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ประเทศไทยไดเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย

มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕
โดยพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวั รชักาลที่ ๗ ไดพระราชทานรฐัธรรมนญูแหงราช
อาณาจกัรไทยฉบบัถาวร เมือ่วนัที ่ ๑๐ ธนัวาคม ศกนัน้ แตกม็กีารปฏวิตัริฐัประหาร ยกเลกิ
และรางรฐัธรรมนญูขึน้ใหมหลายครัง้ จนมาถงึรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช
๒๕๕๐ ประกาศใชเมือ่วนัที ่๒๔ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๐

ในมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติวา “อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษตัริยผทูรงเปนประมขุ ทรงใชอำนาจนัน้ทางรฐัสภา คณะรฐัมนตรแีละศาล
ตามบทบญัญัตแิหงรฐัธรรมนญูนี้

การปฏบิตัหินาทีข่องรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนญู และ
หนวยงานของรฐัตองเปนไปตามหลกันติธิรรม”

อำนาจอธปิไตยทีร่ะบไุวในมาตรา ๓ แหงรฐัธรรมนญูฉบบันี ้หมายถงึ อำนาจนติบิญัญตัิ
อำนาจบรหิารและอำนาจตลุาการ ทีพ่ระมหากษตัรยิทรงใชทางรฐัสภา คณะรฐัมนตรแีละศาล
ตามลำดับ

รฐัธรรมนญูไดกำชับการใชอำนาจอธปิไตยทัง้ ๓ ประการไวในวรรคที ่๒ ของมาตรา
๓ นัน้ วา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคกร ตามรัฐธรรมนญูและหนวยงานของรฐั
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ตองปฏบิตัหินาทีใ่หเปนไปตามหลกันติธิรรม ซึง่พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหบทนยิามไววา หมายถงึหลกัพืน้ฐานแหงกฎหมาย

นอกจากนีร้ฐัธรรมนญูฉบบันีย้งักำหนดหนาทีข่องชนชาวไทยเจาของอำนาจอธปิไตย
ไวในมาตรา ๗๐ วา “บคุคลมหีนาทีพ่ทิกัษรกัษาไวซึง่ชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิและการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญูนี”้ และ
มาตรา ๗๑ วา “บคุคลมหีนาทีป่องกนัประเทศ รกัษาผลประโยชนของชาตแิละปฏบิตัติาม
กฎหมาย” เปนตน

จะเหน็ไดวา รฐัธรรมนญูไดใหหลกัการและวธิกีารในการใชอำนาจอธปิไตยไวอยางรัดกมุ
แลว แตผลสมัฤทธิห์รอืความลมเหลวยอมขึน้อยกูบับคุคลเปนสำคญั เพราะปรากฏอยเูสมอ
วา กฎหมายจะดวีเิศษอยางไร ถาบคุคลไมปฏบิตัติาม กไ็มเกดิผลดใีดๆ ตามทีห่วงัไว ดวยเหตุ
นี ้ การปกครองระบอบประชาธปิไตยของไทย จงึไมคอยประสบผลสมัฤทธิเ์ทาทีค่วร

ลองมองดหูลกัการทางพระพทุธศาสนาบาง พระพทุธเจาทรงสอนหลกัอธปิไตยไวใน
อาธปิเตยยสตูร โดยทรงเนนทีบ่คุคลกอน เมือ่บคุคลปฏบิตัไิดแลว สงัคม ประเทศชาตหิรอืสวน
รวมกพ็ลอยไดรบัผลดดีวย จงึขอเสนอการศกึษาวเิคราะหอำนาจอธปิไตยตามแนวพระสตูรนี้

๑

พระพทุธเจาตรสัอาธปิเตยยสตูรแกภกิษุทัง้หลาย วา
“ภกิษทุัง้หลาย อาธปิไตย(ความเปนใหญ) ๓ ประการนี้
อาธปิไตย ๓ ประการ อะไรบาง คอื

๑. อตัตาธปิไตย (ความมตีนเปนใหญ)
๒. โลกาธปิไตย (ความมโีลกเปนใหญ)
๓. ธมัมาธปิไตย (ความมธีรรมเปนใหญ)

๑ อง.ฺ ตกิ. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๔.
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อตัตาธปิไตย เปนอยางไร
คอื ภกิษใุนธรรมวนิยันีอ้ยใูนปาบาง อยตูามโคนตนไมบาง อยใูนเรอืนวางบาง ยอม

เห็นประจักษวา ‘เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความ
ไมมเีชนนัน้ อนึง่ เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสั และอปุายาสครอบงำ
ชือ่วาถกูทกุขครอบงำ มทีกุขอยตูรงหนา ทำอยางไร การทำทีส่ดุกองทกุขทัง้สิน้นีจ้ะพงึปรากฏ
การทีเ่ราละกามเชนใดแลวจงึออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ เราพงึแสวงหากามเชนนัน้ หรอื
กามทีเ่ลวกวานัน้ นัน้ไมสมควรแกเราเลย’

ภกิษนุัน้เหน็ประจกัษวา ‘ความเพยีรทีเ่ราเริม่ไวแลวจกัไมยอหยอน สตทิีต่ัง้มัน่แลวจกั
ไมเลอะเลอืน กายทีส่งบแลวจกัไมกระสบักระสาย จติทีต่ัง้มัน่แลวจกัมอีารมณแนวแน’ เธอทำตน
เทานัน้เปนใหญ ละอกศุล บำเพญ็กศุล ละกรรมทีม่โีทษ บำเพญ็กรรมทีไ่มมโีทษ รกัษาตนให
บรสิทุธิ์

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวา อตัตาธปิไตย
โลกาธปิไตย เปนอยางไร
คอื ภกิษใุนธรรมวนิยันีอ้ยใูนปาบาง อยตูามโคนตนไมบาง อยใูนเรอืนวางบาง ยอม

เหน็ประจกัษวา ‘เราออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ ไมใชเพราะเหตแุหงจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ
เราออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ ไมใชเพราะเหตแุหงความมหีรอืความไมมเีชนนัน้ อนึง่ เรา
ถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสั และอปุายาสครอบงำ ชือ่วาถกูทกุขครอบงำ
มทีกุขอยตูรงหนา ทำอยางไร การทำทีส่ดุกองทกุขทัง้สิน้นีจ้ะพงึปรากฏ กเ็ราบวชแลวอยางนี้
พงึคดิเร่ืองกาม เร่ืองปองราย เร่ืองเบยีดเบยีน โลกสนันวิาส (การอยรูวมกันของสตัวโลก) นี้
ใหญ กใ็นโลกสนันวิาสใหญมสีมณพราหมณผมูฤีทธิ ์มตีาทพิย รจูติของบคุคลอืน่ สมณพราหมณ
เหลานัน้มองเหน็ไดแมจากทีไ่กล แมอยใูกลกไ็มปรากฏ รจูติ (ของบคุคลอืน่) แมดวยจติ (ของ
ตน) สมณพราหมณแมเหลานัน้พงึรจูกัเราอยางนีว้า ‘ทานผเูจริญทัง้หลายโปรดดกูลุบตุรนี ้เพราะ
มศีรทัธา เขาจงึออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ เตม็ไปดวยบาปอกศุลธรรมอย ู แมเทวดาผมูี
ฤทธิ ์มตีาทพิย รจูติของบคุคลอืน่กม็อีย ู เทวดาเหลานัน้ยอมปรากฏจากทีไ่กลบาง เขามาใกล
แลวกลบัมองไมเหน็บาง ยอมรจูติดวยจติบาง’ เทวดาแมเหลานัน้พงึรจูกัเราอยางนีว้า ‘ทานผู
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เจรญิทัง้หลายโปรดดกูลุบตุรนี ้ เพราะมศีรทัธาเขาจงึออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ เตม็ไป
ดวยบาปอกุศลธรรมอยู’

ภกิษนุัน้เหน็ประจกัษวา ‘ความเพยีรทีเ่ราเร่ิมไวแลวจกัไมยอหยอน สตทิีต่ัง้มัน่แลว
จกัไมเลอะเลอืน กายทีส่งบแลวจกัไมกระสบักระสาย จติทีต่ัง้มัน่แลวจกัมอีารมณแนวแน’ เธอ
ทำโลกเทานัน้ใหเปนใหญ ละอกศุล บำเพญ็กศุล ละกรรมทีม่โีทษ บำเพญ็กรรมทีไ่มมโีทษ รกัษา
ตนใหบรสิทุธิ์

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวา โลกาธปิไตย
ธมัมาธปิไตย เปนอยางไร
คอื ภกิษใุนธรรมวนิยันีอ้ยใูนปาบาง อยตูามโคนตนไมบาง อยใูนเรอืนวางบาง ยอม

เหน็ประจกัษวา ‘เราออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ ไมใชเพราะเหตแุหงจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ
เราออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชติ ไมใชเพราะเหตแุหงความมหีรอืความไมมเีชนนัน้ อนึง่ เรา
ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ อุปายาสครอบงำ ชื่อวาถูกทุกข
ครอบงำ มทีกุขอยตูรงหนา ทำอยางไร การทำทีส่ดุกองทกุขทัง้สิน้นีจ้ะพงึปรากฏ พระธรรม
อนัพระผมูพีระภาคตรสัไวดแีลว ผปูฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดวยตนเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรยีก
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อนัวญิชูนพงึรเูฉพาะตน กเ็พือ่นพรหมจารผีรูเูหน็อย ูมอีย ูการ
ทีเ่ราบวชในธรรมวนิยัทีพ่ระผมูพีระภาคตรสัไวดแีลวอยางนี ้พงึเกียจคราน ประมาทอยนูัน้ไม
สมควรแกเราเลย’

ภกิษนุัน้ยอมเหน็ประจกัษวา ‘ความเพยีรทีเ่ราเร่ิมไวแลวจกัไมยอหยอน สตทิีต่ัง้มัน่แลว
จกัไมเลอะเลอืน กายทีส่งบแลวจกัไมกระสบักระสาย จติทีต่ัง้มัน่แลวจกัมอีารมณแนวแน’ เธอ
ยกธรรมเทานัน้ใหเปนใหญ ละอกศุล บำเพญ็กศุล ละกรรมทีม่โีทษ บำเพญ็กรรมทีไ่มมโีทษ รกัษา
ตนใหบรสิทุธิ์

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวา ธมัมาธปิไตย
ภกิษทุัง้หลาย อาธปิไตย ๓ ประการนีแ้ล”
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อธปิไตยตามนยัอาธปิเตยยสตูร หมายถงึ อำนาจของจติหรอืความคดิทีถ่อืเอาสิง่ใด

สิง่หนึง่เปนใหญ หรอืเปนเหต ุเพือ่ละชัว่ ทำด ีทำใจใหบรสิทุธิ ์มหีลกัการสำคญัดงันี้
๑. อตัตาธปิไตย ความมตีนเปนใหญ ถอืตนเปนใหญ หมายถงึ การยกตนเปน

เหตเุพือ่ละชัว่ ทำด ีทำใจใหบรสิทุธิ์
๒. โลกาธปิไตย ความมโีลกเปนใหญ ถอืโลกเปนใหญ หมายถงึ การยกความ

นยิมของชาวโลกเปนเหตเุพือ่ละชัว่ ทำด ีทำใจใหบรสิทุธิ์
๓. ธมัมาธปิไตย หรอื ธรรมาธปิไตย ความมธีรรมเปนใหญ ถอืธรรมเปนใหญ

หมายถงึ การยกความถกูตอง ความเปนจรงิหรอืความสมควรตามธรรม เปนเหต ุ เพือ่ละชัว่
ทำด ีทำใจใหบรสิทุธิ์

หลกัอธปิไตยตามนยัอาธปิเตยยสตูรนี ้พระพทุธองคทรงมงุหมายใหเปนหลกัการครอง
ตนของพทุธบรษิทั เพือ่บงัคบัตนใหปฏบิตัธิรรม ตัง้แตขัน้โลกยิะ จนถงึ โลกตุตระ คอือรยิมรรค
๔ อรยิผล ๔ และนพิพาน ทีเ่รยีกวา โลกตุตรธรรม ๙ แตสามารถนำไปประยกุตใชในการ
ครองคนไวดวย ดงัจะนำมาเสนอพอเปนตวัอยางตอไปนี้

 
๑. ตามหลกัอตัตาธปิไตย พระพทุธเจาทรงสอนใหเราใชสตคิรองตน โดยถอืตนเปน

ใหญ เพราะไมมีใครรูจักตัวเราดีไปกวาเรา การใชสติครองตน คือ ใหอยูอยางมีสติ เมื่อมี
เหตกุารณหรอืปญหาใดๆ เกดิขึน้ คดิแกไขอยางผมูสีต ิ เชน เมือ่มแีรงจูงใจใหทำการทจุรติตอ
หนาที ่ ถาเราถือหลกัอตัตาธปิไตยของพระพทุธเจา เราตองใชสตพิจิารณาวา ขณะนีเ้รากำลงั
ทำงานเพือ่ความเจรญิกาวหนาในชวีติ ถาเราปลอยตวัปลอยใจไปตามแรงจงูใจเชนนัน้ อนาคต
ของเราจะเปนเชนไร ถาเราประสบภยัอนัตรายใดๆ พอแม พีน่อง ญาติๆ  คร ูอาจารย และผู
หวงัดีตอเราจะรสูกึอยางไร เมือ่คดิไดเชนนีแ้ลวตดัสนิใจไมทำตามแรงจงูใจนัน้ และตัง้ใจทำงาน
เพือ่ใหบรรลผุลตามทีต่นเองและพอแมหวงัไว โดยไมหวัน่ไหวไปตามอารมณยัว่เยาใดๆ
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การปรารภตนและความหวงัดขีองบคุคลใกลชดิทีม่ตีอตนเชนนี ้ชือ่วา การครองตนตาม
หลกัอตัตาธปิไตยของพระพทุธเจา

๒. ตามหลกัโลกาธปิไตย พระพทุธเจาทรงสอนใหใชปญญาครองตนโดย ถอืโลกเปน
ใหญ คอื ใชปญญาพิจารณาคำตชิมของมหาชนเปนแนวปฏบิตัติามหลกั ปรโตโฆสะ คอื ฟง
เสยีงภายนอก แลวใชโยนโิสมนสกิารพจิารณาตดัสนิการกระทำของตนวาถกู ผดิหรอืด ี เลว
ประการใด เพราะความลบัของผทูำบาปไมมใีนโลก (นตถฺ ิโลเก รโห นาม ปาปกมมฺ ํปกพุพฺโต)
เม่ือเราทำกรรมใดๆ ลงไป ไมวาด ีหรอืเลว ยอมมคีนรเูหน็ เราทำด ีคนทัง้หลายยอมสรรเสรญิ
เราทำชัว่ คนทัง้หลายยอมนนิทา พระพทุธเจาจงึตรสัวา คนไมถกูนนิทาไมมใีนโลก (นตถฺ ิโลเก
อนนิทฺโิต)

การปรารภคำสรรเสรญิและคำนนิทาของคนทัง้หลายแลวกระทำความด ีไมทำความ
ชัว่เชนนี ้ชือ่วา การครองตนตามหลกัโลกาธปิไตยของพระพทุธเจา

๓. ตามหลักธัมมาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตย พระพุทธเจาทรงสอนใหเราใช
พระธรรมครองตน โดยถอืพระธรรมคอืความถกูตองเปนใหญหรอืเปนหลกัในการดำเนนิชวีติ
ในการแกปญหาตางๆ เพราะเชือ่วา ผปูระพฤตธิรรมเปนปกตยิอมอยเูปนสขุ (ธมมฺจาร ี สขุํ
เสต)ิ

พระธรรมทีค่วรนำมาใชในการครองตน คอื หลกัไตรสกิขา ศลี สมาธ ิปญญา โดย
เริม่จากข้ันตน คอื เบญจศลี เบญจธรรม เมือ่มศีลีสมบรูณแลว ขัน้ตอไปใหฝกการบรหิารจติ
โดยใชสตกิำหนดจติใหคดิอารมณอยางใดอยางหนึง่เพยีงอยางเดยีวเปนเวลานานจนเกดิสมาธิ
แลวเร่ิมเจริญปญญาตามแบบสติปฏฐาน ๔ พิจารณากำหนดรูความเปนไปตามที่ปรากฏ
ในปจจุบันของกาย(เชนลมหายใจ) เวทนา จิตและธรรมในตัวเรา หรือการเจริญปญญา
ในขัน้สงู มงุใหไดวปิสสนาญาณ ๙ ไดแก

๑. อทุยพัพยานปุสสนาญาณ (อานวา อทุะ ยบัพยฺา นปุดสะนา ยาน) ญาณตาม
เหน็ความเกดิและความดบั คอื พจิารณาเหน็ความเกดิข้ึนและความดบัไปของขนัธ ๕ ทีเ่รยีก
สัน้ๆ วา นามรปู จนเหน็ชดัวา นามเกดิ รปูเกดิ นามดบั รปูดบั ตดิตอกนัตลอดเวลา จนไดขอ
สรปุวา สิง่ทัง้ปวงมกีารเกดิขึน้แลวดบัไปเปนธรรมดา เชน พจิารณาตามดลูมหายใจเขาออก
ลมหายใจเปนรปูทีเ่กดิขึน้แลวดบัไป ความรสูกึถงึการเกิดขึน้และดบัไปของลมหายใจเปนนาม
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หรอืพจิารณาการเดนิ เร่ิมทีอ่ยากเดนิ (นามเกดิ) ทำใหเทาเคลือ่นไหว (รปูเกดิ) ตลอดเวลาที่
เดนิ จงึมรีปูและนามเกดิ-ดบัตลอดเวลา

๒. ภงัคานปุสสนาญาณ (อานวา พงัคา นปุดสะนา ยาน) ญาณตามเหน็ความสลาย
คอื เมือ่เหน็ความเกดิความดบัของขนัธ ๕ ตามญาณที ่๑ แลว ในญาณนีจ้ะเพงดใูนสวนความ
ดบัอนัเปนจดุจบสิน้ กจ็ะเหน็วา สงัขารทัง้ปวงลวนจะตองสลายไป ไมมสีิง่ใดคงทนอยไูด

๓. ภยตปูฏฐานญาณ (อานวา พะยะต ูปดถานะ ยาน) ญาณตามเหน็สงัขารปรากฏ
เปนของนากลวั คอื เหน็ตอจากญาณที ่๒ วา สงัขารทัง้ปวง ไมวาจะเปนไปในภพภมูใิด กป็รากฏ
เปนของนากลวั เพราะจะตองสลายไปทัง้หมด

๔. อาทนีวานปุสสนาญาณ (อานวา อาทนีะวา นปุดสะนา ยาน) ญาณตามเหน็
โทษ คอื เหน็ตอจากญาณที ่๓ วา สงัขารทัง้ปวงเปนโทษ เปนสิง่ทีม่คีวามบกพรอง จะตอง
ระคนอยดูวยทกุข

๕. นพิพทิานปุสสนาญาณ (อานวา นบิพทิา นปุดสะนา ยาน) ญาณตามเหน็โทษ
คอื เหน็ตอจากญาณที ่๔ วา สงัขารทัง้ปวงทีม่โีทษนัน้ เปนสิง่นาเบือ่หนาย ไมนาเพลดิเพลนิ
เจรญิใจ จงึเกดิความเบือ่หนาย

๖. มญุจติกุมัยตาญาณ (อานวา มนุ จ ิต ุกำ มะยะตา ยาน) ญาณตามเหน็ดวย
ความปรารถนาจะพนไป คอื เหน็ตอจากญาณที ่๕ วา เมือ่สงัขารทัง้ปวงนาเบือ่หนาย ไมนา
เพลดิเพลนิเจรญิใจ กเ็กดิความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะพนไปจากสงัขารเหลานัน้

๗. ปฏสิงัขานปุสสนาญาณ (อานวา ปะ ต ิสงัขา นปุดสะนา ยาน) ญาณตามเหน็
ดวยการพจิารณาหาทาง คอื เหน็ตอจากญาณที ่๖ วา เมือ่ปรารถนาจะพนไปจากสงัขาร กก็ลบั
ไปพจิารณาสงัขารดวยการกำหนดไตรลกัษณ (อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา) เพือ่หาทางปลดเปลือ้ง
ออกไปใหพน

๘. สงัขารเุปกขาญาณ (อานวา สงัขารุ เปกขา ยาน) ญาณมองเหน็สงัขารโดย
ความเปนกลาง คอื เมือ่พจิารณาสงัขารตอไปกจ็ะเกดิความรเูหน็สภาวะของสงัขารตามความ
เปนจรงิวามนัมคีวามเปนอย ูมคีวามเปนไปอยางนัน้เอง จงึวางใจเปนกลาง ไมยนิดไีมยนิราย
ในสังขารทั้งหลาย ตอจากนั้นจะเห็นนิพพานเปนสันติบท(ทางสงบ) ญาณจึงมุงไปสูนิพพาน
เลกิเกีย่วของเกาะตดิกบัสงัขาร
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๙. สจัจานโุลมกิญาณ (อานวา สดัจา นโุลมกิะ ยาน) ญาณทีค่ลอยตามการหยัง่รู
อริยสัจ คือ เมื่อวางใจเปนกลางตอสังขาร มุงตรงไปสูนิพพานแลว ญาณที่คลอยตามการ
หยัง่รอูรยิสจั ๔ กเ็กิดขึน้เปนขัน้สดุทายของวปิสสนาญาณ

ความรเูรือ่งวปิสสนาญาณนีอ้าจเขาใจยากสำหรบัผไูมเคยฝกการบรหิารจติและเจรญิ
ปญญาอยางจริงจงัและตอเนือ่ง แตสำหรบัผสูนใจฝกภาคปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง จะเขาใจดี และ
มปีระโยชนมาก เพราะนีค่อืเปาหมายของการบรหิารจติและเจรญิปญญา ซึง่เปนหลกัการพฒันา
ตนใหพนทกุขอยางเดด็ขาด เปนความดทีีส่มบรูณ

สรปุวา ผคูรองตนโดยใชหลกัไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิและปญญา เปนแนวปฏบิตัิ
จะประสบสนัตสิขุอยางแทจริง ดงัทีพ่ระพทุธองคทรงสรปุไวในตอนทายของอาธปิเตยยสตูร ตอน
หนึง่วา

สวนคนมธีรรมเปนใหญ ควรประพฤตติามธรรม
มนุผีมูคีวามบากบัน่อยางจริงจงั ยอมไมเสือ่ม
บคุคลใดมคีวามเพยีร ขมมาร (กเิลสมาร)
ครอบงำมจัจรุาชผกูำหนดชะตากรรมเสยีได
สมัผสัธรรมเปนทีส่ิน้ความเกดิ (นพิพาน)
บคุคลเชนนัน้ยอมเปนผรูแูจงโลก มปีญญาดี
เปนมนุ ีหมดความทะยานอยากในสิง่ทัง้ปวง

 
อธปิไตย ๓ ตามหลกัการปกครอง มคีวามหมายและความนยิมใชตางกบัอธปิไตย

๓ ทีก่ลาวมาแลว ดงันี้
๑. อตัตาธปิไตย หมายถงึ ระบอบการปกครองทีผ่นูำมอีำนาจเดด็ขาดและไม

จำกดั เทยีบไดกบัระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย
๒. โลกาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ผูนำถือเสียงของปวงชนใน

ประเทศเปนใหญ เทยีบไดกบัประชาธปิไตย
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๓. ธมัมาธปิไตย หรอื ธรรมาธปิไตย หมายถงึ ระบอบการปกครองทีผ่นูำถอื
ธรรมเปนใหญ

ในประเทศอนิเดยีในสมยัพทุธกาล มรีะบอบการปกครองทีส่ำคญัอย ู๒ แบบ ไดแก
แบบราชาธปิไตย คอื ระบอบการปกครองทีม่พีระราชาเปนใหญ เชน ระบอบการปกครอง
ของแควนมคธ แควนโกศล และแบบสามัคคีธรรม (หรือแบบสาธารณรัฐ) คือระบอบการ
ปกครองที่ชนชั้นสูงคือวรรณะกษัตริยรวมกันปกครอง เชน ระบอบการปกครองของแควน
วชัชี แควนมลัละ แควนสกักะ

พระพุทธเจาทรงยกยองการปกครองโดยธรรมของธรรมาธิปไตย กลาวคือ ไมวา
จะปกครองแบบใด ถาผปูกครองเปนผทูรงธรรม ปกครองประชาชนโดยธรรม ทรงเรยีกวา
ธรรมาธิปไตย แมปกครองแบบราชาธิปไตย ถาพระราชาเปนผูทรงธรรม เปนธรรมราชา
ปกครองโดยธรรม กท็รงยกยองวาเปนการปกครองทีด่ ี เปนธรรมาธปิไตย ดงัทีต่รสัยกยอง
พระราชาไววา ราชา มขุ ํ มนสุสฺาน ํ : พระราชาเปนประมขุของประชาชน และตรสัถงึการ
ปกครองโดยธรรมของพระราชาผทูรงธรรมไวในจกักวตัตสิตูร (พระไตรปฎกเลม ๒๐) ความ
ตอนหนึง่วา

พระเจาจกัรพรรดผิทูรงธรรม เปนธรรมราชาในโลกนี ้ทรงอาศยัธรรม สกัการะธรรม
เคารพธรรม นอบนอมธรรม เชดิชธูรรม ยกยองธรรม มธีรรมเปนใหญ ทรงจดัการรกัษา ปองกนั
และคมุครองชนภายใน (พระมเหส ีพระราชโอรส พระราชธดิา) พวกกษตัริย (เมอืงขึน้) ผตูาม
เสดจ็ กำลงัพล (ทหาร) พราหมณ คหบด ีชาวนคิม ชาวชนบท สมณพราหมณ (นกับวช) สตัว
จำพวกเนือ้และสตัวจำพวกนก โดยธรรม

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ
ณ มหาสมาคม ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกวา

“เราจะปกครองแผนดนิโดยธรรม
เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”

ตลอดเวลาทีพ่ระองคทรงครองราชยมากวา ๖๐ ป ยอมเปนทีป่ระจกัษแกมหาชนชาว
สยามและชาวโลกวา พระองคทรงเปนธรรมราชา ทรงอาศยัธรรม สกัการะธรรม เคารพธรรม
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นอบนอมธรรม เชดิชธูรรม ยกยองธรรม มธีรรมเปนใหญ ทรงปกครองแผนดนิโดยธรรมอยาง
แทจรงิ ทรงดำรงมัน่ในทศพธิราชธรรม ราชสงัคหวตัถธุรรม พรหมวหิารธรรม สาราณยิธรรม
เปนตน ทรงแนะนำสัง่สอนประชาชนชาวไทยใหประพฤตธิรรม และปฏบิตัหินาทีข่องตนๆ โดย
ธรรมมาโดยตลอด เชน ทรงแนะนำใหดำรงตนและประกอบอาชพีตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง แมจะทรงใชอำนาจอธปิไตย ๓ คอือำนาจนติบิญัญัตทิางรฐัสภา อำนาจบรหิารทาง
คณะรฐัมนตร ีและอำนาจตลุาการทางศาลกต็าม แตเมือ่ใดทีบ่านเมอืงตกอยใูนภาวะวกิฤตอนั
จะเปนอนัตรายรายแรงตอประเทศชาตแิละประชาชน พระองคกท็รงใชพระราชอำนาจโดยธรรม
เขาระงบัเหตรุายใหสงบระงบัไดดวยดตีลอดมา

ตวัอยางพระบรมราชโองการและพระราชดำรสัทีท่รงแนะนำพร่ำสอนประชาชนให
ประพฤตธิรรมและปฏบิตัหินาทีโ่ดยธรรม เชน

๑. พระราชดำรัสที่ตรัสตอบพระบรมราชวงศ คณะรัฐมนตรี ขาราชการและ
ประชาชนทีเ่ขาเฝาฯ ถวายพระพรชยัมงคล ณ สหีบญัชร พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม เนือ่งในงาน
๖๐ ป แหงการครองราชสมบตั ิเมือ่วนัที ่๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มคีวามสำคญั ดงันี้
“ขาพเจามคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ ทีไ่ดมาอยใูนทามกลางมหาสมาคม พรอมพรัง่ดวยบคุคลจาก
ทกุสถาบนัในชาต ิ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลมิฉลอง
ยิง่ใหญ ทีท่กุคนตัง้ใจจดัใหขาพเจาเปนพเิศษ ทัง้รฐับาลไดจดังานครัง้นีไ้ดเรยีบรอยและงดงาม
น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยทีร่วมกนัแสดงออกทัว่ประเทศ รวมทัง้ทีพ่รอมเพรยีงกนัมาใน
วนันี ้นาปลาบปลืม้ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ใจมาดวยความหวงัดจีากใจจรงิ
จงึขอขอบใจทกุๆ คน จติใจทีเ่ปยมไปดวยความปรารถนาดแีละความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของ
ทกุคนทกุฝาย ทำใหขาพเจาเหน็แลวมกีำลงัใจมากข้ึน นกึถงึคณุธรรมซึง่เปนทีต่ัง้ของความรกั
ความสามคัค ีทีท่ำใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรกัษาและพฒันาชาตบิานเมอืงใหเจริญ
รงุเรอืงสบืตอกนัไปไดตลอดรอดฝง

ประการแรก คอื การทีท่กุคนคดิ พดู ทำ ดวยความเมตตา มงุด ีมงุเจรญิตอกนั
ประการทีส่อง คอื การทีแ่ตละคนตางชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ประสานงาน ประสาน

ประโยชนกนั ใหงานทีท่ำสำเรจ็ผล ทัง้แกตน แกผอูืน่ และแกประเทศชาติ
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ประการทีส่าม คอื การทีท่กุคนประพฤตปิฏบิตัตินอยใูนความสจุรติ ในกฎกตกิา และ
ในระเบยีบแบบแผน โดยเทาเทยีมเสมอกนั

ประการทีส่ี ่คอื การทีต่างคนตางพยายามทำความคดิความเหน็ของตนใหถกูตอง เทีย่ง
ตรง และมัน่คงอยใูนเหตผุล

หากความคดิ จติใจ และการประพฤตปิฏบิตัทิีล่งรอยเดยีวกนัในทางทีด่ ีทีเ่จริญนีย้งั
มพีรอมมลูในกาย ในใจของคนไทย กม็ัน่ใจไดวา ประเทศชาตไิทยจะดำรงมัน่คงอยตูลอดไปได
จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและ
คณุธรรมนีไ้วใหเหนยีวแนน และถายทอดความคดิจติใจนีก้นัตอไปอยาใหขาดสาย เพือ่ใหประเทศ
ชาตขิองเราดำรงยนืยงอยดูวยความรมเยน็เปนสขุทัง้ในปจจบุนัและในภายหนา...”

๒. พระราชดำรัสที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เนื่องในพระราชพิธีสมโภช
กรงุรตันโกสนิทร ๒๐๐ ป เมือ่วนัที ่๕ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๒๕ ความตอนหนึง่วา

“...คณุธรรมทีท่กุคนควรจะศกึษาและนอมนำมาปฏบิตั ิ มอีย ู ๔ ประการ ประการ
แรก คอื การรกัษาความสตัย ความจรงิใจตอตวัเองทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัแิตสิง่ทีเ่ปนประโยชน
และเปนธรรม ประการทีส่อง คอื การรจูกัขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤตปิฏบิตัอิยใูน
ความสตัยความดนีัน้ ประการทีส่าม คอื การอดทน อดกลัน้ และอดออมทีจ่ะไมประพฤตลิวง
ความสตัยสจุริต ไมวาดวยเหตปุระการใด ประการทีส่ี ่คอื การรจูกัละวางความชัว่ ความทจุริต
และรจูกัสละประโยชนสวนนอยของตน เพือ่ประโยชนสวนใหญของบานเมอืง

คณุธรรมสีป่ระการนี ้ ถาแตละคนพยายามปลกูฝงและบำรงุใหเจรญิงอกงามขึน้โดย
ทัว่กนัแลว จะชวยใหประเทศชาตบิงัเกดิความสขุ ความรมเยน็ และมโีอกาสทีจ่ะปรบัปรงุพฒันา
ใหมัน่คงกาวหนาตอไปไดดงัประสงค”

๓. พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาส
วนัขาราชการพลเรอืน ปพทุธศกัราช ๒๕๒๖

ทำการงานสรางเกียรตยิศชือ่เสยีงและความเจรญิกาวหนา นอกจากจะตองใชวชิา
ความรูที่ดีแลว แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสำเร็จเปน
รากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขา
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ประกอบอกีหลายประการ ประการแรก ไดแกการสรางศรทัธาความเชือ่ถอืในงานทีก่ระทำ
ซึง่เปนพละกำลงัสงเสรมิใหเกดิความพอใจและความเพยีรพยายามอยางสำคญั ในอนัทีจ่ะทำ
การงานใหบรรลผุลเลศิ ประการทีส่อง ไดแกการไมประมาทปญญาความร ูความฉลาดสามารถ
ทัง้ของตนเองทัง้ของผอูืน่ ซึง่เปนเครือ่งชวยทำงานไดกาวหนากวางไกล ประการทีส่าม ไดแก
การตามรักษาความจรงิใจ ทัง้ตอผอูืน่ทัง้ตอตวัเอง ซึง่เปนเครือ่งทำใหไววางใจรวมมือกนั และ
ทำใหงานสำเรจ็ไดโดยราบรืน่ ประการทีส่ี ่ ไดแกการกำจดัจติใจทีต่่ำทราม รวมทัง้สรางเสรมิ
ความคดิจติใจทีส่ะอาดเขมแขง็ ซึง่จะชวยใหฝกใฝแตในการทีจ่ะปฏบิตัดิ ี ใหเกดิความกาวหนา
ประการทีห่า ไดแกการรจูกัสงบใจ ซึง่เปนเครือ่งชวยใหยัง้คดิไดในเมือ่มเีหตทุำใหเกดิความ
หวัน่ไหวฟงุซาน และสามารถพจิารณาแกไขปญหาไดโดยถกูตอง คณุสมบตัหิรอืคณุธรรมทีก่ลาว
แลวทัง้ทีเ่ปนสวนรากฐาน ทัง้ทีเ่ปนสวนวธิกีาร ตางเปนเหตเุปนผลอาศยักนั และเกือ้กลูสงเสรมิ
กนัอยทูัง้หมด จะอาศยัเพยีงขอหนึง่ขอใด หรอืเพยีงบางสวนบางขอมไิด เพราะจะไมชวยใหเกดิ
ผล หรอืไดผลนอย ดงันัน้ จงึจำเปนทีจ่ะตองพยายามอบรมสรางเสรมิใหบรบิรูณขึน้แตละขอ
และทกุขอ เมือ่คณุสมบตัดิงักลาวประชมุพรอมกนัขึน้แลว จงึจะบนัดาลผลเลศิใหเกดิขึน้สมบรูณ
บรบิรูณ เปนประโยชนชวยตวัชวยผอูืน่ไดอยางแทจรงิ

พระตำหนกัจติรลดารโหฐาน
วนัที ่๑๕ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๖

๔. พระราชดำรัสที่พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรม
มหาราชวงั เมือ่วนัที ่๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๒ ความสำคญัวา

“ขอขอบพระทยั และขอบใจทานทัง้หลายเปนอยางยิง่ ทีม่ไีมตรีจติ พรัง่พรอมกนัมา
ใหพรวันเกดิ ดวยถอยคำทีเ่ลอืกสรรมาจากใจ ซึง่ปรารถนาด ีมงุหมายใหขาพเจา มคีวามสขุ
ความสวสัดโีดยประการตางๆ

ความสขุความสวสัดขีองขาพเจา จะเกดิขึน้ได กด็วยบานเมอืงของเรา มคีวามเจรญิ
มัน่คงเปนปกตสิขุ ความเจรญิมัน่คงนัน้ จะสำเรจ็ผลเปนจรงิได กด็วยทกุคน ทกุฝายในชาติ
มงุทีจ่ะปฏบิตัหินาทีข่องตน ใหเตม็กำลงั ดวยสตริตูวั ดวยปญญารคูดิ และดวยความสจุริต
จรงิใจ โดยเหน็แกประโยชนสวนรวม ยิง่กวาสวนอืน่
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จงึขอใหทานทัง้หลายในทีน่ี ้ซึง่มตีำแหนงหนาทีส่ำคญั อยใูนสถาบนัหลกัของประเทศ
และชาวไทยทกุหมเูหลา ทำความเขาใจในหนาทีข่องตน ใหกระจาง แลวตัง้จติตัง้ใจใหเทีย่งตรง
หนกัแนน ทีจ่ะปฏบิตัหินาทีข่องตนใหดทีีส่ดุ เพือ่ใหสำเรจ็ประโยชนสวนรวมอนัไพบลูย คอืชาติ
บานเมอืง อนัเปนถิน่ทีอ่ย ูทีท่ำกนิของเรา มคีวามเจรญิมัน่คงยัง่ยนืไป

ขออำนาจแหงคณุพระรตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ จงคมุครองรกัษาทาน ใหปราศจาก
ทกุข ปราศจากภยั และอำนวยสขุสริสิวสัดิ ์พพิฒันมงคล ใหสมัฤทธิ ์แกทานทัว่หนากนั”

พระบรมราโชวาท พระราชดำรสัทีอ่ญัเชญิมาเปนตวัอยางนีเ้ปนเครือ่งชีใ้หเหน็อยาง
เดนชดัวา พระองคเปนพระธรรมราชา ทรงปกครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนแหงมหาชน
ชาวสยามตลอดมา ถาประชาชนชาวสยามนอมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรสัทีพ่ระ
ราชทานในโอกาสตางๆ มาปฏบิตัใิหเกดิผลทัง้ในการครองตน ครองคนและครองงาน ตามนยั
แหงอธปิไตย ๓ ของพระพทุธเจา ประเทศชาตกิจ็ะเจรญิมัน่คง ประชาชนทัง้ประเทศกจ็ะมคีวาม
สงบสขุทัว่หนากนั


ประเทศไทยปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงบัดนี้

คนไทยสวนหนึ่ง ทั้งนักการเมือง นักวิชาการและประชาชน ยังไมเขาใจอยางถองแทวา
ประชาธปิไตยทีแ่ทจริงคอือะไร ทีว่า “อำนาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย” นัน้ หมายความ
วาอยางไร แตละคนมสีทิธแิละอำนาจหนาทีใ่นฐานะเจาของอำนาจอธปิไตยนัน้อยางไร ขอคำถาม
เหลานีป้ระมวลขึน้จากการเรยีกรองประชาธปิไตยของคนไทยจำนวนหนึง่ซึง่นดัชมุนมุกนัอยใูน
ขณะนี้

บทความนีเ้ขยีนขึน้เพือ่เสนอแนวคดิเร่ืองอำนาจอธปิไตย ทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนไวใน
อาธปิเตยยสตูร โปรดพจิารณาดวูา ถาคนไทยทกุคนนำหลกัอธปิไตย ๓ มาใชเปนหลกัการ
ครองตน และครองคนอยางทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจายหูวัทรงใชตลอดมา เชือ่วา บานเมอืง
ของเราจะเจรญิมัน่คง ใหความรมเยน็เปนสขุทัว่หลา ชาวประชากผ็าสกุ ไมตองเรยีกรองจาก
ใคร เพราะทกุคนนัน่เองเปนผมูสีวนสรางประชาธปิไตย
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