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น้ําเงินคือสีโสภา
ธ โปรดเปนของสวนองค
จัดริ้วเปนทิดไตรรงค
ที่รักแหงเราชาวไทย
ทหารอวตารนําไป
วิชิตก็ชูเกียรติสยาม

อันจอมประชา
จึ่งเปนสีธง
ยงยุทธวิชัย

แสดงใหเห็นถึงความผูกพันระหวางสถาบันชาติ ศาสนา และมหา
กษัตริย ซึ่งเปนปจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จึงนํามาผนวกกันเปนสัญลักษณ
ธงไตรรงค
(* พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใหตรา พ.ร.บ. ใหใชธง
ไตรรงคเปนธงชาติแทนธงรูปชางสีขาวบนพื้นสีแดง ซึ่งใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๒)

การเมือง – เรื่องธรรม : ธรรมกับประชาธิปไตย
การพัฒนาทางการเมืองมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนมาก การขัดแยงทาง
การเมือง แมจะเกิดเพียงระยะสั้น ๆ แตก็อาจจะกระทบกระเทือนทั้ง
ภายในประเทศจนถึงตางประเทศ และกระทบกระเทือนทั้งทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม ทางศาสนา เพราะฉะนั้นคนที่เขามาดําเนินการในการเมืองจะตองมี
“ธรรม” กํากับอยูดวยเสมอ พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมสําหรับผูปกครอง
ประเทศไวเปนอันมาก
ผูที่ใชอํานาจทางการเมือง แบงเปน ๓ กลุม คือ

๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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คนกลุมนี้เปนคณะบุคคลที่เสียสละตนเอง
ทนความเหนือ่ ยยาก
อาสาสมัครมารับทํางานใหแกชาติบานเมือง พื้นฐานสําคัญของทานเหลานี้คือ
ความเปน สัตบุรุษ พระพุทธเจาทรงนิยามเอาไว ซึ่งมาประยุกตใช
สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไววา
สภาใดไมมีสัตบุรุษ

สภานั้นไมชอื่ วา สภา

คนใดที่พูดไมเปนธรรม

คนนั้นไมชื่อวา สัตบุรุษ

เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญอยูที่วา ทานเหลานั้นพรอมที่จะแสดงความ
เปนสัตบุรุษหรือไม เราไมสงสัยในความรูของทาน แตสิ่งที่เราสงสัยมากก็คือ
คุณธรรมภายในใจของทานเหลานั้น เพราะความเปนสัตบุรุษจะตองมีพื้นฐาน
ที่ประกอบดวย ธรรมของสัตบุรุษ ๘ ประการ ไดแก

๑. สัทธัมมสมันนาคโต ประกอบดวย สัทธรรม ๗ ประการ คือ
มีศรัทธา คือ ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล
มีหิริ คือ ความละอายตอบาป
มีโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวบาป
เปนพหูสูต คือ การไดยินไดฟงมาก
มีความเพียรอันปรารภแลว
มีสติมั่นคง
มีปญญา
๒. สัปปุริสภัตตี – ภัคดีสัตบุรุษ คือ คบหาสมณพราหมณผู
ประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการขางตน เปนมิตรสหาย
๓. สัปปุริสจินตี – คิดอยางสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใดก็ไมคิด
เพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น
๔. สัปปริสมันตี – ปรึกษาอยางสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการ
ใดก็ไมปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น
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๕. สัปปุริสวาโจ
วจีสุจริต ๔

– พูดอยางสัตบุรุษ คือ พูดแตคําที่ถูกตองตาม

๖. สัปปุริสกัมมันโต – ทําอยางสัตบุรุษ คือ ทําการที่ถูกตอง
ตามกายสุจริต ๔

๗. สัปปุริสทิฏฐี – มีความเห็นอยางสัตบุรุษ คือ มี
สัมมาทิฏฐิ เชนวา ทําดีไดดี ทําชัว่ ไดชั่ว เปนตน

๘. สัปปุริสทานัง เทติ – ใหทานอยางสัตบุรุษ คือ ใหตาม
หลักสัปปุริสทาน เชนใหโดยเอื้อเฟอ ทั้งแกของที่ตัวให ทั้งแกผูรับทาน ใหของ
บริสุทธิ์ ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะมีตามมา เปนตน
คุณสมบัติเหลานี้ถือเปนคุณสมบัติหลัก แตในภาคปฏิบตั ิ พระพุทธเจาก็
ทรงแสดงในลักษณะที่เปนศิลปะในการใชธรรมะไว หมายความวา เราใชธรรม
ขอใดก็ตาม เราตองอาศัยความเหมาะสม ทรงแสดงวา บุคคลจะตอง
ประกอบดวยคุณธรรม คือ เปนผูรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจัก
กาลเวลา รูจักชุมชน และรูจักเลือกคบหาสมาคมกับคน เพราะฉะนั้น ถาหาก
วาทานประกอบดวยสัปปุริสธรรมเหลานี้ ทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดี

๒.
รัฐบาล

คนที่จะทําหนาที่ในทางบริหารบานเมืองหรือ

งานหลักก็คือ

ปองกัน

งานปองกันสิ่งที่เปนภัยเปนอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกชาติ

บานเมือง
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บําบัด เห็นวาอะไรที่จะเปนอุปสรรค เปนปญหา เปนความเดือดรอน
เปนความทุกขทรมานของประชาชนและประเทศชาติ
ก็ตองขจัดปญหา
เหลานั้นออกไป
บํารุง สิ่งอะไรเปนความดีงาม เปนประโยชน เสริมสรางใหเกิดความ
มั่นคงมั่งคั่ง ก็ตองสรางสรรคพัฒนาใหเกิดขึ้น ตลอดจนธรรมเนียมประเพณี
รักษา ความเจริญกาวหนาตาง ๆ ที่ดีงามอันมีอยูแลวก็พยายามรักษา
ไว
หากผูบริหารประเทศไดยึดมั่นในหลักของ ทศพิธราชธรรม ราชสังคห
วัตถุ และ จักรวรรดิวัตร ซึ่งเปนธรรมปฏิบัติของผูบริหาร ก็จะเปนผูบริหารที่ดีได
ผูบริหารทุกคนจะตองมีคุณธรรมนี้เปนหลักในการบริหารตน
บริหารคน
บริหารงาน จนถึงบริหารประเทศ

ทศพิธราชธรรม
๑. ทาน การให เปนการกระทําเพื่อบูชาความดี หรือเพื่อสงเคราะห
อนุเคราะหประชาราษฎรหรือสาธารณประโยชน
๒. ศีล ควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในฐานะที่เหมาะที่
ควร ใหเปนตัวอยางที่เคารพนับถือของประชาราษฎร ไมทําตนให
เปนพิษเปนภัยตอคนอื่น
๓. ปริจจาคะ เสียสละประโยชนสุขตาง ๆ ที่ตนควรจะได ควรจะมี
ควรจะเปน
เพื่อสรางสรรคพัฒนาประเทศชาติใหมีความ
เจริญกาวหนา เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๔. อาชชวะ มีความซื่อตรงตอตนเอง ตอบุคคลอื่น ตอกฏเกณฑแบบ
แผนทั้งหลาย ปฏิบัตภิ ารกิจโดยสุจริต ไมหลอกลวงประชาชน
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๕. มัททวะ มีความออนโยน มีอัธยาศัยนารัก นาเคารพ นานับถือ นา
ศรัทธา เพราะการบริหารบานเมืองนั้นไมไดอยูที่การแสดงอํานาจ แต
อยูที่ศรัทธาประชาชน ถาประชาชนเขาเคารพนับถือศรัทธาแลว เขา
ก็ใหความเคารพนับถือยําเกรง ถาเขาเคียดแคนชิงชังแลว จะมีอะไร
ปองกันไวก็ปองกันไมอยู
๖. ตปะ มีความขมใจ ไมยอมหลงใหลในกิเลสตัณหา เชน ความสุข
สําราญตาง ๆ มุงบําเพ็ญเพียรทําภารกิจใหบริบูรณ
๗.อักโกธะ ไมโกรธ มีเมตตาจิตอยูเสมอ เพื่อระงับความขุนเคือง
วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสงบ
๘. อวิหิงสา ไมเบียดเบียนประทุษรายบุคคลอื่น ทั้งทางกาย ทาง
วาจา และแมแตความคิด ไมบีบคั้นกดขี่ ไมหลงระเริงในอํานาจ
๙. ขันติ อดกลั้นอดทนตอความยากลําบากทั้งหลาย เชน ภารกิจการ
งาน ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น อารมณที่เกิดจากถูกยั่วถูกหยัน
๑๐. อวิโรธนะ ไมประพฤติคลาดจากธรรมหรือผิดกฎเกณฑจารีต
ประเพณีแบบแผนที่ดีงาม ควบคุมตัวเองไมเอนเอียงหวั่นไหวไปตาม
ถอยคําหรือลาภสักการะ หรืออารมณใด ๆ
ยิ่งไปกวานั้น ทานยังไดแสดง ราชสังควัตถุ ไว ๔ ประการคือ

๑. สัสสเมธะ ฉลาดในการสงเสริมการเกษตร การเลี้ยงสัตว การ
ประมง

๒. ปุริสเมธะ ฉลาดในการใชคน สงเสริมสนับสนุนคน มอบหมายให
คนทํางาน เรียกวา ใชคนเปน
๓. สัมมาปาสะ สงเสริมอาชีพของประชาชน เชน การใหกูยืมทุน
การจัดสรรที่ดินให และชวยเหลือเพื่อใหเขาชวยตัวเองได
ธรรมกับประชาธิปไตย
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๔. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ พูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะ
สุภาพ นุมนวล ประกอบดวยเหตุผล สรางความเขาใจอันดี ไดแก
การประชาสัมพันธซึ่งมีประสิทธิภาพที่อธิบายเหตุผลแกประชาชน
ภายในชาติได

ปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมนั้น มักเกิดจากการ
ประชาสัมพันธที่ไมมปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งแทนที่จะลดความรุนแรงกลายเปน
กระพือโหมใหเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถาใชวาจาในลักษณะที่สรางความ
ซาบซึ้ง ความประทับใจตอกันและกัน ก็จะสามารถบริหารบานเมืองใหเปนไป
ดวยดี
ในทางพัฒนาสังคมนั้น พระพุทธศาสนามองวา สังคมเปนเรื่องของคน
จํานวนมากบางนอยบางอยูรวมกัน หากสามารถพัฒนาปจเจกชนแตละคนให
เปนคนดีมีศีลธรรมแลว ปญหาทางสังคมก็จะลดลงไป พระพุทธศาสนาจึงมุง
ไปที่การพัฒนาจิตสํานึกพฤติกรรมของคนในสังคม โดยพยายามใหแตละคน
ในสังคมปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ ประการ คือ
๑. งดเวนการลวงละเมิดในสวัสดิภาพทางรางกายของคนอื่น
๒. ไมลวงเกินทรัพยสินเงินทองของคนอื่น
๓. ไมลวงเกินในคูครองของกันและกัน
๔. ติดตอพูดจากันดวยคําสัตยคําจริง
๕. งดเวนจากการเสพสิ่งเสพติดใหโทษทั้งหลาย จนถึงงดเวนอบายมุข
ทั้งหลาย
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การบริหารบานเมืองนั้น ขอเพียงแตผูบริหารมีความรู มีคุณธรรม
เหมาะสมแกสถานะของตน ก็จะแกปญหาพัฒนาบานเมืองได โดยมีคุณธรรม
เปนฐานในการทํางานทุกอยาง

๓. อํานาจตุลาการหรือศาล
หนาที่ของฝายตุลาการ คือ การประสิทธิ์ประสาทความเปนธรรม ความ
เที่ยงธรรม ความยุตธิ รรม คนที่จะทํางานดานนี้ได จะตองมีความรูในดาน
กฎหมาย รูวาการกระทําอะไรผิด อะไรถูก รูจักคดี รูเหตุเกิดของคดี รูการสงบ
ระงับแหงคดี รูหลักการวิธีการทีจ่ ะใหคดีเหลานั้นสงบ ที่สําคัญอยางยิ่งใหทุก
ฝายมีความพอใจ
๔
จิตใจของผูเปนตุลาการจะตองไมลําเอียงดวยอํานาจของอคติท้งั
ประการ คือ
๑. ลําเอียงเพราะรักใคร เรียกวา ฉันทาคติ

๒. ลําเอียงเพราะไมชอบกัน เรียกวา โทสาคติ
๓. ลําเอียงเพราะกลัว เรียกวา ภยาคติ
๔. ลําเอียงเพราะหลง เรียกวา โมหาคติ
คนที่ทํางานในดานนิติบัญญัติก็ดี บริหารก็ดี ตุลาการก็ดี จะตองเปนคน
ไมลําเอียง เพราะมุงใหเกิดความเปนธรรม ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม ใน
ขอบขายงานที่ตนรับผิดชอบ ถามีความลําเอียงแลว ความเปนธรรม ความ
เที่ยงธรรม ความยุติธรรม ก็จะเกิดขึ้นไมได

ปญหาเรื่องเศรษฐกิจ
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แมจะมีความสลับซับซอนอยูเปนอันมากก็ตาม พระพุทธเจาไดแสดง
ความสุขในการครองเรือนสําหรับชาวบานทั้งหลาย (คิหิสุขหรือการ
โภคีสุข) ไว ๔ ประการคือ

๑. อัตถีสุข

ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย
ที่ไดมาดวย
น้ําพักน้ําแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม
๒. โภคสุข ความสุขที่เกิดจากการจับจายใชสอยทรัพยที่ไดมาโดย
ชอบนั้น เลี้ยงชีพหรือบําเพ็ญประโยชนตามความตองการของตน
๓. อนณสุข ความสุขทีเ่ กิดจากการไมเปนหนี้สินใคร

๔. อนวัชชสุข ความสุขที่เกิดจากการประกอบกิจการงานที่ไมผิด
กฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ทําใหสิ่งที่ตนไดมาเปนการไดมาในทาง
ที่สุจริตชอบธรรม ใคร ๆ ก็ติเตียนไมได
ผลเหลานั้นจะเกิดขึ้นมาไดก็ดวยอาศัยการดําเนินชีวิตไปตามหลักของ
ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน ๔ ประการ
คือ
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยการหมั่นเพียรในการปฏิบัติภารกิจ
หนาที่การงานอันสุจริตตามหนาที่ของตน
โดยมีปญญา
มี
วิจารณญาณ เห็นการณไกล
๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาทรัพยที่หามาไดดวย
ความขยันหมั่นเพียร โดยจัดแบงทรัพยออกเปน ๔ สวน สองสวนใช
ดําเนินธุรกิจตอไป หนึ่งสวนใชเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกหนึ่ง
สวนเก็บออมเอาไวเพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓. กัลยาณมิตตตา คบหาสมาคมกับคนดีเปนมิตรเปนสหาย เลือก
คบมิตรที่ทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ซึ่งจะอุปการะแนะนํา
ธรรมกับประชาธิปไตย
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ในสิ่งที่เปนประโยชน และพรอมที่จะรวมทุกขรวมสุขกัน เรียกวา
กัลยาณมิตร
๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีพพอสมควรแกกําลังทรัพยซึ่งตนหาไดมา ไมใช
จายใหฝดเคืองเกินไป หรือ ฟุมเฟอยจนเกินไป รูอะไรควรจายและไม
ควรจาย มองถึงประโยชนที่ตนจะไดจากสิ่งเหลานั้นเปนสําคัญ
ในขณะเดียวกัน คนที่เปนหัวหนาครอบครัวที่จะเสริมสรางฐานะของตน
ใหมีความมั่งคั่งขึ้น จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ
๑. สิ่งของอะไรก็ตามที่หายไปแลว ก็พยายามหากลับคืนมา
๒. ของเกาที่พอจะบูรณะซอมแซมใชประโยชน ก็บูรณะซอมแซมใหใช
ประโยชนได
๓. พอบานแมเรือนจะตองเปนคนอยูในศีลในธรรม ไมเปนคนทุศีล
๔. รูจักประมาณในการบริโภคใชสอย
รวมถึงการแสวงหาการ
ครอบครองในการใชสอยทรัพยสมบัติ
หากวาจับหลักเหลานี้ได แลวขยายไปจากจุดเหลานี้ ก็จะสามารถแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ จากจุดยอยเหลานี้ ก็จะสามารถแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ จากจุดยอยที่สุดคือ ปจเจกชน ถึงจุดใหญที่สุดคือชาติบานเมืองก็ได
แตเนื่องจากศาสนาเปนเรื่องของการสอนศาสนธรรมดังกลาว ผลิดผล
ของพระพุทธศาสนาในดานการเมือง เศรษฐกิจ จากจุดยอยที่สุดคือปจเจกชน
ถึงจุดใหญที่สุดคือชาติบานเมืองได
แตเนื่องจากศาสนาเปนเรื่องของการสอนศาสนธรรมดังกลาว ผลิตผลของ
พระพุทธศาสนาในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงตองอาศัยการยอมรับนับ
ถือหลักธรรมเหลานั้น แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ ผลที่พระพุทธศาสนาสอนไว
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จึงจะเกิดขึ้น ผลแหงธรรมปฏิบัตดิ ังกลาวนั้นในปจจุบัน จึงไมอาจแสดงผลได
เต็มที่ เพราะมีเงื่อนไขปจจัยตาง ๆ เปนอันมากขัดขวางอยู ทุกฝายที่มีความ
รับผิดชอบในศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ประเทศชาติ พยายามแกไข
ปรับปรุงกันอยู ดวยความหวังวาศีลธรรมจะกลับมาเปลงอานุภาพทําหนาที่
อํานวยประโยชนสุขใหแกประชาชนไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น...
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