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ศ.พิเศษ อดิศกั ดิ์ ทองบุญ, ราชบัณฑิต
ผูเชี่ยวชาญดานคัมภีรพุทธศาสน
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ประเทศไทยไดเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕
โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๗ ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยฉบับถาวร เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ศกนัน้ แตกม็ กี ารปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ยกเลิก
และรางรัฐธรรมนูญขึน้ ใหมหลายครัง้ จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ประกาศใชเมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติวา “อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยผ ทู รงเปนประมุข ทรงใชอำนาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิตธิ รรม”
อำนาจอธิปไตยทีร่ ะบุไวในมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หมายถึง อำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ทีพ่ ระมหากษัตริยท รงใชทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
ตามลำดับ
รัฐธรรมนูญไดกำชับการใชอำนาจอธิปไตยทัง้ ๓ ประการไวในวรรคที่ ๒ ของมาตรา
๓ นัน้ วา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกร ตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ
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ตองปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามหลักนิตธิ รรม ซึง่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหบทนิยามไววา หมายถึงหลักพืน้ ฐานแหงกฎหมาย
นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญฉบับนีย้ งั กำหนดหนาทีข่ องชนชาวไทยเจาของอำนาจอธิปไตย
ไวในมาตรา ๗๐ วา “บุคคลมีหนาทีพ่ ทิ กั ษรกั ษาไวซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ละการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี”้ และ
มาตรา ๗๑ วา “บุคคลมีหนาทีป่ อ งกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติและปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย” เปนตน
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดใหหลักการและวิธกี ารในการใชอำนาจอธิปไตยไวอยางรัดกุม
แลว แตผลสัมฤทธิห์ รือความลมเหลวยอมขึน้ อยกู บั บุคคลเปนสำคัญ เพราะปรากฏอยเู สมอ
วา กฎหมายจะดีวเิ ศษอยางไร ถาบุคคลไมปฏิบตั ติ าม ก็ไมเกิดผลดีใดๆ ตามทีห่ วังไว ดวยเหตุ
นี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย จึงไมคอ ยประสบผลสัมฤทธิเ์ ทาทีค่ วร
ลองมองดูหลักการทางพระพุทธศาสนาบาง พระพุทธเจาทรงสอนหลักอธิปไตยไวใน
อาธิปเตยยสูตร โดยทรงเนนทีบ่ คุ คลกอน เมือ่ บุคคลปฏิบตั ไิ ดแลว สังคม ประเทศชาติหรือสวน
รวมก็พลอยไดรบั ผลดีดว ย จึงขอเสนอการศึกษาวิเคราะหอำนาจอธิปไตยตามแนวพระสูตรนี้

๑
พระพุทธเจาตรัสอาธิปเตยยสูตรแกภกิ ษุทงั้ หลาย วา
“ภิกษุทงั้ หลาย อาธิปไตย(ความเปนใหญ) ๓ ประการนี้
อาธิปไตย ๓ ประการ อะไรบาง คือ
๑. อัตตาธิปไตย (ความมีตนเปนใหญ)
๒. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเปนใหญ)
๓. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ)
๑

องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๔.
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อัตตาธิปไตย เปนอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยั นีอ้ ยใู นปาบาง อยตู ามโคนตนไมบา ง อยใู นเรือนวางบาง ยอม
เห็นประจักษวา ‘เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความ
ไมมเี ชนนัน้ อนึง่ เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงำ
ชือ่ วาถูกทุกขครอบงำ มีทกุ ขอยตู รงหนา ทำอยางไร การทำทีส่ ดุ กองทุกขทงั้ สิน้ นีจ้ ะพึงปรากฏ
การทีเ่ ราละกามเชนใดแลวจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เราพึงแสวงหากามเชนนัน้ หรือ
กามทีเ่ ลวกวานัน้ นัน้ ไมสมควรแกเราเลย’
ภิกษุนนั้ เห็นประจักษวา ‘ความเพียรทีเ่ ราเริม่ ไวแลวจักไมยอ หยอน สติทตี่ งั้ มัน่ แลวจัก
ไมเลอะเลือน กายทีส่ งบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตทีต่ งั้ มัน่ แลวจักมีอารมณแนวแน’ เธอทำตน
เทานัน้ เปนใหญ ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมทีม่ โี ทษ บำเพ็ญกรรมทีไ่ มมโี ทษ รักษาตนให
บริสทุ ธิ์
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกวา อัตตาธิปไตย
โลกาธิปไตย เปนอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยั นีอ้ ยใู นปาบาง อยตู ามโคนตนไมบา ง อยใู นเรือนวางบาง ยอม
เห็นประจักษวา ‘เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมเี ชนนัน้ อนึง่ เรา
ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงำ ชือ่ วาถูกทุกขครอบงำ
มีทกุ ขอยตู รงหนา ทำอยางไร การทำทีส่ ดุ กองทุกขทงั้ สิน้ นีจ้ ะพึงปรากฏ ก็เราบวชแลวอยางนี้
พึงคิดเรือ่ งกาม เรือ่ งปองราย เรือ่ งเบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยรู ว มกันของสัตวโลก) นี้
ใหญ ก็ในโลกสันนิวาสใหญมสี มณพราหมณผมู ฤี ทธิ์ มีตาทิพย รจู ติ ของบุคคลอืน่ สมณพราหมณ
เหลานัน้ มองเห็นไดแมจากทีไ่ กล แมอยใู กลกไ็ มปรากฏ รจู ติ (ของบุคคลอืน่ ) แมดว ยจิต (ของ
ตน) สมณพราหมณแมเหลานัน้ พึงรจู กั เราอยางนีว้ า ‘ทานผเู จริญทัง้ หลายโปรดดูกลุ บุตรนี้ เพราะ
มีศรัทธา เขาจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เต็มไปดวยบาปอกุศลธรรมอยู แมเทวดาผมู ี
ฤทธิ์ มีตาทิพย รจู ติ ของบุคคลอืน่ ก็มอี ยู เทวดาเหลานัน้ ยอมปรากฏจากทีไ่ กลบาง เขามาใกล
แลวกลับมองไมเห็นบาง ยอมรจู ติ ดวยจิตบาง’ เทวดาแมเหลานัน้ พึงรจู กั เราอยางนีว้ า ‘ทานผู
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เจริญทัง้ หลายโปรดดูกลุ บุตรนี้ เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เต็มไป
ดวยบาปอกุศลธรรมอยู’
ภิกษุนนั้ เห็นประจักษวา ‘ความเพียรทีเ่ ราเริม่ ไวแลวจักไมยอ หยอน สติทตี่ งั้ มัน่ แลว
จักไมเลอะเลือน กายทีส่ งบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตทีต่ งั้ มัน่ แลวจักมีอารมณแนวแน’ เธอ
ทำโลกเทานัน้ ใหเปนใหญ ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมทีม่ โี ทษ บำเพ็ญกรรมทีไ่ มมโี ทษ รักษา
ตนใหบริสทุ ธิ์
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกวา โลกาธิปไตย
ธัมมาธิปไตย เปนอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยั นีอ้ ยใู นปาบาง อยตู ามโคนตนไมบา ง อยใู นเรือนวางบาง ยอม
เห็นประจักษวา ‘เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมเี ชนนัน้ อนึง่ เรา
ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ อุปายาสครอบงำ ชื่อวาถูกทุกข
ครอบงำ มีทกุ ขอยตู รงหนา ทำอยางไร การทำทีส่ ดุ กองทุกขทงั้ สิน้ นีจ้ ะพึงปรากฏ พระธรรม
อันพระผมู พี ระภาคตรัสไวดแี ลว ผปู ฏิบตั จิ ะพึงเห็นชัดดวยตนเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรเู ฉพาะตน ก็เพือ่ นพรหมจารีผรู เู ห็นอยู มีอยู การ
ทีเ่ ราบวชในธรรมวินยั ทีพ่ ระผมู พี ระภาคตรัสไวดแี ลวอยางนี้ พึงเกียจคราน ประมาทอยนู นั้ ไม
สมควรแกเราเลย’
ภิกษุนนั้ ยอมเห็นประจักษวา ‘ความเพียรทีเ่ ราเริม่ ไวแลวจักไมยอ หยอน สติทตี่ งั้ มัน่ แลว
จักไมเลอะเลือน กายทีส่ งบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตทีต่ งั้ มัน่ แลวจักมีอารมณแนวแน’ เธอ
ยกธรรมเทานัน้ ใหเปนใหญ ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมทีม่ โี ทษ บำเพ็ญกรรมทีไ่ มมโี ทษ รักษา
ตนใหบริสทุ ธิ์
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกวา ธัมมาธิปไตย
ภิกษุทงั้ หลาย อาธิปไตย ๓ ประการนีแ้ ล”

อำนาจอธิปไตยแนวพุทธ

139


อธิปไตยตามนัยอาธิปเตยยสูตร หมายถึง อำนาจของจิตหรือความคิดทีถ่ อื เอาสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ เปนใหญ หรือเปนเหตุ เพือ่ ละชัว่ ทำดี ทำใจใหบริสทุ ธิ์ มีหลักการสำคัญดังนี้
๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ ถือตนเปนใหญ หมายถึง การยกตนเปน
เหตุเพือ่ ละชัว่ ทำดี ทำใจใหบริสทุ ธิ์
๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ หมายถึง การยกความ
นิยมของชาวโลกเปนเหตุเพือ่ ละชัว่ ทำดี ทำใจใหบริสทุ ธิ์
๓. ธัมมาธิปไตย หรือ ธรรมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ
หมายถึง การยกความถูกตอง ความเปนจริงหรือความสมควรตามธรรม เปนเหตุ เพือ่ ละชัว่
ทำดี ทำใจใหบริสทุ ธิ์
หลักอธิปไตยตามนัยอาธิปเตยยสูตรนี้ พระพุทธองคทรงมงุ หมายใหเปนหลักการครอง
ตนของพุทธบริษทั เพือ่ บังคับตนใหปฏิบตั ธิ รรม ตัง้ แตขนั้ โลกิยะ จนถึง โลกุตตระ คืออริยมรรค
๔ อริยผล ๔ และนิพพาน ทีเ่ รียกวา โลกุตตรธรรม ๙ แตสามารถนำไปประยุกตใชในการ
ครองคนไวดว ย ดังจะนำมาเสนอพอเปนตัวอยางตอไปนี้

 
๑. ตามหลักอัตตาธิปไตย พระพุทธเจาทรงสอนใหเราใชสติครองตน โดยถือตนเปน
ใหญ เพราะไมมีใครรูจักตัวเราดีไปกวาเรา การใชสติครองตน คือ ใหอยูอยางมีสติ เมื่อมี
เหตุการณหรือปญหาใดๆ เกิดขึน้ คิดแกไขอยางผมู สี ติ เชน เมือ่ มีแรงจูงใจใหทำการทุจริตตอ
หนาที่ ถาเราถือหลักอัตตาธิปไตยของพระพุทธเจา เราตองใชสติพจิ ารณาวา ขณะนีเ้ รากำลัง
ทำงานเพือ่ ความเจริญกาวหนาในชีวติ ถาเราปลอยตัวปลอยใจไปตามแรงจูงใจเชนนัน้ อนาคต
ของเราจะเปนเชนไร ถาเราประสบภัยอันตรายใดๆ พอแม พีน่ อ ง ญาติๆ ครู อาจารย และผู
หวังดีตอ เราจะรสู กึ อยางไร เมือ่ คิดไดเชนนีแ้ ลวตัดสินใจไมทำตามแรงจูงใจนัน้ และตัง้ ใจทำงาน
เพือ่ ใหบรรลุผลตามทีต่ นเองและพอแมหวังไว โดยไมหวัน่ ไหวไปตามอารมณยวั่ เยาใดๆ
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การปรารภตนและความหวังดีของบุคคลใกลชดิ ทีม่ ตี อ ตนเชนนี้ ชือ่ วา การครองตนตาม
หลักอัตตาธิปไตยของพระพุทธเจา
๒. ตามหลักโลกาธิปไตย พระพุทธเจาทรงสอนใหใชปญ
 ญาครองตนโดย ถือโลกเปน
ใหญ คือ ใชปญ
 ญาพิจารณาคำติชมของมหาชนเปนแนวปฏิบตั ติ ามหลัก ปรโตโฆสะ คือ ฟง
เสียงภายนอก แลวใชโยนิโสมนสิการพิจารณาตัดสินการกระทำของตนวาถูก ผิดหรือดี เลว
ประการใด เพราะความลับของผทู ำบาปไมมใี นโลก (นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพพฺ โต)
เมือ่ เราทำกรรมใดๆ ลงไป ไมวา ดี หรือเลว ยอมมีคนรเู ห็น เราทำดี คนทัง้ หลายยอมสรรเสริญ
เราทำชัว่ คนทัง้ หลายยอมนินทา พระพุทธเจาจึงตรัสวา คนไมถกู นินทาไมมใี นโลก (นตฺถิ โลเก
อนินทฺ โิ ต)
การปรารภคำสรรเสริญและคำนินทาของคนทัง้ หลายแลวกระทำความดี ไมทำความ
ชัว่ เชนนี้ ชือ่ วา การครองตนตามหลักโลกาธิปไตยของพระพุทธเจา
๓. ตามหลักธัมมาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตย พระพุทธเจาทรงสอนใหเราใช
พระธรรมครองตน โดยถือพระธรรมคือความถูกตองเปนใหญหรือเปนหลักในการดำเนินชีวติ
ในการแกปญ
 หาตางๆ เพราะเชือ่ วา ผปู ระพฤติธรรมเปนปกติยอ มอยเู ปนสุข (ธมฺมจารี สุขํ
เสติ)
พระธรรมทีค่ วรนำมาใชในการครองตน คือ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา โดย
เริม่ จากขัน้ ตน คือ เบญจศีล เบญจธรรม เมือ่ มีศลี สมบูรณแลว ขัน้ ตอไปใหฝก การบริหารจิต
โดยใชสติกำหนดจิตใหคดิ อารมณอยางใดอยางหนึง่ เพียงอยางเดียวเปนเวลานานจนเกิดสมาธิ
แลวเริ่มเจริญปญญาตามแบบสติปฏฐาน ๔ พิจารณากำหนดรูความเปนไปตามที่ปรากฏ
ในปจจุบันของกาย(เชนลมหายใจ) เวทนา จิตและธรรมในตัวเรา หรือการเจริญปญญา
ในขัน้ สูง มงุ ใหไดวปิ ส สนาญาณ ๙ ไดแก
๑. อุทยัพพยานุปส สนาญาณ (อานวา อุทะ ยับพฺยา นุปด สะนา ยาน) ญาณตาม
เห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความดับไปของขันธ ๕ ทีเ่ รียก
สัน้ ๆ วา นามรูป จนเห็นชัดวา นามเกิด รูปเกิด นามดับ รูปดับ ติดตอกันตลอดเวลา จนไดขอ
สรุปวา สิง่ ทัง้ ปวงมีการเกิดขึน้ แลวดับไปเปนธรรมดา เชน พิจารณาตามดูลมหายใจเขาออก
ลมหายใจเปนรูปทีเ่ กิดขึน้ แลวดับไป ความรสู กึ ถึงการเกิดขึน้ และดับไปของลมหายใจเปนนาม
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หรือพิจารณาการเดิน เริม่ ทีอ่ ยากเดิน (นามเกิด) ทำใหเทาเคลือ่ นไหว (รูปเกิด) ตลอดเวลาที่
เดิน จึงมีรปู และนามเกิด-ดับตลอดเวลา
๒. ภังคานุปส สนาญาณ (อานวา พังคา นุปด สะนา ยาน) ญาณตามเห็นความสลาย
คือ เมือ่ เห็นความเกิดความดับของขันธ ๕ ตามญาณที่ ๑ แลว ในญาณนีจ้ ะเพงดูในสวนความ
ดับอันเปนจุดจบสิน้ ก็จะเห็นวา สังขารทัง้ ปวงลวนจะตองสลายไป ไมมสี งิ่ ใดคงทนอยไู ด
๓. ภยตูปฏ ฐานญาณ (อานวา พะยะตู ปดถานะ ยาน) ญาณตามเห็นสังขารปรากฏ
เปนของนากลัว คือ เห็นตอจากญาณที่ ๒ วา สังขารทัง้ ปวง ไมวา จะเปนไปในภพภูมใิ ด ก็ปรากฏ
เปนของนากลัว เพราะจะตองสลายไปทัง้ หมด
๔. อาทีนวานุปส สนาญาณ (อานวา อาทีนะวา นุปด สะนา ยาน) ญาณตามเห็น
โทษ คือ เห็นตอจากญาณที่ ๓ วา สังขารทัง้ ปวงเปนโทษ เปนสิง่ ทีม่ คี วามบกพรอง จะตอง
ระคนอยดู ว ยทุกข
๕. นิพพิทานุปส สนาญาณ (อานวา นิบพิทา นุปด สะนา ยาน) ญาณตามเห็นโทษ
คือ เห็นตอจากญาณที่ ๔ วา สังขารทัง้ ปวงทีม่ โี ทษนัน้ เปนสิง่ นาเบือ่ หนาย ไมนา เพลิดเพลิน
เจริญใจ จึงเกิดความเบือ่ หนาย
๖. มุญจิตกุ มั ยตาญาณ (อานวา มุน จิ ตุ กำ มะยะตา ยาน) ญาณตามเห็นดวย
ความปรารถนาจะพนไป คือ เห็นตอจากญาณที่ ๕ วา เมือ่ สังขารทัง้ ปวงนาเบือ่ หนาย ไมนา
เพลิดเพลินเจริญใจ ก็เกิดความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ ะพนไปจากสังขารเหลานัน้
๗. ปฏิสงั ขานุปส สนาญาณ (อานวา ปะ ติ สังขา นุปด สะนา ยาน) ญาณตามเห็น
ดวยการพิจารณาหาทาง คือ เห็นตอจากญาณที่ ๖ วา เมือ่ ปรารถนาจะพนไปจากสังขาร ก็กลับ
ไปพิจารณาสังขารดวยการกำหนดไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เพือ่ หาทางปลดเปลือ้ ง
ออกไปใหพน
๘. สังขารุเปกขาญาณ (อานวา สังขารุ เปกขา ยาน) ญาณมองเห็นสังขารโดย
ความเปนกลาง คือ เมือ่ พิจารณาสังขารตอไปก็จะเกิดความรเู ห็นสภาวะของสังขารตามความ
เปนจริงวามันมีความเปนอยู มีความเปนไปอยางนัน้ เอง จึงวางใจเปนกลาง ไมยนิ ดีไมยนิ ราย
ในสังขารทั้งหลาย ตอจากนั้นจะเห็นนิพพานเปนสันติบท(ทางสงบ) ญาณจึงมุงไปสูนิพพาน
เลิกเกีย่ วของเกาะติดกับสังขาร
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๙. สัจจานุโลมิกญาณ (อานวา สัดจา นุโลมิกะ ยาน) ญาณทีค่ ลอยตามการหยัง่ รู
อริยสัจ คือ เมื่อวางใจเปนกลางตอสังขาร มุงตรงไปสูนิพพานแลว ญาณที่คลอยตามการ
หยัง่ รอู ริยสัจ ๔ ก็เกิดขึน้ เปนขัน้ สุดทายของวิปส สนาญาณ
ความรเู รือ่ งวิปส สนาญาณนีอ้ าจเขาใจยากสำหรับผไู มเคยฝกการบริหารจิตและเจริญ
ปญญาอยางจริงจังและตอเนือ่ ง แตสำหรับผสู นใจฝกภาคปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง จะเขาใจดี และ
มีประโยชนมาก เพราะนีค่ อื เปาหมายของการบริหารจิตและเจริญปญญา ซึง่ เปนหลักการพัฒนา
ตนใหพน ทุกขอยางเด็ดขาด เปนความดีทสี่ มบูรณ
สรุปวา ผคู รองตนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เปนแนวปฏิบตั ิ
จะประสบสันติสขุ อยางแทจริง ดังทีพ่ ระพุทธองคทรงสรุปไวในตอนทายของอาธิปเตยยสูตร ตอน
หนึง่ วา
สวนคนมีธรรมเปนใหญ ควรประพฤติตามธรรม
มุนผี มู คี วามบากบัน่ อยางจริงจัง ยอมไมเสือ่ ม
บุคคลใดมีความเพียร ขมมาร (กิเลสมาร)
ครอบงำมัจจุราชผกู ำหนดชะตากรรมเสียได
สัมผัสธรรมเปนทีส่ นิ้ ความเกิด (นิพพาน)
บุคคลเชนนัน้ ยอมเปนผรู แู จงโลก มีปญ
 ญาดี
เปนมุนี หมดความทะยานอยากในสิง่ ทัง้ ปวง

 
อธิปไตย ๓ ตามหลักการปกครอง มีความหมายและความนิยมใชตา งกับอธิปไตย
๓ ทีก่ ลาวมาแลว ดังนี้
๑. อัตตาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองทีผ่ นู ำมีอำนาจเด็ดขาดและไม
จำกัด เทียบไดกบั ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
๒. โลกาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ผูนำถือเสียงของปวงชนใน
ประเทศเปนใหญ เทียบไดกบั ประชาธิปไตย
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๓. ธัมมาธิปไตย หรือ ธรรมาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองทีผ่ นู ำถือ
ธรรมเปนใหญ
ในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล มีระบอบการปกครองทีส่ ำคัญอยู ๒ แบบ ไดแก
แบบราชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองทีม่ พี ระราชาเปนใหญ เชน ระบอบการปกครอง
ของแควนมคธ แควนโกศล และแบบสามัคคีธรรม (หรือแบบสาธารณรัฐ) คือระบอบการ
ปกครองที่ชนชั้นสูงคือวรรณะกษัตริยรวมกันปกครอง เชน ระบอบการปกครองของแควน
วัชชี แควนมัลละ แควนสักกะ
พระพุทธเจาทรงยกยองการปกครองโดยธรรมของธรรมาธิปไตย กลาวคือ ไมวา
จะปกครองแบบใด ถาผปู กครองเปนผทู รงธรรม ปกครองประชาชนโดยธรรม ทรงเรียกวา
ธรรมาธิปไตย แมปกครองแบบราชาธิปไตย ถาพระราชาเปนผูทรงธรรม เปนธรรมราชา
ปกครองโดยธรรม ก็ทรงยกยองวาเปนการปกครองทีด่ ี เปนธรรมาธิปไตย ดังทีต่ รัสยกยอง
พระราชาไววา ราชา มุขํ มนุสสฺ านํ : พระราชาเปนประมุขของประชาชน และตรัสถึงการ
ปกครองโดยธรรมของพระราชาผทู รงธรรมไวในจักกวัตติสตู ร (พระไตรปฎกเลม ๒๐) ความ
ตอนหนึง่ วา
พระเจาจักรพรรดิผทู รงธรรม เปนธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม
เคารพธรรม นอบนอมธรรม เชิดชูธรรม ยกยองธรรม มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกัน
และคมุ ครองชนภายใน (พระมเหสี พระราชโอรส พระราชธิดา) พวกกษัตริย (เมืองขึน้ ) ผตู าม
เสด็จ กำลังพล (ทหาร) พราหมณ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท สมณพราหมณ (นักบวช) สัตว
จำพวกเนือ้ และสัตวจำพวกนก โดยธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ
ณ มหาสมาคม ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกวา
“เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม”
ตลอดเวลาทีพ่ ระองคทรงครองราชยมากวา ๖๐ ป ยอมเปนทีป่ ระจักษแกมหาชนชาว
สยามและชาวโลกวา พระองคทรงเปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม
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นอบนอมธรรม เชิดชูธรรม ยกยองธรรม มีธรรมเปนใหญ ทรงปกครองแผนดินโดยธรรมอยาง
แทจริง ทรงดำรงมัน่ ในทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม พรหมวิหารธรรม สาราณิยธรรม
เปนตน ทรงแนะนำสัง่ สอนประชาชนชาวไทยใหประพฤติธรรม และปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนๆ โดย
ธรรมมาโดยตลอด เชน ทรงแนะนำใหดำรงตนและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แมจะทรงใชอำนาจอธิปไตย ๓ คืออำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตทิ างรัฐสภา อำนาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการทางศาลก็ตาม แตเมือ่ ใดทีบ่ า นเมืองตกอยใู นภาวะวิกฤตอัน
จะเปนอันตรายรายแรงตอประเทศชาติและประชาชน พระองคกท็ รงใชพระราชอำนาจโดยธรรม
เขาระงับเหตุรา ยใหสงบระงับไดดว ยดีตลอดมา
ตัวอยางพระบรมราชโองการและพระราชดำรัสทีท่ รงแนะนำพร่ำสอนประชาชนให
ประพฤติธรรมและปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยธรรม เชน
๑. พระราชดำรัสที่ตรัสตอบพระบรมราชวงศ คณะรัฐมนตรี ขาราชการและ
ประชาชนทีเ่ ขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม เนือ่ งในงาน
๖๐ ป แหงการครองราชสมบัติ เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีความสำคัญ ดังนี้
“ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดมาอยใู นทามกลางมหาสมาคม พรอมพรัง่ ดวยบุคคลจาก
ทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลอง
ยิง่ ใหญ ทีท่ กุ คนตัง้ ใจจัดใหขา พเจาเปนพิเศษ ทัง้ รัฐบาลไดจดั งานครัง้ นีไ้ ดเรียบรอยและงดงาม
น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยทีร่ ว มกันแสดงออกทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ทีพ่ รอมเพรียงกันมาใน
วันนี้ นาปลาบปลืม้ ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ ใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง
จึงขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจทีเ่ ปย มไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของ
ทุกคนทุกฝาย ทำใหขา พเจาเห็นแลวมีกำลังใจมากขึน้ นึกถึงคุณธรรมซึง่ เปนทีต่ งั้ ของความรัก
ความสามัคคี ทีท่ ำใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบา นเมืองใหเจริญ
รงุ เรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง
ประการแรก คือ การทีท่ กุ คนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา มงุ ดี มงุ เจริญตอกัน
ประการทีส่ อง คือ การทีแ่ ตละคนตางชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชนกนั ใหงานทีท่ ำสำเร็จผล ทัง้ แกตน แกผอู นื่ และแกประเทศชาติ
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ประการทีส่ าม คือ การทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยใู นความสุจริต ในกฎกติกา และ
ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการทีส่ ี่ คือ การทีต่ า งคนตางพยายามทำความคิดความเห็นของตนใหถกู ตอง เทีย่ ง
ตรง และมัน่ คงอยใู นเหตุผล
หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบตั ทิ ลี่ งรอยเดียวกันในทางทีด่ ี ทีเ่ จริญนีย้ งั
มีพรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มนั่ ใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดำรงมัน่ คงอยตู ลอดไปได
จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ
คุณธรรมนีไ้ วใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนีก้ นั ตอไปอยาใหขาดสาย เพือ่ ใหประเทศ
ชาติของเราดำรงยืนยงอยดู ว ยความรมเย็นเปนสุขทัง้ ในปจจุบนั และในภายหนา...”
๒. พระราชดำรัสที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เนื่องในพระราชพิธีสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ความตอนหนึง่ วา
“...คุณธรรมทีท่ กุ คนควรจะศึกษาและนอมนำมาปฏิบตั ิ มีอยู ๔ ประการ ประการ
แรก คือ การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตัวเองทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั แิ ตสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชน
และเปนธรรม ประการทีส่ อง คือ การรจู กั ขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบตั อิ ยใู น
ความสัตยความดีนนั้ ประการทีส่ าม คือ การอดทน อดกลัน้ และอดออมทีจ่ ะไมประพฤติลว ง
ความสัตยสจุ ริต ไมวา ดวยเหตุประการใด ประการทีส่ ี่ คือ การรจู กั ละวางความชัว่ ความทุจริต
และรจู กั สละประโยชนสว นนอยของตน เพือ่ ประโยชนสว นใหญของบานเมือง
คุณธรรมสีป่ ระการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหเจริญงอกงามขึน้ โดย
ทัว่ กันแลว จะชวยใหประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสทีจ่ ะปรับปรุงพัฒนา
ใหมนั่ คงกาวหนาตอไปไดดงั ประสงค”
๓. พระบรมราโชวาทที่ พ ระราชทานแก ข า ราชการพลเรื อ น เนื่ อ งในโอกาส
วันขาราชการพลเรือน ปพทุ ธศักราช ๒๕๒๖
ทำการงานสรางเกียรติยศชือ่ เสียงและความเจริญกาวหนา นอกจากจะตองใชวชิ า
ความรูที่ดีแลว แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสำเร็จเปน
รากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขา
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ประกอบอีกหลายประการ ประการแรก ไดแกการสรางศรัทธาความเชือ่ ถือในงานทีก่ ระทำ
ซึง่ เปนพละกำลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายามอยางสำคัญ ในอันทีจ่ ะทำ
การงานใหบรรลุผลเลิศ ประการทีส่ อง ไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาดสามารถ
ทัง้ ของตนเองทัง้ ของผอู นื่ ซึง่ เปนเครือ่ งชวยทำงานไดกา วหนากวางไกล ประการทีส่ าม ไดแก
การตามรักษาความจริงใจ ทัง้ ตอผอู นื่ ทัง้ ตอตัวเอง ซึง่ เปนเครือ่ งทำใหไววางใจรวมมือกัน และ
ทำใหงานสำเร็จไดโดยราบรืน่ ประการทีส่ ี่ ไดแกการกำจัดจิตใจทีต่ ่ำทราม รวมทัง้ สรางเสริม
ความคิดจิตใจทีส่ ะอาดเขมแข็ง ซึง่ จะชวยใหฝก ใฝแตในการทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ี ใหเกิดความกาวหนา
ประการทีห่ า ไดแกการรจู กั สงบใจ ซึง่ เปนเครือ่ งชวยใหยงั้ คิดไดในเมือ่ มีเหตุทำใหเกิดความ
หวัน่ ไหวฟงุ ซาน และสามารถพิจารณาแกไขปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัตหิ รือคุณธรรมทีก่ ลาว
แลวทัง้ ทีเ่ ปนสวนรากฐาน ทัง้ ทีเ่ ปนสวนวิธกี าร ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกือ้ กูลสงเสริม
กันอยทู งั้ หมด จะอาศัยเพียงขอหนึง่ ขอใด หรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชว ยใหเกิด
ผล หรือไดผลนอย ดังนัน้ จึงจำเปนทีจ่ ะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบรู ณขนึ้ แตละขอ
และทุกขอ เมือ่ คุณสมบัตดิ งั กลาวประชุมพรอมกันขึน้ แลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึน้ สมบูรณ
บริบรู ณ เปนประโยชนชว ยตัวชวยผอู นื่ ไดอยางแทจริง
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖
๔. พระราชดำรัสที่พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรม
มหาราชวัง เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ความสำคัญวา
“ขอขอบพระทัย และขอบใจทานทัง้ หลายเปนอยางยิง่ ทีม่ ไี มตรีจติ พรัง่ พรอมกันมา
ใหพรวันเกิด ดวยถอยคำทีเ่ ลือกสรรมาจากใจ ซึง่ ปรารถนาดี มงุ หมายใหขา พเจา มีความสุข
ความสวัสดีโดยประการตางๆ
ความสุขความสวัสดีของขาพเจา จะเกิดขึน้ ได ก็ดว ยบานเมืองของเรา มีความเจริญ
มัน่ คงเปนปกติสขุ ความเจริญมัน่ คงนัน้ จะสำเร็จผลเปนจริงได ก็ดว ยทุกคน ทุกฝายในชาติ
มงุ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีข่ องตน ใหเต็มกำลัง ดวยสติรตู วั ดวยปญญารคู ดิ และดวยความสุจริต
จริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสว นรวม ยิง่ กวาสวนอืน่
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จึงขอใหทา นทัง้ หลายในทีน่ ี้ ซึง่ มีตำแหนงหนาทีส่ ำคัญ อยใู นสถาบันหลักของประเทศ
และชาวไทยทุกหมเู หลา ทำความเขาใจในหนาทีข่ องตน ใหกระจาง แลวตัง้ จิตตัง้ ใจใหเทีย่ งตรง
หนักแนน ทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนใหดที สี่ ดุ เพือ่ ใหสำเร็จประโยชนสว นรวมอันไพบูลย คือชาติ
บานเมือง อันเปนถิน่ ทีอ่ ยู ทีท่ ำกินของเรา มีความเจริญมัน่ คงยัง่ ยืนไป
ขออำนาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ จงคมุ ครองรักษาทาน ใหปราศจาก
ทุกข ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิรสิ วัสดิ์ พิพฒ
ั นมงคล ใหสมั ฤทธิ์ แกทา นทัว่ หนากัน”
พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสทีอ่ ญ
ั เชิญมาเปนตัวอยางนีเ้ ปนเครือ่ งชีใ้ หเห็นอยาง
เดนชัดวา พระองคเปนพระธรรมราชา ทรงปกครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชนแหงมหาชน
ชาวสยามตลอดมา ถาประชาชนชาวสยามนอมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสทีพ่ ระ
ราชทานในโอกาสตางๆ มาปฏิบตั ใิ หเกิดผลทัง้ ในการครองตน ครองคนและครองงาน ตามนัย
แหงอธิปไตย ๓ ของพระพุทธเจา ประเทศชาติกจ็ ะเจริญมัน่ คง ประชาชนทัง้ ประเทศก็จะมีความ
สงบสุขทัว่ หนากัน


ประเทศไทยปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงบัดนี้
คนไทยสวนหนึ่ง ทั้งนักการเมือง นักวิชาการและประชาชน ยังไมเขาใจอยางถองแทวา
ประชาธิปไตยทีแ่ ทจริงคืออะไร ทีว่ า “อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย” นัน้ หมายความ
วาอยางไร แตละคนมีสทิ ธิและอำนาจหนาทีใ่ นฐานะเจาของอำนาจอธิปไตยนัน้ อยางไร ขอคำถาม
เหลานีป้ ระมวลขึน้ จากการเรียกรองประชาธิปไตยของคนไทยจำนวนหนึง่ ซึง่ นัดชุมนุมกันอยใู น
ขณะนี้
บทความนีเ้ ขียนขึน้ เพือ่ เสนอแนวคิดเรือ่ งอำนาจอธิปไตย ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนไวใน
อาธิปเตยยสูตร โปรดพิจารณาดูวา ถาคนไทยทุกคนนำหลักอธิปไตย ๓ มาใชเปนหลักการ
ครองตน และครองคนอยางทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจายหู วั ทรงใชตลอดมา เชือ่ วา บานเมือง
ของเราจะเจริญมัน่ คง ใหความรมเย็นเปนสุขทัว่ หลา ชาวประชาก็ผาสุก ไมตอ งเรียกรองจาก
ใคร เพราะทุกคนนัน่ เองเปนผมู สี ว นสรางประชาธิปไตย
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