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จริยธรรมนักการเมือง∗

เร่ิมแรก ขอทํ าความเขาใจเกี่ยวกับคํ าวา "จริยธรรม" จริยธรรม
ในที่น้ีมิใชหมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆ ตามที่เราใชกันปจจุบัน
แบบตะวันตก ซึ่งเนนที่พฤติกรรมทางสังคม แตจริยธรรมในความหมาย
ทางพระพุทธศาสนา ไดแก การดํ าเนินชีวิต หรือกระบวนการแหงชีวิตที่
ดํ าเนินไปทั้งหมด คือความเปนอยู การแสดงออก ความรูสึกนึกคิด และ
คณุสมบัติตางๆ ทั้งจิตใจ ทั้งปญญา ทั้งพฤติกรรม

ในทีน้ี่เราพูดกนัถงึพฤติกรรมของนกัการเมือง เม่ือพูดถงึจริยธรรม
ในระดับของคนชั้นนํ าอยางนักการเมืองนี้ ก็ขอขามเร่ืองจริยธรรมสามัญ
ส ําหรับคนทั่วไป ซึ่งถือวาทุกคนควรจะมีเปนพ้ืนฐานอยูแลว อยางเร่ือง
ของการมีศีล ๕ การไมเบียดเบียน ไมทํ ารายรางกาย ไมทํ าลายชีวิตผูอ่ืน
การไมละเมดิทรัพยสนิของผูอ่ืน การไมประพฤติผดิทางเพศ การไมพูดเทจ็
โกหกหลอกลวง การไมด่ืมสุรายาเมา สิ่งเสพติด และการงดเวนอบายมุข
เหลาน้ีถือวาเปนเร่ืองของจริยธรรมพื้นฐาน ซึง่ทุกคนควรจะมีอยูแลว

                                                          
∗ ขอคิดสั้นๆ พูดไวใน พ.ศ. ๒๕๔๒



รัฐศาสตรแนวพุทธ: ตอน จริยธรรมนักการเมือง๑๙๒

เพราะฉะนั้น ในระดับของนักการเมือง ถือวาตองมีจริยธรรมพื้น
ฐานส ําหรับคนทัว่ไปอยูแลว จงึไมจ ําเปนตองพูดถงึอีก แตเม่ือพูดถงึจริย-
ธรรมของนักการเมือง จะหมายถงึการดํ าเนินชีวติ ความรูสกึนึกคดิ จติใจ
และสตปิญญา ของผูทีจ่ะไปบรหิารบานเมือง หรือเปนผูนํ าของประชาชน
ทีจ่ะพาประเทศชาติบานเมืองไปสูความเจริญงอกงามและสันติสุข

ปญญาที่รูเขาใจจุดหมายของงานการเมือง
เบื้องตน เม่ือพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง ก็ตองพูดถึงจุด

หมายของงานการเมือง เชน การบริหาร การปกครอง หรือการดํ าเนิน
กจิการงานสาธารณะตางๆ ที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ซึ่งเปนเร่ืองที่ตองรู
คือเปนเร่ืองทางดานปญญา

พูดกนังายๆ วา จุดหมายของงานการเมือง ก็คือ การที่จะบริหาร
กจิการหรือปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ใหประชาชนอยูดีกินดี
เปนตน แตอยางน้ียังไมใชจุดหมายที่แทจริง

อะไรคือจุดหมายที่แทจริง เราจะตองมองลึกลงไปวา ธรรมดา
ชีวติของคนเราก็ดี สังคมก็ดีน้ัน มีจุดหมายของมันเองอยูแลว คือชีวิต
ตองการความเจริญงอกงาม ความเปนสุข หรือการที่ชีวิตน้ันจะตอง
พัฒนาใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป สังคมก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดหมายที่จะทํ า
การสรางสรรค เชนมีอารยธรรมที่เจริญกาวหนาเปนตน

การบริหารบานเมืองที่วาใหสงบสุข หรือใหราษฎรอยูดีกินดีน้ัน
ความจริงก็เพ่ือมาเปนสภาพเอื้อใหแกการกาวไปสูจุดหมายของชีวิตและ
จดุหมายของสังคมที่พูดไปแลวน้ันอีกช้ันหนึ่ง

หมายความวา จุดหมายของการเมือง หรืองานการเมืองนั้น คือ
เพื่อสรางสภาพเอื้อ ที่จะชวยใหชีวิตและสังคมพัฒนาไปสูจุดหมายของมัน

ที่พูดอยางน้ีมีความสํ าคัญมาก เพราะถาเราไมมองอยางที่วาน้ี
เราก็จะมองไปตัน เชนเปนนักปกครองก็คิดแคเพ่ือใหบานเมืองรมเย็น
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เปนสุข อยูกันเรียบรอย แลวก็จัดการบานเมืองใหสงบเทาน้ัน ซึ่งบางทีก็
ท ําใหการปกครองไปเนนเร่ืองอํ านาจ หรือมิฉะนั้นอยางนอยก็จะทํ าให
บานเมืองนั้น อยูในวังวนของความเจริญและความเสื่อม

ยกตัวอยางเชน เม่ือมีความสามารถบริหารบานเมืองดี ประชาชน
อยูดีกินดี มีความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจแลว คนก็ลุมหลงเพลิดเพลิน
หนัไปหมกมุนในการเสพบริโภค การบํ ารุงบํ าเรอ แลวก็ละเลิงมัวเมา
สงัคมก็เสื่อมลง

ทีจ่ริงน้ัน ผูบริหารประเทศชาติ และนักการเมืองโดยทั่วไป จะ
ตองจัดการงานบานเมืองนั้นเพ่ือใหเกิดสภาพเอื้ออยางที่วาเม่ือกี้ คือ
ค ํานึงอยูเสมอวา งานการที่เราทํ าหรือการที่จะบริหารกิจการบานเมือง
น้ัน กเ็พ่ือใหชีวิตและสังคมไดสภาพที่เกื้อหนุนตอการที่จะกาวไปสูจุด
หมาย เชน ใหคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตในทางจิตใจ และทางปญญา สังคม
สามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการสรางสรรคตางๆ เจริญในอารย
ธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป มิใชเปนจุดหมายปลายปดที่เพียงวา ใหชีวิตและสังคม
อยูกันสบายแลวก็จบ ถาเปนอยางน้ันก็จะตัน

เม่ือเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองและการปกครอง ตลอดจน
การบริหารกิจการตางๆ แลว ก็จะตองใชปญญาศึกษาใหมากขึ้น คือ ไม
ใชหยดุอยูแควารูเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองการปกครอง เพ่ือให
บานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ประชาชนอยูดีกินดี แตจะตองคํ านึงตอไปวา
อะไรคอืจุดหมายของชีวิต อะไรคือจุดหมายของสังคม ที่เขาควรจะกาว
ตอไป แลวก็ไปเกื้อหนุนหรือหนุนนํ าใหชีวิตและสังคมเจริญงอกงาม ไปสู
จุดหมายอยางน้ัน อันนี้เปนดานปญญา
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จติใจที่มุงมั่นตอจุดหมายและใฝดีตอสังคม
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งคือ ดานจิตใจ ภาวะดานจิตใจที่คูกับ

ความรูความเขาใจในจุดมุงหมายของการเมืองการปกครองและการ
บริหารงานแผนดินนี้ ก็คือจิตใจที่ใฝปรารถนาอยากจะบรรลุจุดหมายนั้น

ความอยากน้ีเปนจุดสํ าคัญ เปนแรงจูงใจ และเปนพลังที่จะผลัก
ดันใหนักการเมืองกาวไปในจรยิธรรม ที่เปนวิถีแหงชีวิตและหนาที่การ
งานของตน ยิ่งความใฝปรารถนาหรือความอยากตัวน้ีแรงเขมเทาไร ก็
ยิง่ไดผลเทาน้ัน แตในทางตรงขาม ถาขาดตัวความใฝความอยากความ
ปรารถนาตอจุดหมายนี้แลว ก็พรอมที่จะเขวไดทันที

ในทีน้ี่จะขอพูดถึงเร่ืองของแรงจูงใจ คือความอยากความใฝ
ปรารถนานี้ ซึ่งในเบื้องตนจะตองแยกเปน ๒ อยาง

ความอยากประเภทที่ ๑ คือความอยากที่เราพึงมีตอสิ่งน้ันๆ เอง
ไดแกอยากใหสิ่งน้ันๆ มันดี หรือใหมันเจริญกาวหนางอกงาม พูดงายๆ
วา "อยากใหมันดี" เชนอยากใหประชาชนมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
อยากใหบานเมืองเจริญกาวหนาม่ันคง มีความรมเย็นเปนสุข ไมวาจะ
ท ํางานใดหรือสิ่งใดก็ตาม ก็มีความใฝปรารถนาใหงานนั้นสิ่งน้ันดีที่สุด
สมบูรณที่สุดของมัน เปนความปรารถนาตอสิ่งน้ันเอง

สวนความอยากประเภทที่ ๒ น้ัน ตรงขาม คือ ความปรารถนา
ความอยาก ที่โยงเขามาหาตัวตน อยากเพื่อตนเอง คืออยากไดอยากเอา
อยากใหผลเกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาจะไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งใด ก็เพ่ือ
ใหสิง่น้ันอ ํานวยผลประโยชนใหแกตน ความอยากประเภทนี ้เรียกวาตณัหา

ความอยากประเภทที่หนึ่ง เปนความอยากที่เปนกุศล มีช่ือเฉพาะ
วา ฉนัทะ พระพุทธเจาตรัสวา ความอยาก ที่เรียกวาฉันทะนี้ เปนแสง
เงนิแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือเปนแสงอรุณ และเปนจุดเร่ิมที่สํ าคัญ
ของวิถีชีวิตที่ดี
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นักการเมืองจะตองมีฉันทะตัวน้ี คือตองมีความอยากความใฝ
ปรารถนาที่ดีตอสิ่งที่ตนเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งในที่น้ีก็คืองานการเมือง เร่ิม
ดวยความใฝปรารถนาตอจุดหมายของการเมืองการปกครองที่วามาแลว
น้ัน มีความมุงม่ันเด็ดเด่ียว อยากใหจุดหมายนั้นสํ าเร็จผลอยางแทจริง

ความอยาก ๒ ประเภทนี้ มีความสํ าคัญอยางยิ่ง เรียกวาเปนตัว
ตัดสินทีเดียววา นักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมไดหรือไม

ความอยากประเภทหลัง ที่โยงเขามาหาตัวเองนี้ เรียกงายๆ วา
ความเห็นแกตัว แยกยอยเปน ๓ อยาง

๑. ความอยากเพ่ือตัวเองจะไดจะเอา เชน ความอยากไดผล
ประโยชน ความอยากไดรับการบํ ารุงบํ าเรอ ความอยากเสพ
บริโภค เรียกวา ตณัหา

๒. ความอยากใหตัวเองยิ่งใหญ ความอยากไดอํ านาจ เรียกเปน
ศัพทเฉพาะวา มานะ

๓. ความอยากที่ตองการสนองความยึดถือของตัวเอง ตัวเองยึด
ถอือยางไรก็จะตองใหเปนอยางน้ันใหได รวมทั้งความคลั่งลัทธิ
และการยึดถืออุดมการณอยางรุนแรง ทั้งหมดนี้เรียกวา ทิฏฐิ

ขอที่ ๓ คือ ทฏิฐิน้ีตองระวังแยกใหดี ทิฏฐิเปนการยึดถือติดอยูกับ
ความเช่ือและเอาความเชื่อของตนเองเปนความจริง ซึ่งตรงขามกับการ
เอาความเชื่อเปนเครื่องชวยในการเขาถึงความจริง อันจะตองคอย
พิจารณาตามดูโดยคํ านึงถึงผลตอความดีงามประโยชนสุขของประชาชน 
หรือของชีวิตและสังคม

ถาคนตกอยูใตความอยากประเภทหลัง ที่เรียกวาตัณหา มานะ
และทฏิฐิแลว สันติสุขก็เกิดขึ้นไมได

เพราะฉะนั้น จึงตองมีแรงจูงใจเบื้องตน ที่เรียกวาความอยากที่
เปนกุศล คือฉันทะนี้ ความอยากที่เรียกวาฉันทะ ซึ่งเปนตัวเร่ิมตนที่จะ
นํ าเขาสูจริยธรรม ซึ่งจะตองแยกใหเห็นชัดลงไป อยางที่กลาวเม่ือกี้วา
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ฉันทะ คอืความอยากตอสิ่งน้ันๆ เพ่ือความดีงามหรือความสุขเปนตน
ของสิ่งน้ันๆ คนนั้นๆ เอง ถาพูดงายๆ ก็คือ ความอยากใหมันดี ไมวาจะ
เกีย่วของกับอะไร ทํ าอะไร ก็อยากใหสิ่งน้ันมันดี หรือดีที่สุดของมัน

เม่ืออยากใหมันดี ก็จะตองกาวตอไป คือ อยากทํ าใหมันดี เพราะ
วา เม่ืออยากใหมันดี แตถามันยังไมดี ก็อยากทํ าใหมันดี แลวก็จะกาวตอ
ไปอกีวา เม่ืออยากทํ าใหมันดี ก็ตองรูวาทํ าอยางไรมันจึงจะดีได คืออยาก
รู ซึ่งนํ าไปสูการศึกษา การหาความรู การพัฒนาสติปญญา ฉะนั้น ความ
อยากใหมันดี หรือใฝดี กบัความอยากรู หรือใฝรู จงึเปนความหมาย
ส ําคัญของสิ่งที่เรียกวาฉันทะ

จะมองเห็นความแตกตางกันไดชัดเจนวา ถาเราเขาไปเกี่ยวของ
กบัสิง่ทัง้หลาย ดวยความอยาก ๒ ประเภทนี้ จะมีผลตางกันอยางไร คือ
เขาไปเกีย่วของกับอะไร โดยอยากใหมันดี กับเขาไปเกี่ยวของกับอะไร
โดยอยากใหมันอํ านวยผลประโยชนใหแกตน

ถาเกีย่วของกับสิ่งใดๆ โดยอยากใหมันดี ก็แนนอนวา จะมีจริย
ธรรม เพราะน่ีคือจุดเร่ิมของจริยธรรม

ตอจากนั้นเราก็จะคิด เราก็จะพยายาม เราก็จะทํ าการตางๆ เพ่ือ
ใหสิ่งน้ันมันดี เพ่ือใหผลดีเกิดแกสิ่งน้ันเอง

ฉนัทะนี้ใชไดกับทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งกับคน หรือประชาชน แต
ถานํ ามาใชกับคนหรือประชาชน คํ าวาอยากใหมันดี จะมีความหมายเนน
ไปทีค่วามอยากใหเขามีความสุข คืออยากใหเขามีชีวิตที่ดีงาม ตลอดจน
มีความสขุ ความอยากใหมันดีทีมี่ตอเพ่ือนมนษุย ตอคนหรอืตอประชาชน
น้ี มีศัพทเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา

ฉะนั้น เมตตากรุณา ก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝดีน่ันเอง
ทีแ่สดงออกตอเพ่ือนมนุษย นักการเมืองการปกครองจํ าเปนจะตองมี
ความใฝดีปรารถนาดี อยากใหมันดีอันนี้ ตอชีวิตของเพ่ือนมนุษย หรือ
ตอประชาชน
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เน่ืองจากความมงุหมายของการปกครอง ในที่สุดก็ไปรวมที่
ประชาชน คือการที่จัดการบานเมืองใหดี และดํ าเนินกิจการตางๆ ใหได
ผลดีน้ัน ก็เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน ดังน้ัน ทาทีแหงจิตใจของนัก
การเมืองตอประชาชน จึงเปนองคประกอบที่สํ าคัญยิ่ง เร่ิมแตวานักการ
เมืองมองประชาชนดวยสายตาอยางไร อยางนอยคือมองเพื่อจะเอาจาก
ประชาชน หรือมองเพื่อจะทํ าใหแกประชาชน

การมีเมตตากรุณา ก็ทํ านองเดียวกันฉันทะ คือ เม่ือมีฉันทะก็
อยากใหสิ่งที่ตนไปเกี่ยวของนั้นดีงามสมบูรณ เม่ืออยากใหมันดี ก็อยาก
ท ําใหมันดี และเมื่อทํ าใหมันดีไดแลว ก็สมใจตัว เกิดความพึงพอใจ คือมี
ความสุข

เม่ือมีเมตตากรุณาคือรักประชาชน ก็อยากใหประชาชนเปนอยูดีมี
ความสุข อยากเห็นประชาชนมีความสุข แลวก็อยากทํ าใหประชาชนมี
ความสุข และเมื่อทํ าใหประชาชนมีความสุขไดแลว ก็เกิดความพึงพอใจ
มีความสุข

ถานักการเมืองมีจิตใจใหญกวางจริงๆ เปนนักการเมืองที่แท ก็คือ
จะทํ างานเพ่ือบานเมือง อยางแทจริง ใจอยูที่น่ัน ไมคิดถึงตัวเอง ก็จะ
อยากเห็นประชาชนมีความสุขดวยใจจริง จนกระทั่งเหมือนกับ เอาความ
สขุของตนไปฝากไวกับประชาชน เหมือนกับตองพูดวา "ขาพเจาจะมี
ความสุขได ตอเม่ือไดเห็นประชาชนอยูดีมีความสุข" ถานักการเมืองมี
ความรสูกึอยางน้ีดวยความจริงใจ ก็เรียกวามีจิตใจอยางมหาบุรุษ

ธรรมาธิปไตย เปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย
ทีพู่ดเร่ืองนี้ยืดยาว ก็เพราะตองการยํ้ าใหมาก เน่ืองจากเปนจุด

ตัดสนิอยางที่กลาวแลว ถาขาดความใฝดีหรืออยากใหมันดีอันนี้ ก็จะไปมี
ความอยากที่ตรงกันขาม อยางที่กลาวแลว คืออยากไดผลประโยชน
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อยากใหญ อยากโต อยากมีอํ านาจ อยากใหอะไรๆ ตองเปนไปตามความ
ยดึถอืของตัว ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม

ถาถูกตัณหา มานะ หรือทิฏฐิ ครอบงํ า ก็แนนอนวาจริยธรรมเดิน
ไมได เพราะฉะนั้นจะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี และอยากทํ าให
มันดีน้ีใหเขมขน แรงกลา ใหเปนไปอยางมุงม่ันที่สุด ใหฝงลึกลงไป
ประจํ าอยูในจิตใจใหได

เม่ือมีความใฝดีอยากใหมันดี ปรารถนาประโยชนสุขแกประชาชน
และแกบานเมืองอยางน้ีแลว ความปรารถนานี้ก็จะแผขยายลึกซึ้งและ
ครอบคลุมทั่วไป ซึ่งพูดดวยคํ าสั้นๆวา ความอยากใหธรรมเกิดมีขึ้น หรือ
ความใฝธรรม คือ อยากใหธรรม ความดี ความงาม ความจริง ความถูก
ตอง เกิดมีขึ้นในสังคม ซึ่งเปนเร่ืองใหญและตรงจุดหมาย

เพราะการที่มนุษยมีการปกครอง มีการงานบานเมืองตางๆ น้ี ก็
เพ่ือใหเกิดมีธรรมขึ้นในสังคมมนุษย หรือเพ่ือดํ ารงธรรมใหคงอยู

"ธรรม" น้ีพูดงายๆ ก็อยางที่กลาวแลววา คือความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทจริง รวมทั้งหลักการที่จะใหเกิดความ
ดีงาม ความถูกตองเหลาน้ี

การทีเ่ราจดัต้ังวางหลกัการตางๆ เชน หลกัการทางรัฐศาสตร หลกั
การทางนิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร หรือหลักการในเร่ืองใดๆ
กต็าม ก็เพ่ือใหมีเกณฑมีมาตรฐานในการที่จะดํ าเนินงานเพื่อสรางสรรค
ท ําใหเกิดความดี ความงาม ความถูกตอง และประโยชนสุขที่แทน้ัน

เม่ือเราตองการความดีงามประโยชนสุขแกบานเมือง เราก็ตอง
ยดึถือหลักการเหลาน้ี ซึ่งเรียกดวยคํ าสั้นที่สุดคํ าเดียววา “ธรรม” เพราะ
ฉะนั้น นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสํ าคัญขั้นตอไป ตอจากความอยาก
ทีถ่กูตอง หรือความใฝปรารถนาดี ที่เรียกวาฉันทะนั้น ก็คือการที่จะตอง
ยดึถือธรรมเปนใหญ ที่ทางพระเรียกวา ธรรมาธิปไตย
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ถาคนเราไมถือธรรมเปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอาความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ หรือ
เปนที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขวออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปน
ใหญ เอาผลประโยชนเปนใหญ หรือเอาคะแนนนิยมเปนใหญ เปนตน

ถาถอืเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความยิ่งใหญ อํ านาจของ
ตน เปนตน เปนใหญ ก็เรียกวา อัตตาธิปไตย

ถาถือเอาความนิยม การเอาอกเอาใจกัน ความชอบใจพึงพอใจ
ของคนจํ านวนมาก โดยไมคํ านึงถึงหลักเกณฑกัน ก็เรียกวาเปน
โลกาธิปไตย

ผูเปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือเปน
เร่ืองสํ าคัญวา ตอนนี้จะออกสูภาคปฏิบัติ ตองต้ังหลักกอน การที่จะต้ัง
หลัก ก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คอืถือหลักการ กฎกติกา
กฎหมาย ถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล ประโยชนสุขที่
แท เปนใหญ เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน

เม่ือถอืธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความถูก
ตองความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้งกฎหมาย ก็จะ
ไมเอนเอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไม
เหน็แกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํ างาน

หลักการ ตองสนองความมุงหมาย
จะตองยํ้ าไววา หลักการนั้นคูกับความมุงหมาย อยางที่ภาษาพระ

เรียกวา ธรรมะ คูกับ อัตถะ
งานการของชีวิตและสังคมตองมีจุดหมาย หรือประโยชนที่

ตองการ แตการที่จะบรรลุจุดหมายนั้นได ก็ตองทํ าหรือปฏิบัติการใหถูก
ตอง คือทํ าเหตุใหตรงพอดีที่จะใหผลที่ตองการนั้นเกิดขึ้น คือการกระทํ า
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หรือปฏบิัติการที่ถูกตองตามความจริงแหงความเปนเหตุเปนผล เราจึง
วางหลกัตางๆ แหงการกระทํ าขึ้น ดังที่เรียกวา หลกัการ

หลกัการเปนฐานแหงปฏิบัติการ ที่จะนํ าไปอยางถูกตองสูจุดหมาย
เราวางหลักการที่เปนธรรมไวเพ่ือเปนฐานที่จะปฏิบัติการใหบรรลุจุด
หมายที่ชอบธรรม หลักการก็สนองจุดหมาย และจุดหมายก็อาศัยหรืออิง
อยูกับหลักการ

เราถือกันวา มนุษยเราจะตองเปนอยูและดํ าเนินกิจกรรมตางๆ
ตามหลกัการ หรืออยางมีหลักการ ชีวิตและสังคมของเรา จึงจะดํ ารงอยู
ดวยดี และไดประสบผลดี ตามความมุงหมาย

อยางไรก็ดี จะตองระวังอยูเสมอ ใหทั้งสองอยางคือหลักการกับ
ความมุงหมายนี้ คูไปดวยกัน มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาด

บางทเีพลินไป ยึดถือแตหลักการ ลืมนึกถึงความมุงหมาย ในแง
หนึง่อาจเปนคนหนักแนน แตก็จะติดอยูกับที่ วนเวียนอยูกับหลัก ไมเดิน
หนาไปไหน

โดยเฉพาะผูนํ า จะตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และเปนคนที่มีจิตใจมุง
ม่ันแนวแนตอจุดหมาย คํ านึงอยูเสมอถึงสิ่งที่จะตองทํ าใหสํ าเร็จ

การมีจุดหมายที่ชัดเจน ท ําใหบริหารและดํ าเนินกิจการอยางมีทิศ
ทางเดนชัด และทํ าใหมีพลังเขมแข็งจริงจัง แลวหลักการก็จะสนองจุด
หมายนั้น ทํ าใหเดินหนาไปอยางม่ันคง

แตถามีจุดหมายโดยไมมีหลักการ ก็อาจจะกลายเปนคนเลื่อนลอย
ไดแตหวัง โดยไมมีหลักประกันที่จะทํ าใหสํ าเร็จ

นอกจากหลกัการ และจุดหมายแลว ในการปฏิบัติ ที่จะเชื่อมโยง
จากหลกัการใหถึงจุดหมาย ก็ควรจะมีวิธีการที่ฉลาดดวย วิธีการนั้น
อาศยัหลักการเปนฐาน ผูฉลาดจะจัดสรรวิธีการตางๆ เพ่ือปฏิบัติให
บรรลุจุดหมาย เราจึงตองการวิธีการที่ดีดวย
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บางลทัธิถือวา วิธีการใดก็ตาม ไมวาจะดีหรือราย จะนุมนวลหรือ
รุนแรง ถาทํ าใหสํ าเร็จผลบรรลุจุดหมายได ก็ถือวาดี แตในทางพุทธ
ศาสนาสอนวา เพ่ือใหบรรลุจุดหมายที่ดี วิธีการตองชอบธรรมดวย

คนทีจ่ะใชวิธีการที่ดี เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีไดน้ัน ถูกจํ ากัด
ขอบเขตใหแคบเขา ทํ างานไดยากลํ าบากกวาคนที่ไมคํ านึงถึงวิธีการวา
จะชอบธรรมหรือไม จะตองมีสติปญญาความสามารถพิเศษจริงๆ จึงจะ
ทํ าไดสํ าเร็จ

ในที่สุด หลักการทีดี่งามชอบธรรม จะเปนตัวจํ ากัดใหเราตอง
ปฏิบัติตามวธิีการที่ชอบธรรม เพ่ือบรรลุจุดหมายที่เปนธรรม

รักษาธรรม คูกับอารักขาประชาชน
เม่ือมีธรรมาธิปไตยเปนหลัก ต้ังตัวอยูในหลักไดแลว ตอแตน้ีก็

กาวออกไปในการทํ างาน อยางที่กลาวแลววา จุดหมายของการงานทาง
ดานการเมืองนั้น เปนเร่ืองเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน คือ สราง
สภาพเอื้อและหนุนนํ าใหชีวิตและสังคมสามารถพัฒนากาวหนาไปสูจุด
หมายของมันอีกช้ันหนึ่ง

การที่จะสรางสภาพเอื้อนี้ขึ้นมาน้ัน เบื้องตนก็อยางที่กลาวแลว
คือ ประชาชนจะตองอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ไมมี
ความเดือดรอน สังคมมีความม่ันคงปลอดภัย และมีสิ่งที่เรียกวา ความ
เปนธรรม

เพราะฉะนั้น หนาที่ของนักการเมือง โดยเฉพาะผูทํ าหนาที่ทาง
ดานการปกครอง ก็คือ การที่จะจัดการบํ ารุงรักษา ใหความคุมครองปก
ปองโดยชอบธรรม ที่ทานใชคํ าวาธรรมิการักขา คอือารักขาที่เปนธรรม

ส ําหรับขอที่ ๒ น้ี ตามหลักเดิมแยกรายละเอียดออกไปมาก ให
เหน็วา มีคนกลุมใดประเภทไหนบางที่ผูปกครองบานเมืองจะตองเอาใจใส
ใหการคุมครองปกปกรักษา เชน อาจจะแยกเปนขาราชการประจํ า ขา
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ราชการการเมือง ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ชาวบานทั่วไป
คนที่ประกอบการอาชีพ ผูทรงศลิปวิทยา พอคาวาณิช สมณพราหมณ
ชาวชนบท ตลอดจนคนที่อยูชายแดน และสัตวบกสัตวบินสัตวน้ํ า

นอกจากคุมครองรักษาใหอยูดีม่ันคงปลอดภัยแลว ก็ยังตองชวย
เกือ้หนนุใหเขาสามารถทํ าสิ่งที่ดีงาม ทํ าการสรางสรรค กาวหนาไปไดใน
กิจการตางๆ

หากคุมครองรักษาประชาชนไมได ใหความเปนธรรม ใหโอกาสแก
ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมไมได งานการเมืองการปกครองก็
เรียกไดวาจะลมเหลว เพราะวาขอนี้แหละ เปนหลักพ้ืนฐานในการสราง
สภาพเอือ้ หรือสรางโอกาสใหแกชีวิตและสังคมที่จะกาวหนาไปสูจุด
หมายของมัน

ขอตอไปในดานตรงขาม นอกจากสงเสริมคุมครองปองกันแลว ก็
จะตองระวงั ปราบปราม แกไขปญหาตางๆ ไมใหมีสิ่งที่จะมาขัดขวางไม
ใหประชาชนอยูดีมีสุข คือการกระทํ าทั้งหลายที่ไมชอบธรรม ที่ทํ าใหเกิด
ความเดือดรอน ที่เปนผลเสียแกชีวิตและสังคม

ขอที่ ๓ น้ีเรียกวา อธรรมการนิเสธนา แปลวา แกไขปองกัน
ก ําราบปราบปรามการกระทํ าที่ไมเปนธรรม และไมชอบธรรม ต้ังแตโจร
ผูราย อาชญากรรม ความอยุติธรรมทุกรูปแบบในสังคม ตลอดจนสิ่งที่
จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจ และความเสื่อมถอยทางปญญา

ปจจัยดี คือเศรษฐกิจที่ทั่วถึง และเพียงพอ
ขอที ่ ๔ ก็มีความสํ าคัญมาก เปนเร่ืองทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งทาง

ธรรมถือวาเปนเร่ืองสํ าคัญขั้นพ้ืนฐานที่เรียกวาปจจัย
การคุมครองรักษาประชาชน และการที่จะปองกันไมใหมีการ

กระทํ าช่ัวรายหรือความไมชอบธรรมในสังคมนั้น จะเดินหนาไปไดยาก
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ถาขาดความเพียงพอทางดานเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐาน เพราะฉะนั้น ทานจึง
วางหลักการขอที่ ๔ น้ีไว เพ่ือใหพยายามจัดดํ าเนินการไมใหมีคนยากไร

การดํ าเนินการในขอนี้เรียกวา ธนานุประทาน แปลวา การจัด
สรรปนทรัพย ใหแกคนยากไร ผูไมมีเงินทอง ใหคนที่ยากจนขัดสนไดรับ
การเอาใจใส ใหมีทางทํ ามาหาเลี้ยงชีพ เปนอยูได

การสงเสริมใหคนรํ่ ารวย จะกลายเปนภัยอันตราย ถาสังคมไมเอา
ใจใสคนที่ยากไรขาดแคลน แตในทางตรงขาม ถาเราเอาใจใสคนยากไร
ขาดแคลน ใหไดรับความเกื้อหนุนมีทางเปนอยูและฟนตัวได การที่จะสง
เสริมความรํ ่ารวยม่ังคัง่ในทางทีจ่ะเพิม่ความหมนุเวยีนของทรพัย กจ็ะกลาย
เปนประโยชนยิ่งขึ้น แตก็จะตองอยูในหลักการ คือเขาใจความหมายของ
ความเจริญพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุ ขอนี้สํ าคัญมาก

ความพร่ังพรอมทางวัตถุ หรือการมีเงินทองเปนตนนี้เรียกวา
ปจจัย หมายความวา เปน means คือ เปนเครื่องเกื้อหนุนใหกาวตอไป
ได ถาเราขาดวัตถุ ขาดปจจัย ๔ เราจะไมสามารถกาวไปสูการสราง
สรรค และทํ าความดีงามที่สูงขึ้นไป

จะตองยํ้ าวา ความเจริญพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุน้ี
เปนปจจัยเกื้อหนุนความกาวหนาที่ดีงามและการสรางสรรค แตไมใชเปน
จุดหมาย

ถาสังคมเขาใจวาความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ ความม่ังมีสิ่งเสพ
บริโภคเปนจุดหมายเมื่อไร น่ันคือความเสื่อมของสังคม

ปญหาปจจุบันนี้ที่สํ าคัญมากก็คือ คนมีความโนมเอียงที่จะมอง
เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองความพรั่งพรอมทางวัตถุ เร่ืองการเสพบริโภคการ
บ ํารุงบํ าเรอนี้เปนจุดหมายไป ฉะนั้นสังคมนี้จะตัน แลวก็จะตกอยูใน
ความลุมหลงมัวเมา แลวก็เสื่อม

เพราะฉะนั้น จะตองมีทัศนคติ ทาทีการมองความหมายของความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุน้ีใหถูกตอง วาเปน
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ปจจยั คือเปนเครื่องเกื้อหนุนตอการสรางสรรคทํ าสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป คือ
การทีจ่ะมีความเจริญกาวหนาพัฒนาทางดานจิตใจ ทางดานปญญา ทาง
ดานวัฒนธรรมและศลิปวิทยาการ เปนตน ไมใชแคมาบํ ารุงบํ าเรอเสพ
บริโภคแลวก็จบ

แตทัง้น้ี ในทางกลับกัน การที่จะกาวไปสูความดีงาม และการ
สรางสรรคเหลาน้ัน ก็จะตองใหคนในสังคมนี้ไมขาดแคลนวัตถุปจจัย
เคร่ืองเลี้ยงชีพ อยางที่กลาวแลว

น่ีคือขอ ๔ ธนานุประทาน การจัดสรรแบงปนทรัพยใหกับคนที่
ยากไรขาดแคลน หรือพยายามจัดดํ าเนินการไมใหมีคนที่ยากไรขาด
แคลน ใหประชาชนมีปจจัยอุดหนุนทางวัตถุเพียงพอที่จะเปนฐานใหกาว
ขึน้สูจุดหมายที่สูงขึ้นไปของชีวิตและสังคม

แสวงปญญาที่ทํ าใหตองการสิ่งที่ดีงามถูกตอง และเปนจริง
ตอไปขอที่ ๕ เปนเร่ืองทางปญญา นักการเมือง ผูบริหาร ผูปก

ครอง จะตองมีคุณสมบัติที่สํ าคัญ คือ การแสวงปญญา ซึง่ตองถือเปน
หนาที่ทีเดียว ขอนี้มักจะมองขามกันไป

อยางที่กลาวแลวขางตนวา นักการเมือง หรือผูบริหารแผนดิน
ดํ าเนินกิจการบานเมืองก็เพ่ือสรางสภาพเอื้อ ใหประชาชนและสังคมเดิน
หนากาวไปสูจุดหมายแหงชีวิตและจุดหมายแหงสังคม เชน สรางสรรค
อารยธรรมเปนตน

การที่จะทํ าหนาที่น้ีได จะตองมีปญญารูวาอะไรดี อะไรเปน
ประโยชนที่แทจริง อะไรควรจะเปนจุดหมายของชีวิต อะไรควรเปนจุด
หมายของสังคม เพราะเราไมไดปกครองหรือบริหารกิจการบานเมือง
เพียงใหบานเมืองสงบสุขอยูเฉยๆ

การทีจ่ะสรางสภาพเอื้อนั้น ก็จะตองมีปญญาที่รูเขาใจวาจะใหเอ้ือ
ตอจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรควรจะเปนจุด
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หมาย อะไรเปนอารยธรรมที่แทจริง เพราะฉะนั้นนักการเมืองนักบริหาร
นักการปกครอง จึงตองแสวงปญญาอยูเสมอ โดยถือเปนหนาที่

โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้น นักการเมืองนอกจากจะตอง
ศกึษาเพ่ือพัฒนาปญญาของตนเองแลว ยังจะตองเกื้อหนุนใหประชาชน
มีการศกึษาดวย ชีวิตและสังคมจะดีงามไมได จะมีความสุขที่แทจริงไมได
ถาคนไมรูวาอะไรดี อะไรเปนประโยชนและไมเปนประโยชนแกตนเอง

เร่ืองนี้เปนปญหาใหญที่สุด เพราะวา มนุษยทั่วไปมีความอยากได
อยากเอา แตก็ไมรูวาอะไรเปนสิ่งที่ตนควรจะไดควรจะเอา อะไรเปน
ประโยชนแกตนหรือไม อาจจะเลือกเอาสิ่งที่เปนโทษแกตน จึงเปนปญหา
ส ําคัญของประชาธิปไตย

ท ําไมประชาธิปไตยจึงจะตองใหประชาชนมีการศึกษา เพราะวา
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เราใหประชาชนเปนใหญ เรียกไดวา
ประชาชนเปนผูปกครอง หรือเปนการปกครองของประชาชน เม่ือ
ประชาชนเปนผูปกครอง ก็คือประชาชนเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจ
โดยถือเอาเสียงสวนมากเปนใหญ

จะตองเขาใจกันใหชัดวา เสยีงสวนใหญน้ันตัดสินความจริง หรือ
แมกระทั่งความดีงามไมได แตเสียงสวนใหญน้ันตัดสินความตองการได

ทีบ่อกวาประชาชนเปนใหญ เอาเสียงขางมากตัดสินนั้น ก็คือตัด
สนิวาประชาชนจะเอาอยางไร แตเสียงขางมากน้ัน ไมเปนเครื่องตัดสิน
วา จริงหรือไมจริง

คนแมจะมาก แตถาหากวาโง ก็บอกวาอะไรจริงไมได ดังที่ยกตัว
อยางบอยๆ เชน เม่ือ ๑๐๐ ปมาแลว คนรอยลาน พันลานคน ซึ่งเปน
เสยีงสวนใหญบอกวาโลกแบน อาจจะมีคนคนเดียวที่รูวาโลกกลม และ
ปรากฏวาคนเดียวนั้นถูก แตคนแปดสิบลาน รอยลาน พันลานนั้นผิด

เปนอันวา เสียงสวนใหญตัดสินความจริงไมได ไมวาคนจะวาอยาง
ไร ความจริงก็เปนอยูอยางน้ัน เสียงสวนใหญน้ันก็ตัดสินไดเฉพาะวาจะ
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เอาอยางไร คือ บอกความตองการของคน ที่วาสังคมประชาธิปไตยใหใช
เสยีงสวนใหญตัดสิน ก็คือบอกความตองการของประชาชนวาจะเอา
อยางไร

แตความตองการของประชาชนที่วาจะเอาอยางไรน้ัน จะเกิด
ประโยชนดีงามแทจริง ก็ตอเม่ือประชาชนมีความรูวา อะไรจริง อะไรถูก
ตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน แลวเลือกตัดสินใจ
เอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปนประโยชน

คนที่จะรูวาอะไรดีงาม จริง ถูกตอง เปนประโยชน ก็จะตองเรียน
รู คือตองมีการศึกษา

เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงตองมีการพัฒนาคนดวย
การศกึษา ใหมีปญญาเพ่ิมขึน้อยูเสมอ เพ่ือใหถงึจดุบรรจบทีว่า ประชาชน
ทีว่าเปนเสียงสวนใหญน้ัน จะไดตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปน
ประโยชน

เมือ่ใดการตัดสินใจของประชาชนซึ่งเลือกเอาสิ่งที่ตองการนั้น ไป
ตรงกบัสิง่ที่จริงดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง เมื่อนั้นก็เปนความสํ าเร็จ
ของประชาธิปไตย

แตถาประชาธิปไตยไดแคใหเสียงสวนใหญเลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่
ตองการ โดยไมพัฒนาปญญาใหรูวา อะไรเปนสิ่งดีงามที่ควรตองการ อัน
น้ันกอ็าจจะเปนหายนะของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งเวลานี้ตองยอมรับวา
เปนปญหาอยางยิ่ง คือ คนเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองอยากไดอยากเอาเฉยๆ
ทัง้ทีมั่นเปนโทษ ไมดีไมงามไมถูกตอง ไมเปนประโยชนที่แทจริง

ฉะนัน้ ผูนํ าของประเทศชาติบานเมือง ทั้งผูปกครอง ผูบริหาร
และนักการเมือง จะตองมีการศึกษาอยูเสมอ

น่ีคอืหลักการขอที่ ๕ ที่เรียกวา ปริปุจฉา แปลวา หม่ันปรึกษา
สอบถาม คนควาหาความรูอยูเสมอ เพ่ือใหทราบวาอะไรจริง อะไรถูก
ตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน อะไรเปนไป
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เพ่ือความเจริญงอกงามที่แทจริงแกชีวิตและสังคม ถาขาดขอนี้เสียแลว
การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไมสัมฤทธิ์ผล

ศกัยภาพของนักการเมืองและประชาชน
ตดัสินคุณภาพของประชาธิปไตย

ขอสรุปวา การปกครองประชาธิปไตยนั้น คือการปกครองที่
ประชาชนเปนใหญ ที่วาประชาชนเปนใหญน้ัน หมายถึงการที่ประชาชน
แตละคน ทุกๆ คนมีสวนรวมในการปกครองนั้น ก็คือมารวมกันปกครอง

แตการที่ประชาชนจะมารวมกันปกครองใหไดผลดี ประชาชนแต
ละคนก็จะตองมีคุณภาพ ที่วามีคุณภาพนั้น ก็คือประชาชนนั้นจะตอง

๑. เปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ต้ังอยูในหลักการ
เคารพกฎกติกา ยึดเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชน
สขุทีแ่ทของชีวิตและสังคม เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน

๒. ประชาชนจะเปนธรรมาธิปไตยได ก็ตองมีการศึกษา มีสติ
ปญญา มีความรูความเขาใจวา อะไรเปนตัวธรรม คือ เปนความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม เปนประโยชนสุขที่แท จึงจะมีศักยภาพที่จะปก
ครองตนเองไดโดยสามารถตัดสินใจอยางถูกตอง

คร้ันแลวประชาชนที่มีคุณภาพเหลาน้ัน ก็เอาศกัยภาพของแตละ
คนมาประสานกัน ชวยกันสรางสรรคสังคมของตน ใหสงบสุข เจริญ
พัฒนา มีความดีงาม ยิ่งขึ้นไป

ถงึตอนนี้ งานของนักการเมืองก็เกิดขึ้น คือ
๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือนักการเมืองจะ

ตองจัดสรรสภาพแวดลอม ความเปนอยู และสภาพสังคมใหเอ้ือตอการที่
ประชาชนจะพัฒนาศกัยภาพของตน ดวยการศึกษา ใหเกิดสติปญญา
เจริญงอกงามเปนตน
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อยางที่กลาวแลววา การที่มีการปกครองจัดสรรบานเมืองใหสงบ
สขุ มีความม่ันคง ก็เพ่ือใหเปนสภาพเอื้อตอความมุงหมายที่วา อยาง
นอยประชาชนจะไดพัฒนาศกัยภาพของเขา ทํ าตัวเองใหเปนประชาชนที่
มีคุณภาพ

๒. ดึงศกัยภาพของประชาชนออกมาใชงาน คือนักการเมืองตอง
หาทางที่จะดึงเอาศักยภาพของประชาชนใหออกมามีสวนรวมอยางดีที่
สุดในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ

ในขณะที่คนมศีกัยภาพแตกตาง ไมเหมือนกัน มีฝมือ มีสติปญญา
มีความรูศลิปวิทยาดานตางๆ นักการเมืองก็จัดสรรวิธีการที่จะดึงเอา
ศกัยภาพของคนเหลาน้ันออกมาใชใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม

๓. ประสานศกัยภาพของประชาชนเพือ่การสรางสรรค คอื นักการ
เมืองตองมีความสามารถที่จะเปนศูนยประสานศักยภาพของประชาชน 
ใหออกมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติของตนดวยพลัง
สามัคค ีเพ่ือใหชีวติและสงัคมดงีาม และกาวขึน้ไปสูจดุหมายทีพึ่งประสงค

จดุหมายที่พึงประสงคในการทํ างานการเมือง ซึ่งสามารถใชเปน
เกณฑทั่วไปที่จะวัดความสํ าเร็จของการทํ างาน คือ

๑. สงัคมสงบสุข ม่ังคงปลอดภัย ประชาชนเปนอยูดี มีความพอ
เพียงหรือพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ เปนตน

๒. แมจะมีความสงบสุขพร่ังพรอมเปนอยูดี แตประชาชนก็ไม
ประมาท ไมหลงละเลิงมัวเมาจมอยูกับการเสพบริโภค ยังคงเอาใจใส ต้ัง
ใจประกอบอาชีพการงาน และทํ ากิจหนาที่ของตนเปนอยางดี

๓. มีสภาพแวดลอมและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ทั้งทางรูปธรรมและ
นามธรรม ที่เอ้ืออํ านวย ใหสังคมมีพลังที่จะกาวตอไปในการสรางสรรค
ทางวัฒนธรรม ศลิปวทิยาการ ความดีงามทางจิตใจ และความงอกงาม
แหงปญญา
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จริยธรรมมาตรฐานของนักการเมือง                             
ตองไมขาดจริยธรรมพื้นฐานของชาวบาน

ที่พูดมาน้ีเปนตัวอยางของจริยธรรมในการปกครอง โดยเฉพาะ ๕
ขอที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร หรือหนาที่ของผูปกครองยิ่งใหญ ที่เรียกวา
จกัรพรรดิ ในความหมายของพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงผูที่มีความ
สามารถปกครองใหบานเมืองดีโดยไมตองใชอํ านาจบังคับ

ขอทวน ๕ ขออีกคร้ังหนึ่งวา
๑. ธรรมาธปิไตย เปนผูถอืธรรมเปนใหญ ยดึถอืหลกัการ กฎกติกา

ความจริง ความถูกตอง ประโยชนสุขที่แทของประชาชน เปน
หลกัเกณฑ เปนมาตรฐาน

๒. ธรรมิการักขา จดัการบํ ารุง คุมครองรักษา ที่ชอบธรรม ใหแก
ประชาชนทุกหมูเหลา ตลอดจนสัตวทั้งหลาย ทั้งสัตวบกสัตว
บินสัตวน้ํ า

๓. อธรรมการนิเสธนา ปองกัน แกไข กํ าราบ ปราบปราม ไมใหมี
การกระทํ าที่ไมชอบธรรม ไมเปนธรรม

๔. ธนานุประทาน จดัสรรแบงปนเฉลี่ยทรัพยสินเงินทอง ปจจัย
ยงัชีพ ใหทั่วถึงแกคนที่ขาดแคลนยากไร ใหเพียงพอที่จะเปน
อยูไดทั่วกัน

๕. ปริปุจฉา แสวงปญญา รูจักปรึกษาสอบถาม เขาหาผูรูผูทรง
คณุ คนควาหาความรูอยูเสมอ และยิ่งๆ ขึ้นไป

ในประเพณีการปกครองแบบพุทธของเมืองไทย นอกจาก
จกัรวรรดิวัตร ๕ ขอ ที่ขยายยอยออกไปเปน ๑๒ ขอแลว ยังมีหลักอ่ืนๆ
อีก เชน หลักทศพธิราชธรรม ซึง่เปนความประพฤติสวนพระองคของพระ
ราชา หรือความประพฤติสวนตัวของผูปกครอง ๑๐ ขอ และราชสงัคห
วัตถุ หลกัการสงเคราะหประชาชนของผูปกครอง ซึ่งมี ๔ ขอ ไดแก
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๑. ปรีชาสามารถในการบ ํารุงพืชพันธุธญัญาหาร เรียกวา สสัสเมธ
๒. ปรีชาสามารถในการทะนุบํ ารุงขาราชการ เรียกวา ปุริสเมธ
๓. ปรีชาสามารถในการยึดเหน่ียวจิตใจประชาชน ในเร่ืองอาชีพ

โดยเฉพาะธุรกิจการคาพาณิชยตางๆ ใหคนมีทางประกอบ
อาชีพ และไดรับการสงเสริมสนับสนุน เรียกวา สมัมาปาสะ

๔. ความสามารถในการพูดจาปราศรัย สรางความรูความเขาใจ
รูจักสื่อสาร เพ่ือใหสังคมหรือคนในบานเมืองนั้นเดินหนาไป
ดวยกันไดดี เรียกวา วาชเปยะ

อยางที่พูดแลวขางตนวา จริยธรรมพื้นฐานที่ถือวาเปนเร่ือง
ธรรมดาของทุกคนนั้น นักการเมืองตองมีอยูแลว กอนที่จะกาวไปสูการ
มีจริยธรรมของนักการเมืองเพ่ือทํ าประโยชนใหแกประเทศชาติไดตาม
หนาที่ เพราะฉะนั้นในที่น้ีจึงไมตองพูดถึงจริยธรรมพื้นฐานเหลาน้ัน เชน
การมีศีล ๕ การเวนจากอบายมุข ความเปนผูซื่อสัตย เปนตน

เร่ืองจริยธรรมของนักการเมือง ขอพูดไวเพียงนี้กอน


