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การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
Administration According to the Sovereignty in Buddhism 

พระครูวรเจตยิาภริักษ� 

บทคัดย�อ 

ระบอบ  การบริหารประเทศท่ีใช�กันอยู�ในป จจุบันน้ีมีท้ังระบอบประชาธิปไตย และระบอบ
คอมมิวนิตส� หรือระบอบเผด็จการ ยังไม�มีการตัดสินท่ีชัดเจนว�า ระบอบไหนดีกว�ากัน  แต�การบริหารด�วย
ระบอบประชาธิปไตย เป.นระบอบท่ียอมรับกันท่ัวไปว�าเป.นระบอบท่ีดีท่ีสุดในป จจุบันน้ี ในขณะท่ีประเทศ
คอมมิวนิตส�ก็ยกให�ระบอบคอมมิวนิตส�เป.นระบอบการบริหารดีท่ี สุด เช�น ประเทศสหภาพโซเวียต ใน
อดีต ประเทศจีน ประเทศเกาหลีเหนือ ในป จจุบัน เป.นต�น การท่ีจะตัดสินว�าระบอบไหนดีกว�ากันคงตัดสิน
ยากเพราะแต�ละระบอบก็มีท้ังข�อ ดีและข�อเสีย ถ�าจะเอาความร่ํารวยของประเทศ หรือว�า    เอา ความสุข
ของประชาชนในประเทศเป.นเกณฑ�ตัดสิน ก็ตัดสินไม�ได�เด็ดขาด เพราะแต�ละประเทศท่ีบริหารด�วยระบอบ
เดียวกันก็ไม�เหมือนกัน กล�าวคือ ฐานะของประเทศชาติและความเป.นอยู�ของประชาชนต�างกัน เช�น 
ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต� ประเทศเกาหลีเหนือ บริหารประเทศด�วยระบอบคอมมิวนิตส� ผู�นํา
ประเทศได�รับการยกย�องเชิดชูเป.นท่ีเกรงขามของต�างประเทศ ข�าราชการมีฐานะอยู�ดีกินดี  แต�ประชาชน
ในประเทศอดอยาก ยากแค�น อยู�อย�างลําบากยากจน ประชาชนอยากจะย�ายหนีจากประเทศตัวเอง 
ในขณะท่ีประเทศเกาหลีใต� บริหารประเทศด�วยระบอบประชาธิปไตย ประเทศเจริญรุ�งเรือง ประชาชนมี
ฐานะดี อยู�ดีมีสุขท้ังรัฐบาลและเอกชน ประชาชนไม�อยากย�ายหนีไปไหน ในขณะเดียวกันมีแต�ประชาชน
ต�างประเทศอยากจะเข�าไปอยู�ประกอบอาชีพในเกาหลีใต� 

คําสําคัญ:การบริหารงาน,หลักอธิปไตย,พระพุทธศาสนา 

Abstract 

Currently, there are some Regimes being used in some countries which 

are Democratic Regime and Communism Regime or Dictatorial Regime. 

There has never been any conclusions whichever is the best. However, the 

Democracy has been accepted to be used worldwide in some countries while 

some like Soviet (in the past), China and North Korea say the Communism is 

the best in administration. However, it is very difficult to decide which one is 

the best for each country because there are some advantages and 

disadvantages in both. No matter what criteria we can make, the country 

wealth or the people’s happiness. Nothing cannot be compared because some 

countries have the same Regimes, though their population status is much 

different. For example, North Korea and South Korea; the North Korea use the 

Communism and their leader has been fully respected. Their officials are rich 

and have good positions while their people are poor and they face difficulties. 

Some of their population want to move out. In South Korea, they are governed 

through the Democracy Regime, and the country has been progressing. South 

Koreans are in good position and both people in the government agencies and 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๕๔ 

private sectors are happy. No one wants to move out while some people in 

other countries want to live their lives in South Korea.  

Keywords:Administration, Sovereignty, Buddhism 

 

๑. บทนํา 
 ในกรณีของประเทศจีนท่ีบริหารประเทศด�วยระบอบคอมมิวนิตส� ในอดีตชาวจีน อพยพไปอยู�
ต�างประเทศแล�วสร�างฐานะร่ํารวยในประเทศท่ีไปอยู�ใหม�ท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศ แถบเอเชียด�วยกัน เช�น 
ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เป.นต�น แต�ในป จจุบันประเทศจีนกลับ
เจริญรุ�งเรืองในหลายๆ ด�าน ท่ัวโลกต�องจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีน แสดงให�เห็นว�า การบริหาร
ประเทศด�วยระบอบคอมมิวนิตส�ก็มีข�อดีอยู�เหมือนกัน ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ท่ีบริหารประเทศด�วย
ระบอบประชาธิปไตย ประเทศชาติยังยากจนอยู� ประชาชนก็ยากจน ต�องไปทํางานประกอบอาชีพ
ต�างประเทศก็มีเยอะเหมือนกัน อย�างน้ีก็ทําให�ตัดสินยากว�าระบอบการบริหารไหนดีท่ีสุดและเหมาะท่ีสุด
สําหรับการบริหารประเทศในป จจุบัน 
 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการบริหารประเทศท่ีพระพุทธองค�ได�วางหลักไว� คือ หลัก
อธิปไตย ๓ ได�แก� อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธัมมาธิปไตย ซ่ึงหลักการเหล�าน้ียังคงใช�อยู�จนถึงป จจุบัน ใน
บทความน้ีผู�เขียนจะได�ศึกษาวิเคราะห�หลักการท้ัง ๓ น้ีว�า พระพุทธองค�วางหลักการแต�ละอย�างไว�เพ่ือ
เป=าหมายอะไร หลักการไหนควรใช�เมื่อไหร� และใช�อย�างไร เพราะเหตุไรพระองค�จึงวางหลักเหล�าน้ีไว� หลัก
ท้ัง ๓ น้ี ถ�าปฏิบัติตามแล�วจะได�ผลอย�างไร 

๒. ความหมายของอธิปไตย 
 อธิปไตย  หมายถึง ความเป.นใหญ� มี ๓ อย�างคือ อัตตาธิปไตย ความมีตนเป.นใหญ� 
โลกาธิปไตย ความมีโลกเป.นใหญ� ธัมมาธิปไตย  ความมีธรรมเป.นใหญ�[๑] 
อธิปไตย หมายถึง อํานาจท่ีมีผลต�อการตัดสิน คือ อัตตาธิปไตย หมายถึงการตัดสินใจท่ีถือความคิดของ
ตนเองเป.นท่ีตั้ง โลกาธิปไตย การถือตามความคิดของคนส�วนมากเป.นท่ีตั้ง ธัมมาธิปไตย การถือตามความ
ถูกต�องโดยถือหลักเหตุผลท่ีเหมาะสม ไม�ถือตามความเช่ืออย�างสุดโต�ง[๒] 

๓. วิเคราะห*การบริหารตามหลักอธิปไตย ๓ ในพระพุทธศาสนา 
 อธิปไตย คือความเป.นใหญ�ในเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานหรือการปกครอง การท่ีครอบครัว
และองค�กรจะประสบความสําเร็จเจริญรุ�งเรือง จําต�องมีคณะผู�บริหารเป.นผู�ขับเคลื่อนกิจการของ
ครอบครัวหรือองค�กร หลักการบริหารก็มีหลายรูปแบบ บางคนก็ถนัดการทํางานแบบเอาตัวเป.นศูนย�กลาง 
คือตัวเองเป.นใหญ� หรือภาษาสมัยใหม�เรียกว�า ซีอีโอ CEO (Chief Executive Officer)หมายถึง บุคคลท่ีมี
อํานาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค�การหรือบริษัท  ]๓ [  บางคนก็ถนัดการทํางานเป.นทีมเอาความ
คิดเห็นของคนส�วนใหญ�เป.นหลัก หรือ ประชาธิปไตย บางคนก็ถนัดยึดเอาหลักการเป.นใหญ� ไม�คํานึงเสียง
ส�วนมากแต�คํานึงถึงความถูกต�องเป.นใหญ� ในพระพุทธศาสนามีหลักอธิปไตย ๓ อย�าง คือ อัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย  ต�อไปน้ีจะได�ศึกษาวิเคราะห�อธิปไตยแต�ละหัวข�อตามลําดับ 
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 ๓.๑ อัตตาธิปไตย 
   การบริหารตามหลักอัตตาธิปไตยก็คือการบริหารตามรูปแบบของ ซี อี โอ แนวคิดน้ีมี
หลักท่ีสําคัญคือ ประธานหรือหัวหน�าฝTายบริหารสูงสุดของบริ ษัทได�รับมอบอํานาจหน�าท่ีจาก
คณะกรรมการอํานวยการ หรือบอร�ดของบริษัทให�มีอํานาจในการจัดการ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดนโยบาย 
การตัดสินใจ และการใช�อํานาจจัดการบริษัทอย�างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด[๔] หน�าท่ีสําคัญอีกอย�างของ ซีอีโอ ก็
คือ ควรต�องบริหารทรัพยากรบุคคลให�เป.น สื่อสารให�เป.น ไม�เช�นน้ัน ไม�เพียงแต�จะไม�ประสบความสําเร็จ 
แต�ยังอาจเกิดแรงสะท�อนกลับมาในทางลบ เพียงเพราะประสานงาน และสื่อสารกับคนในองค�กรได�ไม�
ชัดเจน[๕] 
 การบริหารระบบน้ีเหมาะกับการบริหารครอบครัวและองค�กรขนาดเล็ก เช�น บริษัทเอกชน 
หรือการนําระบบน้ีไปบริหารองค�การใหญ�ๆ ท่ีเป.นของเอกชนก็สามารถประสบความสําเร็จได�ถ�าผู�นําเป.น
คนฉลาด รอบคอบ มีวิสัยทัศน�มองการณ�ไกล เช�น ตัวอย�างท่ีประสิทธ์ิ กาญจนวัฒน� กล�าวถึงการ
บริหารงานขององค�การโทรศัพท�ว�า องค�การโทรศัพท�ใช�เวลาติดตั้งโทรศัพท� ๔๐ ปZ ได� ๒.๔ ล�านเลขหมาย 
พอบริษัทในเครือ ซี พี คือบริษัทเทเลคอมเอเซีย เข�าไปสัมปทานจากรัฐบาลใช�เวลา ๕ ปZ ติดตั้งโทรศัพท�ให�
ประชาชน ได� ๒ ล�านเลขหมายเท�ากันกับท่ีองค�การโทรศัพท�ทํา ๔๐ ปZ[๖] 
 จาก ตัวอย�างน้ีแสดงให�เห็นว�า การบริหารงานแบบอัตตาธิปไตย หรือแบบเอาผู�นําเป.นท่ีตั้งทํา
ให�ประสบความสําเร็จ และมีคุณภาพเหมือนกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับความรู� ความสามารถของผู�นําด�วย 
ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารแบบอัตตาธิปไตย พระพุทธองค�ทรงใช�เมื่อสมัยตรัสรู�ใหม�ๆ สาวกยังมี
จํานวนน�อยสามารถดูแลท่ัวถึงตัวอย�างท่ีพระองค�ใช�อัตตาธิปไตยในการบริหารคณะสงฆ� เช�น การท่ี
พระองค�อนุญาตให�กุลบุตรผู�มีความประสงค�จะบวชเป.นภิกษุ พระองค�ทรงอนุญาตให�อุปสมบทด�วยการ
เปล�งพระวาจาว�า เธอจงเป.นภิกษุมาเถิด หรือเรียกว�า เอหิอุปสัมปทา[๗] อาทิ การประทานการอุปสมบท
ให�แก�พระอัญญาโกณฑัญญะ การบริหารแบบอัตตาธิปไตยน้ีก็ทําให�การบริหารคณะสงฆ�ของพระองค�
เป.นไปด�วย ความเรียบร�อย ทําให�การเผยแผ�พระธรรมวินัยเจริญรุ�งเรืองข้ึนตามลําดับ แต�พระองค�ก็ไม�ได�
ยึดเอาหลักการน้ีใช�ในการบริหารตลอดไป เมื่อหมู�สาวกมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนพระองค�จึงเปลี่ยนเป.นการ
บริหารแบบ โลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย 
 ๓.๒ การบริหารงานตามหลักโลกาธิปไตย 
  การบริหารงานตามหลักโลกาธิปไตย คือการบริหารยึดเอาเสียงข�างมากเป.นเกณฑ�ในการ
ตัดสินใจ ในป จจุบันเรียกว�า ระบอบประชาธิปไตย เป.นระบอบท่ีได�รับการยอมรับท่ัวโลก เพราะอํานาจ
บริหารเป.นของประชาชน แต�เน่ืองจากประชาชนมีเป.นจํานวนมากจึงต�องเลือกตัวแทนเข�าไปบริหาร 
ระบอบน้ีจึงจัดให�มีการเลือกตั้งตัวแทนหรือผู�แทน เช�น เลือกตั้งประธานาธิบดี เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เป.นต�น ข�อดีของระบอบน้ีคือ ประชาชนมีสิทธ์ิเลือกตัวแทนของตนเอง
ด�วยตนเอง ผู�แทนเข�าไปบริหารต�องฟ งเสียงของประชาชนด�วย เพราะถ�าบริหารไม�ดีสมัยต�อไป ประชาชนก็
ไม�เลือก ระบอบน้ีมีการแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ภายใต�กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข�อเสียคือ ทําให�ล�าช�า 
เพราะต�องผ�านกระบวนการหลายข้ันตอน การเลือกตั้งก็มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกันซ่ึงเป.นป ญหาใหญ�ไม�
สามารถแก�ไข ได�อย�างถาวรหรือเด็ดขาด เพราะยินยอมกันท้ังสองฝTาย เช�นตัวอย�างท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย 
 จากเหตุการณ�ทีเกิดข้ึนกับประเทศไทยน้ีแสดงให�เห็นว�าระบอบประชาธิปไตยท่ีใช�กันอยู�น้ีไม�
เหมาะกับประเทศไทย สอดคล�องกับข�อมูลท่ี สิริอัญญา ได�นําเสนอในบทความเรื่อง “พุทธทาสกับ
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ธรรมาธิปไตย” ตอนหน่ึงว�า  สํานักวิจัยสําคัญของสหรัฐอเมริกาได�แฉโพยกันเองแล�วว�า ระบอบ
ประชาธิปไตย ไม�เหมาะสมกับประเทศในเอเซียและในประเทศไทย เพราะมิได�คํานึงถึงความแตกต�าง
ระหว�างเมืองกับชนบท มิได�คํานึงถึงการซ้ือเสียงและการใช�อํานาจอิทธิพล ตลอดจนการคอร�รัปช่ันซ่ึงเป.น
ด�านหลักท่ีปกคลุมประเทศในเอเชียอยู�  สํานักวิจัยน้ีจึงได� ช้ีว�าประเทศในเอเซียจึงพากันปฏิเสธ
ประชาธิปไตยแบบท่ีสหรัฐต�องการให�เป.นแทบจะ สิ้นเชิงแล�ว แม�กระท่ังคนซ่ึงต�อต�านคอมมิวนิสต�ชนิดหัว
เด็ดตีนขาดก็ปฏิเสธประชาธิปไตย แบบตะวันตกน้ันแล�ว[๘]   
สิริอัญญา ได�อ�างถึงคํากล�าวของพุทธทาสภิกขุท่ีกล�าวไว�ในการปาฐกถาในท่ีโอกาสต�างๆ ว�า สิทธิเสรีภาพก็
มีท้ังดีและไม�ดี คือมีท้ังฝTายสัมมาและฝTายมิจฉา น่ันคือสิทธิเสรีภาพท่ีรับใช�ประเทศชาติ รับใช�ประชาชน
เพ่ือประโยชน�ของประชาชนเป.นสิทธิเสรีภาพท่ีเป.นสัมมา แต�สิทธิเสรีภาพในการทําลายชาติบ�านเมืองเป.น
สิทธิเสรีภาพแบบมิจฉา การปกครองไม�ว�าในระบบไหนๆ หากไม�ถือธรรมเป.นใหญ� ไม�เคารพธรรมและไม�
เป.นธรรมแล�ว การปกครองน้ันๆ ก็ใช�ไม�ได�ท้ังสิ้น เช�นเดียวกับความสามัคคีหรือความสมานฉันท�หรือการ
ปรองดอง หากไม�ตั้งอยู�ในธรรม ไม�เป.นไปโดยธรรมแล�ว ล�วนใช�ไม�ได�ท้ังสิ้น[๙]  
 พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี  สุรเตโช) ได�แสดงทัศนะว�า โลกาธิปไตย เป.นดาบสองคม มีท้ังคุณ
และโทษ กล�าวคือหากเสียงส�วนใหญ�ประกอบด�วยธรรม มาจากผู�มีคุณธรรม ย�อมให�คุณ แต�หากไม�
ประกอบด�วยธรรม มาจากผู�ขาดธรรมย�อมให�โทษมากกว�าให�คุณ[๑๐] สอดคล�องกับทัศนะท่ีว�า พระพุทธ
องค�ได�ตรัสสอนเก่ียวกับการกระทําของมนุษย�ว�าเกิดข้ึนด�วยอํานาจ แห�งอธิปไตย ๓ ประการน้ี ประการใด
ประการหน่ึง ท้ังในส�วนท่ีเป.นกุศลกรรม และอกุศลกรรม เช�น คนทําดีเพราะเห็นตามคนส�วนใหญ� หรือ
ในทางกลับกัน คนทําช่ัวเพราะเห็นตามคนส�วนใหญ� โดยไม�พินิจพิจารณาว�าท่ีคนส�วนใหญ�ทําน้ันถูกหรือผิด
[๑๑] 
 ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค�ทรงอนุญาตให�ใช�การบริหารแบบระบอบโลกาธิปไตย
เหมือนกัน เช�น ต�อมามีสาวกเพ่ิมมากข้ึนพระองค�จึงมอบอํานาจการบริหารให�เป.นหน�าท่ีของคณะสงฆ� ให�
คณะสงฆ�เป.นใหญ� อาทิ ทรงอนุญาตให�มีการอุปสมบทด�วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา[๑๒] คือทรงอนุญาต
ให�มีพระภิกษุเข�าร�วมสังฆกรรมอย�างน�อย ๕ รูปเป.นอย�างน�อย เฉพาะในชนบทท่ีห�างไกล ส�วนในมัชฌิม
ประเทศ ทรงอนุญาตให�มีพระภิกษุเข�าร�วมสังฆกรรมตั้งแต� ๑๐ ข้ึนไป[๑๓] คณะสงฆ�ฝTายเถรวาทจึงได�ยึด
เอาหลักน้ีปฏิบัติมาจนถึงทุกวันน้ี 
 จากหลักฐานท่ีปรากฏในพระไตรปfฎกจะเห็นว�าพระพุทธองค�ทรงสรรเสริญระบอบการบริหาร
แบบโลกาธิปไตยมาก เช�น การท่ีพระองค�แนะนําให�พระนางปชาบดีโคตมีผู�เป.นพระมาตุจฉา (น�า) ผู�
ต�องการจะถวายผ�าไหมเน้ือดีท่ีพระนางทอเองแก�พระพุทธเจ�าเพ่ือจะได� อานิสงส�มาก แต�พระองค�แนะนํา
ให�พระนางถวายแก�สงฆ�จะได�อานิสงส�มากกว�า เรื่องน้ีปรากฏใน พระไตรปfฎกเล�มท่ี ๑๒ ช่ือว�า ทักขิณาวิ
ภังคสูตร ในมัชฌิมนิกาย อุปริป ณณาสก�[๑๔] แต�โลกาธิปไตยในความหมายน้ีพระพุทธองค�หมายถึงเสียง
ส�วนมากหรือสงฆ�ท่ีทําตามธรรมตามวินัย ถ�าผิดธรรมผิดวินัยพระองค�ก็ติเตียน ดังพระพุทธพจน�ว�า 
“นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ติเตียนคนท่ีควรติเตียน” “ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ยกย�องคนท่ีควรยกย�อง”[๑๕] 
 ๓.๓ การบริหารงานตามหลักธัมมาธิปไตย 
 การบริหารงานตามหลักธัมมาธิปไตย คือ การบริหารแบบยึดเอาความถูกต�องเป.นเกณฑ�ไม�ได�
คํานึงเสียงส�วนใหญ�ท่ีไม�ถูกต�องชอบธรรม มีนักปราชญ�ทางด�านพระพุทธศาสนาหลายท�านได�แสดงทัศนะ
เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักการน้ีไว� เช�น 
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 พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต) ได�แสดงทัศนะไว�ในหนังสือเรื่อง “ธรรมาธิปไตยไม�มา จึง
หาประชาธิปไตยไม�เจอ” สรุปใจความได�ว�า ธรรมาธิปไตยไม�ใช�ระบบแยกต�างหาก อีกระบบจาก
ประชาธิปไตย แต�เป.นคุณภาพ “เป.นหลักเกณฑ�ในการตัดสินใจของบุคคลท่ีอยู�หรือร�วมอยู�ในระบบการ
ปกครองน้ัน” ถ�าการตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่องราว สืบค�นความจริง หาข�อมูลให�ชัดเจนถ�องแท� ใช�ป ญญา
พิจารณาในการตัดสินใจต�างๆ เช�น ถ�าในระบอบประชาธิปไตยก็เป.นการตัดสินใจเลือกตั้ง โดยพิจารณาว�า
ผู�สมัครคนไหนเป.นคนดี มีความสามารถ มุ�งทําประโยชน�ให�ส�วนรวมจริงๆ ก็ตัดสินใจไปตามความดีงาม
ความถูกต�องน้ัน เรียกว�าเป.นธรรมาธิปไตย แต�ถ�าเลือกโดยเอาผลประโยชน�ของตัวเองเป.นหลัก เรียกว�า
อัตตาธิปไตย หรือตัดสินใจเลือกโดยว�าไปตามกระแส ลงคะแนนแบบเฮตามพวกไป เรียกว�าโลกาธิปไตย
[๑๖] 
 พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ได�แสดงทัศนะไว�ในหนังสือเรื่อง “พุทธวิธีบริหาร”
ตอนว�าด�วยการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยสรุปใจความได�ว�า การบริหารตามหลัก    ธัมมาธิปไตย 
ผู�บริหารต�องประกอบด�วยพละ ๔ คือ ป ญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ สังคหพละ ป ญญาพละ กําลังคือ
ป ญญา หมายถึง ผู�บริหารต�องมีป ญญา คือ ต�องเป.นผู�ขวนขวายเพ่ือให�เกิดป ญญา ๓ ด�าน อาทิ สุตมย
ป ญญา ป ญญาเกิดจากการฟ ง จินตามยป ญญา ป ญญาเกิดจากการคิด ภาวนามยป ญญา  ป ญญาเกิดจาก
การปฏิบัติ หรือการเจริญภาวนา ในท่ีน้ีท�านอธิบายการรอบรู� ๓ อย�าง คือ รู�จักตน  รู�คน รู�งาน  รู�จัก
ตนเองคือรู�ความสามารถของตน อุปนิสัยของตน รู�จักคน คือรู�จักคนท่ีทํางานร�วมกัน หมายความว�า มอบ
งานให�ถูกกับคน  และรู�งาน คือรู�จักงานท่ีรับผิดชอบ วิริยพละ พลังของความเพียร ผู�บริหารต�องเป.นคน
ขยัน อดทน ต�อสู�กับอุปสรรคต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม�ทอดท้ิงธุระกลางครัน ในท่ีน้ีท�านอธิบายเก่ียวกับสสังขาริ
กะ คือ มีความขยันสู�งานเพราะคนอ่ืนชักชวนแนะนํา อสังขาริกะ มีความขยันสู�งานด�วยความเพียรของ
ตนเอง  อนวัชชพละ พลังแห�งการงานท่ีไม�มีโทษ คือประกอบการงานสุจริต ไม�ผิดกฎหมายและศีลธรรม 
ท�านอธิบายว�า ผู�บริหารต�องเว�นอบายมุข อันเป.นทางแห�งความเสื่อม เช�น ไม�ติดการพนัน ไม�ติดสุรายาเสพ
ติด ไม�เกียจคร�าน ไม�คบมิตรช่ัว จากน้ันให�รักษาศีล ๕ ให�บริสุทธ์ิ สังคหพละ คือให�มีพรหมวิหาร ๔ 
ประกอบด�วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และสังคหพละ พลังแห�งการสงเคราะห� หมายถึงผู�บริหารต�อง
เป.นคนสงเคราะห�เพ่ือนร�วมงานตามสมควรแก�ตําแหน�งหน�าท่ี การสงเคราะห�มีหลายวิธี เช�น การให�สิ่งของ 
การพูดจาด�วยถ�อยคําไพเราะ สุภาพอ�อนโยน การช�วยเหลือการงานบางครั้งบางคราว และการวางตัวเสมอ
ต�นเสมอปลายหรือการเอาใจเขามาใส�ใจเรา[๑๗]  
 จากทัศนะของพระธรรมโกศาจารย�ท่ีนําเอาป ญญาพละมาเป.นเครื่องมือในการบริหารตาม
หลักธัมมาธิปไตยน้ี ผู�เขียนมีความเห็นสอดคล�องกับทัศนะดังกล�าวน้ีเพราะพระพุทธองค�ได�ตรัสสรรเสริญ
ป ญญาไว�หลายแห�งต�างกาลต�างวาระกัน เช�น ตรัสว�า “ปiฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ป ญญาเป.นแสงสว�างใน
โลก”[๑๘] “ปiฺญานรานํ  รตนํ  ป ญญา เป.นรัตนะของนรชน”[๑๙] เป.นต�น ตามหลักพระพุทธศาสนา มี
ป จจัยเป.นเครื่องพัฒนาป ญญาอยู� ๒ อย�าง คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ[๒๐]  ปรโตโฆสะ แยก
ออกเป.น ๒ ส�วน คือ ส�วนท่ีเป.นบุคคลโดยตรง เช�น บิดามารดา ครู อาจารย� ผู�เป.นกัลยาณมิตร คอย
แนะนําตักเตือน ในสิ่งท่ีดีงามก�อให�เกิดความรู�หรือป ญญา เรียกอีกอย�างหน่ึงว�า ป จจัยภายนอก ส�วนท่ีสอง
ได�แก� คัมภีร�ต�าง ๆ ท่ีบันทึกคําสอนของท�านผู�รู�ท้ังหลาย เช�น ตํารับตํารา หรือหนังสือเรียน เป.นต�น  เป.น
แหล�งความรู�ท่ีเป.นประโยชน�เมื่อได�อ�านแล�วจะทําให�เกิดป ญญา โยนิโสมนสิการ หรือเรียกอีกอย�างหน่ึงว�า 
ป จจัยภายใน ได�แก�การพิจารณาไตร�ตรองใคร�ครวญสิ่งท่ีได�รับฟ งมาจากบิดามารดา ครูอาจารย�น้ัน หรือท่ี
ได�อ�านมาน้ันตามกําลังสติป ญญา ก็จะทําให�เกิดป ญญาเพ่ิมข้ึน เช�น ได�ยินบิดามารดาบอกว�า การดื่มสุราไม�
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๖๕๘ 

ดีเพราะจะทําให�สูญเสียการทรงตัว สติจะอ�อนกําลังไม�สามารถควบคุมความคิดหรืออวัยวะร�างกายของตน
ให�อยู�ในสภาวะปกติได�  เมื่อได�รับฟ งมาอย�างน้ีแล�ว ก็นําไปคิดไตร�ตรองต�อว�า เพราะเหตุไร สุราจึงมีฤทธ์ิ
ทําให�คนท่ีดื่มเป.นอย�างน้ัน ก็ต�องไปศึกษาต�อว�า สุราประกอบด�วยสารอะไรบ�าง หรือว�า สุราทํามาจาก
อะไร เมื่อคิดพิจารณาอย�างน้ีแล�วก็จะทราบข�อเท็จจริงของสุรา ความรู�ท่ีได�ก็กลายเป.นป ญญา ท่ีเกิดข้ึน
ด�วยโยนิโสมนสิการ[๒๑]  
 จากข�อความท่ีได�ทําการศึกษามาน้ีแสดงให�เห็นว�าการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยผู�บริหาร
ต�องประกอบด�วยพละ ๔ ประการ คือ ป ญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ และสังคหพละ ดังกล�าวน้ันจึง
จะประสบความสําเร็จในการบริหารตามเป=าหมายท่ีตั้งไว� 
 เรื่องการรื้อฟklนคดีข้ึนมาตัดสินใหม�ของเจ�าชายพันธุละมหาอํามาตย�ของพระเจ�าปเสนทิโกศล 
เป.นอีกตัวอย�างหน่ึงท่ีแสดงให�เห็นว�า เจ�าพันธุละ ได�บริหารตามหลักธัมมาธิปไตย ความย�อว�า เจ�าชายพันธุ
ละ ได�รื้อฟklนคดีความท่ีคณะผู�พิพากษาชุดเดิมตัดสินไม�เป.นธรรมข้ึนมาพิจารณา ใหม� แล�วตัดสินให�ผู�ถูก 
เป.นฝTายชนะ ให�ผู�ผิดเป.นฝTายแพ� ทําให�ประชาชนพอใจการตัดสินของเจ�าชายพันธุละ พากันส�งเสียง
สาธุการ ดังไปถึงพระตําหนักของพระเจ�าปเสนทิโกศล พระเจ�าปเสนทิโกศลทรงทราบเรื่องจึงแต�งตั้งให�
เสนาบดีพันธุละ เป.นผู�พิพากษาอีกตําแหน�งหน่ึง[๒๒] 
 การท่ีพระพุทธเจ�าทรงแต�งตั้งอัครสาวกท้ังสอง คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก็ทํา
ตามธัมมาธิปไตย กล�าวคือ พระเถระท้ังสองรูปน้ีเคยได�บําเพ็ญบารมีมาตั้งแต�อดีตชาติเพ่ือได�ตําแหน�งอัคร
สาวกของพระพุทธเจ�าองค�ใดองค�หน่ึง ถึงแม�ว�าการแต�งตั้งครั้งน้ันจะมีเสียงคัดค�านจากพระภิกษุเป.น
จํานวนมากว�า พระองค�เห็นแก�หน�า เห็นแก�พวกพ�อง เพราะพระเถระท้ังสองรูปน้ันเพ่ิงจะบวชไม�นาน มี
พระเถระท่ีมีพรรษามากกว�าและเหมาะสมกว�าหลายรูป พระองค�นําเรื่องราวในอดีตชาติของแต�ละรูปมา
แสดงให�พวกภิกษุฟ ง เสียงคัดค�านจึงเงียบหายไปทุกรูปจึงยอมรับการตัดสินพระทัยของพระองค�[๒๓] 
 ในบรรดาอธิปไตยท้ัง ๓ น้ัน ธัมมาธิปไตยน้ีพระองค�ให�ความสําคัญมากเห็นได�จากพระพุทธ
พจน�ท่ีปรากฏในพระ ไตรปfฎกหลายแห�งท่ีพระองค�ทรงเตือนให�ภิกษุ ยึดเอาธรรมเป.นใหญ� ทรงแนะนําให�
ภิกษุยึดเอาพระธรรมเป.นท่ีพ่ึง เช�น พระพุทธพจน�ในมหาปรินิพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ในจักกวัตติ
สูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ในโคปกโมคคัลลานสูตร ในอัตตทีปสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ในคิลาน
สูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรคว�า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงมีตนเป.นเกาะ มีตนเป.นท่ีพ่ึง ไม�มีสิ่ง
อ่ืนเป.นท่ีพ่ึง จงมีธรรมเป.นเกาะ มีธรรมเป.นท่ีพ่ึงไม�มีสิ่งอ่ืนเป.นท่ีพ่ึงอยู�เถิด”[๒๔] 

๔. บทสรุป 
 การบริหารงานตามหลักอธิปไตย ๓ คือการบริหารแบบเอาตัวเป.นใหญ�ในการตัดสินสั่งการโดย
ไม�ต�องขอความเห็นจากคนอ่ืน เมื่อสั่งการไปแล�วผู�สั่งรับผิดชอบแต�ผู�เดียว เรียกว�า อัตตาธิไตย ข�อดีของ
การบริหารแบบน้ี คือ ทําให�รวดเร็วทันใจ ได�งานมาก ข�อเสีย คือ โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีสูง และเป.นการปfด
ก้ันการแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืน  การบริหารแบบเอาเสียงส�วนมากเป.นเกณฑ�ตัดสิน หรือการบริหาร
แบบประชาธิปไตยในป จจุบัน ผู�เป.นหัวหน�าต�องฟ งเสียงคนอ่ืนด�วย เมื่อเสียงส�วนมากว�าอย�างไรก็เอา
ตามน้ัน เรียกว�า โลกาธิปไตย ข�อดีของการบริหารแบบน้ี คือ ทุกคนมีส�วนร�วมในการบริหารหรือแสดง
ความคิดเห็น การบริหารโปร�งใส เพราะมีระบบการตรวจสอบ ข�อเสียคือ ทําให�ล�าช�าเพราะต�องผ�าน
กระบวนการหลายข้ันตอน  การบริหารแบบเอาความถูกต�องเป.นหลักโดยไม�คํานึงถึงเสียงส�วนมาก เรียกว�า 
ธัมมาธิปไตย  แต�ถ�าเสียงส�วนมากถูกก็ถือว�าเป.นธัมมาธิปไตยเหมือนกัน พระพุทธองค�ได�วางหลักการ
บริหารท้ัง ๓ น้ีไว�เพ่ือเป.นแนวทางให�สาวกนําไปประยุกต�ใช�ในการบริหารงาน ตามความเหมาะสมแก�
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๖๕๙ 

สถานการณ�ดังท่ีพระองค�ได�ใช�เป.นแบบอย�างมาน้ัน ในบรรดาหลักการบริหารท้ัง ๓ น้ี พระองค�จะให�
ความสําคัญกับหลักธัมมาธิปไตยมากกว�า เพราะการยึดธรรมเป.นใหญ�หรือยึดความถูกต�องเป.นหลักจะ
นํามาซ่ึงความเจริญรุ�งเรืองโดยส�วนเดียว 

 โดยสรุปไม�ว�าจะบริหารแบบไหน ถ�ายึดความถูกต�องตามธรรมตามระเบียบกฎหมายและ
ระเบียบขององค�กรน้ันๆ ก็ถือว�าเป.นการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยเหมือนกัน เพราะหลักการบริหารท้ัง 
๓ น้ีไม�สามารถแยกออกจากกันโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เหตุท่ีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสามรถเช่ือมโยง
ถึงกันหมดไม�ว�าจะยกหลักธรรมข�อไหนข้ึนมาปฏิบัติก็เท�ากับได�ปฏิบัติตามหลักคําสอนครบท้ังหมด 
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[๒] http://th.wikipedia.org/wiki/อธิปไตย  (๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๓] http://blog.eduzones.com/jipatar/ (๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๔] http://blog.eduzones.com/jipatar/ (๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๕] http://www.classifiedthai.com/content.(๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๖] อภิวัฒน�  วรรณกร, ประสิทธ์ิ กาญจนวัฒน�  คิด พูด เขียน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สุขภาพใจ,  
 ๒๕๔๐), หน�า ๑๓๘. 
[๗] ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 
[๘] สิริอัญญา บทความเรื่อง “พุทธทาสกับธรรมาธิปไตย, [ออนไลน�]  
 แหล�งท่ีมา :  http://www.paisalvision.com(๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๙] http://www.paisalvision.com/ (๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๑๐] พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), คําวัด, [ออนไลน�]  
 แหล�งท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org  (๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕).  
[๑๑] http://www.br.ac.th  (๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕). 
[๑๒] คือการสวดตั้งญัตติประกาศให�สงฆ�ทราบ ๑ ครั้ง แล�วสวดประกาศรับเข�าหมู� ๓ ครั้ง. 
[๑๓] ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๙/๓๙, ๓๘๘/๒๗๖, ๔๕๐/๓๒๘.  
[๑๔] ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๖/๔๒๔-๔๓๒. 
[๑๕] ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑. 
[๑๖]  พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมาธิปไตยไม�มา จึงหาประชาธิปไตยไม�เจอ,  
 [ออนไลน�] แหล�งท่ีมา :  http://www.nidambe11.net (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕). 
[๑๗]  พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๕๓-๗๘. 
[๑๘] สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๘๐/๓๓.  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕.  
[๑๙] สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๕๑-๕๒/๒๖, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๑/๖๗. 
[๒๐] องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๒๗/๑๑๕, องฺ.ทุก.อ. (ไทย) ๒/๑๒๗/๕๓.  



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๖๐ 

[๒๑] พระมหาธานินทร�  อาทิตวโร, “การพัฒนาสังขารเพ่ือการบรรลธรรมในพระพุทธศาสนาเถร 
 วาท”, วิทยานิพนธ� พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน�า ๗๐. 
[๒๒] ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๓/๑๙๗. 
[๒๓] ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๕๕. 
[๒๔] ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๐/๕๙, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๐/๘๗, สํ.ขนฺธ. (ไทย) 

๑๗/ 
 ๔๓/๕๙, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๗๕/๒๒๔. 




