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ความน า 
           การเมืองการปกครองของประเทศไทยในยุคสมยัแห่งปีพุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
นบัว่า มีสถานะท่ีไม่มัน่คง เพราะมีสถานการณ์ท่ีไม่ปรกติทางการเมืองค่อนขา้งมาก เช่น 
เกิดความแตกแยกในทางความคิดเห็นไม่ลงรอยกนัในเร่ืองของการประกาศใชน้โยบาย
ประชานิยมบ้าง  การสนับสนุนให้ใช้นโยบายประชาสังคมบ้าง หรือแม้กระทั่งการ
ต่อตา้นแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีเรียกว่า ลทัธิทกัษิโณมิกส์บา้ง  ซ่ึงความขดัแยง้
ทางความคิดเร่ืองเหล่าน้ี  น าไปสู่การต่อตา้น แตกแยก ไม่ลงรอย แบ่งฝ่ังแบ่งฝ่ายกนั
อยา่งชดัเจน  เป็นตวัการฉุดร้ังการพฒันาประเทศประการหน่ึงทีเดียว  และยงัไม่มีใครท่ี
จะสามารถท านายทายทกัว่า  ภาวะท่ีอึมครึมไม่ปรกติทางการเมืองเช่นน้ีจะกลบัคืนสู่
สภาวะปรกติในทางการเมืองไดอี้กเม่ือไหร่ 
        ผูรู้้ทางการเมืองการปกครองของไทยหลายท่านช้ีให้เห็นถึงปัญหาทางการเมือง
การปกครองของไทยว่า  การเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปีพ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น  เป็นแค่เพียงการน ามาซ่ึงอ านาจ
ในการปกครองเท่านั้น  แต่ไม่ไดน้ าส่ิงท่ีเรียกกนัว่า  คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
ติดตามมาดว้ย  จึงท าให้ผูมี้อ  านาจทางการเมืองการปกครองของไทยในยุคปัจจุบนัมกั  
ลุ่มหลงแต่การใชอ้  านาจท่ีท าให้เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมาอยา่งยากท่ีจะแกไ้ขไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง จะสังเกตดูจากประเทศท่ีมีพฒันาทางการเมืองอยา่งต่อเน่ืองจะใหค้วามส าคญัต่อ
การมีจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปกบัการมีอ านาจในการบริหารกิจการบา้นเมือง 
          พุทธทาสภิกขุ  เป็นพระภิกษุรูปหน่ึงในพระพุทธศาสนาท่ีสนใจต่อภาวการณ์
ทางการเมืองแลว้น าเสนอต่อสาธารณะเพื่อช้ีให้เห็นว่า แทท่ี้จริงแลว้การเมืองท่ีถูกตอ้ง
นั้นต้องเก่ียวเน่ืองด้วยธรรมะ  สังคมท่ีหาความสงบสุขไม่ได้  ก็เพราะว่าไม่มีความ
ถูกตอ้งทางการเมืองนั้นเอง  ดงันั้น  ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่  การวพิากยท์างการเมืองตามแนว 
 
 



 ๒ 

พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ  เป็นเร่ืองท่ีควรน ามาเปิดเผยและศึกษาเพิ่มเติม  ทั้งน้ี  
อาจกล่าวไดคื้อว่า  น่าจะเหมาะสมกบัยคุสมยัของการเมืองในปัจจุบนัท่ีมีภาวะไม่ปรกติ  
ไม่ราบร่ืนต่อการแกไ้ขปัญหาของชาติบา้นเมืองน้ี  โดยผูเ้ขียนเองมองว่า  หากผูมี้อ  านาจ
บารมีทางการเมืองของไทยได้สนใจและใส่ใจค าสอนของแนวน้ีและน าไปพิจารณา
พร้อมทั้งปฏิบติัให้เห็นรูปธรรมก็น่าจะส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศไทยให้เจริญกา้ว 
หนา้ต่อไปไดอ้ยา่งแน่นอน 
 

พทุธทาสภิกขุ : พทุธสาวกผู้สืบอายุพระพทุธศาสนา 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ความคิดทางการเมืองตามแนว

พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ  ควรท่ีจะไดท้ราบถึงภูมิหลงัหรือประวติัโดยสังเขป
ของผูเ้ป็นเจา้ของความคิดน้ี  โดยผูเ้ขียนบทความน้ีขอน าเสนอส่วนท่ีเป็นประวติับาง
แง่มุมของพุทธทาสภิกข ุ ซ่ึงหลายแง่มุมท่ีบางท่านอาจจะยงัไม่ทราบมาก่อนกไ็ด ้
 พทุธทาสภิกขุ   นามเดิมวา่ “เง่ือม” เป็นบุตรนายเซ้ียง และนางเคล่ือน พานิช เกิด
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙ ข้ึน ๗ ค ่า เดือน ๗ ปีมะเมีย ณ บา้นกลาง ต าบล
พุมเรียง (ท่ีตั้งเดิมของจงัหวดัไชยา ก่อนเปล่ียนช่ือเป็นธานี) จงัหวดัสุราษฎธ์านี ๑ 
 เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๕๗ รับการศึกษาเบ้ืองตน้แบบโบราณดว้ยการเป็น “เดก็วดั” ท่ีวดั
พุมเรียงใกลบ้า้นแลว้กลบัมาอยูบ่า้น เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนโพธารามจนถึง
ชั้นมธัยมศึกษา จึงยา้ยมาเรียนมธัยมท่ี ๒  ท่ีโรงเรียนสารภีอุทิศ ต าบลตลาด อ าเภอไชยา 
แลว้ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ออกจากการเรียนมาช่วยด าเนินการคา้กบัมารดาเน่ืองจากบิดาถึง
แก่กรรมดว้ยโรคลมปัจจุบนั จากนั้นไดอุ้ปสมบทก่อนเขา้พรรษาเม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๔๖๙ ไดรั้บฉายา “อนฺิทปญฺโ ” คร้ันแลว้ในปี ๒๔๗๑ สอบไดน้กัธรรมเอก 
  ขณะท่ีพุทธทาสภิกขุ มีอาย ุ๒๖ ปี ไดก้ล่าวค าปฏิญาณวา่    “ขา้พเจา้ขอมอบชีวิต 
และร่างกายน้ีแด่พระพุทธเจา้ ขา้พเจา้เป็นทาสของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เป็นนายของ
ขา้พเจา้ เพราะเหตุน้ีขา้พเจา้จึงช่ือว่าพุทธทาส” แสดงวา่ท่านตอ้งมองเห็นว่าไม่มีอะไรจะ
ประเสริฐเหนือกวา่ “ธรรม” ของพระพุทธเจา้อีกแลว้  
 ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ไดเ้ป็นครูสอนนกัธรรม ท่ีโรงเรียนนกัธรรม วดัพระบรม
ธาตุไชยา (นายยีเ่กย้ “ธรรมทาส” นอ้งชายเร่ิมตั้งโรงธรรมทาน ขั้นตน้ไดเ้ปิดหีบหนงัสือ

                                                 
๑ ศึกษาประวติัพทุธทาสภิกขเุพ่ิมเติมไดท่ี้ www.buddhadasa.org 



 ๓ 

ธรรมะให้คนยมือ่านท่ีร้านไชยาพานิช) จากนั้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เรียนบาลีท่ีวดัปทุม
คงคา กรุงเทพฯ เขียนบทความช้ินแรกช่ือ “ประโยชน์แห่งทาน” พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระอุปัชฌาย ์ปลายปีสอบไดเ้ปรียญธรรม ๓ ประโยค คร้ังถึงปี 
๒๔๗๕ เดินทางกลบัพุมเรียง เขา้อยู่วดัร้างตระพงัจิก อนัเป็นจุดเร่ิมตน้สวนโมกขพลา
รามเม่ือ ๑๒ พฤษภาคม และต่อมาในปีเดียวกนัของเดือนกรกฎาคม คณะธรรมทาน
ตั้งข้ึนอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ  
 พุทธทาสภิกขุ มีปณิธานในการท างาน เพื่อให้ชาวโลกไดพ้บกบัสันติสุข และ
โลกมีสันติภาพ ไว ้๓ ขอ้คือ ๒ 
 ๑.  พยายามช่วยใหทุ้กคนเขา้ถึงหวัใจของพระพุทธศาสนา 
 ๒.  พยายามดึงคนออกมาจากอ านาจของวตัถุนิยม 
 ๓.  พยายามท าความเขา้ใจอนัดีในระหวา่งศาสนา 
 เพื่อให้ส าเร็จประโยชน์ พุทธทาสภิกขุได้ด าเนินการ และริเร่ิมกิจกรรมหลาย
อยา่งท่ีออกจะแหวกแนวและแตกต่างจากพระภิกษุรูปอ่ืนในสมยันั้น  กล่าวคือไดด้ าเนิน 
การดงัน้ี 
 ๑.  จดัตั้ งคณะธรรมทานข้ึนโดยร่วมกบัคุณครูธรรมทาสพานิช น้องชายซ่ึงลา 
ออกจากนักเรียนแพทยปี์ท่ี ๒ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาและ
ปฏิบติัธรรม 
 ๒.  ในปี ๒๔๗๕ นั้นเองไดจ้ดัตั้งส านักศึกษาคน้ควา้และปฏิบติัธรรมข้ึนท่ีวดั
ตระพงัจิต ซ่ึงเป็นวดัร้าง ต.พุมเรียง อ.ไชยา ใหช่ื้อวา่ “สวนโมกขธรรมพลาราม” สวนป่า
เพื่อเป็นก าลงัแห่งความหลุดพน้จากทุกข ์หรือจากส่ิงอนัไม่พึงปรารถนา แลว้ท่านก็เก็บ
ตวัอยูรู่ปเดียวไม่รับกิจนิมนต ์เลยถูกหาวา่เป็น “พระบา้”  
 ๓.  ในระยะใกลเ้คียงกนันั้น ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนพุทธนิคมข้ึน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่เยาวชน ผูท่ี้จะสอบผ่านไดจ้ะตอ้งมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาดีและประพฤติดี
ควบคู่กนัไป  

                                                 
๒ วิโรจน์  ศิริอัฐ.” บทส่งท้าย” ใน ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม พุทธทาสภิกขุ. (กรุงเทพฯ : 

ธรรมสภา, ๒๕๓๔), หนา้ ๒๕๗ – ๒๕๘. 
 



 ๔ 

 ๔.  ออกหนงัสือพิมพพ์ระพุทธศาสนา รายตรีมาศ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ และออก
เร่ือยมาจนทุกวนัน้ี นบัเป็นหนงัสือพิมพท์างธรรม ท่ีมีอายยุนืยาวท่ีสุดของประเทศไทย 
 ๕.  เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๘๔ ไดย้า้ยจากสวนโมกข์ฯ เก่าท่ีพุมเรียงมาอยู่สวนโมกข์ฯ 
ใหม่ท่ี ต  าบลเลม็ด เน้ือท่ี ๓๑๗ ไร่ โดยโยมมารดาของท่านจดัซ้ือ ท่านริเร่ิมจดัสร้าง 
“โบสถ์ธรรมชาติ” ข้ึนบนยอดเขาพุทธทอง ปรับปรุงพื้น เรียงอิฐ และหิน เกล่ียดว้ยทราย 
มีตน้ไมเ้ป็นเสาโบสถ ์มีใบไมเ้ป็นหลงัคาโบสถ ์และช่อฟ้าใบระกา มีตน้ไมร้อบนอกเป็น
เขตขนัธเสมา ใชไ้ดส้ารพดัประโยชน์ คงจะมีไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย และตอนหลงัน้ีมี
อีกแห่งท่ีวดัป่าจิตตวิเวก (ชิตเฮิร์ส) ประเทศองักฤษ ส าหรับโลกยุควตัถุนิยมก าลงัครอง
โลกอยา่งในปัจจุบนัน้ี  พุทธทาสภิกขุ ช่ือว่าเป็นพระสงฆไ์ทยท่ีไดส้ร้างผลงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไวม้าก มีผลงานการเขียนหนังสือไวเ้ป็นจ านวนหลายร้อยเร่ือง๓ เช่น 
พุทธประวติัจากพระโอษฐ์  อิทปัปัจจยตา  สันทสัเสตพัพธรรม  ธรรมบรรยายระดับ
มหาวิทยาลยั เล่ม ๑  พุทธิกจริยธรรม  ขุมทรัพยจ์ากพระโอษฐ์  โอสาเรตพัพธรรม  พุทธ
จริยา  ตุลาการิกธรรม เล่ม ๑  มหิดลธรรม  บรมธรรม ภาคตน้  บรมธรรม ภาคปลาย   
อานาปานสติภาวนา  ธรรมปาฏิโมกข ์เล่ม ๑  สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๑  ค่ายธรรมบุตร  
ฆราวาสธรรม  ปรมตัถสภาวธรรม  ปฏิปทาปริทรรศน์  ธรรมบรรยายระดบัมหาวทิยาลยั 
เล่ม ๒  สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๒  เตกิจฉกธรรม  โมกขธรรมประยุกต์  ศารทกาลิก
เทศนา  ศีลธรรมกบัมนุษยโ์ลก  อริยศีลธรรม  การกลบัมาแห่งศีลธรรม  ธรรมสัจจสง
เคราะห์  ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์  ธรรมะกับการเมือง การเมืองคือธรรมะ ธัมมิก
สังคมนิยม เยาวชนกบัศีลธรรม  เม่ือธรรมครองโลก  ไกวลัยธรรม  อาสาฬหบูชาเทศนา  
มาฆบูชาเทศนา  พระพุทธคุณบรรยาย  คู่มือมนุษย ์ แก่นพุทธศาสน์ เป็นตน้ เม่ือวนัท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๓๖ เวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา พุทธทาสภิกขไุดถึ้งแก่มรณภาพดว้ยอาการสงบ 
ณ สวนโมกขพลาราม  รวมสิริอายไุด ้๘๖ ปี 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ รายละเอียดของหนงัสือมีมาก เช่น ประเภทของหนงัสือทางวชิาการ ดูไดท่ี้ พทุธทาสภิกข.ุ ปฏิจจสมุป

บาทจากพระโอษฐ์. จดัพิมพโ์ดยคณะธรรมทานไชยา. (กรุงเทพมหานคร ; การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๕), หน้า 
๙๔๔ – ๙๔๕. 



 ๕ 

นิยามความคดิทางการเมือง (Definition of Political Thougt) 
  โดยทัว่ไปแลว้  ค  าวา่  ความคิดทางการเมือง  เป็นภาษาไทยลว้นๆท่ีมีคนไทยเรา

สามารถเขา้ใจความหมายของถอ้ยค าน้ีไดโ้ดยไม่ยากนกั  แต่กระนั้นในแวดวงวิชาการก็
ไดนิ้ยามความหมายของค าน้ีไวห้ลายท่านดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น จรูญ สุภาพ ศาสตราจารย์
ทางด้านรัฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของค าน้ีไวว้่า “ความคิดทางการเมือง (Political 
Thought) หมายถึง ความคิดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการเมืองอยา่งกวา้ง ๆ ความคิดทางการเมืองท่ี
มีความหมายตามนัยแห่งภาษาองักฤษเป็นเสมือนยาหมอ้ใหญ่ท่ีรวมหลาย ๆ อย่างเขา้
ด้วยกัน  ดังนั้ น  ความคิดทางการเมือง จึงมีแนวโน้มหนักไปทางการพรรณนา 
(Descriptive) และเนน้หนักไปในเชิงประวติัศาสตร์ กล่าวคือเรียงล าดบัว่า ใครคิดอย่าง
ใด เม่ือใด ประวติัไม่ค่อยมีการแยกหวัขอ้วเิคราะห์” ๔ 
 ในขณะท่ีสองนักคิดทางการเมืองของไทยร่วมสมัย สมบัติ จันทรวงศ์ และ 
ชยัอนนัต์ สมุทวนิช ไดก้ล่าวถึง ความคิดทางการเมืองว่า “ความคิดทางการเมืองมกัถูก
ก าหนดโดยสภาพการณ์ของสังคม รากฐานของความคิดทางการเมืองมกัเกิดจากการท่ี
นักคิดไดรั้บประโยชน์โดยตรง หรือจากการสังเกตสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในสังคม จาก
การสังเกตและวเิคราะห์ธรรมชาติของมนุษยใ์นสังคม 
 ความคิดทางการเมืองไม่ไดเ้กิดข้ึนลอย ๆ ตดัขาดจากสังคม แมจิ้ตนาการของนกั
คิดเร่ืองโลกพระศรีอาริย ์หรือสังคมอุดมคติดังท่ีเรียกกนัว่า Utopian นั้น ก็เกิดข้ึนใน
ลกัษณะท่ีเป็นปฏิกิริยาจากสภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ ความคิดทางการเมืองจึงไดรั้บอิทธิพล
จากสภาพอยู่เสมอ เน่ืองจากนักคิดทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ความรู้สึกนึกคิดท่ี
ก่อใหเ้กิดจินตนาการของเขาเป็นผลท่ีไดรั้บจากประสบการณ์และการสังเกตการณ์ความ
เป็นไปของสังคมนัน่เอง” ๕ 
 นกัคิดของโลกตะวนัตก เช่น Strauss ไดใ้ห้นิยามเร่ืองเดียวกนัน้ีไวว้่า “ความคิด
ทางการเมือง ไดแ้ก่ การสะทอ้นหรือการสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง มิใช่การ
แสวงหาความรู้อนัเป็นสากล” ๖ 
                                                 

๔ จรูญ  สุภาพ. หลกัรัฐศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, ๒๕๔๔), หนา้ 
๑๑. 

๕ สมบติั จนัทรวงศ์ และ ชยัอนนัต ์สมุทวณิช. ความคิดทางการเมืองไทย. (กรุงเทพ : ส านกัพิมพพ์รรณ
กิจ, ๒๕๒๓), หนา้ ๓. 
 ๖ Leo Strauss, What is Political Philosophy. (Illinois : The Free Press 1959), P.11. 



 ๖ 

 ในขณะเดียวกัน  Bernard Crick อธิบายเร่ืองของความคิดทางการเมืองว่า 
“ความคิดทางการเมืองให้ความสนใจในเร่ืองการวินิจฉัยเชิงคุณค่า (Value Judgment) 
เช่น อะไรคือจุดมุ่งหมายของรัฐ คุณธรรมของผูป้กครองคืออะไร ระบอบการปกครอง
แบบใดดีท่ีสุด เป็นตน้ ทั้ งน้ีความคิดทางการเมืองน้ีจ  าเป็นจะต้องเก่ียวพนัอยู่กบัการ
ถกเถียงในเร่ืองส่ิงท่ีควรจะเป็น (What ought to be) อีกดว้ย” ๗ 
 ดังนั้ น การศึกษานิยามและความหมายของความคิดทางการเมืองเป็นกรอบ
เบ้ืองตน้น้ี กท็  าใหเ้ราไดท้ราบถึงความชดัเจนแลว้ว่า ความคิดทางการเมืองของพุทธทาส
ภิกขุ เป็นการสะทอ้นความคิดเห็นทางการเมืองท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคญั 
และส่วนท่ีเป็นประโยชน์และส าคญัยิง่กคื็อ ความคิดทางการเมืองตามนยัของพุทธทาส
ภิกขุ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อจรรโลงโลกให้เกิดสันติสุข ซ่ึงจะได้กล่าวถึงใน
หวัขอ้อ่ืนต่อไป 
 

ความหมายของการเมือง  (Meaning of Politics) 
 ส าหรับค าว่า การเมือง แมจ้ะมีรายละเอียดในการอธิบายถอ้ยค าน้ีอยา่งกวา้งขวาง 
แต่พุทธทาสภิกขุ ไดส้รุปความหมายของค าน้ีโดยสั้ น ๆ ว่า “การเมืองเป็นการช่วยกัน
แก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือของสังคมทั้งหมดหรือของโลกกไ็ด้” ๘ 
 ปัญหาของบา้นเมืองหรือปัญหาของสังคมท่ีการเมืองจะตอ้งเขา้ไปช่วยแกไ้ขนั้น 
พุทธทาสภิกขช้ีุใหเ้ห็นมีอยู ่๒ ระดบั ไดแ้ก่ ๙ 
 ๑. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากคนอยู่กันมาก ๆ เพิ่มมากข้ึนทุกท่ี เป็นปัญหาอย่าง
เดียวกนัทั้งนั้น ไม่ว่าจะในระดบัเลก็ ระดบักลาง หรือระดบัใหญ่ ท่ีมีปัญหาเกิดจากการท่ี
สัมพนัธ์ติดต่อกนัมากคนข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการให้อะไรหลาย ๆ อยา่งมนั
ถูกตอ้ง จึงจะอยู่กันได้โดยผาสุก และเม่ือมีคนมากข้ึน ปัญหาต่าง ๆ ก็มากข้ึน ก็ตอ้ง
จดัการมากข้ึนไปอีก 

                                                                                                                                            

 
 ๗ Bernard Crick. Political Theory and Practice. (London : Allen Lane The Penguin Press, 1971), 
P.4. 
 ๘ พทุธทาสภิกข.ุ การเมืองคือธรรมะ. (กรุงเทพ ; ส านกัพิมพอ์รุณวทิยา, ๒๕๓๑), หนา้ ๔ 
 ๙ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕-๖. 
 



 ๗ 

 ๒. ปัญหาระดับบา้นเมืองในประเทศท่ีขยายวงกวา้งออกไปเป็นการเมืองโลก 
เพราะโลกมนัเลก็เขา้ แคบเขา้ ท าให้มองเห็นว่า ทั้งโลกน้ีจะมีก่ีประเทศกต็าม มนัผูกพนั
เก่ียวเน่ืองกนั ปัญหากม็ากข้ึน นบัเป็นปัญหาของโลก การโลก หรือ ปัญหาการเมืองของ
โลก นัน่เอง 
 นอกจากน้ี พุทธทาสภิกขุ ยงัไดใ้หค้วามหมายของค าว่าการเมือง ออกเป็น ๒ นยั
ดว้ยกนัไดแ้ก่ ๑๐ 
 ๑. ความหมายของการเมือง ตามตัวหนังสือ โดยพุทธทาสภิกขุเห็นว่า ค  าว่า 
การเมือง ตามท่ีแปลมาจากค าว่า Political นั้น ดูตามหนังสือแลว้ไม่ค่อยจะกินความใน
ภาษาไทย ดังนั้น ท่านจึงได้บญัญัติความหมายค าน้ีว่า “การเมืองคือการจัดการความ
เป็นอยู่ของคนมาก ๆ ให้มนัหมดปัญหา” 
 ๒. ความหมายของการเมือง ตามธรรมชาติ  โดยพุทธทาสภิกขุได้นิยามใน
ความหมายน้ีไวว้า่ การเมืองตามธรรมชาติ คือ ตามท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติ โดยธรรมชาติ 
ในธรรมชาติ นัน่เอง ซ่ึงท่านไดใ้ห้อรรถาธิบายเพิ่มเติมว่า ตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติ 
ในธรรมชาติ กมี็เจตนารมณ์ (Spirit) ของค าวา่การเมือง อยูใ่นนั้น ค  าวา่ ธรรมชาติ ในท่ีน้ี 
หมายรวมเอาส่ิงท่ีมีความรู้สึก นับตั้งแต่ พืชพนัธุ์เล็ก ๆ ถึงตน้ไม ้ถึงสัตว ์แลว้ก็คนป่า 
คร่ึงคน คร่ึงสัตว ์แลว้ก็เป็นคนท่ีวิวฒันาการมาตามล าดบั กว่าจะมาถึงคนในยคุปัจจุบนั 
เราเรียกวา่ ส่ิงนั้นเป็นไปตามธรรมชาติในหมู่ส่ิงหรือสัตวท่ี์เป็นอยูต่ามธรรมชาติน้ี  
 มนัมีลกัษณะท่าทางลีลาอะไรของการเมืองอยา่งไร ส่ิงน้ีควรจะมองดูวา่ มนัมีการ
ต่อสู้และการปรับปรุงตวัมนัเองอย่างไร เพราะถา้เราดูให้ดีแลว้ เราจะมองเห็นว่า กิริยา
แห่งการต่อสู้ และปรับปรุงนัน่แหละ คือ กิริยาแห่งการเมือง 
 

ความส าคญัของการเมืองตามแนวพทุธพจน์ 
 พุทธทาสภิกขุ ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของการเมืองดว้ยการสรุปเหตุผลท่ีตอ้ง
สนใจการเมืองอยา่งน่าสนใจยิง่วา่ 
 ๑. เร่ืองมนุษย ์เป็นเร่ืองท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเรากเ็ป็นมนุษย ์

                                                 

 ๑๐ พทุธทาสภิกข.ุ การเมืองคือธรรมะ, อา้งแลว้, หนา้ ๕๖-๕๙. 

 
 



 ๘ 

 ๒. เร่ืองของโลก เป็นเร่ืองท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเราก็เป็นคนหน่ึงในโลก
 ๓. เร่ืองของประเทศ เป็นเร่ืองท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะเราก็เป็นพลเมืองคน
หน่ึงของประเทศ 

๔. เร่ืองของสังคม เป็นเร่ืองท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเราก็เป็นสมาชิกหน่วย
หน่ึงของสังคม 
 ๕. แม้แต่หมู่บ้านน้ี เป็นเร่ืองท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะเราก็เป็นคนหน่ึงใน
หมู่บา้นน้ี แมก้ระทัง่ในวดั ในเร่ืองของแต่ละท่าน แต่ละคนนั้น กเ็ป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงมิได ้
ท่ีจะไม่รับรู้ ไม่รับผดิชอบ 
 ส าหรับผูท่ี้เป็นพุทธบริษทั พุทธทาสภิกขุมองเห็นว่า ก็ตอ้งมีน ้ าใจอย่างกบัพุทธ
บริษทัท่ีรู้จกัรับผิดชอบ กล่าวคือ ตอ้งรู้จกักตญัญูกตเวทีต่อส่ิงท่ีมนัมีประโยชน์แก่เรา 
หรือว่าเราไดอ้าศยัมาก่อนแลว้ ถา้พูดอย่างพุทธบริษทักต็อ้งพูดไดว้่า โลกน้ีมีประโยชน์
แก่เรา เพราะว่าเราไดเ้กิดมาในโลกน้ี ตอ้งกตญัญูต่อมนั ตอ้งช่วยใหม้นัดีข้ึน อยา่งน้ีเป็น
ตน้ น่ีจึงเป็นบทสรุปว่า พุทธบริษทัมีเหตุผลอยา่งกวา้ง ๆ ท านองน้ี ท่ีท าใหต้อ้งสนใจส่ิง
ท่ีเรียกวา่ การเมือง  ๑๑ 
 อยา่งไรกต็าม เร่ืองของการใหค้วามส าคญัและสนใจการเมืองนั้น ในฐานะท่ีเป็น
พุทธบริษทั ตอ้งพิจารณาการเมือง โดยอาศยัหลกัพุทธภาษิตเป็นส าคญั โดยพุทธทาส
ภิกขุช้ีว่า “เราเป็นพุทธบริษัทจึงอิงอาศัยในพุทธภาษิตเป็นหลักอยู่เสมอ” ทั้ งน้ี พุทธ
ภาษิตท่ีพุทธทาสภิกขุยกมากล่าวถึงความส าคัญท่ีต้องสนใจการเมืองนั้ นมี ๔ ท่ีมา
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย ๑๒ 

๑. พุทธภาษิตท่ีเก่ียวกบัพระองคเ์อง มีอยู่มากมายหลายแห่ง ดงัเช่นท่ีปรากฏว่า 
“ตถาคตเกดิขึน้ในโลก เพิม่ประโยชน์เพิม่ความสุขของมหาชน” ใจความยอ่อยา่งน้ี สรุป
มาแต่ใจความไดว้่า “ตถาคตเกิดข้ึนในโลกน้ี เพื่อประโยชนแ์ก่สัตวท์ั้งปวง ทั้งเทวดาและ
มนุษย”์ 
 พุทธภาษิตน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า ทั้งเทวดาและมนุษยย์งัมีปัญหาอยู ่ยงัตอ้งการธรรมะอยู ่
เพราะฉะนั้น พุทธบริษทัจึงสนใจทั้งต่อเทวดาและมนุษยใ์นฐานะท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา 

                                                 

 ๑๑ พทุธทาสภิกข.ุ การเมืองคือธรรมะ, อา้งแลว้, หนา้ ๘. 
 ๑๒ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙ -๑๑. 
 



 ๙ 

 ๒. มีพุทธภาษิตอีกหมวดหน่ึง ซ่ึงลดระดบัลงมาว่า บุรุษอาชาไนย เกิดข้ึนมาใน
โลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชน หมายความว่า ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อมหาชน บุรุษ
อาชาไนยน้ี มิได้หมายถึงเฉพาะพระพุทธเจา้อย่างเดียว ใครก็ได้ถา้เป็นผูมี้สติปัญญา
ระดับสูงสุดก็เรียกว่า อาชาไนย เขาเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่มหาชน แล้วเร่ืองก็ต้อง
เป็นไปในเร่ืองของสังคม ซ่ึงเป็นปัญหาทางสังคม และกไ็ม่พน้ไปจากเร่ืองการเมือง แต่
ตอ้งเป็นการเมืองท่ีบริสุทธ์ิ หรือประกอบอยูด่ว้ยธรรมะ คือเป็นการเมืองท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่
การเมืองท่ีเพิ่งมาเปล่ียนรูปคดโกง อุบายส าหรับคดโกง เอาเปรียบผูอ่ื้น   
      ๓. พุทธภาษิตท่ีตรัสถึงประโยชน์ : อตฺตตฺถิ หิ สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อปฺปมาเทน 
สมฺปเทติ ฯ เป ฯ เม่ือเห็นประโยชน์ตนก็ท าประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท เม่ือเป็นประโยชน์ผูอ่ื้นก็ท าประโยชน์ผูอ่ื้นให้ถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาท 
เม่ือเป็นประโยชน์ทั้ งสองฝ่าย คือทั้งตนและผูอ่ื้น ก็พึงท าประโยชน์ทั้ งสองฝ่ายให้ถึง
พร้อมดว้ยความไม่ประมาท น้ีคือให้นึกถึงผู้อ่ืนด้วยเสมอไป คือนึกถึงทุกคน นั้นก็คือ
เร่ืองของปัญหาทางการเมือง คือปัญหาร่วมกนัของสังคมนั่นเอง จะตอ้งช่วยกนัปลด
เปล้ือง 
 ๔. มีขอ้ความท่ีเป็นพุทธพจน์ว่า ธรรมะน้ีตรัสเพื่อให้ช่วยกนัรักษาเขา้ไว ้เพื่อ
ประโยชน์เพื่อความสุขเก้ือกูล ทั้ งแก่เทวดาและมนุษย ์เช่นเร่ือง โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
ประการ ก็เพื่อประโยชน์ว่า จะช่วยกนัรักษาไวใ้ห้ตั้งอยู่เป็นหลกัพระศาสนา ไม่ใช่เพื่อ
ใครคนใดคนหน่ึง หรือเพื่อตวัผูป้ฏิบติัธรรมคนนั้นคนเดียว เร่ืองน้ีตรัสสอนไว ้เพื่อจะได้
ถือเป็นหลกัอนัมัน่คงว่า ธรรมะหรือพระศาสนาน้ี ไม่ใช่เพื่อตวัใครตวัมนั พระพุทธองค์
ทรงประสงค์ไวว้่า ให้รักษากันไวอ้ย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์
 พุทธทาสภิกขยุ  ้าว่า เทวดาหากไม่ตอ้งมีเหง่ือ พวกมนุษยย์งัตอ้งอาบเหง่ือ จะไกล
กนัเท่าไรกต็าม มนักย็งัตอ้งการธรรมะอยูน่ัน่เอง 
 

การเมืองกบัธรรมะ (Politics and Dhamma) 
 พุทธทาสภิกขุได้ย  ้ าให้ เห็นถึงทุกคนควรต้องสนใจ  “การเมืองบริสุทธ์ิ ที่
ประกอบด้วยธรรมะ” เพราะการเมืองเช่นวา่น้ีจะช่วยท าให ้
 ๑. บา้นเมืองหรือโลกหมดปัญหา 
 ๒. ไม่ใช่เคร่ืองมือส าหรับปลน้เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นมาเป็นประโยชน์ของตน
หรือของพวกตน 



 ๑๐ 

ส่วนการเมืองท่ีแทจ้ริงนั้น จึงตอ้งประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีเรียกว่า ธรรมะ หรือ พระ
ธรรม ซ่ึงค าวา่ ธรรมะ ในท่ีน้ี พุทธทาสภิกขุใหพ้ิจารณาความหมายใน ๔ สถานะดว้ยกนั
ไดแ้ก่ ๑๓ 
 ๑. ธรรมชาติก็เรียกว่า ธรรม คือปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งหลาย จะเป็นรูป
หรือเป็นนามกไ็ด ้เป็นเหตุเป็นผลก็ได ้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ น้ีเรียกว่าตวัธรรมชาติ หรือ
เรียกวา่ธรรมในฐานะเป็นตวัธรรมชาติ 
 ๒. กฎของธรรมชาติ ในทางการเมืองไดแ้ก่ ระเบียบปฏิบติัในการท่ีจะท าให้คน
อยูด่ว้ยกนัดว้ยความสงบสุข 
 ๓. หน้าที่ตามกฎธรรมชาติ คือการปฏิบติัไปตามกฎของธรรมชาติโดยหนา้ท่ีทาง
การเมืองนั้นกคื็อ ส่ิงท่ีคนตอ้งช่วยกนักระท าใหค้นจ านวนมากอยูก่นัเป็นผาสุก 
 ๔. ผลที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ  โดยหน้าท่ีท่ีเราได้ปฏิบัติตามกฎของ
ธรรมชาติ ผลมนัก็เกิดข้ึนมาจากหน้าท่ีนั้น มนัก็ยงัตรงตามกฎของธรรมชาติอยู่นัน่เอง 
ดงันั้น การเมืองบริสุทธ์ิ จะแกไ้ขให้ผลของการกระท าดีออกมาเป็นความชัว่ ให้ผลของ
การกระท าชัว่ ออกมาเป็นความดี อยา่งน้ีไม่มีใครแกไ้ขได ้
 นอกจากความหมายของธรรมะท่ีเก่ียวกบัการเมืองใน ๔ ความหมายท่ีกล่าวแลว้ 
พุทธทาสภิกขุยงัไดใ้หพ้ิจารณาเพิ่มเติมธรรมะในทางการเมืองในความหมายอยา่งอ่ืนไว้
ดว้ย ดงัเช่น ๑๔ 

ธรรมในช่ืออ่ืน ที่เรียกว่า ศีลธรรม อนัไดแ้ก่ ส่ิงใดท่ีอาจจะท าใหป้ราณีได ้ส่ิงนั้น
ยอ่มเก่ียวกนัส่ิงท่ีเรียกวา่ ศีลธรรม คือการกระท าเพื่อใหเ้กิดความความปราณี 

ศีลธรรมของบุคคลแต่ละบุคคล ก็เน่ืองกับการเมือง, ของสังคมก็เน่ืองกับ
การเมือง ของคนทั้งโลก ของโลกทั้งโลก ก็เน่ืองกบัการเมือง เพราะการเมืองก็ตอ้งการ
ท าใหเ้กิดความสงบ แลว้ศีลธรรมกคื็อตวัการท่ีท าความสงบนัน่เอง 

๑. โดยนัยน้ี จึงสรุปไดว้่า คนแต่ละคนมีศีลธรรมดี การเมืองโลกจะหมดปัญหา 
กล่าวคือ เรามีพลเมืองดี  มีพ่ อค้าดี  มีชาวนาดี  มีสภาผู ้แทนดี  มี รัฐบาลดี  มีนัก

                                                 
๑๓ พทุธทาสภิกข.ุ การเมืองคือธรรมะ, อา้งแลว้, หนา้ ๑๕ - ๓๐. 

 ๑๔ พทุธทาสภิกข.ุ การเมืองคือธรรมะ, อา้งแลว้, หนา้ ๓๑ - ๕๕. 
 



 ๑๑ 

เศรษฐศาสตร์ดี มีการทหารดี มีอะไรดีกเ็พราะวา่ทุกคนมีศีลธรรมดี การเมืองของโลกมนั
กห็มดปัญหาไปดว้ย 

๒. ธรรมในช่ือขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและ วฒันธรรม 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ก็มุ่งหมายถึงส่ิงท่ีน ามาประพฤติกนัอยู ่จนเคยชินเป็น
นิสัยของบุคคลหรือหมู่คณะ จนกระทั่งซึมลึกอยู่ในสายเลือด เม่ือขนบธรรมเนียม 
ประเพณียงัถูกตอ้งดีอยู ่มนักมี็แต่ส่วนดี ไม่มีส่วนเสีย ไม่มีงมงาย 

อีกทั้ ง เม่ือคนเรามีวฒันธรรมดี บ้านเมืองน้ีก็เต็มไปด้วยความถูกต้อง ดังนั้ น 
การเมืองมนักดี็ การเมืองระดบัโลกมนักดี็ ถา้คนในโลกแต่ละคนมีวฒันธรรมดี  
  ๓. ธรรมในช่ือการปกครอง เศรษฐกจิ สงคราม 
 การปกครองน้ีคลา้ยกบัการเมือง คือจดัหรือท าใหมี้สันติสุข การปกครองกย็งัเป็น
ศีลธรรมอยูน่ัน่แหละ เพราะเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าคือจะตอ้งปกครอง ถา้มีการปกครองดี 
กมี็ศีลธรรมดี 
 การเศรษฐกิจ กคื็อการท่ีจะใหป้ระชาชนอยูเ่ป็นสุข โดยมีรายได ้คือใชป้ระโยชน์
จากส่ิงท่ีไดใ้หม้ากท่ีสุด ก็ในเม่ือทุกคนมีพร้อมในส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั 
ไม่คดโกงกนั ทุกคนกจ็ะมีความสุข กห็มายความวา่ ศีลธรรมไดเ้กิดข้ึนแลว้   
 การสงครามเป็นศีลธรรมได้อย่างไร ถา้ท าสงคราม ก าจดัขา้ศึกของธรรมะ ให้
ธรรมะคงเหลืออยู่ อย่าให้อธรรมมาครองโลก อย่างน้ีจึงจะเรียกว่าเป็นศีลธรรม เพราะ
มนัเป็นการจดัเพื่อให้มีความถูกตอ้ง หรือมีความปรกติ ดงันั้น สงครามก็คือศีลธรรม ถา้
เขากระท าอยา่งถูกตอ้ง 
 ๔. ธรรมในฐานะเป็นส่ิงศักดิ์ สิทธิ์  กล่าวคือ ในแง่ของศีลธรรม หรือในแง่ของ
ธรรมะท่ีถูกตอ้งนั้น ความศกัด์ิสิทธ์ินั้นกคื็อ ความถูกตอ้งและความเป็นจริง แลว้มีอ านาจ
เหนือส่ิงอ่ืนใด มนัเป็นเร่ืองของปัญญา ไม่ใช่เร่ืองงมงาย 
 ส าหรับอ านาจท่ีท าให้ส าเร็จทางธรรมะแล้ว ผูท่ี้ปฏิบัติตามธรรมะ ย่อมจะมี
ผลส าเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ความส าเร็จท่ีจะมาจากอ านาจเช่นวา่น้ี กบัอ านาจท่ีท าให้
เกิดความส าเร็จ มนักพ็อจะแทนกนัได ้
 ๕. ธรรมะในฐานะส่ิงสร้างนักการเมืองโพธิสัตว์ 
 โดยเจตนารมณ์หรือความหมายของค าวา่ โพธิสัตว ์นั้นไม่มีตวัเองและหายใจเป็น
ผูอ่ื้น ดงันั้น นกัการเมืองโพธิสัตว ์คือนกัการเมืองท่ีหายใจเป็นประโยชนข์องผูอ่ื้น 



 ๑๒ 

 การเป็นนกัการเมืองท่ีดี กส็ าเร็จประโยชน์ตามความหมายของค าว่า การเมือง จึง
ดูไดท่ี้ตวัธรรมะ ถา้ประชาชนดี มีธรรมะ ก็เลือกคนท่ีมีธรรมะเขา้ไป ธรรมะท่ีมีอยู่ใน
ใคร มันก็มี ดี ท่ีคนนั้ น ดังนั้ น  ธรรมะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิน้ี  จึงสร้างนักการเมืองท่ีดีและ
นกัการเมืองโพธิสัตวไ์ด ้
  อยา่งไรกต็าม นอกจากความหมายของธรรมะในทางการเมืองท่ีกล่าวมาทั้งหมด
น้ีแลว้ พุทธทาสภิกขุยงัไดใ้หพ้ิจารณาธรรมะในความหมายสูงสุดอีกดว้ย ซ่ึงเป็นธรรมะ
ท่ีเป็นโลกตุตรธรรม นัน่เอง 
 เม่ือพูดอย่างปุคคลาธิษฐาน ธรรมะในฐานะท่ีเอามาพูดอยา่งบุคคล เรียกว่า พระ
เจา้ ท่ีมีความหมายเป็นบุคคล ซ่ึงทางธรรมะนัน่ไม่อาจเป็นบุคคลได ้แต่เราไม่มีค  าไหนท่ี
จะท าใหค้วามหมายท่ีดีเท่ากบัค าวา่ พระเจา้ 
 ในทางพระพุทธศาสนา พระเจา้คือพระธรรม ในนามวา่ อทิัปปัจจยตา ๑๕  คือ ส่ิง
ท่ีเป็นกฎท่ีบนัดาลให้เกิดการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดบัไป ฉะนั้นจึงเป็นพระเจา้ ในความหมาย
กลาง ๆ คือ บุคคลกไ็ด ้ไม่ใช่บุคคลกไ็ด ้แต่ถา้ส่ิงนั้นมนัท าให้เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป แลว้
เรียกวา่ พระเจา้ได ้
 พระเจา้แบบเช่นว่าน้ี เก่ียวขอ้งกบัการเมือง กคื็อ หากว่านกัการเมืองเป็นผูรั้บใช้
พระเจา้ มาในรูปแบบท่ีเรียกว่าเป็นผูส้ร้างสรรค์ ควบคุมและท าลาย เม่ือนักการเมือง
ทั้ งหลายรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้อง และแท้จริง ก็จะมีผลเกิดข้ึนดั่งท่ีว่าน้ี  หรือว่า 
นกัการเมืองทั้งหลายรู้จกัพระเจา้อิทปัปัจจยตาก็ไดเ้หมือนกนั แลว้ผลท่ีจะเกิดข้ึนมาใน
รูปท่ีเป็นไปเพื่อสันติภาพโดยส่วนเดียว 
 

การเมืองระบบธรรมะ (Dhammic Politics) 
 พุทธทาสภิกขุ ไดบ้รรยายใหแ้ง่คิดในเชิงทา้ทายใหม้าดูว่า ถ้ามีธรรมะกไ็ม่ต้องมี
ระบบการเมือง ซ่ึงกเ็จาะจงจุดมุ่งหมายใหเ้ห็นว่า ถา้เรามีระบบของธรรมะตามหลกัของ
พระศาสนา โลกน้ีก็จะหมดปัญหาและมีความผาสุก ไม่ตอ้งมีระบบการเมือง ไม่ตอ้งมี
นกัการเมืองท่ีกวนโลกน้ีให้ยุ่ง หรืออีกทางหน่ึงท่ีมองดูในแง่ท่ีว่า ธรรมะนั้นเป็นระบบ
การเมืองของพระเจา้อยู่แลว้ ถา้มีธรรมะแลว้ก็ไม่ตอ้งมีระบบการเมืองท่ีสกปรกและ
หลอกลวงอยา่งท่ีก าลงัเป็นอยูน้ี่  
                                                 

 ๑๕ ดูรายละเอียดเร่ืองน้ีไดท่ี้  พทุธทาสภิกข.ุ อทิปัปัจจยตา. (กรุงเทพฯ : การพิมพพ์ระนคร, ๒๕๒๕). 
 



 ๑๓ 

 ประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีพุทธทาสภิกขุ ตั้งเป็นประเด็นส าคญัว่า ท าอย่างไร
โลกสมยัน้ี จึงจะมีหรือจึงจะยอมรับการเมืองในระบบธรรมะ และต่อค าถามท่ีว่า ท าไม
โลกน้ีจึงไม่ยอมรับระบบการเมืองท่ีเป็นธรรมะ โดยพุทธทาสภิกขไุดต้ั้งเป็นขอ้ค าถามไว้
ถึง ๒๐ ค าถามดว้ยกนั ซ่ึงผูเ้ขียนขอสรุปน ามาลงไวท่ี้น้ีประกอบดว้ย ๑๖ 
 ปัญหาข้อที่ ๑ คนไม่ยอมรับ หรือไม่เขา้ใจว่า การเมืองคือธรรมะในฐานะท่ีเป็น
ศีลธรรม หรือจริยธรรม  
 ปัญหาข้อที่  ๒ คนทั่วไปก็เห็นว่า การเมือง กับ ธรรมะ เข้ากันไม่ได้ อัน
เน่ืองมาจากไม่เขา้ใจขอ้แรกท่ีวา่ การเมืองคืออะไร ธรรมะคืออะไร 
 ปัญหาข้อที่ ๓ คนในโลกน้ี ต้องการประโยชน์ของตนก่อนแต่ท่ีจะต้องการ
สันติภาพหรือสันติสุขของโลก 
 ปัญหาข้อที่ ๔ คนตอ้งการความสุขทางวตัถุธรรม คือคนเขาถือเสียว่า ถา้สมบูรณ์
ทางวตัถุธรรมแลว้ กมี็ความสุขถึงท่ีสุด จนกระทัง่วา่ปัญหาทางการเมืองกห็มดส้ินไป 
 ปัญหาข้อที ่๕ เม่ือมองดูนกัการเมืองชั้นสูงสุด หรือยอดนกัการเมืองในโลกน้ี ซ่ึง
ก็มีอยู่เป็นพวก ๆ ไป แต่แลว้ทุกพวกก็ดูเหมือนจะมีความเห็นหรือมีความรู้สึกตรงกนั
หมดวา่ ส่ิงท่ีเรียกวา่สันติภาพนั้น กคื็อโลกทั้งโลกอยูภ่ายใตอ้  านาจของเขา 
 ปัญหาข้อที่ ๖ นักการเมืองถือเป็นหลักเสียเลยว่า ประโยชน์ของตนหรือของ
ประเทศตนกต็าม เป็นอนัเดียวกนั 
 ปัญหาข้อที่ ๗ ส่ิงท่ีเรียกว่าการเมืองของนักการเมืองประเภทท่ีกล่าวมาน้ี ซ่ึงไม่
ประกอบไปดว้ยธรรม แต่เป็นการเมืองท่ีก าลงัมีอยูใ่นโลก เตม็ไปทั้งโลก ครอบง าโลกอยู่
 ปัญหาข้อที่ ๘ ท าไมจึงเกิดนายทุนข้ึนมา แลว้มีอ านาจมากท่ีสุดในโลก และ
ท าไมนายทุนจึงอาละวาดเช่นนั้น 
 ปัญหาข้อที่ ๙ เกิดโรคคอร์รัปชั่น โรคไม่ซ่ือตรง เพราะว่าต่างตอ้งการเงิน บูชา
เงิน ไม่เห็นอะไรดีกวา่เงิน โรคน้ีจึงตั้งกนัข้ึนมาเป็นล ่าเป็นสัน แลว้กเ็จริญเติบโตสูงสุด 
 ปัญหาข้อที่ ๑๐ การคุมพวกเขา้เพื่อครองเมือง นกัการเมืองทั้งหลายในโลกน้ีทุก
ประเทศ แบ่งเป็นพวก ๆ แบ่งเป็นพรรค ๆ แลว้ต่อสู้กนัอย่างดุร้ายยิง่กว่าสัตวป่์า เพื่อให้
พรรคใดพรรคหน่ึงชนะ แลว้กค็รองเมือง แลว้กผ็ลดักนัครองเมือง เด่ียวกค็ว  ่าไป เด๋ียวก็
เขา้มา 
                                                 

๑๖ พทุธทาสภิกข.ุ ธรรมะกบัการเมือง. (กรุงเทพ : ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๓๗-๒๕๒. 



 ๑๔ 

 ปัญหาข้อที่ ๑๑ ในปัจจุบนั เขาก็ถือกนัว่า การท่ีเราสามารถใช้อ  านาจนั้น ๆ ได ้
นั้นแหละ คือ ธรรม 
 ปัญหาข้อที่ ๑๒  การศึกษาตกเป็นทาสของการแสวงหาประโยชน์ หรืออ านาจ
ทางเน้ือหนงัท่ีมีอ  านาจนั้นไปเสีย 
 ปัญหาข้อที่ ๑๓ ไม่มีใครไม่เช่ือถือ ไม่มีใครไม่ยอมรับว่าเราเกิดมาเพื่อรับใชพ้ระ
เจา้ คือรับใชเ้พื่อมนุษยทุ์กคน 
 ปัญหาข้อที่ ๑๔ เม่ือเราถือกนัเสียอยา่งน้ีว่า เราไม่ไดเ้กิดมาเพื่อรับใชธ้รรม จิตใจ
มนักเ็ปล่ียน 
 ปัญหาข้อที ่ ๑๕ เม่ือแยกเอาตวัคนออกมาเสียจากธรรมะ กม็ามีตวัคนอยา่งโลก ๆ 
อยา่งชาวบา้น อยา่งกิเลส 
 ปัญหาข้อที่ ๑๖ ความตอ้งการทางการเมืองอยู่เหนือกฎหมาย เหนือเหตุผลใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
 ปัญหาข้อที่ ๑๗ ส่ิงท่ีเรียกว่า การเมือง การเมืองของคนในยคุน้ีในลกัษณะเช่นน้ี
นั้น มนัก็คือ ส่ิงท่ีอยูใ่ตฝ่้าเทา้ของกิเลสรวมกนัของทุกคน ท่ีบูชาเร่ืองกิน เร่ืองกาม เร่ือง
เกียรติ 
 ปัญหาข้อที่ ๑๘ เด๋ียวน้ีการเมืองของประเทศเล็ก ๆ มนักลายเป็นว่าสุนัขรับใช้
ของประเทศมหาอ านาจไปเสียแลว้ 
 ปัญหาข้อที่ ๑๙ ท่ีคนเขาพูดว่า ระบบประชาธิปไตย เป็นระบบท่ีดีท่ีสุด หรือ
ประกอบดว้ยธรรมะท่ีสุดน้ี เกิดเป็นปัญหาข้ึนมา โดยความก ากวมของค า ของภาษาท่ีใช ้
เช่น ค  าวา่ ประชาธิปไตยน้ี หมายถึงว่า มีประชาชนเป็นใหญ่ หรือเป็นผูใ้ชอ้  านาจ แต่แลว้
ก็มีปัญหาอยู่ท่ีว่า ใช้อ  านาจนั้นมันถูกธรรมะ หรือไม่ถูกธรรมะ ถ้าคนแต่ละคนไม่มี
ธรรมะกใ็ชอ้  านาจท่ีเป็นอธรรมะ ก็คงถึงความวินาศกนัตรงน้ีเอง ก็เพราะประชาธิปไตย
ท่ีวา่น้ีแหละ และ 
 ปัญหาข้อที่ ๒๐ ท่ีเป็นปัญหาขอ้สุดทา้ยมีว่า โลกน้ีมีแต่ประชาธิปไตยกอบโกย 
ไม่มีประชาธิปไตยเมตตากรุณา ประชาธิปไตยท่ีนิยมประโยชน์ของแต่ละบุคคล นิยม
อ านาจของแต่ละบุคคล ใหบุ้คคลต่อสู้แยง่ชิงอ านาจและประโยชนก์นัเอง  
 จากตวัอยา่งของปัญหา ๒๐ ขอ้ท่ีพุทธทาสภิกขุไดต้ั้งเป็นประเดน็ส าคญัข้ึน ซ่ึงท า
ให้มองเห็นว่า โลกมีปัญหาทางการเมืองอย่างไร จึงมีการเมืองแบบธรรมะไม่ได ้และ



 ๑๕ 

เพื่อท่ีจะตอบปัญหา ด้วยการหาวิธีท่ีจะแกปั้ญหาเหล่าน้ี พุทธทาสภิกขุได้เสนอการ
แกปั้ญหาตวัอยา่งเหล่าน้ี ดว้ยการกระท าไปในลกัษณะทางตรงขา้มกบัปัญหาท่ีกล่าวมา 
โดยพุทธทาสภิกขไุดใ้ห ้๒๐ ค าตอบท่ีสรุปไดก้คื็อ ๑๗ 
 ๑. ใหทุ้กคนยอมรับวา่ การเมืองคือศีลธรรม หรือศีลธรรมคือการเมือง 
 ๒. ธรรมะกบัการเมือง ตอ้งอยูด่ว้ยกนั จนกระทัง่เขา้เป็นเน้ือเดียวกนั อยา่เห็นว่า
มนัเขา้กนัไม่ได ้หรือเป็นขา้ศึกแก่กนั 
 ๓. ใหค้นเป็นสัตบุรุษ เป็นสุภาพบุรุษ ตอ้งการประโยชน์สุขของมนุษยเ์ป็นเบ้ือง
หน้า แล้วตัวเองก็รวมอยู่ในจ านวนนั้ น มันตรงตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์ใน
พระพุทธศาสนา เขาจึงใหพ้ระโพธิสัตวน์ั้นสมาทานศีลว่า ถา้ยงัมีคนทนอยู่ในกองทุกข์
แมเ้พียงคนเดียว เราจกัยงัไม่ขวนขวายเพื่อปรินิพพาน แลว้อุดมคติของพระโพธิสัตวน้ี์ 
จะแกปั้ญหาทางการเมืองแห่งยคุปัจจุบนัได ้
 ๔. คนมนัหลงใหลความสุขทางวตัถุ หรือเน้ือหนังเกินไป มนัตอ้งพฒันาจิตใจ
ของเขาให้สูงไปกว่านั้ น หรือจะรอให้ความผิดพลาดอันน้ี มันลงโทษเขาให้สาสม
เสียก่อน แลว้เขาก็จะรู้สึกเอง แต่มนัไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น มนัควรจะช่วยกนัท าความ
เขา้ใจ โดยผูเ้ผยแผธ่รรมะ หรือเผยแผศ่าสนานัน่เอง 
 ๕. นักการเมืองต้องไม่ถือว่า สันติภาพนั้น คือการท่ีโลกอยู่ในก ามือเรา ต้อง
สันติภาพไปตามหลกัของศาสนา คือว่าเป็นอิสระ เม่ือชีวิตจิตใจมนัเป็นอิสระดว้ยกนั
ทั้งหมด มนักมี็สันติภาพ น้ีเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ 
 ๖. ตอ้งถือวา่ศาสนา หรือธรรมะ หรือพระเจา้นั้น ตอ้งอยูเ่หนือประโยชน์ทางวตัถุ
ของบุคคล หรือให้เปล่ียนกลบักนัเสียว่า บุญกุศล หรือธรรมะนัน่แหละ เป็นประโยชน์
ของบุคคล พระเจา้น่ะ เป็นประโยชนข์องบุคคล ท่ีควรจะได ้
 เด๋ียวน้ีเขาแยกประโยชน์ ออกไปเป็นเน้ือหนัง แลว้ก็ถือว่า มนัดีกว่า เหนือกว่า
พระเจา้ เหนือกว่าธรรม น้ีกลบักนัเสียหน่อยว่า ธรรมะนัน่แหละคือประโยชน์แทจ้ริงท่ี
ควรจะได ้ส่วนเร่ืองเป็นอยูท่างเน้ือทางหนงั ทางวตัถุน้ี เป็นอุปกรณ์ของชีวติเปลือกนอก 
เน้ือใน กคื็อธรรมะ 

                                                 

 ๑๗ พทุธทาสภิกข.ุ ธรรมะกบัการเมือง. อา้งแลว้, หนา้ ๒๕๕-๒๕๘. 
 



 ๑๖ 

 ๗. ไม่ให้การเมืองเป็นไปตามอ านาจของกิเลสของคน ให้การเมืองมันเป็น
ปฏิกิริยาของสติปัญญาท่ีถูกตอ้ง แลว้กค็รอบง าความรู้สึกท่ีผิด ๆ ของคน ใหถื้อว่าอ านาจ
สูงสุดนั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีใหปั้จจยัแก่อ านาจทางวตัถุ 
 ๘. อ านาจสูงสุด ตอ้งเป็นอ านาจของความถูกตอ้ง หรือส่ิงท่ีเรียกวา่ ธรรมะนัน่เอง 
 ๙. ถา้ถือกนัอยา่งน้ี โรคคอร์รัปชัน่มนัก็มีไม่ได ้ไม่มีคอร์รัปชัน่ในโลกน้ี เพราะ
มนัมีธรรมะอยู ่
 ๑๐. เม่ือถือธรรมะกนัแลว้ การคุมพวกเขา้มาครองเมืองเป็นคราว ๆ น้ี มนัไม่เป็น
แฟชัน่ไปได ้มนัไม่มีใครนิยม มนัมีแต่คนประณาม หรือติเตียนสาปแช่ง 
 ๑๑. ธรรมะเป็นธรรมะ ธรรมะ คือความถูกตอ้ง คือความยุติธรรม ไม่ใช่อ านาจ
เป็นธรรมะ แลว้โลกปัจจุบนัน้ีกอ็ยูใ่นสมยัท่ีมีธรรมะ ไม่ใช่สมยัหลอกลวง 
 ๑๒. เม่ือไปถึงการศึกษา ก็เป็นการศึกษา ท่ีไม่เป็นการรับใชป้ระโยชน์ทางวตัถุ 
หรือทางเน้ือหนัง การศึกษาเป็นส่ิงรับใชค้น เพื่อให้คนมีชีวิตเพื่อเขา้ถึงธรรมะ ถึงพระ
เจา้ ถึงนิพพานกไ็ด ้เด๋ียวน้ีเรากมี็การศึกษาของภูตผีปีศาจกนัทั้งโลก ให้รับใชป้ระโยชน์
ทางวตัถุ ทางเน้ือทางหนงั ส่งเสริมกิเลสโดยส่วนเดียว 
 ๑๓. ในท่ีสุด คนกจ็ะยอมรับ เราเกิดมาเพื่อธรรมะ เกิดมาเพื่อความถูกตอ้ง เกิดมา
เพื่อรับใชธ้รรมะ รับใชศ้าสนา รับใชพ้ระเป็นเจา้ 
 ๑๔. แลว้ในท่ีสุด ดวงจิตดวงวิญญาณของคนเราน้ี มนักมุ่็งต่อธรรมะ หรือความ
ถูกตอ้ง หรือความหลุดรอดจากกิเลส ไม่มาเป็นจิต ท่ีเป็นทาสของวตัถุ ไม่บูชาเร่ืองกิน 
เร่ืองกาม เร่ืองเกียรติ อีกต่อไป 
 ๑๕. ศาสนาก็ไม่ถูกใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองสกปรก ศาสนาก็มาเป็นตวั
การเมือง ท่ีสะอาด บริสุทธ์ิผุดผ่องเสียเอง ทุกคนรู้สึกว่า ศาสนาน้ีจ าเป็นกว่าส่ิงใดหมด 
และแกปั้ญหาของมนุษยท์ั้งโลกได ้
 ๑๖. ความตอ้งการของนกัการเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยกิเลสนั้น กไ็ม่มีโอกาสท่ีจะมาอยู่
เหนือกฎหมาย หรือเหนือเหตุผล น่ีค  าว่าการเมืองอยู่เหนือกฎหมาย เหนือเหตุผล มนัก็
สูญส้ินไปในตวัมนัเอง        
 ๑๗. ทีน้ีการเมืองไม่อยู่ใตอ้  านาจกิเลส ของคนท่ีบูชา กิน กาม เกียรติ อีกต่อไป 
การเมือง มนัเป็นการเมืองของพระเจา้กนัเสียที ใหส้มกบัท่ีเรายอมรับว่า พระเจา้นั้นเป็น
ยอดสุดของนกัการเมือง 



 ๑๗ 

 ๑๘. ธรรมะเข้ามาแล้ว ประเทศเล็ก ๆ ก็ไม่ต้องเป็นสุนัขรับใช้ของประเทศ
มหาอ านาจ เพราะมนัมีธรรมะ 
 ๑๙. เพราะมนั มีวญิญาณแห่งประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง 
 ๒๐. มีประชาธิปไตยท่ีธรรมชาติก าหนดให้ว่าสัตวท์ั้งหลาย ตอ้งเป็นเพื่อนทุกข ์
เกิด แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน อยา่งน้ี              
 

ธรรมกิสังคมนิยม (Dhammic Socialism) 
 ในบรรดาค าสอน ค าบรรยายของพุทธทาสภิกขุ เก่ียวขอ้งกบัธรรมะ กบัการเมือง
นั้น ดูเหมือนว่า ศพัทท่ี์ว่า ธรรมิกสังคม จะเป็นถอ้ยค าท่ีคนทัว่ไปจะมีความคุน้เคยและ
รู้จกัมกัคุน้เป็นอย่างดี แต่ก็มีหลายคนยงัไม่เขา้ใจความหมายของถอ้ยค าน้ี ตามท่ีพุทธ
ทาสภิกขไุดอ้ธิบายไว ้
 ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนขอน าเสนอ แนวคิดสรุปรวบยอดเก่ียวกบัธรรมิกสังคมนิยม ท่ีพุทธ
ทาสภิกขเุองไดเ้ขียนเป็นลายมือของท่านไว ้ซ่ึงปรากฏอยู ่๓ แห่ง นอกจากค าบรรยายท่ีมี
ในหลายแห่งดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

ธรรมกิสังคมนิยม (แท้จริง) ๑๘ 

 
 
                                                 

๑๘ พทุธทาสภิกข.ุ ธรรมิกสงัคมนิยม. อา้งใน สันติกโรภิกข.ุ อริยสัจจ์ส่ีแห่งธัมมกิสังคมนิยม. (กรุงเทพ : 
ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๒). หนา้ (๔). 



 ๑๙ 

ธรรมกิสังคมนิยมของพทุธศาสนา ๑๙ 

 
 
  

                                                 
๑๙ พทุธทาสภิกข.ุ ธรรมกิสังคมนิยม. เร่ืองเดียวกนั,หนา้ ๒๘๘. 

 



 ๒๐ 

ธรรมิกสังคมนิยม (อกีมุมหน่ึง) ๒๐ 
 

 
 

  
                                                 

๒๐ ผูท่ี้สนใจเร่ืองน้ีโดยละเอียด โปรดดูไดท่ี้ พุทธทาสภิกขุ. ธัมมิกสังคมนิยม. (กรุงเทพ ; ส านักพิมพ์
สุขภาพใจ, ๒๕๔๘). โดยมีเน้ือหาท่ีเป็นธรรมบรรยายรวม ๔ เร่ืองดว้ยกนั ประกอบดว้ยเร่ือง ประชาธิปไตยแบบ
สังคมนิยม สังคมนิยมตามหลกัแห่งพระศาสนา สังคมนิยมชนิดท่ีช่วยโลกได้ และ ค่าและความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
ศีลธรรม. 



 ๒๑ 

 กล่าวกนัว่า แนวคิดดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของพุทธทาสภิกขุ ในช่ือ 
ธรรมิกสังคมนิยม นั้น เป็นการตกผลึกทางความคิดท่ีไดจ้ากกระบวนการ “สิกขา” อยา่ง
เป็นระบบในหลกัพุทธธรรม ทั้งในระดบัปัจเจกและชุมชน และไดน้ าเสนอภายใตห้ลกั
พุทธธรรม ท่ีพุทธทาสภิกขุเองเน้นย  ้ าอยู่เสมอว่า การเมืองก็คือศีลธรรม นั่นเอง
 พุทธทาสภิกข ุไดบ้รรยายในส่วนท่ีเป็นธรรมบรรยาย ท่ีวา่ดว้ยเร่ือง ธรรมิกสังคม
นิยม ไวต่้างกรรมต่างวาระกนั ซ่ึงในการเขียนบทความของผูเ้ขียนคร้ังน้ีพบว่า ไดมี้ท่าน
ผูรู้้คือ จิรธัมม์ได้มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้ผูศึ้กษาเร่ืองน้ีได้เห็นภาพรวมกวา้ง ๆ ของ
แนวคิดน้ี โดยวางโครงร่างของการเรียบเรียงออกเป็น ๔ หมวดดว้ยกนั ประกอบดว้ย ๒๑ 
 ๑. ว่าดว้ยการก่อรูปอุดมคติทางการเมือง ซ่ึงประกอบดว้ย การเมืองและอุดมคติ
ทางการเมือง บทนิยาม “ตามแนวทางศาสนา การเมืองตอ้งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ 
ความหมายของศีลธรรม และวพิากษส์ภาพการเมืองปัจจุบนั 
 ๒. สังคมนิยม ความหมายและรากฐาน ประกอบดว้ย สังคมนิยมตามหลกัแห่ง
พระศาสนา เจตนารมณ์ของสังคมนิยมเป็นธรรมสัจจะท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ จุดตั้งตน้ของ
อุดมคติสังคมนิยม วิญญาณแห่งสังคมนิยมธรรม สัจจะแห่งสังคมนิยม และพิจารณา
สังคมนิยมของคาร์ล มากซ ์
 ๓. ธัมมิกสังคมนิยม๒๒ และเจตนารมณ์ของสังคมไทยในพระพุทธศาสนา 
ประกอบดว้ย ความหมายของธัมมิกสังคมนิยม มีระบบธัมมิกสังคมนิยมจึงจะถูกตอ้ง
ตามธัมมสัจจะของธรรมชาติ เจตนาของสังคมนิยมในพุทธศาสนา พิจารณาค าว่า 
“ส่วนเกิน” และ ระบบสังคมนิยมแบบธรรมราชา และ 
 ๔. แนวทางสู่ธมัมิกสังคมนิยม ประกอบดว้ย ธมัมิกสังคมนิยมของธรรมชาติตอ้ง
กลบัมา และการแกไ้ขปัญหาสันติภาพสองระดบัคือ ระดบับุคคลและสังคม 
 อยา่งไรกต็าม การเรียบเรียงของจิรธมัมใ์นคร้ังน้ี มุ่งหวงัเพียงแค่ใหเ้ห็นภาพรวม
ของแนวคิดดงักล่าว จึงหลีกเล่ียงท่ีจะตีความ หรือตดัสินคุณค่าของแนวคิดดงักล่าวใน
ทุกวถีิทาง แต่ไดท้ิ้งประเดน็เหล่าน้ีไว ้เพื่อน าไปคิดต่อทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบติั 
                                                 

๒๑ จิรธมัม ์“ธมัมิกสงัคมนิยม” ใน สนัติกโรภิกข.ุ อริยสจัจส่ี์แห่ง ธมัมิกสงัคมนิยม. อา้งแลว้. หนา้ ๑๔๔-
๑๔๕. 

๒๒ เป็นท่ีน่าสังเกตการณ์ใชถ้อ้ยค าน้ี ท่ีพุทธทาสภิกขุเองไดใ้ชถ้อ้ยค าน้ีดว้ยการเขียนว่า “ธรรมิกสังคม
นิยม” แต่บรรดาลูกศิษยผ์ูติ้ดตามงานอยา่งใกลชิ้ด เช่น สนัติกโรภิกข ุหรือ จิรธมัม ์ก็ไดเ้ขียนในรูปของค าน้ีวา่ “ธมั
มิกสงัคม” ซ่ึงโดยเน้ือแทก็้มีใชท้ั้งสองรูปแบบของถอ้ยค าน้ีและถูกตอ้งทั้งสองรูปแบบอีกดว้ย   



 ๒๒ 

 

สรุป          
 ความคิดทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุนั้น นบัว่าเป็น
อีกมุมมองหน่ึงท่ีไดมี้การน าเสนอวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
ศาสตร์ของการเมืองการปกครอง หรือรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกบัการตีความ
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา เขา้กบัศาสตร์สมยัใหม่ท่ีเขา้ใจกนัไดไ้ม่ยากนกั จนกระทัง่มี
ผูย้กยอ่งท่านพุทธทาสภิกขุวา่ เป็นผูมี้อจัฉริยภาพอนัสูงส่ง และเป็นคนไทยท่ีชาวโลกยก
ยอ่งอีกดว้ย 
 แนวคิดทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุท่ีผู ้เขียน
บทความน้ีน ามาเสนอ เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนท่ีน ามาเรียบเรียงไว ้เพื่อต้องการ
เผยแพร่แนวคิดท่ีสร้างสรรค์และน ามาทบทวนต่อแนวคิดทางการเมืองของไทยในยุค
ปัจจุบนัท่ีถึงจุดตีบตนัทางการเมือง ท่ีเกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างท่ีรู้เห็น
กนัอยูแ่ลว้ 
 คงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า แนวคิดทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของพุทธ
ทาสภิกขุนั้น มีคุณค่าและคุณูปการต่อการศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองน้ี ผูเ้ขียนบทความน้ี จึง
หลีกเล่ียงท่ีจะตีความ หรือตัดสินคุณค่าของแนวคิดเร่ืองน้ีของพุทธทาสภิกขุในทุก
วิถีทาง แต่จะขอท้ิงประเด็นเหล่าน้ีไวเ้พื่อน าไปศึกษา เรียนรู้ และขบคิดต่อทั้งในทาง
ทฤษฎีและปฏิบติัอยา่งกวา้งขวางต่อไป 


