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แนวบริหารจดัการที่ดเีพ่ือสร้างสันตสุิขในรัฐ: 
บทเรียนจากคมัภร์ีพระพุทธศาสนากบัแนวปฏบิัตใินสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

 

        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศาสตราจารย ์ดร. 
        อธิการบดี 

         มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

ตอนที่ ๑ บทเรียนจากคมัภีร์พระพุทธศาสนา 
 

  ก าเนิดสังคม ก าเนิดปัญหา ก าเนิดผู้น า: 
  บทเรียนจากอคัคญัญสูตร 
 

 ในสมยัท่ีโลกอยูใ่นยคุเส่ือมสุดขีด สัตวโ์ลกจุติ(ตาย)ไปเกิดเป็นพรหม คร้ันเม่ือโลกพฒันา
กลบัมาอยูใ่นยคุเจริญข้ึน สัตวโ์ลกกจุ็ติ(ตาย)มาเกิดเป็นมนุษย ์ในยคุตน้ มนุษยเ์กิดผดุข้ึนเป็นตวัทนัที
ไม่มีมารดาบิดา(โอปปาติกะ) กินปีติ(ความอ่ิมใจ) มีแสงสวา่งตามร่างกาย ยคุนั้นจึงไม่มีดวงจนัทร์ไม่มี
ดวงอาทิตย ์ไม่มีดวงดาวอ่ืนๆ ไม่มีกลางวนั ไม่มีกลางคืนโลกมีแต่ความมืดมิด มนุษยเ์ท่ียวไปมาดว้ย
แสงสว่างท่ีฉายออกมาตามตัว ไม่มีเพศหญิง ไม่มีเพศชาย  มนุษยเ์รียกกันและกนัเพียงว่า “สัตว์” 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมีแต่ความมืดกบัน ้า 
 กาลล่วงมาระยะหน่ึง เกิดมีงว้นดินลอยอยู่บนน ้ า  มีสีสันกล่ินรสดีเหมือนเนยใสหรือเนย
ขน้  มนุษยผ์ูห้น่ึงเอาน้ิวชอ้นงว้นดินข้ึนมาลองชิมดูเกิดความติดใจในรสชาติ  จึงกินงว้นดินเป็นอาหาร 
คนอ่ืนๆ กกิ็นตามอยา่ง  การเลิกกินปีติหนัมากินงว้นดินท าใหแ้สงตามร่างกายหายไป  ดวงจนัทร์ ดวง
อาทิตย ์กลางวนั กลางคืนเป็นตน้กป็รากฏข้ึน 

 กาลล่วงมาระยะหน่ึง  การกินงว้นกินท าให้ร่างกายหยาบข้ึน  ผิวพรรณแตกต่างกนั  เกิด
การดูหม่ินเหยียดหยามผิวพรรณกนั   เม่ืองว้นดินหมดก็กินสะเก็ดดินแทน  การกินสะเก็ดดินท าให้
ร่างกายหยาบยิ่งข้ึน  ผิวพรรณแตกต่างกนัมากข้ึน  เกิดการดูหม่ินเหยียดหยามผิวพรรณกนัมากข้ึน  
เม่ือสะเก็ดดินหมดก็กินเครือดินแทน  การกินเครือดินท าให้ร่างกายหยาบยิ่งข้ึนไปอีก   ผิวพรรณ
แตกต่างกนัมากข้ึนไปอีก   เกิดการดูหม่ินเหยยีดหยามผิวพรรณกนัมากข้ึนไปอีก  ไม่นานนกั  เครือดิน
กห็มดไปเช่นกนั 

 กาลล่วงมาระยะหน่ึง  เกิดข้าวสาลีงอกข้ึนตามธรรมชาติอยู่ทั่วไป  ไม่มีร า ไม่มีแกลบ 
บริสุทธ์ิมีกล่ินหอม  มนุษยกิ์นขา้วสาลีนั้น ในระยะแรกกเ็กบ็เก่ียวมาแต่พอกินม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั และ



๒ 
 

ม้ือเยน็  ตน้ขา้วสาลีท่ีถูกเก็บเก่ียวในตอนเยน็ พอรุ่งข้ึนเชา้อีกวนัก็กลบังอกข้ึนมาแทน  ตน้ขา้วสาลีท่ี
ถูกเก็บเก่ียวในตอนเช้า ก็กลบังอกข้ึนมาทดแทนเต็มพื้นท่ีในตอนเยน็วนัเดียวกนั จึงไม่มีปัญหาการ
ขาดแคลน  ท าใหมี้ขา้วสาลีกินตลอดทั้งปี 

 กาลล่วงมาระยะหน่ึง  การกินข้าวสาลีท าให้ร่างกายหยาบยิ่งข้ึนไปอีก  ผิวพรรณนา
แตกต่างกนัชดัเจนข้ึนไปอีก  ในร่างมนุษยมี์อวยัวะเพศหญิงและอวยัวะเพศชายปรากฏชดัข้ึน  มนุษย์
ทั้งหลายมองดูอวยัวะเพศของกนัและกนัก็เกิดกามราคะจึงมีเพศสัมพนัธ์กนั   กาลต่อมาจึงมีการสร้าง
บา้นเรือนข้ึนเพื่อความเป็นส่วนตวัในขณะมีเพศสัมพนัธ์กนั  เม่ือหมกมุ่นในการมีเพศสัมพนัธ์กนัจน
ติดใจก็เกิดความเกียจคร้านท่ีจะไปเก็บเก่ียวขา้วสาลี ๒ คร้ังในหน่ึงวนั คือ ในตอนเยน็และตอนเช้า 
เห็นว่าเป็นการเสียเวลาในการเสพกาม  ดงันั้น จึงเก็บเก่ียวขา้วสาลีก็น ามามากพอเป็นอาหารเยน็และ
อาหารเช้าในคราวเดียวกนัเลยทีเดียว  ต่อมาเกิดความเกียจคร้านมากข้ึน เม่ือไปเก็บเก่ียวขา้วสาลีก็
น ามาเกบ็กกัตุนไวพ้อเป็นอาหารได ้๒ วนั  ต่อมาเพิ่มการเก็บกกัตุนไวพ้อเป็นอาหารได ้๔ วนั  ต่อมา
เพิ่มการเกบ็กกัตุนไวพ้อเป็นอาหารได ้๘ วนั  ตน้ขา้วสาลีถูกเก็บเก่ียวไปเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง 
ตน้ท่ีถูกเก็บเก่ียวไปงอกข้ึนมาทดแทนไม่ทนัเต็มพื้นท่ี   บนผืนดินจึงปรากฏตน้ขา้วสาลีงอกข้ึนเป็น
หยอ่มๆ ไม่นานนกักเ็กิดความขาดการขาดแคลนขา้วสาลี   เร่ิมเกิดการแบ่งปันขา้วสาลีและปักปันเขต
แดนแสดงกรรมสิทธ์ิกนั 

 จากการแบ่งปันและปักปันเขตแดนแสดงกรรมสิทธ์ิในขา้วสาลีน้ี         ขา้วสาลีท่ีเคยเป็น
สาธารณสมบติัท่ีคนทัว่ไปมีสิทธ์ิน าไปบริโภค  กลายเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลไป  ปัญหาต่างๆ กเ็กิด
ตามมา  เม่ือก่อนการเกบ็เก่ียวขา้วสาลีท าไดโ้ดยไม่มีใครหวงห้าม  ไม่มีการกล่าวหากนัวา่ “ลกัขโมย”  
หลงัจากมีการแบ่งกนัถือครองกรรมสิทธ์ิ จึงเกิดการกล่าวหากนัและกนัว่าลกัขโมย   ในสังคมมนุษย์
ยคุนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ท่ีถือว่าเป็นอาชญากรรม  คือ เกิดการลกัขโมยขา้วสาลี   มีการจบักุมผูล้กั
ขโมยแลว้ว่ากล่าวตกัเตือน แต่ไม่มีใครเช่ือฟังกนั จึงถูกจบัถูกลงโทษโดยการทุบตีท าร้าย  ต่อจากนั้น 
ความชัว่ร้ายอ่ืนๆ ก็เกิดข้ึนตามมา คือ การกล่าวหานินทาว่าร้าย การพูดเท็จ การจบัอาวุธข้ึนมาท าร้าย
กนั   เกิดคดีความและความขดัแยง้ระหวา่งกนั  เม่ือเกิดความชัว่ร้ายต่างๆ มากข้ึน  สงัคมจึงเตม็ไปดว้ย
ความโกลาหล ไม่มีใครเป็นหลกัท่ีจะท าหนา้ท่ีจดัการใหปั้ญหายติุลงได ้ไม่มีใครเป็นหลกัในการน าพา
สังคม   มนุษยท์ั้งหลายจึงไดต้กลงกนัแต่งตั้งบุคคลผูห้น่ึงซ่ึงมีรูปร่างงดงามน่าเล่ือมใส และน่าเกรง
ขามกวา่ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า  ปกครองดูแลใหเ้กิดความสงบสุขร่มเยน็  ท าหนา้ท่ีติเตียนผูท่ี้ควรติเตียน 
ขบัไล่ผูท่ี้ควรขบัไล่ ในชั้นแรก บุคคลผูไ้ดรั้บแต่งตั้งนั้นไดรั้บการตั้งช่ือว่า “มหาสมมต” แปลว่า ผู ้
ได้รับการแต่งตั้ งจากมหาชน     ต่อมาได้รับการตั้ งช่ือว่า “กษัตริย”์ แปลว่า ผูเ้ป็นใหญ่แห่งท่ีนา      
ต่อมาไดรั้บการตั้งช่ือว่า “ราชา” แปลว่า ผูใ้ห้สัตวเ์หล่าอ่ืนยินดีไดโ้ดยชอบธรรม โดยสรุป บุคคลซ่ึง
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ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่ว่าจะอยูใ่นช่ือใด ลว้นมีฐานะเป็นผูน้ าท าหนา้ท่ีบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข ช่วยแกปั้ญหา
พฒันาสงัคม 

 บทเรียนจากอคัคญัญสูตรน้ี แสดงให้เห็นสัจธรรม ๒ อยา่ง คือ (๑)ปัญหามาพร้อมกบัคน 
ทุกสงัคมลว้นมีปัญหา สมดงัท่ีพระบาลีวา่ “สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปฺปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา-ขนัธ์ท่ีท าใหย้ดึมัน่
ถือมัน่ ๕ ประการเป็นทุกข์(คนคือปัญหา)” (๒)สังคมทุกระดบัตอ้งมีผูน้ า ตอ้งสรรหาคนท่ีจะมาเป็น
ผูน้ าให้ได ้โดยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในแต่ละสังคม เพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้แก่บุคคลผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง ขอ้น้ีเป็นความจ าเป็นเบ้ืองตน้  ส่วนการท่ีจะไดผู้น้ าท่ีดีหรือไม่ดีนั้น
เป็นอีกขั้นตอนหน่ึง 
 

  แนวนโยบายทีผ่ดิพลาดในการแก้ปัญาหาอาชญากรรม: 
  บทเรียนจากจักกวตัติสูตร 
 
 

 ผูน้ าพึงตระหนักถึงสัจธรรมท่ีว่า วฏัฏจกัรของสังคมมียุคเส่ือมและยุคเจริญสลบัไปกัน  
เหตุปัจจยัท่ีท าให้เส่ือมก็คือความชั่วทางไตรทวารคือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม(กาย วาจา 
และใจ)ของมนุษย ์  จุดเร่ิมตน้ของอาชญากรรม ก็คือ ขา้วปลาอาหารไม่เพียงพอ  ประชาชนอดหยาก
หิวโหย  และเหตุปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมมากข้ึนก็คือนักปกครองไม่ประพฤติจกัรวรรดิ
วตัร ไม่ประพฤติกุศลกรรมบถ และไม่ถือปฏิบติัตามหลกัเบญจศีล(ศีล ๕)  ปกครองบริหารบา้นเมือง
โดยไม่ปรึกษานกัปราชญร์าชบณัฑิต  ประการส าคญัคือไม่ให้ทรัพย(์ธนทรัพย-์เงินและธญัญทรัพย-์
ขา้วเปลือก)แก่คนยากไร้ ท าใหเ้กิดความขดัสนในหมู่ประชาราษฎร์ 
 ค าว่า “ให้ทรัพยแ์ก่คนยากไร้” ไม่ได้หมายถึงเอาทรัพยส่ิ์งของไปแจกโดยท่ีเขาไม่ต้อง
ท างาน    แต่มีความหมาย ๓ นัย (๑)เอาทรัพยห์รือเคร่ืองอุปโภคบริโภคไปให้โดยตรงในกรณีท่ีเขา
ประสบภัยหรืออยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างหนัก (๒)เอาทรัพยไ์ปจดัสรรโอกาสให้คนยากจนได้มี
โอกาสมีช่องทางท ามาหากิน เช่นการสร้างอาชีพ  การสร้างความรู้เก่ียวกบัการประชาอาชีพให้แก่เขา 
(๓)เอาทรัพยไ์ปสนบัสนุนอาชีพของเขาใหมี้ช่องทางในการจ าหน่ายจ่ายแจก   
 ความผิดพลาดเชิงนโยบายก็คือ (๑)ประชาราษฎร์ผูย้ากไร้ขัดสนไม่ได้รับการดูแลดว้ย
เคร่ืองอุปโภคบริโภค ไม่มีขา้วปลาอาหารบริโภค จึงก่ออาชญากรรมลกัขโมย (๒)เม่ือเกิดการลกัขโมย
แลว้ รัฐใหท้รัพยแ์ก่ประชาราษฎร์ผูล้กัขโมยดว้ยหวงัจะใหเ้ขามีทรัพยใ์ชส้อยเล้ียงชีพ นโยบายน้ีท าให้
เกิดผลเสีย ๒ อยา่งคือ (๑)เกิดความยา่มใจมกัง่าย ดว้ยคิดว่า “ลกัทรัพยเ์พื่อให้รัฐเอาทรัพยม์าให้ เป็น
การได ้๒ ต่อ” และ(๒)เกิดลทัธิเอาอยา่งดา้นอาชญากรรมลกัขโมย  เพราะเห็นว่า  ลกัทรัพยน์อกจาก
ไม่ถูกลงโทษแลว้ยงัไดรั้บทรัพยเ์พิ่มอีก เหมือนกบัไดร้างวลั  เม่ืออาชญากรรมเพิ่มมากข้ึนจนยากท่ีจะ
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ควบคุม  รัฐจึงปราบปรามโดยการประหารชีวิตผูก่้อนอาชญากรรม  เป็นผลสืบเน่ืองท าให้เกิดการ
สะสมศตัราวุธของมีคมเพื่อต่อสู้แยง่ชิงทรัพยสิ์นกนั    บา้นเมืองจึงเต็มไปดว้ยการแยง่ชิงปลน้ฆ่ากนั   
ดงันั้น จะเห็นว่า  ล  าดบัความเส่ือมเร่ิมจาก  รัฐไม่ให้ทรัพยแ์ก่คนยากจน ท าให้เกิดความขดัสนหนัก
ข้ึนไปอีก  เม่ือขดัสนก็ก่ออาชญากรรมลกัขโมย(อทินนาทาน)  เกิดการสร้างสะสมอาวุธใชใ้นการลกั
ขโมยหรือป้องกนัทรัพยสิ์น เกิดการฆ่ากนัและกนัสืบเน่ืองไปอยา่งน้ี  
 การลกัขโมย(อทินนาทาน)และการฆ่าสัตว(์ปาณาติบาต-รวมถึงการเบียดเบียนกัน)คือ
จุดเร่ิมตน้แห่งความชัว่ร้าย  เป็นสาเหตุส าคญัใหเ้กิดอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมา  ถามวา่ “เพราะเหตุไร ? 
การลกัขโมย(อทินนาทาน-รวมถึงเอารัดเอาเปรียบกนั)และการฆ่าสตัว(์ปาณาติบาต-รวมถึงการท าร้าย
กนั)จึงเป็นเหตุปัจจยัส าคญัแห่งอาชญากรรม”  
 มีพระบาลีว่า “สพฺเพ  สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา  แปลว่า  สัตวท์ั้งปวงด ารงอยู่ไดด้ว้ยอาหาร” 
เม่ือไม่มีกินไม่มีใชก้็ตอ้งแสวงหาเพื่อให้มีกินมีใช้   จะแสวงหาดว้ยวิธีการท่ีสุจริตยุติธรรมหรือไม่
สุจริตยติุธรรม    ขอ้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มอยา่งนอ้ย ๓ ประการ   (๑)คุณธรรม (๒)กฎหมาย (๓)
กาละและเทศะ  ในการแสวงหานั้น   คนมีคุณธรรมสูงย่อมมุ่งความสุจริตยติุธรรมอยู่แลว้ บางคนมี
คุณธรรมไม่สูงแต่กฎหมายบา้นเมืองเขม้งวด กย็ึดความสุจริตยติุธรรมเป็นหลกั  บางคนคุณธรรมอาจ
ไม่สูง กฎหมายอาจไม่เขม้งวดนกัแต่ไม่มีจงัหวะ ไม่มีโอกาสหรือบา้นน้ีเมืองน้ีเขาระบบป้องกนัดีกไ็ม่
กลา้ท่ีจะท าการทุจริต 

 พระพุทธเจา้ไม่ทรงแสดงธรรมแก่คนท่ีก าลงัหิวข้าว   สมยัหน่ึง  พระพุทธเจา้เสด็จจาก
เมืองสาวตัถีไปยงัเมืองอาฬวีเพื่อแสดงธรรมโปรดคนเล้ียงโคคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนยากจน   พอดีวนันั้น
โคหายไป  เขาเดินตามหาโคตั้งแต่เชา้จนเท่ียงวนัจึงพบโคท่ีหายไป  ไม่ไดกิ้นขา้ว  เมีความหิวอยา่งยิ่ง 
แต่ดว้ยความเล่ือมใสศรัทธา จึงรีบมาเฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อฟังธรรม โดยท่ียงัไม่ไดกิ้นขา้ว  พระพุทธ
องครั์บสั่งใหจ้ดัหาอาหารใหเ้ขากินก่อน และตรัสกบัภิกษุทั้งหลายว่า  “อุบาสกนั้นหิวยิง่นกั ลุกข้ึนแต่
เช้าตรู่แลว้เท่ียวไปโคในป่า   เม่ือเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุได ้ เพราะทุกข์อนัเกิดจากความ
หิว ...”  ในโอกาสเดียวกนัน้ี  พระพุทธองค์ตรัสคาถาว่า  “ชิฆจฺฉา  ปรมา โรคา แปลว่า  ความหิวเป็น
โรคอยา่งยิง่”  
 บทเรียนจากจกักวตัติสูตรและวิธีการของพระพุทธเจา้ในการแสดงธรรมต่อผูก้  าลงัหิวขา้ว 
เป็นขอ้สนับสนุนว่า  นโยบายของรัฐท่ีจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน 
ภายใต้ช่ืออะไร   เป็นความดีทั้ งนั้ น น่ีคือรัฐสวสัดิการท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ค าว่า 
“ประชานิยม” ก็ดี   “ประชารัฐ” ก็ดี  “รัฐสวสัดิการ” ก็ดี  ลว้นเป็นหลกัการท่ีดีทั้งส้ิน  คนมีกินมีใช้
ยอ่มมีโอกาสท่ีจะก่ออาชญากรรมลกัขโมยน้อยกว่าคนไม่มีกินไม่มีใช ้ คนมีเงินกบัคนไม่มีเงินมอง
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เงินจ านวน ๑๐๐ บาทดว้ยท่าทีแตกต่างกนั  การลกัขโมยเกิดข้ึนง่ายเสมอในสังคมท่ีมีช่องว่างห่างกนั
มากระหวา่งคนมีเงินกบัคนไม่มีเงิน  
  รัฐท่ีเกษมส าราญมีสันติสุขเกิดจากการท่ีผูป้กครองมีหลักคิดว่า “ความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนคือหน้าท่ีของรัฐ”    ระบบและกลไกทั้ งปวงของรัฐท่ีมีอยู่ทา้ยท่ีสุดแลว้ย่อมเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเก้ือกลู เพื่อความสุขของประชาชนนัน่เอง   และท่ีส าคญัคือรัฐมีความชอบธรรมอยูแ่ลว้
ท่ีจะก าหนดนโยบายในการท่ีจะให้ทรัพยสิ์นแก่ประชาชน   หลกัคิดของนกัปกครองตามท่ีปรากฏใน
จกักวตัติสูตรจึงมีว่า  “เม่ือประชาชนมีความหิว ตอ้งให้ขา้วปลาอาหารแก่พวกเขา อย่าให้ปล่อยให้
พวกเขาลกัขโมยแลว้จึงน าขา้วปลาอาหารไปให”้ 
 

  ปลูกจิตส านึกใหม่คือจุดเร่ิมต้นแห่งสันติสุขในรัฐ: 
  บทเรียนจากจักกวตัติสูตร 
 

 

 ในยุคท่ีสังคมเส่ือมสุดขีด จะมีช่วงระยะเวลา ๗ วนัท่ีเต็มไปดว้ยอาชญากรรมฆ่าฟันกนั
เรียกวา่ “สตัถนัตรกลัป์-ยคุในท่ามกลางศตัรา”    ขณะท่ีมนุษยท์ั้งหลายมีความคิดแบบ “มิคสัญญี-มอง
กนัและกนัเป็นเหยื่อ” มุ่งแต่จะท าลายประหารกนันั้น   ก็มีมนุษยบ์างพวกคิดว่า “ปัญหาอาชญากรรม
ในยคุน้ีรุนแรงเกินกว่าจะเยยีวยาแกไ้ข”     จึงปลีกวิเวกหามุมสงบส าหรับตวัเอง   คิดว่า “พวกเราอยา่
ฆ่าใครๆ และใครๆ ก็อยา่ฆ่าพวกเรา  ทางท่ีดี  เราควรเขา้ไปอาศยัอยูต่ามป่าหญา้  สุมทุมพุ่มไม ้ป่าไม ้ 
เกาะกลางแม่น ้ า  หรือซอกเขา กินรากหญา้และผลไมเ้ล้ียงชีพอยู่ ๗ วนัซ่ึงเป็นช่วงแห่งสัตถนัตรกปั
นั้น”   พอล่วง ๗ วนันั้นไปก็พากนัออกมาจากป่าหญา้ สุมทุมพุ่มไม ้ป่าไม ้เกาะกลางแม่หรือซอกเขา 
ปลูกจิตส านึกใหม่  ประชุมปรึกษากนัวา่ “การท่ีพวกเราสูญส้ินญาติมากเช่นน้ี เพราะท าแต่อกศุลกรรม  
ทางท่ีดีพวกเราควรท ากศุลกรรม  ควรงดเวน้จากปาณาติบาต(การฆ่าสตัว)์”      เม่ือมีจิตส านึกดีร่วมกนั
อยา่งน้ี  จึงพากนัประพฤติกศุลกรรมคือเวน้จากปาณาติบาต   เวน้จากการลกัทรัพยเ์ป็นตน้    เป็นผลท า
ให้สังคมหมุนไปกลบัไปสู่ยคุเจริญข้ึนโดยล าดบั   เม่ือร่วมกนัท าความดีเป็นหมู่ใหญ่   ผลแห่งความดี
กย็ิง่ทวีเพิ่มข้ึนปรากฏผลประจกัษช์ดั 
 เม่ือเห็นผลของการประพฤติกุศลกรรมชดัเจนอยา่งน้ี    มนุษยเ์หล่านั้นชกัชวนกนัประพฤติ
กุศลธรรมเพิ่ม คือ  งดเวน้จากอทินนาทาน  งดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร  งดเวน้จากมุสาวาท     งดเวน้
จากปิสุณาวาจา    งดเวน้จากผรุสวาจา    งดเวน้จากสมัผปัปลาปะเป็นตน้    สนัติสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
ความมัง่มีศรีสุขกย็ิง่เพิ่มหลายร้อยเท่าพนัเท่า  
  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทเรียนน้ีคืออะไร ? 
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  มีข้อคิด ๓ ประการจากบทเรียนน้ี (๑)ในขณะท่ีสังคมบ้านเมืองเกิดปัญหาความวุ่นวาย
ต่างๆ กมี็คนท่ีมีจิตส านึกท่ีจะแกปั้ญหาเพื่อสร้างสนัติสุขใหเ้กิดข้ึนในสงัคมอยู ่  แต่ตอ้งจดัสรรโอกาส
ให้พวกเขาไดแ้สดงฐานะและบทบาทหรือมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการ (๒)สังคมดีหรือไม่ดี
เกิดจากปัจเจกชน    อาชญากรรมเกิดจากการท่ีนาย ก.ไปลกัทรัพยส์มบติัของนาย ค.แลว้ตามดว้ยการ
ต่อสู้แยง่ชิงฆ่ากนัฟันหรือกล่าวหาฟ้องร้องกนั     เม่ือพฒันาไปสู่ปัญหาความวุ่นวายจนถึงขั้นกลียคุ ก็
อาศยัคนเพียงกลุ่มเล็กๆ หรือปัจเจกชนท่ีมีจิตส านึกดีร่วมกนัท าความดีแกปั้ญหา   ปลูกจิตส านึกดีให้
แผ่ออกไปในวงกวา้ง (๓)คุณธรรมจริยธรรมอนัเป็นค าสั่งสอนทางศาสนาเป็นหลกัส าคญัเพื่อการ
บริหารจดัการบา้นเมืองให้เกิดสันติสุข    ความฉลาดรอบรู้ดา้นการบริหารจดัการ    ความเก่งกลา้ใน
บริหารจดัการอาจจะน าพาสงัคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได ้  แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้กเ็กิดปัญาแทรกซอ้น คือ
การแก่งแยง่ชิงดี ความขดัแยง้ ทา้ยท่ีสุดกเ็กิดภาวะ “เอาไม่อยู”่     มีบทสรุปหมุนวนเป็นวฏัจกัรอยา่งน้ี 
ดงันั้น   มิติดา้นศาสนาโดยเฉพาะประเดน็ดา้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่คนทุกวยัจึงจ าเป็น 

 

  แนวบริหารจัดการทีด่ีเพ่ือสร้างสันติสุขในรัฐ: 
  บทเรียนจากจักกวตัติสูตรและมหาปรินิพพานสูตร 
 

 ธรรมส าหรับนกัปกครองแบ่งเป็นคุณธรรม ไดแ้ก่ ธรรมิกาธิปไตย  การปกครองท่ีถือธรรม
เป็นใหญ่   เคารพนับถือย  าเกรงธรรม   ยึดธรรมเป็นหลกั   มีธรรมเป็นธงชัย   ข้อน้ีเป็นคุณธรรม
ประจ าตวั เป็นคุณสมบติัภายใน  เป็นเร่ืองของจิตใจ   กบัส่วนท่ีเป็นจริยธรรม แนวในการบริหารจดั
บา้นเมือง ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ๑. ธรรมิการักขา รักษาและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมให้แก่(๑)คนภายใน
ครอบครัว รวมถึงบริวารใกลชิ้ดทั้งหมด    ให้การอบรมสั่งสอนให้อยูด่ว้ยความเรียบร้อยสงบสุข (๒)
ทหาร ต ารวจ และเจา้หน้าท่ีทฝ่ายความมั่นคงอ่ืนๆ (๓)ข้าราชการชั้นผูใ้หญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน (๔)ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน     (๕)พ่อคา้ เจา้ไร่เจา้นา  ครูอาจารย ์      นักวิชาการ 
(๖)ราษฎรทั้งปวง (๗)พระสงฆแ์ละนกับวชผูเ้ป็นปูชนียบุคคล ทรงคุณธรรม (๘)สัตวต่์างๆ เช่น ชา้ง 
มา้ ววั ควาย นก 
 ๒. อธรรมการนิเสธนา ห้าม กั้น ป้องกนัมิให้การอนัไม่เป็นธรรมเกิดข้ึนในรัฐ  คือ จดัการ
ป้องกนัแกไ้ขมิใหมี้การกระท าความผิดความชัว่ร้ายเดือดร้อนเกิดข้ึนในบา้นเมือง 
 ๓. ธนานุประทาน ปันทรัพยเ์ฉล่ียใหแ้ก่คนผูไ้ร้ทรัพย ์ มิใหมี้คนขดัสนยากไร้ในรัฐ 
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 ๔. ปริปุจฉา ปรึกษาสอบถามปัญหาและวิธีการแก้ไข  รวมทั้ งสนทนาธรรมกับสมณ
พราหมณ์อยูเ่สมอ  เพื่อให้รู้ชดัว่าอะไรดี อะไรชัว่ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า   อะไรเป็นประโยชน์ 
อะไรไม่เป็นประโยชน์ 

 นอกจากน้ี ยงัมีธรรมส าหรับผูน้ าอีกหมวดหน่ึง ประกอบดว้ย (๑)เวน้จากการฆ่าสัตว ์(๒)
เวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของเขามิไดใ้ห้ (๓)เวน้จากการประพฤติผิดในกาม (๔)เวน้จากการพูด
เท็จ (๕)เวน้จากการพูดส่อเสียด (๖)เวน้จากการพูดค าหยาบ (๗)เวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ (๘)ไม่เพ่งเล็ง
อยากไดข้องของเขา (๙)มีจิตไม่พยาบาท (๑๐)มีความเห็นชอบ  
 แนวปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีท าให้บา้นเมืองมีความสงบร่มเยน็ สังคมดี เศรษฐกิจดี ซ่ึงมีเคร่ืองช้ี
วดั(KPI)คือ สภาพบา้นเมืองโดยทัว่ไปมีพลเมืองมาก   ประชากรคบัคัง่  แออดัไปดว้ยผูค้น   มีบา้น 
นิคม(ต าบล)และราชธานีหนาแน่นมีทุกระยะชัว่ไก่บินตก    มีเมือง(เลก็)อยู ่๘๔,๐๐๐ เมือง  มีอาพาธ
(โรค)อยู ่๒ ชนิด   คือ    (๑)อิจฉา คือ ความอยากท่ีเป็นสาเหตุแห่งการขอและการให้ตลอดเวลา  (๒)
อนสนะ คือ ผูค้นกินดีอยูดี่อ่ิมหน าส าราญจึงเกิดความเฉ่ือยชา ตอ้งการจะนอน ไม่อยากท างานเพราะ
เมาอาหาร ในยุคน้ีมนุษยมี์อายุขยั ๘๐,๐๐๐ ปีสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจบา้นเมืองมีภกัษาหารอุดม
สมบูรณ์อาณาเขตของบา้นเมือง มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต 

 ในคร้ังอดีต เมืองเวสาลีหรือไพศาลี แควน้วชัชี เป็นบา้นเมืองท่ีเหมาะสม ถือเป็นตน้แบบ
ของการบริหารจดัการบา้นเมือง ประชาชนในชาตินบัถือพระพทุธศาสนาเป็นเรือนใจ สังคมอุดมดว้ย
คุณความดี   เตม็ไปดว้ยโอกาสซ่ึงเปิดกวา้งส าหรับผูแ้สวงหาคุณความดี    การด าเนินชีวิตของผูค้นก็มี
ความสุขตามสมควรแก่อตัภาพ สมาชิกในองค์กร สถาบนั ครอบครัวสามคัคีกลมเกลียว ปรากฏให้
เห็นเป็นท่ีประจกัษ์  มีองค์ประกอบ ๑๐ ประการ อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ร่มเยน็ของบา้นเมืองในคร้ังอดีตประกอบดว้ย (๑)มีประชากรมาก (๒)มีพลเมืองหนาแน่น (๓)อึกทึก
ครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนิดคือ เสียงชา้ง เสียงมา้ เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียง
ขบัร้อง เสียงกงัสดาล เสียงประโคมดนตรี และเสียงเช้ือเชิญว่า “พวกท่านโปรดบริโภค โปรดด่ืม 
โปรดเค้ียวกิน” (๔)มีสตรีผูง้ดงามดว้ยรูปและนามประจ าเมือง (๕)มีสระโบกขรณีทัว่ไปซ่ึงเตม็ไปดว้ย
ดอกอุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก และสระโบกขรณีธรรมะ (๖)มีปราสาททัว่ไปและธรรมปราสาท (๗)
มีสภาคาร อนัเป็นท่ีประชุมของผูบ้ริหารและผูท้รงความคิด (๘)มีปูชนียบุคคลและนักปราชญ์ราช
บณัฑิต รวมทั้งสถาบนัการศึกษา (๙)มีสมณพราหมณ์ผูท้รงศีลสญัจรไปมา และ(๑๐)มีเจดีย ์ 
 บา้นเมืองใดมีองคป์ระกอบท่ีเป็นคุณลกัษณะดงักล่าวน้ี เรียกวา่ ปฏิรูปเทส แปลวา่ ถ่ินฐาน
ท่ีเหมาะสม การไดมี้โอกาสอยู่ในถ่ินฐานท่ีเหมาะสม จดัเป็นมงคลแก่ชีวิต   เมืองเวสาลีหรือไพศาลี 
แควน้วชัชี ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัท่ีกล่าวมา จึงท าให้บา้นอ่ืนเมืองอ่ืนในยคุสมยัเดียวกนัทั้งรู้สึก
ช่ืนชม และอยากจะด าเนินรอยตาม หรือบางคร้ังกอ็ยากจะยดึเอามาเป็นเมืองข้ึน 



๘ 
 

 การไดม้าซ่ึงความเป็นปฏิรูปเทส มีขอ้ท่ีพึงศึกษาอยู ่๒ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ วิธีการท่ีจะไดม้าคืออะไร ? 
 ประการท่ี ๒ วิธีการท่ีจะธ ารงรักษาความเป็นปฏิรูปเทสไวใ้หย้นืยงคงอยูต่่อไปคืออะไร ? 
 มีเร่ืองของพวกวชัชีเป็นกรณีศึกษา สมยัหน่ึง ขณะท่ีพระพทุธเจา้ประทบัอยูท่ี่ภูเขาคิชฌกูฏ 
เขตกรุงราชคฤห์    พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ มีพระประสงค์จะปราบแคว้นวัชชี  จึง
ส่งวสัสการพราหมณ์ไปเขา้เฝ้าและกราบทูลถามพระพุทธองค์เก่ียวกบัสถานการณ์ในแควน้วชัชีแลว้
น ากลบัมารายงาน เพื่อประกอบการวางยทุธศาสตร์ในการเขา้โจมตี    วสัสการพราหมณ์พร้อมดว้ย
คณะไดเ้ดินทางไปเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้   กราบทูลถามพระพทุธเจา้เก่ียวกบัความเป็นไปของแควน้วชัชี  
พระพุทธองคไ์ดฟั้งแลว้ไม่ไดต้รัสตอบกบัวสัสการพราหมณ์โดยตรง   แต่ทรงหันไปสนทนากบัพระ
อานนทท่ี์ถวายงานพดัอยูด่า้นพระปฤษฎางคเ์ป็นเชิงสอบถามวา่   “อานนท ์เธอไดย้นิไหมวา่  พวกเจา้
วชัชีหมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์  ประชุมกนัมากคร้ังอยู ่  เม่ือประชุมก็พร้อมเพรียงกนัประชุม  พร้อม
เพรียงกนัเลิกประชุม   พร้อมเพรียงกนัท ากิจท่ีพวกเจา้วชัชีพึงกระท า     ไม่บญัญติัส่ิงท่ีมิไดบ้ญัญติัไว ้ 
ไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีบญัญติัไวแ้ลว้   ถือปฏิบติัมัน่ตามธรรมท่ีวางไวเ้ดิม      สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาเจ้า
วชัชีผูมี้พระชนมายมุากของชาววชัชี   และถือวา่ถอ้ยค าแนะน าพร ่ าสอนของท่านผูอ้าวโุสเหล่านั้นเป็น
ส่ิงท่ีควรรับฟัง    ให้เกียรติกุลสตรีหรือกุลกุมารีไม่ข่มเหงน ้ าใจ   สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียใ์น
แควน้วชัชีของชาววชัชี ทั้งในเมืองและนอกเมือง   และไม่ละเลยการบูชาอนัชอบธรรมท่ีเคยให้เคย
กระท าต่อเจดียเ์หล่านั้น    จดัการรักษา คุม้ครอง ป้องกนัพระอรหันต์ทั้ งหลายโดยชอบธรรม โดย
ตั้งใจว่า “ท าอยา่งไร พระอรหันตท่ี์ยงัไม่มา พึงมาสู่แว่นแควน้ของเรา ท่านท่ีมาแลว้พึงอยูอ่ยา่งผาสุก
ในแวน่แควน้”   
  พระอานนทก์ราบทูลพระพุทธองคว์่า “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พระองคไ์ดย้ินว่า พวกเจา้
วชัชียงัถือปฏิบติัอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ีอยู”่   
  พระพุทธองคต์รัสกบัพระอานนทว์่า “ตราบใดท่ีพวกเจา้วชัชียงัถือปฏิบติัอปริหานิยธรรม 
๗ ประการ พวกเจา้วชัชีพึงหวงัไดแ้ต่ความเจริญอยา่งเดียว ไม่มีความเส่ือมเลย  อยา่วา่แต่ถือปฏิบติัทั้ง  
๗ ขอ้เลย  แมถื้อปฏิบติัขอ้เดียวกมี็แต่ความเจริญ ไม่มีความเส่ือม” 
 

ตอนที่ ๒  บทเรียนจากคมัภีร์พระพุทธศาสนา 
                 กบัแนวปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน 
   
 รัฐตอ้งมีผูน้ า แมแ้ต่สังคมของสัตว ์๓ สหายคือนกกระทา   ลิง   ชา้ง อยูร่่วมกนัมานาน ไม่
เคยคิดว่าจะตอ้งมีผูน้ า    วนัหน่ึงก็ยงัตอ้งมานั่งปรึกษากนัว่าจะคดัเลือกใครจะเป็นหัวหน้า   วิธีการ



๙ 
 

คดัเลือกคือ เอาตน้ไทรตน้หน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นเป็นเกณฑ์   โดยก าหนดขอ้ตกลงว่า   “ใน ๓ ตวัน้ี
ใครเห็นตน้ไทรน้ีก่อน  ผูน้ั้ นเป็นผูน้ า”   ช้างพูดข้ึนก่อนว่า “สมยัท่ีเราเป็นลูกช้าง  ตน้ไทรน้ีสูงแค่
ระดบัขาอ่อนของเรา  เราเห็นตน้ไทรตั้งแต่ตอนเป็นพุม่เลก็ๆ” 
  ลิงพูดว่า  “ตอนเราเป็นลูกลิง นั่งอยูบ่นพื้นดิน   เค้ียวกินหน่อของตน้ไทรอ่อนน้ี   เราเห็น
มนัตั้งแต่ตอนเป็นเลก็ๆ อยู”่ 
  ส่วนนกระทาพูดว่า “สหายทั้งสองเอ๋ย   เม่ือก่อนมีตน้ไทรใหญ่อยูท่ี่โนน้ เราไปกินผลของ
มนัแลว้มาถ่ายเมลด็มนัลงในท่ีน้ี   จึงท าใหต้น้ไทรงอกข้ึนตรงน้ี” 
  สตัว ์๓ ตวัเม่ือทราบขอ้มูลอยา่งน้ี ท าใหท้ราบล าดบัอาวโุสของกนัและกนั    ลิงและชา้งจึง
ยกให้นกกระทาเป็นหัวหน้า   เคารพย  าเกรงกนัตามล าดบัอาวุโส   เช่ือฟังกันและกนั  ท าให้อยู่กัน
ความร่วมเยน็เป็นสุข   สันติสุขในรัฐเกิดจากผูน้ า และเป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คนทัว่ไปอาจมี
คุณธรรมจริยธรรมมากบา้งนอ้ยมาก หรือบางคนอาจไม่มีเลย แต่ไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีจะให้
เกิดสนัติสุขในรัฐเท่ากบัผูน้ าท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
  แนวบริหารจดัการท่ีดีเพื่อสร้างสนัติสุขในรัฐท่ีเหมาะกนัสถานการณ์ปัจจุบนัคืออะไร ? 
  ผูน้ ารัฐยอ่มจะมีหลกัการปกครองรัฐอยูแ่ลว้  สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองในรัฐได ้  แต่
ท้ายท่ีสุดก็เกิดปัญหาความวุ่นวาย    จึงถือว่ายงัมีจุดบกพร่องท่ีจะตอ้งเติมเต็มอยู่   หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแม้จะเป็นหลกัท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวน้านแลว้ แต่ก็เป็นสัจธรรมอยู่ว่า ผูใ้ด
ประพฤติปฏิบติั   ผูน้ั้นย่อมไดรั้บผลเอง(สันทิฏฐิกะ)และไม่ข้ึนอยู่กบักาลเวลา(อกาลิกะ) ดงันั้นจึง
สามารถน าเป็นหลกัคิดเพื่อเติมเต็มจุดบกพร่องหลกัการปกครองรัฐได ้  ถามต่อไปว่า “ในจ านวน
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์นั้น หลกัธรรมใดเหมาะท่ีสุดส าหรับการเติม
เตม็หลกัการปกครองรัฐ ?”  บทเรียนท่ีไดจ้กักวตัติสูตรกคื็อ “ธรรมวิชยั”    การชนะขา้ศึกโดยมิตอ้งใช้
อ  านาจ  มิตอ้งใชศ้ตัรา  แต่ใชธ้รรมนั่นแหละท าให้สามารถครองความยิ่งใหญ่ทัว่โลก  พระเจา้อโศก
มหาราชหลงัจากท่ีทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา   ทรงด าเนินนโยบายตามหลกัการท่ีปรากฏใน
จกักวตัติสูตรน้ี   ทรงเปล่ียนเสียงกลองศึกใหเ้ป็นเสียงกลองแห่งธรรม(ธมัมเภรี)   ทรงด าเนินนโยบาย
บริหารบา้นเมืองโดยหลกัธรรมวิชัย(ชนะโดยธรรม)ก็อยู่ในจกัรวรรดิวตัรขอ้ธรรมาธิปไตยคือถือ
ธรรมเป็นใหญ่    การท่ีพระองค์ทรงปกครองจดัการรักษาอนัชอบธรรมแก่ประชาชนดงัพ่อปกครอง
ลูกก็อยูใ่นจกัรวรรดิวตัรขอ้ธรรมิการักขาคือการรักษาอนัชอบธรรม      การท่ีพระองค์ทรงป้องกนัมิ
ให้เกิดความเลวร้ายข้ึนในรัฐและปราบปรามเร่ืองเลวร้ายท่ีเกิดให้หมดส้ินไปจากรัฐก็อยูใ่นจกัรวรรดิ
วตัรขอ้อธรรมการนิเสธนาเป็นตน้ 



๑๐ 
 

 จากบทเรียนท่ีไดจ้ากคัมภีร์พระพุทธศาสนาดงักล่าวมาขา้งต้น   ทั้ งท่ีเป็นหลกัการและ
ตวัอยา่งความส าเร็จ    สามารถสรุปลงในหลกัการใหญ่(หัวใจของพระพทุธศาสนา)ได ้๓ ประการ คือ 
ไม่ท าชัว่ ท าดี ท าจิตใหผ้อ่งใส 
  ความชัว่   คือ   ความชัว่ทางกายเรียกว่ากายทุจริตมี ๓ อยา่ง   คือ(๑)ฆ่าสัตว ์(๒)ลกัทรัพย ์
(๓)ประพฤติผิดในกาม   ความชัว่ทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตมี ๓ อยา่ง คือ (๑)พูดเท็จ (๒)พูดส่อเสียด 
(๓)พูดค าหยาบ (๔)พูดเพอ้เจอ้    ความชัว่ทางใจเรียกว่ามโนทุจริต มี ๓ อยา่งคือ (๑)เพ่งเล็งอยากได้
ของคนอ่ืน (๒)มีจิตพยาบาท (๓)เห็นผิด     ดงันั้น การไม่ท าชัว่ก็คือ (๑)เวน้จากการฆ่าสัตว ์(๒)เวน้
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของเขามิไดใ้ห้ (๓)เวน้จากการประพฤติผิดในกาม (๔)เวน้จากการพูดเท็จ 
(๕)เวน้จากการพูดส่อเสียด (๖)เวน้จากการพูดค าหยาบ (๗)เวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ (๘)ไม่เพ่งเลง็อยาก
ไดข้องของเขา (๙)มีจิตไม่พยาบาท (๑๐)มีความเห็นชอบ  
  ความดีมี ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ี ๑ การไม่ท าชัว่ ๑๐ อยา่งดงักล่าวนัน่แหละคือความดี    ส่วนท่ี 
๒ ความดีท่ีเสริมเขา้ไปอีกเพื่อให้เกิดความดียิ่งๆ ข้ึนไป   จดัเป็นบุญบารมี ประกอบดว้ย (๑)ทาน การ
ให้ปันส่ิงของ (๒)สีล ประพฤติเรียบร้อยดีงาม (๓)ภาวนา อบรมจิตใจ (๔)อปจายนะ อ่อนน้อมถ่อม
ตน (๕)เวยยาวจัจะ ขวนขวายรับใช ้มีจิตอาสา (๖)ปัตติทาน เฉล่ียความดีให้ผูอ่ื้น (๗)ปัตตานุโมทนา 
ยินดีในความดีของผูอ่ื้น (๘)ธัมมสัสวนะ ฟังธรรมศึกษาหาความรู้ (๙)ธัมมเทสนา สั่งสอนธรรมให้
ความรู้แก่ผูอ่ื้น (๑๐)ทิฏฐุชุกมัม ์ปรับความเห็นใหถู้กตรง 
  ท าจิตให้ผ่องใส คือ การฝึกฝนอบรมกล่อมเกลาตามหลกัไตรสิกขา หมายถึงการฝึกฝน
กล่อมเกลากายวาจาใหมี้ความเรียบร้อยดีงาม   สงบเสง่ียม    ท าใหพ้ร้อมท่ีจะฝึกและสะดวกท่ีจะฝึกจิต
ให้เป็นสมาธิซ่ึงจะท าให้เกิดปัญญา ในการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาน้ี   ศีลเป็นพื้นฐานเพื่อกา้ว
ไปสู่ความเจริญขั้นต่อไปคือ “จิตสมาธิ”   ศีลก็คือเจตนาท่ีจะงดเวน้หรือการไม่มีความด าริในการท่ีจะ
ท าความชัว่ใดๆ อยูใ่นใจ ซ่ึงท าใหจิ้ตใจบริสุทธ์ิผอ่งใสปลอดโปร่ง  ท าใหเ้กิดความคิดเห็นแจ่มแจง้นัน่
คือปัญญา 
  ไม่ท าชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องใส ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ปัญหาก็อยู่ท่ีว่า จาก
หลกัการสู่การปฏิบติัจะท าอยา่งไร ?   ค  าตอบคือ “คนดีคือผูท่ี้จะน าหลกัการดีไปสุ่ภาคปฏิบติั” โจทย์
จึงมีต่อไปวา่ “จะสร้างคนดีไดอ้ยา่งไร ?” 
   “คนดี” กบั “ความดี” เป็น ๒ อยา่งท่ีบางคร้ังกอ็ยูด่ว้ยกนั บางคร้ังก็แยกกนั  “ความดี” เกิด
จากการ “ละชัว่ ท าดี และท าจิตใหผ้อ่งใส”  “คนดี” กคื็อคนท่ีละชัว่ ท าดี ท าจิตใหผ้อ่งใสนัน่เอง ดงันั้น 
วิธีสร้างคนดีกคื็อใหเ้ขาไม่ท าชัว่ ใหเ้ขาท าดี และใหท้ าจิตใหผ้่องใส ซ่ึงในทางปฏิบติั การท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการสร้างคนดีนั้นตอ้งท าหลายอยา่งไปพร้อมๆ กนั นัน่คือ (๑)หลกัการดีท่ีมีอยูแ่ลว้ ตอ้ง
ช่วยกนัเชิดชูหลกัการน้ีให้ปรากฏรับรู้ในสงัคมอยา่งต่อเน่ืองโดยรูปแบบกิจกรรมหรือประชาสมัพนัธ์ 



๑๑ 
 

หรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่นการศึกษาเล่าเรียน   เป็นขั้นสอนให้รู้   (๒)แสดงตวัอย่างความดีตามหลกัการ
นั้น เชิดชูคนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคนท าให้เห็นเป็นตวัอย่าง   เป็นขั้นท าให้ดูอยู่ให้เห็น  (๓)การ
ฝึกอบรมกล่อมเกลาตามหลกัไตรสิกขาดงักล่าวแลว้ นัน่คือท าจิตใหผ้อ่งใสตามหลกัไตรสิกขา 
  หลกัคิดส าหรับนกับริหารกคื็อ  “หลกัการดีตอ้งอาศยัคนดีน าไปปฏิบติัเพื่อสร้างแบบอยา่ง
ท่ีดี”    ความจริงในปัจจุบนัก็คือ    เรามีหลกัการดีเพียงพอแลว้ทั้งหลกัการของอาณาจกัรและศาสน
จกัร    ปัญหาจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่หลกัการ แต่อยูท่ี่คนท่ีจะน าหลกัการท่ีดีไปปฏิบติัใหเ้ป็นตน้แบบ   
  ความจริง ในสังคมหน่ึงไม่จ าเป็นว่าทุกคนตอ้งเป็นคนดี   แต่ขอให้มีคนดีเป็นแบบอย่าง 
และมีผูน้ าแบบพระโพธิสัตว์    เหมือนกับสังคมโลกในแต่ละกัลป์แต่ละยุคมีพระพุทธเจ้าเพียง
พระองคเ์ดียวเท่านั้น ในยคุท่ีว่างจากพระพุทธเจา้ถา้จะมีรอยต่อท่ีเป็นช่องว่างจริงๆ ก็จะมีพระปัจเจก
พทุธเจา้มาช่วยรักษาการ   สงัคมทัว่ไปกเ็ช่นเดียวกนั  การสร้างคนดีจึงเป็นส่ิงท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในทุก
สงัคมในทุกยคุตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ    สจัธรรมก็คือวา่ “ทุกคนอยากเป็นคนดี   แต่เป็นคนดีไม่ไดทุ้ก
คน”    ภาระหน้าท่ีของมนุษยชาติก็คือช่วยกนัอุดหนุนส่งเสริมให้คนเป็นคนดีแมจ้ะเป็นคนดีได้ไม่
ทั้งหมดก็ตาม  ในรัฐศาสตร์เชิงพทุธหรือพทุธรัฐศาสตร์ จึงควรแบ่ง “คนดี” เป็น   ๒ ระดบั คือ (๑)คน
ดีแบบกลัยาณชน (๒)คนดีแบบพระโพธิสตัว ์
 คนดีระดบัท่ี  ๑ กลัยาณชน   เกิดจากการไม่ท าชัว่มีเวน้จากการฆ่าสตัวเ์ป็นตน้   และการท า
ความดีมีทาน ศีล ภาวนาเป็นตน้ดงักล่าวแลว้    โดยพฒันาจากความเป็นปุถุชน(คนหนาดว้ยกิเลส)
ไปสู่ความเป็นกลัยาณชน(คนดี)   ซ่ึงเม่ือท าความดียิ่งข้ึนไปอย่างต่อเน่ืองก็จะพฒันาไปสู่ความเป็น
อริยะตั้งแต่ชั้นโสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ซ่ึงท าไดไ้ม่ยาก    เราบ าเพญ็ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนาต่อเน่ือง  กบ็รรลุความเป็นดีในระดบัอริยะได ้   แต่เม่ือพดูถึงอริยบุคคล  เรากม็กัจะนึกถึง
พระอรหันต์และคิดว่าเป็นเร่ืองยากส าหรับคนทัว่ไป    ความจริงก็คือว่า โลกปัจจุบนั เหตุท่ีมีรัฐหรือ
สังคมบางแห่งอุดมดว้ยสันติสุข ก็เพราะมีคนดีเหมือนเป็นอริยบุคคลหรือเหมือนกบัจะเป็นโสดาบนั
อาศัยอยู่   จะโดยบรรลุความเป็นโสดาบันโดยสมบูรณ์หรือโดยลักษณนิสัยหรือจิตส านึกแบบ
โสดาบันก็ตาม   ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่    นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นโสดาบัน    
อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นโสดาบนั   ทั้ง ๒ ท่านก็อยูค่รองเรือนท ามาหากินเหมือนคนทัว่ไป   แต่ยึด
มัน่บ าเพญ็ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอยูเ่ป็นประจ า ความดีเร่ิมตน้ดว้ย “คนดี”  เพราะคนดีครอบครัว
จึง เพราะครอบครัวดีหมู่บา้นจึงดี เพราะหมู่บา้นดีต าบลจึงดี เพราะต าบลอ าเภอจึงดี เพราะอ าเภอดี
จงัหวดัจึงดี เพราะจงัหวดัดีประเทศหรือรัฐจึงดี คิดและท าง่ายๆ อยา่งน้ี ถึงแมร้ะบบและกลไกจะดี ถา้
คนไม่ก็ท าให้เกิดความดีไม่ได ้ การฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีดว้ยหลกัทาน ศีล ภาวนาไม่ใช่เร่ือง
ยาก แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจจะท าหรือท ากนัเพียงเป็นพิธีกรรม ไม่จริงจงัและไม่จริงใจ ความดีจึงไม่เกิด 



๑๒ 
 

  คนดีระดบัท่ี ๒ คนดีแบบพระโพธิสัตว ์ ซ่ึงเกิดจากการท าความดีโดยบ าเพญ็บารมี ๑๐ ทศั 
ค าวา่ “บารมี” แปลวา่ ถึงฝ่ัง ธรรมเคร่ืองถึงซ่ึงฝ่ัง  หมายถึงคุณความดีท่ีบ าเพญ็อยา่งยิง่ยวด  คุณความดี
ท่ีไดบ้  าเพ็ญมาท่ีท าให้ยิ่งใหญ่ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ปฏิปทาอนัยวดยิ่งท่ีประพฤติ
ปฏิบติัอย่างยิ่งยวด บ าเพญ็อยา่งพิเศษเพื่อบรรลุซ่ึงจุดหมายอนัสูง ประกอบดว้ย (๑)ทานบารมี คือ มี
อุปนิสัยฝักใฝ่ในทาน มีกุศลเจตนาในการให้อยู่ตลอดเวลา ให้อามิสทานบ้าง ธรรมทานบ้างใน
ชีวิตประจ าวนั (๒)สีลบารมี คือ มีอุปนิสัยเรียบร้อยดีงาม มีความสงบเยือกเยน็เป็นปกติ (๓)เนกขมัม
บารมี คือ ความด าริท่ีจะออกจากเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีท าให้ชีวิตยุง่เหยิง หรือด าริท่ีจะออกบวช ใน
มุมกวา้งออกไปครอบคลุมถึงความคิดท่ีจะปลอดจากความโลภ (๔)ปัญญาบารมี ใชปั้ญญาเป็นเคร่ือง
น าทางในการท าหนา้ท่ีการงานปกติหรือใชปั้ญญาแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา (๕)วิริยบารมี ใชว้ิริยะเป็น
เคร่ืองน าทางในการท าหนา้ท่ีอยูต่ลอดเวลา มีความเพียรพยายามไม่ทอ้ถอย มีความอุตสาหะแรงกลา้
และยิ่งยวดตลอดเวลา (๖)ขนัติบารมี ใชข้นัติเป็นเคร่ืองน าทางในการท าหน้าท่ีการงานปกติ หรือใช้
ขนัติ(อดทน อดกลั้น อดออม)แกปั้ญหาอยู่ตลอดเวลา มีความอดทน ความอดกลั้น  ความไม่ดุร้าย  
ความไม่เกร้ียวกราด  ความแช่มช่ืนแห่งจิต (๗)สจัจบารมี คือ ด าเนินชีวิตยดึความจริงใจ จริงวาจา และ
จริงการเป็นหลกั ไม่ว่าจะท าการใดๆ ท่ีไหน เม่ือไรก็ยึดหลกัน้ี ใชส้ัจจะเป็นเคร่ืองน าทางในการท า
หนา้ท่ีการงานปกติ หรือใชส้ัจจะแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา (๘)อธิษฐานบารมี คือใชอ้ธิษฐานธรรมเป็น
เคร่ืองน าทางในการท าหน้าท่ีการงานปกติ  หรือใช้อธิษฐานธรรม(ความมัน่คงแน่วแน่)แกปั้ญหา  
ปัญญาธิษฐาน  ธรรมอนัเป็นฐานท่ีมัน่คือปัญญา สัจจาธิษฐาน  ธรรมอนัเป็นฐานท่ีมัน่คือสัจจะ จา
คาธิษฐาน  ธรรมอนัเป็นฐานท่ีมัน่คือจาคะ อุปสมาธิษฐาน ธรรมอนัเป็นฐานท่ีมัน่อุปสมะท่ีมีอยู่ใน
จิตใจตลอดเวลา (๙)เมตตาบารมี  คือ มีเมตตาธรรมอยู่เนืองนิตย ์น้อมนึกในใจตลอดเวลาว่า “สพฺเพ  
สตฺตา  อเวรา  โหนฺตุ  อพฺยาปชฺฌา  โหนฺตุ  อนีฆา  โหนฺตุ สุขี  อตฺตาน   ปริหรนฺตุ  ขอสัตวท์ั้งปวงจง
เป็นสุข อย่าไดมี้เวรภยัต่อกนัและกนั อย่าไดพ้ยาบาทปองร้ายกนั อย่าไดมี้ความทุกข์กายใจ ขอให้
รักษาตนพน้จากทุกขภ์ยัทั้งส้ินเถิด ใชเ้มตตาธรรมเป็นเคร่ืองน าทางในการท าหนา้ท่ีการงานปกติ หรือ
ใชเ้มตตาธรรมเป็นหลกัในแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา โดยมีขนัติบารมีเป็นฐาน (๑๐)อุเบกขาบารมี คือ มี
ท่าทีท่ีน่ิงเรียบต่อปรากฏการณ์ ไม่เอนเอียง ไม่ปรุงแต่งต่อยอด ใชอุ้เบกขาเป็นเคร่ืองน าทางในการท า
หนา้ท่ีการงานปกติหรือใชอุ้เบกขา(ความน่ิง)แกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา 
  คนท่ีจะเป็นผูน้ ารัฐควรเป็นคนดีระดบัใดระดบัหน่ึงใน ๒ ระดบัน้ี ผูน้ ารัฐท่ีดีท่ีสุดก็คือคน
ดีระดบัท่ี ๒ น้ี คนดีแบบพระโพธิสัตว ์มีคุณธรรมจริยธรรมแบบพระโพธิสัตว ์มีแต่การให้และให้
อยา่งไร้ขอบเขต มีความเรียบร้อยดา้นกายวาจาหาท่ีต าหนิไดย้ากเป็นตน้   เม่ือไดค้นดีดงักล่าวมาน้ี คน
ดีน่ีแหละจะน าหลกัการดีท่ีมีอยูแ่ลว้ไปปฏิบติัเกิดผลดีเป็นแบบอยา่งท่ีดี คนทัว่ไปกจ็ะไดแ้นวปฏิบติัท่ี
ดีและแรงบนัดาลใจท่ีจะท าตามอยา่ง ความสมบูรณ์แห่งรัฐเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน้ี. 


