฐกิจ สร้างความปลอดภัย

ในชวีติและทรพัย์สนิ และสร้างความเชือ่มัน่ หรอืความไว้วางใจให้เกดิแก่ประชาชน เพลโต เรียกว่ากษตัริย์

นกัปรชัญา หรอืราชาปราชญ์ (Philosopher King) ซึง่ในรายละเอยีดของแนวความคดินัน้มข้ีอแตกต่างกนั

พอสมควรเพราะเป็นแนวความคดิทีเ่กดิขึน้ในบรบิทของสงัคมทีต่่างกนั และจาณกัยพราหมณ์เหน็ว่ากษตัรย์ิ

หรอืราชาคือรัฐ ถ้ามรีฐัจะต้องมกีษตัรย์ิ และเขาเน้นสร้างอ�านาจรฐัด้วยกองทพัของตนเอง ท�าทกุอย่างเพือ่

ให้รฐัหรอือ�านาจแห่งกษตัรย์ิยงัคงด�ารงอยู ่แม้จะได้มาด้วยการวางยาพษิหรอืก�าจดัผูมี้พระคณุกต็าม ศาสนา 

จริยธรรมเป็นสิ่งที่รัฐควรให้การสนับสนุนและปฏิบัติตราบใดที่ค�าสอนนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่ออ�านาจรัฐ  

โดยนยันีธ้รรมราชาในทัศนะของจาณักยพราหมณ์ซ่ึงมีพืน้ฐานจากศาสนาฮนิดูย่อมแตกต่างจากธรรมราชา

ในความหมายของศาสนาพุทธซึ่งในอดีตมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นแบบ เป็นสุดยอดแห่งผู้น�า ผู้เป็น

นกัปราชญ์ และเป็นผูท้รงธรรม ซึง่สบืทอดมาถงึในยคุปัจจบุนักม็ธีรรมราชา ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ คอื

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี 

พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการได้ตามพระปฐม- 

บรมราชโองการ ท่ีทรงประกาศไว้อย่างต่อเน่ืองยาวนานถึง ๗๐ ปี นับว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยบุคคล

และสุดยอดแห่งธรรมราชาอย่างแท้จริง
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 คณะองคมนตรี, พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับคณะองคมนตรี, หน้า ๙๑.
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๔-๒๘๕.
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