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คําปรารภ

คนไมนอย พูดกันบอยวา ใหเอาวิกฤตเปนโอกาส แตเม่ือเกิดวิกฤต
ขึ้นจริง ก็มักลืมคติน้ีไป หาไดประโยชนจากวิกฤตนั้นไม

หลักพระพุทธศาสนาสอนวา บรรดาการสูญเสียท้ังหลาย การสูญเสีย
ที่เลวรายที่สุด คือการสูญเสียทางปญญา และในทางตรงขาม บรรดาการได
เพ่ิมขึ้นมา การไดเพ่ิมขึ้นซึ่งปญญา เปนการไดที่เลิศสุด (เอตทคฺค ภิกฺขเว วุฑฺฒีน 
ยทิท ป ฺาวุฑฺฒิ - องฺ.เอก.๒๐/๓๗/๑๗)

โดยนัยน้ี บรรดาประโยชนทั้งหลายที่จะไดจากโอกาสแหงวิกฤต 
ไมมีประโยชนใดยิ่ง ใหญกวาการไดปญญา

สภาพวิกฤตน้ันเองเปนโอกาสอันเยี่ยม ซึ่ง มีขอ มูลและแบบฝกหัด
มากมายในการเรียนรูใหเจริญปญญา และปญญาที่เกิดจากการเรียนรูน้ัน  
แมอาจจะมิตองใชประโยชนในยามวิกฤตเอง ก็มีความสําคัญยิ่งกวา น้ัน  
ที่จะเปนประโยชนยั่งยืนนานในกาลระยะยาวเบื้องหนา

ไมวาคนจะไดประโยชนอื่นใดหรือไม หรือแมจะเกิดการสูญเสียใดๆ 
เม่ือรูจักคิดพิจารณา มนุษยยอมอาจถือเอาประโยชนทางปญญาไดทุกโอกาส

เพื่อประโยชนทางปญญาดังวาน้ี จึงรวมใจใหมีการพิมพหนังสือน้ีขึ้นมา
หลังจากมีผูศรัทธามากทานขอพิมพหนังสือน้ีเ ม่ือสิบวันกอน ได

ทราบวาหนังสือหมดไปอยางรวดเร็ว หลายทานขอพิมพครั้งใหม จึงถือ
โอกาสเพิ่มเติมเล็กนอยสําหรับการพิมพครั้งปจจุบัน อันเปนวาระที่ ๒

ในโอกาสน้ี ขอรวมตั้งใจปรารถนาดี ใหทุกทานต้ังอยูในธรรม และ
ประสบประโยชนสุขจากการดําเนินตามธรรม และใหผูรวมสังคมเห็นทางนํา
ประเทศชาติใหดําเนินสูความสงบสุขโดยธรรม
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ธรรมาธิปไตยไมมา
จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ*

(จุดบรรจบ: รัฐศาสตร กับ นิติศาสตร)

- ๑ -
เปนกลาง? กวาง และ ไกล

เขาไลนายกฯ ชาวพุทธจะมีบทบาทอะไรดี
ผูหวงสถานการ : กราบนมัสการครับ
พระอาจารย: มีอะไรหรือ?

ผูหวงสถานการ : พอดีมีเร่ืองไลนายกฯ โดยสนธิกับมหาจําลอง ฯลฯ 
ทีนี้เราก็เปนหวงวา ถาชาวพุทธไมไดมีปฏิกิริยาที่แสดงออกอะไรบาง
ทางดานสังคม เขาก็จะมองวาพวกเราไมมีน้ํายา ประการหนึ่ง และ
ประการที่สอง เราคิดวา ถาเกิดมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญข้ึนมา ใน
การที่เราจะไปเสนอความคิดเขาไป เดี๋ยวเขาจะไมฟง ก็เลยคิดวาเรา
ควรจะมีบทบาทอะไรสักอยางหนึ่งบาง
                                                                                
* พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคําถามของคณะบุคคลในเครือขายองคกร
พระพุทธศาสนา ซึ่งไดเรงรุดไปนมัสการที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือตอนค่ํา วันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ (บางทานเสนอใหตั้ง ช่ือเรื่องนี้วา “ธรรมาธิปไตยไมมา 
ประชาธิปไตยก็ไมมี”)
[ถอดจากเสียงเปนตัวอักษร ดวยความเอื้อเฟอของคุณพุทธชาติ แผนสมบุญ]



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ๒

(ในพวกเรานี้) ก็มีผูใหความคิดวา เราควรจะเสนอความคิด
เรื่องธรรมาธิปไตยเขาไปในตอนนี้เสียเลย เพื่อเปนการบอกใหเห็นวา
ประชาธิปไตยมีสวนของแนวคิดที่เปนทุนนิยม ซึ่งกอปญหาทั้งหมด 
ตอนนี้รัฐบาลก็มีปญหา เพราะวาไมมีความชอบธรรม เอาคานิยม 
ไมถูกตองมาปกครองประชาชน และการเสนอธรรมาธิปไตยก็เปน
ทางออกของการปรับรัฐธรรมนูญใหม

ทีนี้ ถาเราเกิดไปเขาฝายใดฝายหนึ่ง ก็จะเปนผลเสีย ไมวาจะ
เปนฝายทักษิณ หรือมหาจําลอง หรือสนธิ ก็จะสรางผลเสียใหเรา
หมด เพราะฉะนั้น ในการเสนอหลักการออกไป ก็จะเปนไปใน
ลักษณะการเสนอความคิดมากกวา จึงไดมีการทํา(แถลงแนวความ
คิด)เปนแถลงการณขึ้นมา (อาน แถลงการณ . . .)

กราบเรียนถามทานวา ถาเราจะเสนอความคิดเขาไปในตอนนี้
จะเหมาะสมหรือเปลา

พระอาจารย: เหมาะนะเหมาะ แตตองใหเขม ตองใหเห็นชัดเจน
หน่ึง ตองชี้ปญหาใหชัดวา สภาพปจจุบันนี้มันแย และก็รวม

ทั้งที่เปนมากอนนี้ดวย
สอง ตองชีใ้หเหน็วา วธิแีกของพวกคณุนีม้นัไมพอ ยงัไมตรงจดุ

ทีจ่ะใหหลดุพนจากวงัวน จงึจะไมไดผลจรงิจงัยัง่ยนื
แตที่วานี้ ก็ตองยกมาชี้เปนอยางๆ ตองพูดใหชัดไปเลยวามัน

เพราะอะไร

เพื่อทุกกาล ไมใชเฉพาะกิจ เปนกลาง ไมใชแคกลุม
แตกอนที่จะมาพูดเรื่องนี้ อาตมาอยากจะพูดกวางๆ อีกหนอย 

คือ ทาทีที่วาชาวพุทธจะเขาไปในสถานะอะไร
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เราตองมองกอนวา ชาวพุทธนี่ไมใชกลุมผลประโยชน ไมใช
กลุมหนึ่งเหมือนกับกลุมอื่นๆ

พวกคนที่เคลื่อนไหวทําการกันอยูนี้ เขาบอกวา เขามีอุดม-
การณ เขาทําเพื่อประชาธิปไตย เพื่อสวนรวม เพื่อประเทศชาติ บาง
ก็ทําเพื่อกลุมผลประโยชนของตัว ซึ่งก็เปนความจริงวา กลุมผล
ประโยชนในบางเรื่องก็เปนสิ่งที่ดี เชน เขาทําเพื่อเกษตรกร เพื่ออะไร
ตออะไร เขาไมไดทําเพื่อสวนตัว แตมันก็เปนกลุมหนึ่งๆ

ทีนี้ในเรื่องกลุมอยางนี้ บางทีไปมองวาชาวพุทธก็เปนกลุมๆ
หนึ่ง แลวก็จะไปโยงถึงขนาดที่วา เดี๋ยวเวลาเขารางรัฐธรรมนูญ เขา
จะไดฟงเรา จะไดเอื้อตอชาวพุทธหรือตอพระพุทธศาสนา

เราจะมองอยางนั้นไมได เพราะเรื่องของชาวพุทธ เรื่องพระ
พุทธศาสนา เปนเรื่องของธรรมะ ซึ่งเปนของกลาง เปนเรื่องคุณ
ความดีที่เปนหลักการสําหรับมนุษยทุกคน เปนหนาท่ีของคนทุกคน
ที่จะปฏิบัติ ไมวาเขาจะเปนนักการเมืองหรือเปนอะไรก็ตาม ยิ่งใน
เรื่องการเมืองซึ่งเปนงานสวนรวม คนจะตองตั้งมั่นในธรรม

ทีนี้ การที่มีชาวพุทธเขามาตั้งองคกรทํางานเพื่ออุดมการณนั้น
ก็เพื่อมาเตือนมนุษยทุกคน ไมใชมาทํางานเฉพาะกิจแบบพวกที่จะ
มาแกไขปญหาปจจุบันของรัฐบาล ที่เขามาคัดคาน จะถอดถอน
นายกฯ หรือจะใหนายกฯ ออก อะไรอยางนี้ ปฏิบัติการของเขาอยาง
นี้เปนเรื่องที่วา แมจะมีอุดมการณที่มุงเพื่อประโยชนสวนรวม แตก็
เปนเรื่องเฉพาะกิจ

สวนธรรมะนั้น เปนเรื่องยืนตัวระยะยาว เปนเรื่องสวนรวม
วงกวางทั้งหมด เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตาม คนก็ตองยึดถือธรรมเปนหลัก
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การที่ชาวพุทธนําพุทธศาสนาเขามานี่ หมายความวา เมื่อมี
กิจกรรมหรอืเรือ่งราวของสวนรวมอะไรขึน้มา เราถอืวาธรรมเปนหลัก
สาํคญัทีท่กุคนจะตองตระหนกัไว และตองปฏบัิตใิหถกู เราเหน็ความ
สําคัญอันนี้ เราจึงตองมาชี้มาย้ําวา พวกคุณนี่อยาลืมธรรมนะ ไมวา
ใครทั้งนั้น ทุกคนตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนธรรม ใหตรงตามธรรม

ไมใชหมายความวา พุทธศาสนามาเปนกลุมหนึ่ง ในบรรดา
กลุมท้ังหลายอยางเขา แตไมวาใครก็ตามทําเรื่องอะไรขึ้นมา ธรรมะ
ก็ตองเปนเรื่องที่เขาทุกคนตองยึดถือท้ังนั้น เราเห็นความสําคัญอันนี้
จึงออกมาเตือนวา นี่พวกคุณอยาลืมนะ ปฏิบัติใหถูกนะ

เรือ่งนีต้องพดูกนัไวใหชดั เพราะเดีย๋วจะไปนกึวา เรานี ่ในนาม
ของพระพทุธศาสนา เปนกลุมผลประโยชนอะไรกลุมหนึง่

อยางนอยตองแยกแยะไดวา ทีเ่ขาทาํกนันัน้เปนเรือ่งเฉพาะกจิ 
เชนเขารวมตวักนัมาในการแกไขปญหาของรฐับาล ทีเ่กดิเรือ่งตอนนี้
วาจะลาออก หรือจะยุบสภา อยางนี้คือเขาทําเฉพาะกิจ

ย้ําไวอีกวา เรื่องของธรรมะนี้เปนเรื่องระยะยาวยืนตัววงกวาง
ครอบคลุมหมด ไมวาจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น คนก็มีธรรมเปนหนาที่ 
ทุกคนนั่นแหละมีหนาที่ตองทําใหถูกตอง แตทีนี้เขาไมทํา เราก็เขา
มาเตือนเขา ใหปฏิบัติตามธรรม นี่ทาทีตองตั้งใหถูก นี่หน่ึงละ เรื่อง
ธรรมะไมใชเรื่องเฉพาะกิจ

แลวก็อยางที่วา สอง เราไมใชกลุมผลประโยชน อยาถือวา
เออ… ฉนัเปนกลุมชาวพทุธ กเ็ขามารวมดวยนะ เวลารางรฐัธรรมนญู
กอ็ยาลมืนะ ใสเรือ่งทีฉ่นัตองการดวยนะ ซึง่จะกลายเปนวาเราเปน
กลุมหนึ่งที่เขามาเพื่อหาทางสนองผลประโยชนของเรา นั่นไมใชเลย
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เพราะพระพุทธศาสนาไมมีเร่ืองผลประโยชนอะไรที่จะเรียกรองเอา
แตเราเพียงมาชี้ เมื่อเขาไมมองใหตรงใหถูกตอง เราก็มาบอก

มาเตือน เชนในเรื่องรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ก็เปน
หนาที่ของเขาที่ เปนคนไทยทุกคน หรือทุกคนที่เกิดหรืออยูใน
ประเทศไทย จะตองรูตองคิดตองเขาใจ และตองใหมีการบัญญัติที่
ถูกตอง ใหเปนความชอบธรรม ใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ของเขานั่นแหละ เมื่อเขาไมใสใจ เราก็ตองเตือนใหเขารูจักหา
ความรู และใหเขารูจักใชปญญา เพื่อใหทําใหถูก ตองตระหนักตรงนี้
ใหดี เราไมไดเปนกลุมท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนอะไรของตัวทั้งสิ้น

ถึงเอาชนะได ก็ไรความหมาย ถาไมหลุดจากวังวน
แลวตอไป เวลานี้ ในเมื่อมันมีปญหาขึ้นมาอยางนี้ ก็เกิดมีคู

กรณีขึ้นมา ตอนนี้ก็เห็นกันวาคูกรณีเกิดขึ้นแลว กลายเปนสองฝาย 
และก็จะมีการพยายามเอาชนะกัน และในการพยายามเอาชนะกัน
มันก็จะเกิดมีการทําเลหกล คิดอุบายเพื่อเอาชนะกัน

ในเมื่อฝายหนึ่งมีอุบาย อีกฝายหนึ่งก็จะทําอุบายมาแกกัน ก็
เปนปญหาขึ้นมา เราก็ตองระวังตัว อยาตกเขาไปในกลอุบายของ
พวกนี้ หมายความวา ถาเราไปทําการอยูในกลอุบายที่เขาวางไว เรา
ก็ไปตกเปนพรรคพวกของฝายใดฝายหนึ่ง นี่ก็ตองระวังไว

เราตองเขาใจวา เขามาถึงขั้นที่ทําอุบายเพื่อเอาชนะกัน ซึ่ง
เมื่อทําไป บางคนก็จะลืมแมแตอุดมการณ เพราะมัวไปมุงที่จะเอา
ชนะเทานั้น

แลวทีก่วางออกไปกค็อื เมือ่มองระยะยาว ในเรือ่งประชาธปิไตย
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ที่มาเปนปญหากันอยูนี้ แมแตในรัฐบาลเองก็มีคนทีม่ปีระวัติวาเคย
รวมอุดมการณกันมากับพวกขางนอก  เคยเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตย เคยเคลื่อนไหวมาเอง

แตตอนนี้กลายเปนวา พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวมาดวยกัน
นั่นแหละ เชน พวก ๑๔ ตุลาฯ ขนาดชั้นนําดวย ที่ไปอยูในรัฐบาล
ทําไมจึงกลายเปนอยางนี้ เหมือนกับวาไดละทิ้งอุดมการณไปเสีย
แลว เรื่องเหลานี้เขาวากันเอง

ไมวาเขาจะเปนอยางไรก็ตาม ที่ยกมาพูดนี้ก็ใหเห็นวา ถาเปน
อยางนั้นจริง มันก็แสดงชัดวา ยังไมมีหลักประกันอันใดที่ดีพอ ที่จะ
สรางและรกัษาประชาธปิไตย

เมือ่บุคคลผูมอีดุมการณนีย้งัอยูวงนอก แลวขณะที่พวกวงใน
ซึ่งเปนรัฐบาลทําอะไรผิดพลาด พวกวงนอกนั้นมาแลว มาแกไข
ปญหาเสร็จสิ้นไป แลวพวกวงนอกนี้เกิดมีสถานะ กลายเปนวงในมี
อํานาจขึ้นมา อาว... มองดูจากบทเรียนกอนนี้ และที่เปนอยูกันนี้สิ
วา มันก็อาจจะเปนอยางนั้นอีก อยางนอยมันก็ไมไดแกปญหาจริง
แตมันก็จะเปนวงจรอยูอยางนี้

ก็จึงตองมองระยะยาววา วงจรแบบนี้จะแกไขไดอยางไร เชน
วา ทําไมคนที่เคยเปนเจาของอุดมการณหรือรวมในอุดมการณ 
อยางสําคัญเหลานี้ เมื่อเขาไปอยูในสถานะแหงอํานาจแลว หรืออยู
ในชองทางแหงผลประโยชนแลว อยางนอยทําไมไมสามารถไปยืน
หยัดในหลักการ ที่จะแมแตชวยตรึงผูนําท่ีวา ถาเขาทําไมถูกตอง ก็
ยันไว หรือตัวเองยังยืนหยัดอยูได

ถาอยางนี้ ในระยะยาว พวกที่เคลื่อนไหวอะไรนี้ เราก็ไวใจไม
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ได พอใครเขาไปไดตําแหนง ฐานะ อํานาจ มันก็จะเปนอยางที่เขา
เองกลาววากัน หมุนเวียนอยูอยางนี้...

เพราะฉะนั้น เราจึงตองคิดแกไขปญหาระยะยาวนี้ดวย เพราะ
วาจากตัวอยางในประวัติศาสตร และแมแตเหตุการณใกลๆ ที่ยังไม
เปนประวัติศาสตร มันก็เกิดปญหาแลว นี่ตองมองอยางนี้ดวย

เปนกลาง ไมใช อยูก่ึงกลาง - ครึ่งๆ กลางๆ - ฉันไมเก่ียว
ชาวพทุธในทีน่ีก้ค็อืเรือ่งธรรมะ เร่ืองหลกัการใหญของสวนรวม 

ซึง่เปนหนาทีข่องทกุคนทีจ่ะตองคาํนงึถงึหมดทัง้นัน้ เพราะฉะนั้น เรา
จะตองแกปญหาที่ครอบคลุมกวา ไมใชมายุงอยูกับคนสองพวกนั้น 
แตวาตองมองทั้ง ๒ พวกนี้ เพื่อท่ีจะใหเขาแกปญหาใหถูกตอง

เมื่อวางตัวใหถูกใหตรงอยางนี้ มันก็ไมมีเร่ืองที่จะไปเขากับ
ฝายใดฝายหนึ่ง ชาวพุทธตองมองใหถูก เพื่อตัวเองจะไดวางสถานะ
ทาทีใหถูกตอง

นี่แหละที่บอกแลววา ธรรมะเปนหลักการใหญ เปนของกลาง
ธรรมะเปนเรื่องสากลกวางขวางรวมทั่วทั้งหมด ไมเขาใครออกใคร
ทัง้นัน้ เรากถ็อืหลกัไว ใครไมทาํตามหลกั หลกัมนักว็าคณุทัง้นัน้แหละ

ผูหวงสถานการ: ที่กอนหนานี้ทานบอกวา ก็นาจะวาทั้งสองฝาย
หมายความวาอยางไร?
พระอาจารย: ก็นี่แหละ คือท่ีวา เราไมไดวาใครทั้งสองฝาย แตมัน
เปนไปเองในตัว ที่วาหลักนั่นเองจะเลนงานทั้งสองฝาย คือเราวาไป
ตามหลัก แลวหลักธรรม หรือหลักการนี่ ไมวาเปนใคร คุณจะเปน
ฝายหรือไมเปนฝาย ก็อยูในนี้ทั้งนั้น ไมวาเขาจะเปนฝายไหน เขาก็
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ตองเอาตามนี้ ถึงใครจะไมเปนฝาย ก็ตองเอาตามนี้เหมือนกัน หลัก
การที่มันแท ที่เปนความจริง ความถูกตอง ความดีงาม คุณปฏิเสธ
ไมไดทั้งนั้น ไมวาคุณจะถือฝายหรือไมถือฝาย

ไมเฉพาะคนถือฝาย ที่เปนสองฝายนั้น ถึงจะเปนคนนอกฝาย
ก็เหมือนกัน หน่ึง ก็คนทั้งนอกฝายและในฝาย สอง ก็พวกในฝายที่มี
สองฝาย สามฝาย ฯลฯ รวมแลว ไมวานอกฝายหรอืในฝาย หรอืสอง
ฝาย หรือกีฝ่าย กต็องขึน้กบัธรรมะทัง้หมด ธรรมะครอบคลมุหมด

อยางนี้แหละที่วาธรรมะเปนกลาง ใครจะเปนกลางก็ตองเอา
อยางธรรมะ แตจะตองเขาใจความหมายของความเปนกลางนี้ใหชัด

ในแงหนึง่ เปนกลาง คอืเปนของกลางทีท่กุคนเขาถงึครอบครอง
เสพใชไดเทากนัเสมอกนั เหมอืนเวลา เหมอืนอากาศ ธรรมะกเ็หมือน
เปนสมบัติของทุกคน ใครจะปฏิบัติจะใชหรือไมก็แลวแต ก็ไดรับผล
หรอืขาดผลไปตามความเกีย่วของของตน ดงัความหมายในแงตอไป

อีกแงหนึ่ง เปนกลางก็อยางที่บอกแลววาไมเขาใครออกใคร 
เชน แสดงผลตอทุกคนเทากันเสมอกัน เหมือนเวลา ๑ ชั่วโมง หรือ 
๑ วนั หรอืเทาไรกต็าม กเ็ทากนัเสมอหนาแกทกุคน ไมเลือ่นไมรอใคร

อีกแงหนึ่ง เปนกลาง คือ ไมเอนเอียงดวยอคติ ไมถือตาม
ความเกี่ยวของสวนตัว ไมยอมตามความรูสึก แตวาไปตามหลักฐาน 
ขอมูล ขอเท็จจริง ซึ่งนํามาพิสูจนความจริง

ถาพูดใหสั้นก็วา เปนกลาง คือ ของทุกคนเทากันเสมอกัน 
และตอทุกคนเทากันเสมอกัน

ที่ตองมาพูดย้ําความหมายของคําวาเปนกลางนี้ ก็เพราะมี
การเขาใจและใชคํานี้ในความหมายที่เพี้ยนกันบอยๆ เชนกลายเปน
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วา อยูกึ่งกลาง ครึ่งๆ กลางๆ หรือปลีกตัวไมเกี่ยวของ เปนตน
เหมือนกับวา มีคน ๒ คนดื่มสุรา คนหนึ่งดื่มมาก อีกคนหนึ่ง

ดื่มนอย นายคนหนึ่งมาบอกวาเขาจะเปนกลาง โดยจะดื่มนอยกวา
คนแรก และมากกวาคนหลัง อยูกึ่งกลางระหวางสองคนนั้น

อกีตวัอยางหนึง่ เหมอืนกบัวา มคีนรายรางกายใหญโตแขง็แรง
กาํลงัทาํรายเดก็ทีอ่อนแอกวา มคีนอกีคนหนึง่ยนืดเูฉยอยูใกลๆ  เมื่อ
ถูกถามวาทําไมจึงไมหาทางชวยเด็ก เขาก็ตอบวาเขาเปนกลาง

ตวัอยางอืน่ๆ เชน มคีนรายแยงชงิของจากคนเดนิทาง คนผูหนึง่
ก็ยืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง หรือมีคนผูหนึ่งเอาน้ําสกปรกมา
เที่ยวสาดรดถนนหลวงและบานผูคน ชาวบานออกมาวากลาวและ
โตเถียงกัน ตํารวจคนหนึ่งมายืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง

ตัวอยางเหลานี้ ใครๆ ก็เห็นวาไมใชความเปนกลาง เปนการ
กลาวอางที่ไมถูกตอง แตพอเอาเขาจริง ที่มักอางกันอยูเรื่อยๆ ก็คือ
ความเปนกลางแบบที่วานี้ และคนจํานวนมากก็ยังเพลินหลงเชื่อ
ตามไปงายๆ จึงควรทําความเขาใจกันใหดี

ในเมื่อธรรมะเปนกลางตอทุกคน และเปนมาตรฐานกลางดวย 
ทกุคน ทกุฝาย และแมนอกฝาย รวมท้ังตวัเราเอง ตลอดกระทัง่ผูพดูนี ้
กต็องเอาธรรมมาตรวจสอบตนเองวา ทีเ่ราพดูเราทาํอะไรอยูนี ้เราไมมี
เบือ้งหนาเบือ้งหลงัอะไร ไมมแีรงจงูใจซอนแฝง เราทาํดวยบรสิทุธิใ์จ 
โดยมุงหมายเพื่อความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของ
สวนรวมอยางแนแท

นอกจากนั้น ปฏิบัติการที่ทําอยู ก็ตองชอบธรรมดวย เชน ตั้ง
จิตเมตตาตอกัน ทําการที่เปนสุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ ไรความรุนแรง 
เปนแบบอยางที่ดีงามไดสืบไป



- ๒ -
ธรรมาธิปไตย กับ หรือ ใน ประชาธิปไตย

ประชาธปิไตย กับธรรมาธปิไตย ตองชดัวาอันไหนเปนอะไร
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่อาตมาตองการจะพูด คือปญหาเกี่ยวกับ

ความชัดเจนของหลักธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย เพราะคํา
แถลงการณแสดงแนวความคิดที่เขียนมานั้น ฟงดูเหมือนกับวาเปน
การพยายามที่จะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนประชาธิปไตยที่มี
คุณภาพเปนธรรมาธิปไตย ใชไหม?

ผูหวงสถานการ : ก็เปนทํานองนั้น
พระอาจารย: เรื่องประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตย อันนี้เปนเรื่องที่
เราจะตองชัดเจนดวยนะ ไมเชนนั้นก็วนเวียนกันอยูนี่แหละ คลุม
เครือๆ แลวคนภายนอกหรือคนทั่วไปก็จะมองวาเปนเรื่องเพอฝน จึง
ตองแยกแยะและพูดออกมาใหชัด

เทาที่พูดกันอยู คงจะพอจัดไดเปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ พูดเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนการปกครอง

ระบบหนึ่ง ประชาธิปไตยก็เปนการปกครองอีกระบบหนึ่ง แลวก็พูด
เหมือนจะใหระบบประชาธิปไตยของเขาปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไป
เปนระบบธรรมาธิปไตยนี้ แตพอพูดไป ก็ไมชัดแมแตจะแยกใหเปน
ระบบที่ตางหากกันอยางนั้นได ก็แคคลุมเครืออยู
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แบบที่ ๒ ไมไดแยกเปนระบบท่ีตางหากกัน แตจะใหระบบ
ประชาธิปไตยนี่แหละมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย แตแลวก็ไมชัดอีก
วาประชาธิปไตยที่เปนธรรมาธิปไตยนั้นคืออยางไร

ตรงนีต้องแยกใหชดันะ ระหวางธรรมาธปิไตยกบัประชาธปิไตย
อนัไหนอยูตรงไหน เปนอยางไร และสมัพนัธกนัอยางไร

ขอถามตรงนี้วา คณะที่มานี้คิดมุงไววาจะเอาแบบไหน 
ระหวางประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอยางที่พูดมานั้น คือจะเอา
แบบท่ี ๑ ที่คลายกับถือธรรมาธิปไตยเปนระบบอุดมคติ แลว
ประชาธิปไตยจะตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปเปนระบบธรรมาธิปไตย 
หรือแบบที่ ๒ วา ประชาธิปไตยเปนระบบ สวนธรรมาธิปไตยเปน
เนื้อในหรือเปนคุณภาพ และจะพัฒนาประชาธิปไตยใหมีคุณภาพ
เปนธรรมาธิปไตย หรือจะใหเปนแบบอะไรอยางอื่นอีก

ผูหวงสถานการ: คงเปนแบบที่ ๒
พระอาจารย: ก็ยังคลุมเครือทั้งคู

ผูหวงสถานการ: ตอนทีอ่านแถลงแนวคดินัน้ ยงัคยุกนัวา ถาจะแถลง
ออกไป ตองโดนใจอยางที่ทานบอก วาเปรี้ยงไปตองสะกิดใจ ไป
กระตกุเขาวามันมีอีกแนวทางหนึ่ง

ทีนี้ คําวา “ธรรมาธิปไตย” มันคอนขางจะเปนนามธรรม คือ
ถาเราไปบอกวาตองธรรมาธิปไตย คนไมรูเรื่องแน

ไมมีระบอบการปกครอง ที่เรียกวาธรรมาธิปไตย
พระอาจารย: สับสนมาตลอด คือไปพูดใหธรรมาธิปไตยเปนระบบ 
แลวมันมีที่ไหนระบบธรรมาธิปไตย ที่จัดตั้งวางไววาใหทําอยางนั้นๆ
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ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวยังมีการแยก
ประเภทวาเปนแบบไหนๆ และในประเภทที่จัดอยูนี้ก็ตองมาแจกแจง
วาจะจัดตั้งอยางไร มันมีระบบที่กําหนดไวหมดวา มีการเลือกตั้ง
อยางนั้นๆ มีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติอยางนั้นๆ ฯลฯ 
ตองดูตรงนี้ จึงตองชัดกอนวา ธรรมาธิปไตยเปนอะไร มันเปนระบบ
หรือเปลา

แมแตในสังฆะ การปกครองสงฆก็ไมไดมีระบบธรรมาธิปไตย 
การปกครองคณะสงฆไมไดเรยีกวาธรรมาธปิไตย คาํวา “ธรรมาธปิไตย” 
ไมไดใชเปนแบบแผนการปกครอง

คณะสงฆของพระพุทธเจา เปนสังฆะ ซึ่งมีระบบแบบแผนที่
จัดตั้งวางขอกําหนดไว เชน ในการประชุม ในการที่จะตัดสินเรื่อง
ราว ในการออกเสียง เปนตน ทั้งหมดเปนเรื่องที่มีบทบัญญัติเปน
ระบบแบบแผน

ผูหวงสถานการ :  อันนั้นไมไดเรียกวา "ธรรมาธิปไตย" หรือ?
พระอาจารย: ไมเรียกวาธรรมาธิปไตย มันเปนคนละเรื่องกับสมัย
นี้ที่เรียกประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองแบบหนึ่ง

ตองรูกอนวา คําวา “ประชาธิปไตย” สมัยโนนยังไมมี แตทาน
ก็มีระบบของทานที่เรียกวาเปน “สังฆะ” และสังฆะนั้นก็เปนระบบที่
มีการจัดตั้ง เชนวาจะบวชนาค จะพิจารณาคดี จะลงมติเลือกพระ
ทํางานวัด ก็มีการดําเนินการตามขอกําหนดที่วางไว เชนวา จะตอง
มีองคประชุมเทานั้น เริ่มตั้งแตองคประชุม ๔ รูป เปนอยางนอย แต
ถาเปนการประชุมตัดสินเรื่องสําคัญอยางนี้ๆ องคประชุมตองเกิน
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กวานั้น เชน กิจการอยางนี้ตองมี ๑๐ รูปข้ึนไป กิจการอยางนั้นตอง
มี ๒๐ รูปข้ึนไป ฯลฯ และในการดําเนินการพิจารณาดําเนินเรื่องให
สําเร็จเสร็จสิ้น จะตองมีผูเขารวมอยางนี้ๆ ตองมีใครเปนประธาน 
ตองมีผูดําเนินการประชุมอยางนี้ จะใชเสียงขางมาก หรือใชเสียง
เอกฉันทอยางไร ฯลฯ อยางนี้จึงจะเรียกวาระบบการปกครอง ซึ่งใน
ทางพระไมไดมีการใชคําวาธรรมาธิปไตย ในเรื่องอยางนี้

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ
ทีนี้ ธรรมาธิปไตยคืออะไร มันก็คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจ

ของบุคคลที่อยูหรือรวมอยูในระบบการปกครองนั้น
บุคคลที่ไปรวมประชุมสงฆ หรือไปเขารวมประชุมในกิจกรรม

ประชาธิปไตยใดๆ ก็ตามนั้น ตัวเขาเองแตละคนอาจจะใชเกณฑการ
ตัดสินแบบอัตตาธิปไตย  หรือแบบโลกาธิปไตย  หรือแบบ
ธรรมาธิปไตย ก็ได

ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ แค
เลือกต้ังนี่ ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเขาเอง

ชาวบานที่มาเลือกตั้งนั้น ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาตัวเปน
ใหญ เอาผลประโยชนของตวัเปนใหญ ตดัสนิใจลงคะแนนโดยเอาผล
ประโยชนของตัวเองเปนหลัก นี่คือเปนอัตตาธิปไตย* อะไรจะเกิดขึ้น
                                                                                
* อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ทั้งสามอยางนี้ จะใชในแงดีทั้งหมด ก็ได 
ดังเชนในพระไตรปฎก (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖) ที่แสดงตัวอยางไวใหเห็นวา เราอาจจะตัด
สินใจไมทําช่ัวหรือทําความดี ดวยคํานึงถึงสถานะหรือศักด์ิศรีของตน (อัตตาธิปไตย) 
ดวยคํานึงถึงเสียงกลาวขานของผูอื่น (โลกาธิปไตย) ดวยคํานึงถึงธรรม (ธรรมาธิปไตย) 
แตแนนอนวา การตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ยอมเปนขอท่ีดีที่สุด
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ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตาม
กระแส ไมมีหลักของตัวเอง ตดัสนิใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก ก็
เปนโลกาธิปไตย อะไรจะเกิดขึ้น

ทีนี้ ถาชาวบานแตละคนที่จะเลือกตั้งนั้น ตัดสินใจโดยตรวจ
สอบเรื่องราว สืบคนความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใชปญญา
พิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี ประพฤติถูกตองสุจริตชอบ
ธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทําประโยชนแกสวนรวม แก
สังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑของความดี
งามความถูกตองนั้น นี่ก็คือเปนธรรมาธิปไตย แลวอะไรจะเกิดขึ้น

แตละคนที่มารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยาง
เชนชาวบานทุกคนที่มาเลือกตั้ง พอตัดสินใจถูกตอง แตละคนนั้นก็
เปนธรรมาธิปไตยแลว ใชไหม ถาแตละคนเปนธรรมาธิปไตยอยางนี้
ละก็ ประชาธิปไตยก็ดีไดแนเลย

ไมวากจิกรรมการปกครองระบบไหนกต็าม กเ็ปนอตัตาธปิไตย 
หรอืโลกาธปิไตย หรอืธรรมาธปิไตย ไดทัง้นัน้ แลวแตเกณฑในการ
ตัดสินใจของผูมีอํานาจที่จะตัดสินใจ แตทนีี ้ถาเปนประชาธปิไตย ก็
ประชาชนทุกคนนั่นแหละมีอาํนาจที่จะทําการตัดสินใจ และในการ
ตัดสินใจนั้น แตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเอง

ผูหวงสถานการ : ถาจะเทียบเปนตัวอยางใหเห็นชัดๆ สมมติวา ถาผม
เลือก ส.ส. โดยเพราะ ส.ส.คนนี้เคยเอาเงินมาใหผม อันนี้เปน
อัตตาธิปไตย แตถาผมเลือกเพราะวาไดยินวาคนสวนใหญชอบเขา 
อันนี้เปนโลกาธิปไตย แตถาคิดวา เอ… เขาเปนคนดีไหม เขาเหมาะ
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สมที่จะเปนหรือไม อันนี้เปนธรรมาธิปไตย อยางนั้นหรือครับ

จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา
พระอาจารย: ถูกแลว ธรรมาธิปไตย ก็คือ ตองมีปญญารูวาอะไร
คือความจริง อะไรถูกตอง อะไรดีงาม แลวจึงตัดสินลงคะแนนอยาง
จริงใจไปตามมติของปญญานั้น

นี่แหละ พอถึงตรงนี้ มันก็เปนเรื่องใหญขึ้นมาทันที คือตอง
ศึกษา จึงจะมีปญญาใหรูได

ทําไมการศึกษาจึงสําคัญนักสําหรับระบอบประชาธิปไตย ก็
เพราะวา คนจะตดัสนิใจดวยธรรมาธปิไตยได จะตองมกีารศกึษา ให
เกดิความรูเขาใจ ตัง้แตรูขอมลู รูความจรงิความถกูตองในเรือ่งนั้นๆ 
วาเปนอยางไร เริม่ตัง้แตตองศกึษาคนทีม่าสมคัรรบัเลอืกตัง้ วาบุคคล
นีเ้ปนอยางไร มปีระวัตอิยางไร เปนคนด ี เปนคนทีเ่ชือ่ถือไววางใจได
ไหม เปนคนมีอุดมคติมีฉันทะที่จะทํางานเพื่อสวนรวมจริงหรือเปลา

แลวก็ดูตัวเองดวยวา ที่เรามาเลือกตั้งนี่ ที่เรามาทํากิจกรรมนี้ 
ไมใชเพื่อประโยชนสวนตัวนะ การปกครองนี้เพื่อประเทศชาติ เพื่อ
ประโยชนสวนรวม เพื่อความถูกตองดีงาม เพื่อความเปนธรรมใน
สังคม เปนตน เมื่อพิจารณาธรรมะทั้งหมดแลวตัดสินใจบนเกณฑ
ของธรรมะนั้น เรียกวา ธรรมาธิปไตย

เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยูในเร่ืองใดก็ตาม เราตองตัดสินใจบน
เกณฑของธรรมาธิปไตย เมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือธรรม
เปนใหญในการตัดสินใจทุกกรณี ถูกไหม เกณฑนี้ใชไดในทุกกิจ
กรรม ทุกกรณีเลย



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ๑๖

เปนอันวา ธรรมาธิปไตยนี่ ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑ
การตัดสินใจของแตละบุคคล มันอยูกับตัวเลยทีเดียว

อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง
ผูหวงสถานการ : ธรรมาธิปไตยนี้เปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ?
พระอาจารย: จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยังเบาไป มันหนักแนนและ
จําเพาะเจาะชัดนอยกวาที่บอกวาเปนเกณฑการตัดสินใจในทุกกรณี

จะตองพูดกันใหชัดวา ในเรื่องการปกครองนี้ คําที่สําคัญ
อยางยิ่ง คือคําวา “อํานาจตัดสินใจ”

การใชอํานาจตัดสินใจนี่แหละ เปนตัวทําการ ที่ทําใหการ
ปกครองสําเร็จผลเปนความจริงขึ้นมา

ธรรมาธิปไตย ทําไมจึงสําคัญ ก็เพราะมันเปนเรื่องของการใช
อํานาจตัดสินใจ

อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองนั้นๆ ใครมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น

เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย 
คือ อาํนาจอธปิไตย (sovereignty) เปนของประชาชน

จะพูดวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หรืออํานาจ
อธปิไตยเปนของปวงชน หรอืจะวาประชาชนเปนใหญในแผนดนิ กถ็กู
ทัง้นัน้ ชาวบานฟงแลวกรู็สกึภมูใิจวา ทนีีพ้วกเราเปนใหญละนะ อาจ
จะรูสึกโก แตก็ดูเหมือนจะลอยๆ อยู มันไมโยง ไมบงชี้ถึงการปฏิบัติ

ที่บอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคนี้ก็ยุงละ 
มันไมใชแคเปนใหญอยูโกๆ ถามัวโกกับความใหญ จะไปไมถึง
ประชาธิปไตยสักที
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ถาพดูกนัแบบชาวบาน เอาตรงทีว่านีด้กีวา คอืที ่อาํนาจตดัสนิใจ
(decision-making power) อันนี้จะเห็นทางปฏิบัติทันที

อยางทีว่าเมือ่กี ้อาํนาจตดัสนิใจ เปนหวัใจของระบบการปกครอง
ใครมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น

ถาเปนระบบเผด็จการ ก็คือบุคคลเดียว ที่เรียกวาผูเผด็จการ 
หรือผูนํา มีอํานาจในการตัดสินใจ

ถาเปนคณาธิปไตย ก็คือหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ

ถาเปนประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ 
หรือวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ

ทีนี้ ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหคนนั้นตัดสินใจบน
ฐานของธรรมาธิปไตย คือตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย

ตดัสนิใจดวยปญญา โดยมเีจตนาเปนธรรม คอื ธรรมาธปิไตย
เมื่อเปนประชาธิปไตย หลักบอกวาอํานาจตัดสินใจอยูที่

ประชาชน
เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็ตองใหประชาชนตัดสิน

ใจอยางถูกตอง คือตองมีธรรมาธิปไตย
ก็จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน

ผูเปนเจาของอํานาจในการตัดสินใจนั้น ทําการตัดสินใจดวยปญญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม และตรงนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย

ตรงนี้คือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสําคัญ เพราะวาอํานาจ
ตดัสนิใจ คอืหัวใจของการปกครอง และเปนตวักาํหนดระบบการปกครอง 
ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
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แตไมจบแคนี ้เมือ่กีไ้ดบอกวา การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ก็คืออํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน แตระบอบประชาธปิไตยของเรา
ไมใชเปนประเภทประชาธปิไตยแบบตรง ทีป่ระชาชนใชอาํนาจเองโดย
ตรง เรามปีระชาธปิไตยแบบตวัแทน เรื่องจึงมีตอไปอีกวา มีคนที่ใช
อํานาจตัดสินใจแทนประชาชน หรือในนามของประชาชน

คนผูนี้จะตองใชอํานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปาก
วา เพื่อประชาชน ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน โดยที่
วามันเปนการตัดสินใจที่เปนธรรม ก็คือตัดสินใจเปนธรรมาธิปไตย

ที่พูดนี้หมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํานาจ
ตัดสินใจ แตมีคนที่ใชอํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน และตรง
นี้ก็คือเรามีผูนํา ผูปกครอง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีนี่เขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทน
ประชาชนทั้งหมด เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร 
ทีม่อีาํนาจตดัสนิใจ ไดเอาอาํนาจตดัสนิใจไปมอบไวทีน่ายกรฐัมนตรี

ในธรรมาธปิไตย จะเอาธรรมไหน ไวถกกันตอไป
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ธรรมาธิปไตยของแตละบุคคลเทากันไหมครับ 
เชน สมมติวากรณีการขายหุน…
พระอาจารย: ออ… ไมมีทางเทา แตเราเอาแคนี้กอนวา ขอใหเขา
เอาหลัก เอาความจริง เอาความถูกตอง คือเอาธรรมนั่นเอง นี่ตอง
หนึ่งเลยนะ

หมายความวา ใน ๓ อยาง คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย กับ
ธรรมาธิปไตยนั้น ขอใหเอาธรรมะกอน แลวธรรมะที่เอานั้นจะแค
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ไหน ก็มาเถียงกันได แตตองไดเกณฑเร่ิมตนวา คุณเอาธรรมนะ คุณ
ไมมุงที่ประโยชนสวนตัวนะ คุณไมมุงแคกระแสนิยมนะ

คุณยอมรับไหมวา คุณจะมุงเอาธรรมะ เรื่องนี้มันพิสูจนไดนี่
วา จุดหมายของคุณอยูที่ประโยชนสวนตัวหรือไม คุณมุงจะเอาใจ
ใคร หรือแคไปตามกระแสไหม หรือจะเอาธรรมะคือความจริงถูก
ตองดีงามและประโยชนสุขที่แทที่จริงที่มั่นคงยั่งยืน

ทีนี้ เมื่อตัดสินใจเอาธรรม คือความจริงความถูกตองดีงาม 
เอาประโยชนสุขที่แทแลว ถาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมยังไม
ตรงกัน ก็มาถกเถียงกันได

เพื่อใหชัด ขอสรุปอีกทีวา
ทุกคนตองเปนธรรมาธิปไตย ที่จะตัดสินใจเลือกเอาธรรม

เหมอืนกนั แตธรรมทีต่างคนตองเลอืกเอา อาจจะไมเหมอืนกนั



- ๓ -
กฎคนทาํ ตองเพื่อ กฎแหงธรรม

ธรรมชัน้สอง ตองรองรบัธรรมชัน้หนึง่
ผูหวงสถานการ : ทีนี้ผมเกรงวา ในทางโลกมันจะไมมีขอยุติอยางใน
ทางธรรม
พระอาจารย: มี มันดูได เห็นได มันมีเครื่องเทียบเคียง ก็ดูสิวา การ
ตัดสินใจในกรณีนั้น มีผลประโยชนของตนเองเปนตัวกําหนดหรือ
เปลา หรือแลวแตพวกมากลากไป แคไปตามกระแส หรือวาคํานึงถึง
ธรรมที่เปนหลักการกฎเกณฑกติกา

พูดถึงกฎเกณฑกติกานั้น มันไมใชแคกฎเทานั้น เราตองยอม
รับวา กฎเกณฑกติกาอยางเชนกฎหมาย ก็เปนธรรมอยางหนึ่ง แต
เปนธรรมชั้น ๒

กฎหมายเปนธรรมชั้น ๒ หรือในระดับ ๒ คือในระดับสมมติ
จึงตองทําความเขาใจวา โดยพื้นฐานนั้น เรามุงเพื่อ "ธรรม" 

แทๆ ที่เปนความจริงความถูกตองดีงามตามสภาวะ หรือตาม
ธรรมดาของมัน (ที่วาเปนกฎธรรมชาติ)

แลวบนพื้นฐานนั้น เพื่อใหธรรมเปนไปและบังเกิดผลตอวิถี
ชีวิตและสังคมสมประสงคของเราใหมากที่สุด เราจึงพยายามตั้งกฎ
ของมนุษยขึ้นมา เพื่อรองรับสนับสนุนธรรมที่เปนกฎธรรมชาตินั้น 
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และเราก็ยอมรับกฎของมนุษยที่รองรับสนับสนุนธรรมนั้น โดยเรียก
มันวาเปน "ธรรม" ดวย

นี่แหละก็จึงมี "ธรรม" ใน ๒ ขั้น หรือ ๒ ระดับ คือ
ธรรมแทๆ ในระดับตามสภาวะของมัน ที่เปนกฎธรรมชาติ 

(เชนในคําวา “ธรรมสรณะ”) กับ
ธรรม ในระดับสมมติ ที่เปนกฎของมนุษย (เชนในคําวา 

“ธรรมศาสตร”)
แตเราจะเห็นวา หลายครั้ง จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย

เจตนาไมซื่อก็ตาม ปรากฏวา กฎของมนุษย ที่เปนธรรมจัดตั้ง 
(สมมติ) ไมตรงกับธรรมที่แทจริง ไมสื่อ ไมนําไปใหถึงธรรม จึงตองมี
การปรับแกกฎของมนุษย เชนกฎหมายนั้น

เรื่องกฎมนุษย เชนกฎหมายนั้น เปนปญหากันอยูเรื่อย ในแง
ปญญาไมพอ ก็หนักอยูแลว ยิ่งในดานเจตนา มนุษยบางคนยังใช
เลหกลมาจัดตั้งวางตรากฎหมายขึ้น ไมใชเพื่อธรรม แตเพื่อสนอง
ประโยชนสวนตัวโดยใชอัตตาธิปไตยเปนตน

เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงไมใชวาจะวางใจไดหมด และจึงตอง
มีการตรวจตราปรับปรุงแกไขอยูเรื่อย

เอาเปนวา ถึงอยางไรมันก็เปนเรื่องที่พิสูจนกันได คือวา ในแต
ละกรณี ขั้นที่หนึ่ง บุคคลนั้นมีเจตนาอยางไร เขาก็รูชัดอยูกับตัวเอง

ขั้นที่สอง สําหรับคนอื่นหรือในทางสังคม ก็พอดูออก อยางที่
พูดกันวา "กรรมเปนเครื่องสอเจตนา" และในระบอบประชาธิปไตย 
เราก็ยังมีระบบและกระบวนการเพื่อจัดสรรโอกาสที่จะตรวจสอบ
และชี้แจงกันอีก
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ในธรรมาธปิไตย ถาเปนผูปกครอง ตองเอาธรรมไหน
ทีนี้มาดูในแงการตัดสินใจ ที่เรามุงใหคนเปนธรรมาธิปไตย 

โดยเอาธรรมเปนเกณฑนั้น แมวาคนจะหลุดพนจากอัตตาธิปไตยที่
เอาแตตัว และหลุดพนจากโลกาธิปไตยที่ไหลไปตามกระแสออกมา
ไดแลว แมวาเขาจะมุงเอาความถูกตองตามธรรม แตก็มาเจอปญหา
อีกวา ธรรมที่จะเอานั้นคืออะไร แคไหน เพราะธรรมสําหรับแตละคน 
สําหรับแตละกลุมชน อาจจะไมเหมือนกัน หรือไมเทากัน

เพราะฉะนัน้จงึมกีารเนนวา เมือ่ทานมาเปนผูปกครองประเทศ 
ทานจะปฏิบัติตัวอยางชาวบานไมได จะเอาแคกฎกตกิาขัน้ธรรมดา
ของชาวบานหรือแคธรรมของชาวบานไมได ทานตองปฏิบัติธรรม
ของผูปกครอง ที่มุงเพื่อใหสังคมประเทศชาติดีงามมีความสุขความ
เจรญิ เพือ่ประโยชนสวนรวมของประชาชน ทานทาํงานเพือ่อนันัน้หรอื
เปลา หรอืทานยงัวุนวายอยูกบัเรือ่งประโยชนสวนตวั นีค่นกม็องออก

ผู ห ว ง สถ านก า ร  :  ถาอยางนั้ น  ในสวนของธรรมาธิปไตยนี้  
ธรรมาธิปไตยของคนที่อยูในสถานะที่ตางกัน ก็จะไมเทากัน ไม
เหมือนกันใชไหม
พระอาจารย: อันนี้ ขอย้ําที่พูดเมื่อกี้ ยกมาพูดอีกทีวา

"ทุกคนตองเปนธรรมาธิปไตย ที่จะตัดสินใจเลือกเอาธรรม
เหมือนกนั แตธรรมทีต่างคนตองเลอืกเอา อาจจะไมเหมือนกนั"

ตัวอยางงายๆ เรามีธรรมะของลูก ธรรมะของพอแม ธรรมะ
ของนักเรียน ธรรมะของครู ธรรมะของราษฎร ธรรมะของผูครอง
เมือง ธรรมะของผูเลือกตั้ง ธรรมะของผูแทนราษฎร ฯลฯ
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แมกระทั่งธรรมะของนักธุรกิจ  กับธรรมะของผูบริหาร
เศรษฐกิจของชาติ ก็ไมเหมือนกัน ไมเทากัน

แมแตธรรมอยางเดียวกันที่ตองปฏิบัติเหมือนกัน บางทีความ
จําเปนที่จะตองปฏิบัติ หรือความคาดหวังในการที่จะปฏิบัติ สําหรับ
ตางคน ก็อาจจะไมเทากัน

ที่วานั้นคือ โดยพื้นฐานมันเทา แตสําหรับคนที่ตางสถานะ เรา
ยอมใหในแงวา สําหรับเรื่องนี้ๆ เราไมมุงหวังจากคนกลุมน้ีพวกนี้
หรือระดับน้ีมากนัก

อยางเชนธรรมสําหรับพลเมืองทุกคน วาจะตองเอาใจใสทํา
ประโยชนใหแกประเทศชาติ --

ถาเขาเปนชาวบานทั่วไป การมุงหวังในธรรมขอน้ี คือในการ
ถือธรรมะของเขา เราก็ไมคาดหวัง ไมเรียกรองจากเขามาก บางทีก็
เอาเพยีงวา เมือ่คณุทาํมาหากนิ จะเอาผลประโยชนอะไร เรากไ็มวาละ 
ขอแควา คณุอยาไปเบยีดเบยีนคนอืน่ อยาไปฆาใคร อยาไปลกัขโมย 
อยาไปละเมดิตอคนอืน่ชนดิทีม่นัชดัๆ ออกมากแ็ลวกนั สวนการที่จะ
ทําประโยชนอะไร เราก็อาจจะปลอยใหเปนเรื่องของตัวเขาเอง

แตถาเขาบอกวา ฉันมาสมัครเปนผูบริหาร ฉันจะมาทําหนาที่
ปกครองประเทศ มันชัดอยูแลววา เขาตองทําเพื่อความดีงามความ
เจริญของประเทศชาติ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เขาจะมาวุน
วายกับการหาผลประโยชนตางๆ ไมไดแลว เพราะมันมีธรรมของผู
ปกครองมากํากับอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อจะดูรวบรัด ก็บอกวา ถาเปนผูปกครองแลว คุณยึดถือ
หรือตั้งมั่นอยูในธรรมของผูปกครองไหม แลวธรรมะก็มีเปนระดับ
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เปนขั้นตอน ซึ่งในที่สุดก็ดูเจตนาในการตัดสินใจที่วา เขาเอาธรรม
เปนเกณฑ หรือเอาอะไรเปนตัวชี้นํากําหนด

กฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ เมื่อกฎคนทํามีประสิทธิภาพ
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ที่ผมอานในหนังสือ นิติศาสตรแนวพุทธ ของ
ทานนั้น กฎหมายที่ดีที่สุดคือมันเปนกฎของธรรมชาติ และก็มี
กฎหมายที่เรารางขึ้นเปนอีกระดับหนึ่งนะครับ
พระอาจารย: ก็ใชอยางนั้น เหมือนกับท่ีพูดมาแลวนั่นแหละ แต
เพื่อใหสื่อความหมายกันไดแมนยําชัดเจน ไมใหสับสน ตองขอใช
ถอยคําแบบจําเพาะอยางเครงครัด คือ

กฎแหงความจริงที่เปนไปตามธรรมดาของมัน เชน ทําเหตุ
ปจจัยอยางไร ก็เกิดผลท่ีสอดคลองกันอยางนั้น ถามนุษยเบียด
เบียนทํารายกัน เขาก็เดือดรอน อยูกันไมเปนสุข สังคมก็วุนวายไม
สงบ ถามนุษยเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เขาก็เริงรื่น อยูกันสุขสําราญ 
สังคมก็สงบเรียบรอย

กฎแหงความจริงตามธรรมดาอยางนี้ เรียกจําเพาะลงไปวา
กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ

ทีนี้ อีกขั้นหนึ่ง เราไมอยากใหคนเดือดรอน ไมตองการให
สังคมวุนวายไมสงบ แตเราอยากใหคนอยูดีสังคมมีความรมเย็นเปน
สุข และเรารูวามันจะเปนอยางนั้นได คนจะตองไมเบียดเบียนทํา
รายกัน แตตองเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เราก็จึงบัญญัติจัดตั้งกฎของเรา
ขึ้นมาหามกั้นคนไมใหเบียดเบียนทํารายกัน เชน ตราไววา ใครฆา 
ใครขโมย จะถูกลงโทษอยางนั้นๆ ฯลฯ
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กฎที่มนุษยเราจัดตั้งขึ้นมาอยางนี้ เรียกจําเพาะลงไปวา
กฎหมาย หรือกฎมนุษย

จะเรียกงายๆ ใหลอกันก็ได
อยางแรก เรียกวา กฎแหงธรรม
อยางหลัง เรียกวา กฎคนทาํ
ตามทีว่านีจ้ะเหน็วา เพือ่จะใหธรรม ทีเ่ปนอดุมคต ิ(กฎแหงธรรม)

ซึ่งเปนนามธรรม เปนศักยภาพแหงความจริงในธรรมชาติ มัน
สัมฤทธิ์ผลเปนความจริงขึ้นมาในสังคมมนุษย เราก็บัญญัติจัดตั้ง
ธรรม คือกฎหมาย ทีเ่ปนกฎของมนษุย (กฎคนทาํ) ขึน้มาใหมนษุย
ปฏบัิตจิดัการกนัได*

กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ นั้นมันแนนอนของมันอยูแลว แต
ปจจัยที่หลากหลายมีมากมาย มันอาจจะสอดแซงแทรกซอนเขามา
จนมนุษยตามไมทนั และทาํใหผลเกดิขึน้ไมสมประสงคของมนุษย

ดังนั้น มนุษยผูมีปญญาจึงจัดตั้งวางแผนของคนขึ้นมา เพื่อ
เอาการกระทําของตนเขาไปรวมเปนปจจัย ที่จะผลักดันกระบวน
การแหงเหตุปจจัยในกฎแหงธรรมนั้น ใหกอผลสมท่ีตนประสงค
                                                                                
* ในพระพทุธศาสนา เรือ่งทีพู่ดกันอยูนีสํ้าคญัอยางยิง่ --

ธรรมทีเ่ปนความจรงิแท ซึง่มอียูและเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่เปนกฎแหง
ธรรม ทานเรียกส้ันๆ วา ธรรม

สวนธรรมที่มนุษยบัญญัติจัดตั้งข้ึนเปนกฎเกณฑกติกาหรือกฎหมาย ที่เปนกฎของ
มนุษย หรือกฎคนทํา ทานใหช่ือพิเศษวา วินัย

ธรรมมีอยูตามธรรมดา พระพุทธเจาตรัสรูและนําหรือยกมาแสดง สวนวินัยนั้น พระ
พุทธเจาทรงบัญญัติจัดวางขึ้น เพ่ือใหธรรมสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนแกมนุษย หรือใหมนุษย
ไดประโยชนมากท่ีสุดจากธรรม

ธรรมและวินัยรวมกัน เรียกวา ธรรมวินัย คือท้ังหมดของพระพุทธศาสนา
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แผนการที่มนุษยจัดตั้งวางขึ้นนั้น จะเรียกวา กฎหมาย หรือ
กฎมนุษย หรือกฎคนทํา ก็แลวแต ขอสําคัญอยูที่วา  มันจะมี
ประสทิธภิาพใหเกดิผลดตีามท่ีมนษุยตองการแคไหน กอ็ยูทีค่ณุภาพ
ของปญญาและเจตนาของมนษุยเองเปนสาํคญั

ปญญาเชื่อมโยงมนุษย ใหถึงธรรมดาที่เปนความจริงของ
ธรรมชาติ ถารูจริงทั่วตลอดชัดแจง ก็เจาะกฎแหงธรรมได

เจตนาชี้นํามนุษย ไปสูจุดหมายที่ตนปรารถนา ถาชี้นํามุงตรง
ไปยังจุดหมายที่แท ก็อาจสัมฤทธิ์ประโยชน  แตถาเจตนาไมตรง ก็
คงวุนวาย เจตนาจึงเปนแกนหรือเปนตัวแทนของจริยธรรม

ธรรมาธิปไตยก็สําเร็จดวยเจตนาที่เลือกเอาธรรมเทาที่ปญญา
จะบอกใหไดนี่แหละ

 ปญญาและเจตนาจึงเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนามนุษย

กฎหมายเปนสมมต ิแตเจตนาเปนของจรงิ
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ในบางเรื่อง มันเปนกฎเกณฑที่มนุษยคิดกติกา
กันขึ้นเอง อยางเชน ขับรถนี่ จะขับชิดซายหรือชิดขวาอะไรนี่ มันเปน
กฎเกณฑที่ไมใชเรื่องของกฎธรรมชาติ มันก็จะเปนกฎหมายที่สมมติ
กนัขึน้มา ทีเ่ราตกลงกนัในกลุมของประเทศนีว้าเราจะขบัรถชดิซาย…
พระอาจารย: แตเจตนามันมีอยู ในการบัญญัติหรือกําหนดใหขับ
ชิดซายหรือขับชิดขวานั้น มันมีวัตถุประสงค ซึ่งเปนธรรมะ ก็คือเพื่อ
ความเรียบรอยในการเดินทาง ใหมันแนลงไปวาใครจะไปทางไหน

ผูหวงสถานการ: ตรงนี้ ถามองในความเห็นของผม มันก็คือวา เรื่องของ
การเสียภาษีมันก็เปนเรื่องกติกาที่คิดขึ้นมา เปนกติกาที่มนุษยตกลง
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กันวา ถาเผื่อขายหุนในตลาดไมตองเสียนะ แตถาอยางนี้ๆ ตองเสีย 
และกฎเกณฑตางๆ อันนี้มนุษยคิดขึ้น เพราะฉะนั้น ผมเขาใจวามัน
ไมเปนกฎธรรมชาติ มันเปนกฎสมมติ...
พระอาจารย: นี่กฎมันสมมติชัดๆ มันชัดอยูแลว

ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ตรงนี้แหละครับท่ีจะเปนปญหา เพราะวาวันนี้
ถาผมเปนนายกฯ ผมบอกวา ก็ในเมื่อกฎนี้เปนกฎที่มนุษยเราสมมติ
ขึ้น แลวผมก็ทําทุกอยางใหถูกตามกฎนี้ ถูกกฎหมดเลย คือในกรณี
ของนายกฯ นี่ ถาเราเอาตามกฎหมาย เอาเฉพาะตัวหนังสือไปจับน่ี 
ก็ถูกหมดเลย แตถาเอาเจตนาจริงๆ ลึกๆ นี่ มันคือเขาเจตนาเลี่ยง 
โดยอาศัยกติกาที่มนุษยคิดขึ้นมา คือตัวกฎหมาย เขาเลี่ยงโดย
อาศัยกติกา ในแงกฎหมายคือความถูกตอง

ทีนี้ ในกรณีอยางนี้นะ เขาก็บอกวา อาว… ในธรรมาธิปไตย
ของผมนี่ สมมติผมเปนนายกฯ ผมบอกวาผมทําถูกตองแลว 
เพราะวา ในเมื่อกติกานี้มนุษยคิดขึ้น ผมก็ทําตามกติกาแลวนี่ 
ธรรมาธิปไตยของเขาแบบนี้จะไดหรือเปลา
พระอาจารย: ก็ไดบอกถึงหลักไวแลววา กฎมนุษยหรือกฎคนทํา
นั้นเรามีไว เพื่อสนับสนุนใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลข้ึนมาในสังคม
มนุษย แตทีค่ณุพดูมานัน้ มนัตรงขามเลย มนัชดัอยูแลววา เขาไมได
มุงธรรมแลว แตเขามุงเอากฎหมายหรือกฎมนุษยนั้นมาสนองการ
หาผลประโยชนของตวัเอง หมายความวา เขามองทีว่าทาํอยางไรฉนั
จะได เออ… ใหกฎนีม้นัเขาทางของฉนัเถอะ ฉนักเ็อา แทนทีจ่ะนกึวา 
ทาํอยางไรจะใหเกดิประโยชนสวนรวม

กฎมนุษยนัน้คนทาํขึน้มา เปนสมมต ิใช แตเจตนาเปนของจรงิ
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ผูปกครองตองดูแล ใหกฎคนทํา นําสูผลตามกฎแหงธรรม
เรื่องนี้คงตองย้ําตองพูดทวนซ้ําอีก ตองขอใหเขาใจชัดใหได
อยางที่บอกแลววา กฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํานี้ เรา

บัญญัติจัดตั้งหรือตราขึ้น เพื่อใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลเปน
ประโยชนแกมนุษย* เชน เพือ่ใหคนอยูกนัเปนสขุสงบและใหสงัคม
เจรญิมัน่คง โดยมกีตกิากนัมใิหคนทาํชัว่ และใหคนทีท่าํชัว่กไ็ดรับผล
ชัว่ดวยการถกูลงโทษ

พรอมกนันัน้กม็กีฎเกณฑขอกําหนดในการสรางสรรค เชน ใน
การกอสราง การคาขาย การรกัษาพยาบาล การบรหิารกจิการตางๆ 
ฯลฯ จะตองทาํอะไร จะตองไมทาํอะไร อยางไร ในขอบเขตแคไหน 
เปนตน และถาละเมิดหรือทาํไมไดผลตามที่กาํหนดนั้น จะจัดการ
ดาํเนนิการอยางไร

กฎหมาย ซึ่งเปนกฎคนทํานี้จะมีความหมาย ก็ตอเมื่อมันชวย
ผลักดันหนุนนํากํากับใหเกิดผลขึ้นตามกฎแหงธรรม ในการทําให
เกิดความถูกตองดีงามและประโยชนสุขที่มุงหมาย

อยางที่วาแลวอีกนั่นแหละ คือ จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย
เจตนาไมผอง หรือดวยทั้งสองอยางก็ตาม มีบอยๆ ที่กฎคนทําไมยัง
                                                                                
* ความหมายนัยลึก ของกฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํา ที่ทานเรียกวา “วินัย” นั้น 
ก็คือ การที่มนุษยนี้มีปญญารูเขาใจกฎธรรมชาติหรือกฎแหงธรรมแลว จึงเอาตัวเขาไป
รวมเปนปจจัยในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของกฎธรรมชาตินั้นดวย โดยใชกรรมคือการ
กระทําของตนผลักดันใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยดําเนินไปยังผลที่หมายตามเจตจํานง
ที่สนองเจตนาของตน ทั้งนี้ ดวยการบัญญัติจัดตั้งหรือตราขอท่ีจะพึงทําและไมทําข้ึนให
สอดคลอง อันเรียกวาเปนกฎ กติกา กฎหมาย ฯลฯ คือ “วินัย” นั้น
สมมติ และบัญญัติ ของมนุษย จึงมีผลจริงข้ึน ดวยการมาบรรจบกับสภาวะที่เปนจริง

ของกฎแหงธรรม ดวยประการฉะนี้
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ผลสัมฤทธิ์ตามกฎแหงธรรม เบี่ยงเบนไป หรือถึงกับกอผลรายตรง
ขามกับความมุงหมายที่เปนหรือพึงเปนเจตนารมณของมัน

เหตุใหไมสัมฤทธิ์อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนของการบัญญัติ หรือ
ในขั้นปฏิบัติการคือนําไปใช ก็ได

จึงมีกฎหมายที่บัญญัติอยางดี และนําไปใชใหไดผลท่ีดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติอยางดี แตนําไปใชใหไดผลท่ีไมดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติไมดี และนําไปใชใหไดผลท่ีไมดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติไมดี และไมนําไปใชใหไดผลท่ีไมดี
ตรงนี้แหละที่ตองทราบวา มันเปนธรรม(ในแงหนาที่)ของผู

ปกครอง ที่จะดูแล จัดการ ดําเนินการ ใหมั่นใจที่สุดวา การบัญญัติ
และการใชกฎหมาย(กฎคนทํา)นั้น จะใหเกิดผลที่มุงหมายตาม
กฎธรรมชาติ(กฎแหงธรรม) อยางมีประสิทธิภาพที่สุด

จะเปนอยางนั้นได ผูปกครองตองทั้งมีปญญาที่พอ (รูเขาใจ
ชัดเจน เทาทัน ทั่วตลอด) และเจตนาที่ผอง (สุจริต ใฝความจริงถูก
ตองดีงาม มุงเพื่อประโยชนสุขของประชาชน)

ขอสําคัญท่ีสุดอยูที่วา จะตองโยงกฎหมายที่เปนกฎคนทํา ให
ถึงกฎแหงธรรมใหได คือตองเอาความไดผลตามกฎแหงธรรม เปน
ตัวตัดสินความใชไดหรือความชอบธรรมของกฎหมาย

ถาไมอยางนี้ กฎหมายก็ไมมีความหมายอะไร อาจจะถึงกับ
เปนเครื่องมือทํารายเบียดเบียนกันก็ได

เหมือนกับวา เราตองการใชน้ําและจะทําใหมีน้ํามาถึงเราเพื่อ
พรอมทีจ่ะใชไดตลอดเวลา ทนีีเ้รามปีญญารูธรรมดาธรรมชาตขิองน้าํ
ทีเ่ปนของเหลวและมกีารไหลไปไดอยางไรๆ (กฎแหงธรรม) เรากจ็งึวาง
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ระบบตดิตัง้ตอเดนิทอนํ้าจากแหลงน้าํมาถงึทีเ่ราอยูอาศยั (กฎคนทาํ/
กฎหมาย) เรากท็าํตามนัน้และมนี้าํทีจ่ะใชไดตามประสงค

แตบางท ี เราอาจจะจดัหาทอนํ้ามา หรอืดงึเอาทอนํ้าออกมา
จากระบบทีต่ดิตัง้นัน้ แลวแทนทีจ่ะใชมนัเปนเครือ่งนาํน้าํมา เรากลบั
ใชมนัเปนเครือ่งมอืตอสูกนัหรอืทํารายคนอืน่

โดยนยันี ้ทอนํ้าอาจกลายเปนไมพลองสาํหรบัใชตกีนัได ฉนัใด 
กฎหมายก็อาจกลายเปนเครื่องมือประทุษรายเพื่อนมนุษยและ
ทําลายสังคมได ฉันนั้น

จะเห็นวา บางครัง้ แทนทีจ่ะใชกฎคนทําเปนเครือ่งสือ่หรอืชวย
หนุนใหเกิดผลตามกฎแหงธรรม คนกลับใชกฎคนทํานั้นเปนเครื่อง
หาชองหลบหนจีากผลท่ีจะพงึเกดิขึน้ตามกฎแหงธรรม

พดูงายๆ ถากฎหมายไมสื่อธรรม มันก็กลายเปนเพียงกระบวย
ไวตักเอาผลประโยชนใหตัว หรือเปนกระบองไวตีหัวคนอื่น อยาง
นอยก็เปนเพียงกระบวนวิธีที่จะหลบหลีกหลอกลอเลนแงกัน



- ๔ -
ธรรมาธิปไตยของผูปกครอง

ธรรมของนักปกครอง กับ ธรรมของนักธุรกิจ
ผูหวงสถานการ: อยากจะเจาะที่กฎหมายภาษี
พระอาจารย: กฎที่จัดตั้งเปนกฎหมายภาษีแบบที่พูดถึงอยูนี้ เขา
วางไวเพื่อรักษาประโยชนของประเทศของตัว บางทีก็เพื่อจะเอา
เปรียบกันในการแขงขันระหวางประเทศ คือมุงวาฉันจะหาหรือ
รักษาผลประโยชนของประเทศของฉัน ฉันก็เลยวางกฎหมายแบบนี้

ถาจะวากันในแงของความเปนธรรมระหวางประเทศ ก็อีก
เรื่องหนึ่งนะ คือในระดับสากล กฎหมายนี้อาจจะไมเปนธรรมก็ได 
แตเอาละ เพื่อผลประโยชนของประเทศของตัวๆ เราและเขาก็วาง
กฎหมายกันแบบนี้

คนที่ปกครองก็ตองรูแลววากฎหมายนี้วางไวเพื่อผลประโยชน
ของประเทศของใครของมัน ตัวเรานี้มีหนาที่ปกครองประเทศ ซึ่งจะ
ตองรักษาผลประโยชนของประเทศของตัวเองในระดับท่ีเปนหลัก
เปนหัวหนาเลยทีเดียว

เราไมใชเปนเพียงแคชาวบานที่ไปหาผลประโยชนในการแขง
ขันระหวางประเทศนั้น แตเราเปนผูนําในการดูแลผลประโยชนของ
ประเทศของเรานะ

ฉะนั้น ตอนนี้ ธรรมหรือหนาที่ของเราก็คือ ตองมุงมั่นในการ
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รักษาผลประโยชนนั้นอยางเอาจริงเอาจัง ถึงขนาดที่วา อะไรที่แมจะ
เปนผลประโยชนแกตัวเอง เราก็ตองสละได ใชไหม? เพราะวาเปา
หมายมันอยูที่ธรรม

แลวในที่นี้ก็คือธรรมของผูปกครองวา ตองทําเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน ตองทําใหแกบานเมือง จนกระทั่งแมแตประโยชน
สวนตนก็สละได อยางที่ทานเดิมพันพระชนมชีพดวยยุทธหัตถี

ตรงนี้แหละ ตองถามวา เจตนารมณที่วามานี้มีไหม นี่คือ
ธรรมาธิปไตย ไมใชไปดูแคจะเอาแงเอามุม แตตองดูเจตนารมณที่
มุงธรรม มุงเอาความจริงความถูกตองดีงาม ทําเพื่อประเทศชาติ 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ดูวาอันนี้มีไหม

ผูหวงสถานการ : ถามลึกลงอีกนิดหนึ่ง ถาผมเปนนักธุรกิจ ไมไดมี
สถานะในการเปนผูปกครอง เหมือน DTAC ในการขายหุนก็ใช
กติกานี้ คือดอกเบี้ยอันนี้ อันนี้จะถือวาผิดธรรมดวยหรือเปลา
พระอาจารย: ผดิ แตไมจงัๆ หมายความวา เมือ่เขารกัษากตกิาไมให
ผดิกฎหมายทีเ่ปนกฎมนษุย เขากย็งัไมผดิธรรมในระดบัคนทัว่ๆ ไป

แตขางในใจ เขาคงมีปญญาที่รูอยูกับตัววา ในแงความถูก
ตองชอบธรรมเพื่อประโยชนที่แทจริงของชีวิต ของสังคมประเทศ
ชาติประชาชน ตลอดจนของโลกของธรรมชาติ การตัดสินใจและทํา
การของเขาจะมีผลในทางดีหรือรายหรือไมอยางไร ถารูอยูเห็นอยูวา
มันจะมีผลราย เขาก็ผิดธรรมในระดับน้ี มากนอยตามสถานะและ
อัตราที่รูที่เปน

อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ เราไมคาดหวังจากคนทั่วๆ ไป ผูโนนผูนี้
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มากนัก คือเราไมไดถือวาเขาตองถือธรรมของผูปกครองประเทศ 
เขาไมไดอยูในฐานะที่ตองถือธรรมของผูปกครอง ที่ตองทําหนาที่
ของผูปกครอง เขาจึงพนไป

เรายังตองกาวไปอีก สูความเปนธรรมและสันติสุขที่สากล
อยางที่วาแลว ธรรมมีหลายระดับ เชน ธรรมของคฤหัสถ 

ธรรมของพระภิกษุ ธรรมของแพทย ธรรมของนักธุรกิจ ธรรมของ
ผูปกครองประเทศ ฯลฯ

ในหลายเรื่อง พระจะไปทําอยางชาวบาน ก็ไมได อาจจะถึง
กับถูกมองวาไมเปนพระ แลวในกรณีที่เขาเปนผูปกครองประเทศ ก็
ตองตั้งอยูในธรรมของผูปกครองประเทศ ใชไหม

ทีนี้ หลักการของนักธุรกิจน้ัน ถือผลประโยชนของตัวเองเปน
ใหญ โดยที่วาแมจะไมถูกธรรมมากนัก ไดแความันไมไปเบียดเบียน
คนอื่นชัดๆ เขาก็เอา เพราะวากฎหมายยอมรับความเปนจริงของ
มนุษยอยางนี้ คลายๆ กับวา คนออกกฎหมายก็ยอมรับในเรื่องของ
ผลประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งสนองความโลภของบุคคล ที่สงผลพลอย
ไดเปนประโยชนตอประเทศชาติสังคมบาง ก็เลยยอมให

หมายความวา คนออกกฎหมายที่ฉลาด เขายอมใหแกเร่ือง
ของความโลภที่เปนกิเลสของมนุษยอยูบาง บางทีเขาเปดทางให
ดวยซ้ํา โดยที่วาบางทีก็ใหมีความเปนธรรมในระดับมุงประโยชน
ของประเทศของตัวเอง แตไมไดคํานึงถึงประเทศอื่น บางทีมุงเอา
เปรียบประเทศอื่นดวยซ้ํา

คือ ในระหวางประเทศนี่ กฎหมายอันนี้ๆ ยอมหรือเอื้อใหพอ
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คาของเราไดผลประโยชนดีกวาพอคาตางประเทศ หรือวาในเวลาไป
แขงขันระหวางประเทศ ก็ใหมีโอกาสดีกวา แลวพอคาก็มุงเพียงแค
วาปฏิบัติใหถูกกฎหมายนั้น ก็พอแลว

แตเมื่อใครเปนผูปกครองประเทศ ถาเขาละเลยธรรมของผู
ปกครองประเทศ เขาจะถือหลักการของนักธุรกิจแบบนั้น มันก็ผิด
ธรรมของผูปกครอง

ผูหวงสถานการ: จริงๆ ผมมองวา แมเปนนกัธรุกิจแตไมไดเปนผูปกครอง
นี่ ผมพยายามใชแงมุมทางกฎหมายหลบเลี่ยง ผมก็ไมเปนธรรม
พระอาจารย: ก็ผิดไปตามอัตรา คือนอกจากตองรูวาเปนธรรมใน
ระดับไหนแลว ในแตละกรณี มันก็เปนสัมพัทธดวยวา เขาตัดสินใจ
โดยถอืประโยชนตนแคไหน โลกาธปิไตยแคไหน ธรรมาธปิไตยแคไหน

ผูหวงสถานการ:  ถึงบอกวา ในแงของผมที่เปนนักธุรกิจ สังคมไมได
คาดหวังจากผมในระดับท่ีเทากับผูปกครองประเทศ
พระอาจารย: สังคมไมไดคาดหวังดวย และตนเองก็ไมมีหนาที่
รักษาธรรมขั้นนั้นดวย เพราะวาถาเขาอยูในสถานะเปนผูปกครอง
ประเทศ ก็ตองถือธรรมของผูปกครอง เมื่อเขาเปนนักธุรกิจ เขาก็ถือ
ธรรมของนักธุรกิจ อันน้ีเปนธรรมดาอยูแลว

แตควรมองใหกวางใหไกลมากกวานี้ จากที่พูดมา จะเห็นวา 
ผูปกครองที่ยิ่งใหญในอดีตไดทําการทุกอยางเพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชนของตน และในอดีตนั้น แมวาความ
สัมพันธระหวางประเทศยังไมมากนัก การเบียดเบียนระหวาง
ประเทศก็ไดมีตลอดมา ผูปกครองประเทศก็ตองดูแลประเทศชาติให
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สงบสุขปลอดพนจากการรุกรานของตางประเทศดวย
ครั้นมาบัดนี้ ถึงยุคโลกาภิวัตน มีการติดตอถึงกันท่ัวโลกเปน

เรื่องสามัญ ในการสัมพันธระหวางประเทศนั้น มีการคาขายและกิจ
กรรมทุกอยางทางเศรษฐกิจตอกัน แลวก็มีเรื่องความไมเปนธรรม
จากการเอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนการรุกรานแอบแฝง เปน
ปญหาเรื่อยมา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหโลกไมมีสันติภาพ

ในภาวการณอยางนี้ นกัปกครองผูยิ่งใหญ จะตองกาวตอไป 
และกาวออกไป ในการเพียรพยายามแกปญหาระหวางประเทศ โดย
เฉพาะในการเสริมสรางความเปนธรรมในระดับสากล เพื่อใหโลกมี
สันติภาพและใหมวลมนุษยมีสันติสุข

คนไทยไมควรติดจมกันอยูแคปญหาจุกจิกในวงแคบที่แสน
จํากัด แตควรพัฒนาจิตใจและปญญาอันกวางใหญไรพรมแดน เพื่อ
สรางเสริมแผขยายประโยชนสุขของประชาชนไทยรวมกับคนทั้งโลก

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง
ผูหวงสถานการ: กรณีอยางนี้คลายวาจะเปนเรื่องความบกพรองของ
กฎหมาย กฎหมายมันไมมีที่จะ perfect มันออกมาอยางนี้ๆ มันก็มี
ชองโหว
พระอาจารย: จึงตองมีการปรับแกกฎหมายกันเรื่อย อันนี้เปน
ธรรมดา ไมตองหวงหรอก มีแตวา ขอใหผูออกกฎหมายและผูใช
กฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถาทําไมถูก 
มันก็กลายเปนวามามุงหวังอํานาจเพื่อจะใชสนองการหาประโยชน
ตน ซึ่งผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง
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ตอนนี้เรากําลังมองธรรม ซึ่งเปนหนาที่ของผูปกครอง คือ ทุก
คนที่อยูในสังคมประชาธิปไตย ก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรม
อยางนอยก็เห็นแกประโยชนสุขของสังคมสวนรวม ที่จะรักษาสังคม
ที่ดีงามไว แตระดับของความรับผิดชอบ ที่เปนธรรมของแตละบุคคล
จะแคไหน กต็องวากนัไปเปนขัน้ตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน

แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมที่จะตองรับผิดชอบในฐานะที่
เปนราษฎรของสังคมประชาธิปไตย เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของ
ราษฎรที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือประเทศประชาธิปไตยนี้
คืออะไร และตองใหประชาชนทุกคนมีธรรมนี้ใหได แลวก็ใหเขาเอา
ธรรมนี้เปนเกณฑในการตัดสินใจ แคนี้เขาก็เปนธรรมาธิปไตย

ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกตั้ง ก็แค
ราษฎรตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเทานั้นแหละ แผนดินก็พลิกเลย
ใชไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉมโผลหนาขึ้นมาเลย

แตนี่ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็ยังทําไมไดแมแตขั้นพื้นฐาน แคการ
เลือกตั้ง ก็วนเวียนกันอยูที่อัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตย แลวจะเจอ
หนาประชาธิปไตยไดอยางไร

นี่นะ ธรรมาธิปไตยมันสําคัญตรงนี้ มันสําคัญที่เปนเกณฑการ
ตัดสินใจในกิจกรรมทุกอยางของประชาธิปไตย เปนตัวกําหนดการ
ใชอาํนาจตัดสินใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีความ
สาํคญัในขัน้รากฐานทีส่ดุ เปนตวัแกน เปนตวัยนั เปนตวัสาํเรจ็เดด็ขาด

ผูหวงสถานการ:  เพราะฉะนั้น ในการนําเสนอความคิดครั้งนี้ ก็ควร
เสนอในแงที่ใหทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเอง
พระอาจารย: ใช ตองแยกใหชดัวา ธรรมาธปิไตยนี ่ เปนเรือ่งปฏบัิติ
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การของตวับคุคล ซึง่แนนอนวา ในทีส่ดุ ทกุคน แมแตคนที่ไมเปนตัว
ของตัวเอง ก็ตองตัดสินใจดวยตนเอง แมแตอยางงายทีส่ดุ คนทีเ่ชื่อ
คนอื่น ก็ตองตัดสินใจเองที่จะเชื่อ และในการตัดสินใจนั้น ถาจะให
ไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุกคนตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตยที่วานี้ หมายถึงประชาธิปไตยที่ดี หรือท่ีพึง
ปรารถนา ไมวาคุณจะเปนราษฎร หรือเปนผูปกครอง ถาจะให
ประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเองตองมีธรรมาธิปไตย

โดยเฉพาะถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง 
ตองทําหนาที่ของผูปกครอง

คุณก็สํารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบน
ฐานแหงอํานาจ แตคุณไดใชอํานาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของผู
ปกครอง ใชหรือไม นี่มันตองวัดกันเลยที่เกณฑการตัดสินใจ

ธรรมของผูปกครอง ทุกแหงมองหาทั้งนั้น
ธรรมซึ่งเปนคุณสมบัติและหนาที่ของคนที่อยูในสถานะและ

บทบาทตางๆ เชน ธรรมของผูปกครอง ธรรมของสมณะ ธรรมของ
แพทย เปนตนนี้ คนปจจุบันที่อยูกับแนวคิดตะวันตก โดยเฉพาะ
พวกฝรั่งเอง ก็พูดถึงคํานึงกันมาก แตเขามักใชคําวา “จริยธรรม” ซึ่ง
มีความหมายตางเฉพาะ (ตามแนวคิดที่ฝร่ังเรียกวาแบบแยกสวน)

ยกตัวอยาง เชน ฝร่ังมองวา นักปกครองตองมีจริยธรรมบาง
อยางพิเศษหรือเครงครัดเหนือกวาคนทั่วไป เพราะความคิดวินิจฉัย 
(judgement) ของนกัปกครอง อาจชีน้าํ ผนัเบนชะตากรรม ตลอดจน
ตัดสินความเปนความตายของประเทศชาติ เขาจึงจะตองงดความ
ประพฤตบิางอยาง และเวนจากความเกีย่วของกบักจิการบางประเภท 
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เชนที่มีผลประโยชนซึ่งอาจสงผลกระทบตอการคิดวินิจฉัยนั้น
ดวยเหตทุีว่ามา นกัปกครองและนกัการเมอืงจงึตองมมีาตรฐาน

ทางจริยธรรมบางอยางสูงกวาเกณฑทัว่ไป ซึง่เขาใชคาํวา “higher 
standard” คือใชมาตรฐานที่สูงกวา แตก็ชอบธรรม ไมถือวาเปน
มาตรฐานสองชั้น (double standard)

ดังนั้น จึงปรากฏวา นักการเมืองฝรั่ง บางทีทั้งท่ีมีความ
ประพฤติเสียหายในขั้นที่ไมถือเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับคนทั่วไป 
แตก็ถูกลงโทษหรือถูกถอดถอนสถานะ

ตัวอยางไมนานนักนี้ คือ เมื่อป 1989 (พ.ศ.๒๕๓๒) 
ประธานาธิบดี George Bush (คนพอ) พอเขาดํารงตําแหนงใหมๆ 
ก็เสนอชื่อ นาย John Tower เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
แลวกต็องเสยีหนา เพราะวฒุสิภาตขีอเสนอน้ันตกไป โดยอางเหตผุล
ขอสาํคญัวา John Tower เปนคนขีเ้หลา*

ถงึแมวาประธานาธบิด ี George Bush จะสูเตม็ท่ี และ John 
Tower เองก็ถึงกับกลาวคําปฏิญาณวา ถาไดรับฉันทานุมัติเขาดํารง
ตาํแหนง จะเลกิสรุา วฒุสิภากห็ายอมไม กลายเปนกรณแีรกใน ๓๐ ป
ทีบุ่คคลซึง่ประธานาธบิดขีอตัง้ในตาํแหนงสาํคญั ไมไดรับฉันทานุมัติ
จากวุฒิสภา ตองเปลี่ยนคนใหม (ไดแก Richard B. Cheney)
                                                                                
* คาํแถลงเหตผุล ทีม่ใีนรายงานขาวของ น.ส.พ. Time ฉบบั March 06, 1989 ตอนหนึง่วาดังนี้

“More important, for a handful of posts such as Secretary of State or
Defense, CIA director and National Security Adviser (and, of course,
President), a higher standard is legitimate. A Secretary of Education or
Labor, or for that matter a Senator or Congressman, who overindulges is
unlikely to damage the nation if a sudden crisis breaks. A Secretary of
Defense or CIA director who lacks a clear mind, steady nerves and cool
judgment could cause a disaster.” (อักษรหนา เปนตัวเนนโดยผูเรียบเรียงหนังสือนี้)
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ในเรือ่งความประพฤตทิีเ่หมาะสมกบัสถานะและบทบาทหนาที่
ของตนนั้น นอกจากแงที่อาจจะตองมีมาตรฐานทางจริยธรรมบาง
อยางสงูกวาเกณฑทัว่ไป (higher standard) แลว อกีแงหนึง่กอ็าจจะ
ตองมีจริยธรรมจาํเพาะสาํหรบัสถานะและบทบาทหนาที่นั้นๆ ดวย 
ดังเชน สมาชิกวุฒิสภาก็มี senatorial ethics นักหนังสือพิมพก็มี 
journalistic ethics ตลุาการกม็ ีjudicial ethics เปนตน

ดังตัวอยาง เคยมีกรณีเสียจริยธรรมที่ลือลั่นมาก คือ เมื่อ
เดือนธันวาคม 1954 (พ.ศ.๒๔๙๗) Senator McCarthy ผูเดนดัง ได
เดนิถอยสูความมอดมวยทางการเมอืง (political demise) เนือ่งจาก
วุฒิสภาอเมริกันไดลงมติประณามเขา วามีความประพฤติไมสมควร
แกสมาชิกวุฒิสภา (conduct unbecoming a senator) โดยใน
แถลงมติของวุฒิสภาใชขอความวา “ทําการขัดตอจริยธรรมของ
สมาชิกวุฒิสภา…” (…acted contrary to senatorial ethics…)

ฝร่ังตัง้ศพัทเฉพาะขึน้มา เรยีกวา ethics แลวกแ็ยกออกไปเปน 
senatorial ethics บาง journalistic ethics บาง เปนตน และความ
หมายกแ็ปลกออกไปตามแนวคดิแยกสวนของเขาอยางทีว่าแลว

เมื่อคนไทยซึ่งมีพื้นฐานความเขาใจตางกับฝร่ัง แตไปคิดตาม
แนวทางของถอยคําฝรั่งนั้น แลวแปล ethics ออกมาเปนคําไทยวา 
“จริยธรรม” ก็เกิดเปนคําใหมขึ้นมา พรอมกับเริ่มเกิดความเขาใจไม
ชัดเจน พอใชกันไปใชกันมา ในที่สุดก็คลุมเครือและสับสน

แตถาวาตามหลักของเราเอง ก็ใชคําเดียวงายๆ วา “ธรรม” ซึ่ง
ในกรณีนี้ แปลงายๆ วา “หนาที่และคุณสมบัติ” หรือ “หนาที่และ
คุณธรรม” จากนั้นจะพูดถึงธรรมของใคร ก็วาไป เชนวา ธรรมของ
ผูปกครอง ธรรมของตุลาการ ธรรมของนายจาง เปนตน
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อยางของเรานี้ มองดูนาจะชัดเจนดี ไมเห็นจะนาสงสัยวา
ทําไมคนพวกตางๆ นั้น จึงตองมีธรรมของตนๆ ที่แตกตางกัน และไม
เกิดความรูสึกวาจะเปนมาตรฐานสองชั้นแตอยางใด

ดูกันงายๆ วา บุคคลใดๆ ไมวาใครก็ตาม เมื่อมาเปนตุลาการ 
ก็จะตองประพฤติตัวอยางนี้ๆ ซึ่งแมจะเปนมาตรฐานความประพฤติ
ที่สูงกวาคนทั่วไป (higher standard) กไ็มเปนมาตรฐานสองชัน้ (ไม
เปน double standard)

แตถาคนทัง้หลายทัว่ไปหรอืคนพวกหนึง่มาเปนตลุาการแลว ถกู
กําหนดใหตองประพฤติอยางนี้ ในขณะที่บุคคลบางคนบางพวกมา
เปนตลุาการโดยไมตองประพฤตอิยางนัน้ นีจ่งึจะเปนมาตรฐานสองชัน้ 
(double standard)

ธรรมของผูปกครอง ตามครรลองราชประเพณีไทย
ผูหวงสถานการ: ตอนนี ้ธรรมะของผูปกครองทานพอจะชวยแนะนาํ…
พระอาจารย: พูดงายๆ แบบรวบรัด คือ ตองมุงเพื่อประโยชนสุข
ของสวนรวม ของประเทศชาติ ของประชาชน

ที่จริง ธรรมะของผูปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา ทาน
แสดงไวมากมาย มทีัง้คาํสอนแบบบรรยาย ทัง้ขอความสัน้ๆ เปนคติ
อยางที่เราเรียกกนัวาสภุาษติ และหลกัธรรมทีจ่ดัเปนหมวดๆ ตาม
จาํนวนขอธรรมในแตละชดุ

ในประเพณกีารปกครองของไทย ถอืมาวา พระมหากษตัรยิ ซึง่
ทรงเปนผูปกครองราชอาณาจกัร ทรงปฏบัิตหิลกัธรรมสาํคญัจาํนวน
หนึง่ทีแ่สดงไวในพระไตรปฎกและอรรถกถา ซึง่นาํมาจดัใหพราหมณ
อานประกาศในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ถาจะใหสะดวก กย็กหลกั
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ธรรมเหลานีม้าเปนคาํตอบไดเลย
หลกัธรรมสาํคญัในการปกครอง ทีป่ระกาศในพระราชพธิบีรม

ราชาภเิษก เทาทีน่กึไดขณะนี ้ไดแก ราชธรรม ๑๐ (คอืทศพธิราชธรรม) 
จกัรวรรดวิตัร ๑๒ ราชสงัคหวตัถ ุ๔ และ ราชพละ หรือ ขตัตยิพละ ๕

แคนีก้ไ็มนอยแลว*

ทัง้หมดนี ้ ถอืไดวามสีาระทีส่รุปอยูในพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก (๕ พ.ค. ๒๔๙๓) นัน้เอง ทีว่า*�

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม
เพ่ือประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”

                                                                                
* ยังมีหลักธรรมหมวดตางๆ อีกมากมาย ที่ถือวาผูปกครองพึงปฏิบัติ เชน พรหมวิหาร ๔, 
สังคหวัตถุ ๔, การเวนอคติ ๔, สัปปุริสธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๘, สาราณียธรรม ๖, 
อปริหานิยธรรม ๗

†
* พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลที ่๑) ไดทรงประกาศพระราชปณธิาน
ในการเสด็จข้ึนครองราชย เม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๕ (พระราชนิพนธนิราศทาดินแดง) วา

ตั้งใจจะอุปถัมภก  ยอยกพระพุทธศาสนา
ปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี



- ๕ -
เพื่อธรรม จึงตองการปญญา

วิธีการทางปญญา คือคนหาธรรม จึงไมมีความรุนแรง
ผูหวงสถานการ: เหตุการณในตอนนี้ผมจับได ๒ ประเด็น ประเด็นแรก
กค็อืวา ตอนนี ้รัฐบาลกย็นืยนั การชมุนมุกย็นืยนั มกีารเผชญิหนากนั 
นี้เปนประเด็นแรก ประเด็นที่สอง คือการปฏิรูปการเมืองตอไป

ในแงการนําเสนอ สําหรับประเด็นแรกที่มีการเผชิญหนากัน 
เรามีหลักธรรมอะไรที่จะบอก เราควรเสนอทางออกอยางไรใหกับ
สังคม ในวิกฤติที่มันเกิดขึ้นอยางนี้ครับ
พระอาจารย: หนึ่งก็คือ ตองใชวิธีการทางปญญา ซึ่งก็คือการมุง
เอาธรรม และไมมีความรุนแรง นี้ขั้นท่ีหนึ่ง เปนขั้นพื้นฐานกอน อันนี้
เปนหลกัการทัว่ไปของประชาธปิไตย และของธรรมะดวย อนัเดยีวกนั

จากนี้ ดวยการใชวิธีการทางปญญา ก็คืบไปสูการพูดจากัน 
โดยทําขอมูลตางๆ ใหกระจางชัด ไมปกปด พูดกันโดยเปดเผย อะไร
คือความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนที่แทของชีวิตและ
สังคม ก็วากันไป แลวก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกตอง
ดีงามและประโยชนที่แทนั้น

ผูหวงสถานการ: ก็เทากับวา ใหทั้งสองฝายหันหนาเขาหากัน…
พระอาจารย: ตอนนี้ จะหันหนา หรือไมหันหนา เขาก็ถือหลักการ
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เดียวกันแลว ไมวาจะหันหนาไปทางไหน เขาก็มีหลักการที่ทําใหเปน
อันเดียวกัน

ถาจะหันหนาเขาหากัน ก็ขอใหหันใจเขาหาธรรม เมื่อหันหนา
เขามาจะไดไมตีกัน ถาทุกฝายหันใจเขาหาธรรม ก็มีความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันในทันที

ผูหวงสถานการ:  สมมติวาอีกฝายหนึ่งไมยอมถือหลักการนี้ จะวา
อยางไรครับ
พระอาจารย: เราจะไปทําอยางไรได เราก็ตองย้ําอันนี้เขาไป หมาย
ความวา ในเมื่อมีคนสองพวก เราตองย้ําใหเขาถือหลักอันนี้ ถาคุณ
ไมถือ มันก็ตองเกิดเรื่อง

ผูหวงสถานการ: คือเรานําเสนอแนวทางวาคุณตองเอาแบบนี้ หนึ่ง
คือบนฐานของอันนี้ ก็มาคุยกัน ทีนี้ถาเผื่อเขาไมคุยกัน ก็บังคับเขา
ไมได แตเรามีแนวทางใหวามันควรจะเปนอยางนี้...
พระอาจารย: เราบอกทางที่ถูกตองใหวามันเปนอยางนี้แหละ ถา
คุณจะทําใหถูก คุณก็ตองทําแบบนี้ แตถาคุณไมทํา มันก็เร่ืองของ
คุณ ใครจะไปบังคับเขาได ก็เขาจะตีกัน

เราบอกวา ถาคุณจะเปนประชาธิปไตยจริง คุณก็ตองตัดสิน
ใจบนฐานของธรรมะ ตองเปนธรรมาธิปไตย ถูกไหม คุณก็ดูซิวา
อะไรเปนหลักการ อะไรเปนความจริง อะไรเปนความถูกตอง คุณก็
พิจารณา แตคุณจะรูจะเขาใจได คุณก็ตองมีปญญา

คณุจะมปีญญาได คณุกต็องเจรญิปญญา หรอืพฒันาปญญา 
ตองมาบอกแจงชีแ้จงหาและใหความรูกนั มาเจรจากนั พดูจากัน เอา
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ขอมูลมาบอกกันใชไหม ไมเชนนั้นมันจะรูขึ้นมาไดอยางไร ปญญา
มันจะเกิดไดอยางไร

เมื่อกระบวนการแหงปญญาดําเนินไป มันก็ไมมีความรุนแรง
มนุษยในสังคมประชาธิปไตยถือหลักการเดียวกันนี้แหละ ถา

ถือหลักการนี้มันก็ไปไดแลว คือประชาธิปไตยเริ่มดวยการใชปญญา
และอยูบนฐานของธรรม ซึ่งเปนเรื่องเดียวกัน คือ ปญญานั้นมันมุง
ไปท่ีธรรม มันหาความจริง มันมุงใหเขาถึงความถูกตองดีงามและ
ประโยชนที่แท มันก็ไมใชวิธีการเบียดเบียน ตอจากนี้ขั้นตอนมันก็
เดินหนาเปนกระบวนการไปเอง เปนสันติอยูในตัว

แตทีนี้ กระบวนการที่จะเปนประชาธิปไตยมันถูกตัดตอนไป
เสียกอน เมื่อถูกตัดตอนเสียแลว มันก็เลยไปไมถึงประชาธิปไตย 
ปญหาก็เลยเกิดขึ้น นี่… ตองใหชัดตรงนี้

รฐัธรรมนญูมุงตัง้ธรรมทีจ่ะเปนหลกัของสงัคมประชาธปิไตย
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ประเด็นที่สอง ในการที่จะแกไขกติกา คือรัฐ
ธรรมนูญนี่ เรามีแนวคิดมีหลักที่จะนําเสนอในทํานองไหนดีครับ
พระอาจารย: หนึง่กจ็บัหลกัใหไดวา รัฐธรรมนูญมเีพือ่อะไร กเ็อาละ
วากันสั้นๆ เราจะปกครองแบบประชาธิปไตย มันก็ตองมีหลักมี
กติกาที่จะยึดถือรวมกัน แลวกติกาที่จะยึดถือรวมกันของสังคม
ประชาธิปไตยนี้ ก็มุงเพื่อความดีงามของสังคมเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน และเมื่อพูดใหสั้น นั่นก็คือมุงเพื่อธรรม

หมายความวา เปนหลักการของประชาธิปไตยวาเราตองมี
กติกาที่ยึดถือรวมกัน แตสังคมประชาธิปไตยก็มุงเพื่อธรรม คือเพื่อ
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ความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของสวนรวม และการที่เรามี
กติกาที่ยึดถือรวมกัน ก็เพื่อธรรมที่วานี้เอง

ถึงตรงนี้เราก็ตองมาดูละ คือ ดูวา อะไรเปนความจริงความถูก
ตองดีงามและประโยชนสุขที่พึงตองการ และหลักการวิธีการกฎ
กติกาอะไรจะใหเราลุถึงภาวะเชนนั้น นี่คือธรรมทั้งนั้น

ทนีี ้เพือ่ใหเขาถงึธรรม เราตองใชวธิกีารทางปญญา ไมใชตดัสนิ
หรือทึกทักวาไปโดยที่ยังไมทันศึกษาเรื่องใหจะแจง หรือเอาแตความ
เห็นของตัวเองโดยไมหาความรูใหชัดเจน

ตองย้ําวา อันนี้ขาดมากในสังคมไทย คือ ขาดการศึกษาหาขอ
มูลใหเพียงพอ เขาที่ประชุมก็นัวเนียกันอยูกับความเห็น ชอบให
ความเห็น แตไมหาความรู สังคมไทยเวลานี้บกพรองอยางยิ่งใน
เรื่องที่วา ชอบออกความเห็น แตไมหาความรู

สมานฉันทสําคัญตอประชาธิปไตย
อีกเรื่องหนึ่ง การที่เราเปนประชาธิปไตย เมื่อมีหลักการรวม

กันนั้น เราก็มีองคประกอบอยางหนึ่งขึ้นมาดวย คือ สมานฉันท
ขอใหเขาใจวา สมานฉันทนี้ไมไดมีความหมายวาสามัคคี มัน

เปนอีกศัพทหนึ่ง
เวลานี้บางทีเราใช “สมานฉันท” สับสนกับคําวา “สามัคคี” 

สมานฉนัทเปนปจจยัอยางหนึง่ของสามคัค ี เปนปจจยัอนัหนึง่นะ ทีจ่ะ
ใหสามคัคคีอืความพรอมเพรยีงเกดิขึน้มา ยงัไมใชตวัความสามคัคี

“สมานฉันท” แปลวา มีความตองการตรงกัน ถาคนไมมีความ
ตองการตรงกัน มันก็ไปกันไมได
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ในสังคมประชาธิปไตยนั้น คนมีความตองการตรงกันรวมกัน
คือตองการธรรม ตองการความถูกตองดีงาม ตองการประโยชนสุข
ของสังคม ตองการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข แมแตในดาน
รูปธรรมก็ตองการระบบที่จะใหทุกคนมีสวนรวม ถาอยางนี้ก็มีความ
ตองการรวมกัน เปนสมานฉันท  

เอ… ที่แกปญหาภาคใตกันนี่ ไมเห็นจะแสดงใหเห็นวาสอง
ฝาย หรือก่ีฝายที่เกี่ยวของ จะมีความตองการตรงกัน ไมเห็น
สมานฉันทปรากฏออกมาเลย ถาจะทําใหสมานฉันท ก็ตองไปทําให
สองฝายหรือกี่ฝายนั้นมีความตองการตรงกัน

นี่ก็คือ ตองชัดกอนวา ความตองการอะไร ที่จะตองใหมีตรง
เสมอเหมือนกัน

จะปฏิรูปการเมือง ผูรางรัฐธรรมนูญตองพัฒนาปญญา
ผูหวงสถานการ: ที่ผมเห็นในโครงสรางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ผมมองวาจริงๆ ตัวโครงสรางของรัฐธรรมนูญปจจุบันมันใชได คือมี
การตรวจสอบอํานาจกัน โดยใชกระบวนการในระบบประชาธิปไตย
เชนฝายคานตรวจสอบเสร็จ ก็ยังมีองคกรอิสระที่เขา design ขึ้นมา
หมด แตปญหาที่เกิดขึ้นคือการใชกฎหมาย

นายกฯ นี้เขามา เขารูวาองคกรอิสระจะเปนองคกรตรวจสอบ
ที่มีกําลังเขมแข็ง เพราะฉะนั้นเขาก็สงคนเขาไปหมดเลย มันเลยทํา
ใหองคกรอิสระเปนหมันไปหมด ตรวจสอบอะไรเขาไมไดเลย

ผมเขาใจวาโครงสรางของกฎหมายมันดีอยูแลว แตวาคนใชนี่ 
เนื่องจากเขาใชวิธีการ ใชสิ่งที่ตัวเองมีอยูทุกวิถีทางที่จะทําใหองคกร
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ตรวจสอบนี้มันออนแอลง ทีนี้ ตรงนี้ถาจะแก ผมก็ไมรูจะแกอยางไร
เหมือนกัน มันอยูที่สํานึกของคนใชกฎหมายเสียแลว
พระอาจารย: เอาละ ตรงนี้มี ๒ ประเด็น

ประเด็นหนึ่ง ก็คือ ตามที่คุณวามาน้ัน ตัวคนที่เขาไปเกี่ยวของ
ในระบบและในกระบวนการนี้ทั้งหมด แตละคนไมเปนธรรมาธิปไตย 
เริ่มตนพอคิดนะ เจตนาก็ไมดีแลว คือคิดจะเอาองคกรอิสระมาเปน
เครื่องมือสนองเจตนาในการหาผลประโยชนหรืออะไรก็แลวแตของ
ตนเอง นี่ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย และในพวกองคกรอิสระนั้น เสียงที่
เปนมติออกมา ก็ตัดสินใจไมเปนธรรมาธิปไตย

ทนีี้ สอง มันก็เปนบทเรียนแสดงวา การวางกลไกที่จะปองกัน
การรวบอํานาจยังไมรัดกุมดีพอ ก็ตองไปคิดหนักละ

หมายความวา โครงสรางทั่วไปนี่นับวาดีพอสมควร ในการที่
วาใหมีกระบวนการตรวจสอบ มีองคกรอะไรตาง ๆ มาคานมาดุล 
แตกลไกที่จะปองกันไมใหมีการเขามากุมอํานาจยังไมดีพอ ก็ตอง
สรางกลไกนี้ขึ้นมา นี่แหละตรงนี้คือจุดออน

หมายความวา ผูวางรัฐธรรมนูญก็ตองยอมรับตนเองวาตัวนั้น
มองไมถึงในบางเรื่อง เชนไปไวใจในแงนั้นๆ เกินไป แลวในเรื่องบาง
อยางก็มองดวยสายตาที่ตัวศึกษามาแบบตะวันตก ไมไดมองเห็น
แลวก็ไมไดคิดใหทัน ตอลักษณะนิสัยจิตใจของคนไทย ที่จะเอามา
ใชในการวางกลไกในระบบนี้ เพื่อจะใหรับมือกันได

เลยกลายเปนวา ไหวพริบปฏิภาณนิสัยของคนไทยไปเอา
ประโยชนจากระบบแบบฝรั่งนี้ได คือไป exploit เลย

นี่ก็แสดงวา พวกคนที่จะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็
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ตองพัฒนาปญญาของตนเองใหเพียงพอ
เรื่องนี้ตองยอมรับความจริง และไมประมาทกันใหมาก มันไม

เฉพาะความรูไมทันลักษณะจิตใจนิสัยคนไทยเทานั้นหรอก ความรู
เกี่ยวกับพื้นฐานของสังคมไทย และรากเหงาของอารยธรรมใน
ดินแดนแถบนี้ ตลอดจนสภาพปจจุบันที่เปนปญหา ก็ตองศึกษากัน
ใหเพียงพอ

ผูหวงสถานการ: ทีนี้มันตรงกันขามกับท่ีทานอาจารยพูด นักวิชาการ
เขาคิดวาฝรั่งเปนเทวดา จะบังคับคนไทย วิสัยไทย วิถีไทยใหตาม
แบบเขา
พระอาจารย: นี่แหละไดบทเรียนแลวไงเลา มันบอกวาคุณไปไม
รอดแลว

ตั้งแตเลือกตั้ง ยันรางรัฐธรรมนูญ ยังยากจะหวัง?
ผูหวงสถานการ: อยางตอนรางรัฐธรรมนูญ สสร.มีที่เรียนมาจาก
หลายชาติ มีทั้งอังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน ก็ตีกัน ตางคนตางเสนอ
โครงสราง
พระอาจารย : นี่แหละที่วามีอัตตาฯ  ตางคนเขามาตางก็มี
อัตตาธิปไตย ถือตัววาตนเองจบจากไหนๆ ก็เหิมไปบาง สงวนทาที
ดวยกลัววาตัวจะเสียทาบาง หรือจะเสียหนาแกพวกโนนนี่ เมื่อมี
อัตตาธิปไตยแรง ก็เลยทําใหการทํางานไมไดผลดี

ถาคนอยูกับปญญาที่มุงธรรม คือเปนธรรมาธิปไตยจริง จะได
ผลมาก คือไมถือตัว เมื่อเปนธรรมาธิปไตยก็มุงใหไดผลท่ีจะถึงธรรม
ก็แลวกัน คือจุดหมายมุงอยูที่จะหาความจริงความถูกตองดีงามและ
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ประโยชนที่แท เมื่อหาธรรม ก็หาปญญา เมื่อตองการธรรม ก็ตอง
เสริมสรางปญญา ตอนนี้ คุณมีคําแนะนําอยางไร ฉันฟงหมด

ถาคนมีธรรมาธิปไตยอยางนี้ ก็หมดปญหา เพราะจะไมมาถือ
พรรค ถือพวก ถือกลุม ถือแหลง ถือสถาบันอะไร แตมุงหามุงรูมุงให
ถึงธรรม เพื่อเอาธรรมเปนหลักเปนเกณฑในการตัดสินใจ เลยขาม
พนการถือตัวถือพวกไปไดหมด

เพราะฉะนั้น เกณฑตัดสินใจจึงสําคัญที่สุด ตั้งแตชาวบาน
เริ่มดวยการเลือกตั้ง ก็เอาผลประโยชนที่ ส.ส. มาใหเปนเกณฑตัด
สินใจ เมื่อเปนอยางนี้ เกณฑตัดสินใจในการเลือก สส. ก็ไมเปน
ธรรมาธิปไตยแลว แตจมกันอยูแคอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย ไป
ไมถึงธรรมาธิปไตย ที่เปนหัวใจของประชาธิปไตย

ขึ้นมากระทั่งผูรางรัฐธรรมนูญ ถาติดอยูแคยึดตัวตนเปน
อัตตาธิปไตยบาง หวั่นไหวไปตามแรงกดดัน มีอาการที่จะทําเพราะ
เอาอกเอาใจ จนบางทถีงึขัน้ทีอ่าจจะลวงภยาคต ิเปนโลกาธปิไตยบาง  
เจอปญหาของรฐัธรรมนญูทีร่างเสรจ็มา แตมไิดเจรญิปญญาจากบท
เรยีนของปญหานัน้เทาทีค่วร จงึไปไมถงึธรรมาธปิไตยบาง ถาอยางนี้ 
รัฐธรรมนูญที่ดีและการปฏิรูปการเมืองก็หวังไดยากที่จะเปนจริง

แมเปนถึงจักรพรรดิ ซึ่งปกครองคนเดียวดวยซ้ํา ทานยังบอก
วาตองเปนธรรมาธิปไตย ถาจักรพรรดิใชเกณฑการตัดสินใจเปน
อัตตาธิปไตย ก็จบเหมือนกัน เกณฑตัดสินใจของจักรพรรดิก็ตอง
เปนธรรมาธิปไตย

เมื่อประชาชนทุกคนมามีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย 
ประชาชนแตละคนนั้นก็ตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เพื่อให
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ประชาธิปไตยเปนจริงขึ้นมา

สังคมไทยเสื่อมทรุดหางไกลจากธรรมาธิปไตย?
ผูหวงสถานการ:  มันสัมพันธกัน อยางที่วา นายกฯ นี้เขาพยายามใช
อุบายตางๆ มาครอบงํา เพื่อเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหเปนบริโภค
นิยม ใหอยูภายใตการครอบงําของเขา…
พระอาจารย: นี่ก็อยูในหลักที่วามาทั้งนั้นแหละ ในเมื่อคนไมมี
หลกัเกณฑในการตดัสนิใจ มนักไ็ปตามกระแสหมด ตอนนีป้ระชาชน
จบัหลกัอะไรไมได มนัพราไปหมด

ผูหวงสถานการ:  ทักษิณทําสังคมใหกลายเปนสังคมใหมแบบทักษิณ
ทุกแงมุม
พระอาจารย: คงหมายถึงคําที่มีใครคิดขึ้นวา Taksinization?

ผูหวงสถานการ: ทีนี้ วาตามหลักการศึกษา โยนิโสมนสิการที่จะให
เปนธรรมาธิปไตยมันเกิดยาก เพราะนายกฯ นี้ เขาไปสรางสิ่งแวด
ลอมใหเปนปาปมิตรไปหมด มันไมมีกัลยาณมิตร
พระอาจารย: นี่จะกลายเปนการขยายขอบเขตของเรื่องจนกวาง
เกินไป แลวก็เปนการขยายพวงไปกับปญหาตัวบุคคล ในที่นี้จะไมใช
เวลากับการวิจารณตัวบุคคล และไมขยายขอบเขตของเรื่องออกไป
อีกละ เวลาก็ลวงไปมากแลว

เอาเปนวา ทั้งหมดนี้ พูดรวมๆ ก็จับเขาหลักการพื้นฐานที่
งายๆ ชั้นเดียวเชิงเดียวกอน บอกไปไดเลยวา ทุกคนตองตัดสินใจ
โดยเอาธรรมเปนหลัก พอคนมีหลักและอยูกับหลักได ก็ไมถูกลากไป 
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และเริ่มรักษาตัวได
ทีนี้ ธรรมะคืออะไร ก็พูดงายๆ กอน อยาเพิ่งไปพูดลึกซึ้ง เอา

แควา ธรรมะ คือความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนสุขที่แท
ลองถามซิวา ที่คุณจะตัดสินใจเลือกนี้ ถาตกลงจะเปน

ธรรมาธิปไตย คุณเห็นวาเขาเอาผลประโยชนมาใหแลวก็ชอบเขา
อยางนี้เปนธรรมาธิปไตยหรือเปลา ถาคุณจะเลือกใคร คณุรูจักเขา รู
ขอมูลท่ีเกี่ยวของดีแลวหรือยัง แลวถาจะเอาความถูกตองดีงามและ
ประโยชนสุข เราคิดถึงประโยชนสุขของคนสวนใหญ หรือมองแค
ประโยชนของตัวเอง อะไรอยางนี้ ตองชี้กันงาย ๆ ถามไปไดทันทีเลย

ผูหวงสถานการ :  กรณีเลือกตั้งนี่นะครับ สมมติวาที่หนวยเลือกตั้งนี้
๓-๔ พรรคนี่มันเลวหมด จะทําอยางไรครับ
พระอาจารย: ก็เอาที่เลวนอยที่สุด - นี่พูดไปตามหลัก ที่จริง เมื่อ
เขาใจดีแลว จะเอาธรรมาธิปไตย ก็ตัดสินใจไดเองในขอบเขตที่
กฎหมายบัญญัติไวนั่นแหละ ปญหาก็อยูที่วา เรื่องเลือกตั้งนี่ ปญหา
หมักหมมหนัก ก็ปลอยกันมาจนเสียหมดแลว คงตองแกกันใหญ

ฟงที่พูดที่ถามมานี้ เหมือนวาสังคมไทยนี้เสื่อมทรุดลงไปจาก
ธรรมะอยางหนัก ในสภาพที่เสื่อมอยางนั้น ก็สอวาคนแทบไมเอา
ธรรมาธิปไตยกันแลว และก็เปนเครื่องบอกดวยวา การฟนฟูหรือการ
กาวไปสูประชาธิปไตย จะเปนงานที่หนักหนาสาหัส



- ๖ -
หนทางสูประชาธิปไตยที่เปนธรรม

จะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม ธรรมาธิปไตยก็ตองมา
ผูหวงสถานการ:  ขออนุญาตสรุปสถานการณเพื่อจะตัดสินใจ คือ
ตอนนี้สถานการณมันเลยขั้นที่วาไปแลว โดยสวนตัวผมเองไมคิดจะ
เคลื่อนไหวตอนนี้

แตมีพระกับมีคนคนหนึ่งที่เคยรวมงานกัน เขามาบอกวา ชาว
พุทธควรจะรวมแสดงความเห็น ควรจะเขามามีบทบาท เพราะวา
เปาหมายของชาวพุทธของเราก็คือ ปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองนี่ตอง
ใหเปนการปฏิรูปอยางแทจริง ปฏิรูปใหทั้งระบอบของประชาธิปไตย
มีคุณสมบตัิของธรรมาธิปไตยใหได เกื้อหนุนสิ่งที่ผมเสนอไปนั้น

เขาบอกวา ถาอยางนั้นคุณตองไมตกขบวน เราตองแสดง
ความเห็น ทีนี้จะแสดงความเห็นอยางไรที่จะบอกวาเราก็มีสวน

แตตอนนี้อยางที่วา สถานการณมันสุกงอมเลยขั้นนั้นไปหมด 
ตางคนตางใชอบุายเอาชนะกนั เพราะฉะนัน้ผมวา ทามกลางฝุนตลบ
เราออกไปนีม่นัตองโดนมองไมแงใดกแ็งหนึง่

ทีนี้ใจผมเองผมก็อยากจะใหแนนอนกอนวาจะไปทางไหน คือ
ใจจริงผมอยากจะทาทายตรงที่วา ถาเกิดปฏิรูปการเมืองเที่ยวนี้ เลิก
กรอบตะวันตกท้ังหมด ไมตองไปคิดในกรอบรัฐศาสตรตะวันตกทั้ง
หมด คิดของเราใหดีที่สุด
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ถาเอาความเห็นของผม คิดวา เรื่องหลักอธิปไตย ๓ เรา
สามารถจะประยุกตเร่ืองธรรมาธิปไตย มายกระดับประชาธิปไตย 
คือตัวโครงสรางเองก็ทําไดครับ ตัวโครงสรางและกลไกนี่ออกแบบให
เอื้อตอธรรมาธิปไตย
พระอาจารย: พูดไปพูดมาก็วนกลับมาที่เกาอีก บอกแลววา มันจะ
สับสนและก็คลุมเครือ และคนจะยุง แลวก็กลายเปนวา พอพูดไปๆ 
มันเหมือนกับมีระบบอีกระบบหนึ่ง เรียกวาธรรมาธิปไตย แลวจะ
ปรับประชาธิปไตยใหเปนอยางนั้น ก็ยิ่งยุงใหญเลย แลวเขาจะถาม
วา จริงๆ แลว ระบบธรรมาธิปไตยมันเปนอยางไรนะ คราวนี้ก็ยุงละ 
ระบบธรรมาธิปไตยมันไมมี การปกครองคณะสงฆก็ไมมีชื่ออยางนี้

ผูหวงสถานการ: ไมใชระบอบ ผมไมเคยเขียนคําวาระบอบ
พระอาจารย: ไมใชก็ไมใช แตตามวิธีที่พูดนั้นก็คือจะไปปรับระบบ
ประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย

ผูหวงสถานการ: ยกระดับข้ึนมาใหถึงขั้นที่มีคุณสมบัติธรรมาธิปไตย 
ทุกสวนที่เกี่ยวของในประชาธิปไตยยกระดับข้ึนมา…
พระอาจารย: อันนี้ก็ไดพูดถึงแลว มันไมชัดหรอก ตองแยกแยะให
ชัด ประชาธิปไตยนั้นก็ใหเปนประชาธิปไตยที่มันถูกตอง มันก็เปน
ประชาธิปไตยที่เปนธรรมเทานั้นเอง แลวในประชาธิปไตยที่เปน
ธรรมนั้น ก็ตองมีธรรมาธิปไตยเปนแกน

ใหธรรมาธิปไตยเปนแกนของประชาธิปไตย ก็คือ คุณตองตัด
สินใจดวยธรรมาธิปไตย เพราะวาในประชาธิปไตยนั้น ไมวากิจกรรม
ไหนก็มีการตัดสินใจทั้งนั้น ถูกไหม?
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การตัดสินใจนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะวาในการทําทุก
อยางตองมีการตัดสินใจทั้งสิ้น จะเดินหนา จะขับเคลื่อนไปได ตอง
อาศัยการตัดสินใจทั้งนั้น เราก็บอกเลยวา ในทุกกิจกรรมของ
ประชาธิปไตยนั้น ใหมีการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย หรือตัดสินใจ
อยางเปนธรรมาธิปไตย

เมือ่วาถงึการปกครอง เรากพ็ดูใหเตม็วา การใชอาํนาจตดัสนิใจ
นี ้ เปนแกนของระบบการปกครอง เมือ่จะใหเปนระบบประชาธิปไตย 
ก็เอาการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเปนเกณฑ

เปนอันวา คุณตองตัดสินใจในทุกกิจกรรมของประชาธิปไตย
ดวยธรรมาธิปไตย ก็เทานั้นแหละ

ปญหามีแควา ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้ ไมเปนธรรม
ผูหวงสถานการ: ที่อาจารยพูดนี่เขาใจครับ มันใหคนเปนคนที่มี
ธรรมาธิปไตย มีเกณฑที่จะเอามาใช เอาธรรมาธิปไตยเปนเกณฑใน
การตัดสินใจ  แตทีนี้กลไกตางๆ  ทั้งหลายตามกรอบความคิด
ตะวันตกละ...
พระอาจารย: อันนั้นเราแยกศัพทไปเลย อยาไปยุง อยาไปปน อยา
เอาคําวาธรรมาธิปไตยไปใชปะปนกับศัพทของเขา เดี๋ยวมันจะไป
สับสนแมแตกับคําวาประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ที่มีการตกลง
วาประเทศไทยเราก็เอาดวย เราตองชัดแมแตวาประชาธิปไตยนั้น
เราเอาประเภทไหน แลวมันเปนอยางไร เมื่อตกลงใชแลว ก็ให
ประชาธิปไตยนั้นเปนธรรม เทานั้นแหละ
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ผูหวงสถานการ: ทีท่านอาจารยวาประชาธปิไตยทีเ่ปนธรรมนี ่ แตกลไก
ที่พัฒนามา มันมีประวัติศาสตรความเปนมาของมัน ซึ่งของเราถูก
ครอบดวยความคิดตะวันตก
พระอาจารย: ก็นั่นนะซิ

ผูหวงสถานการ ๑: อาจารยเสนอแนวคิดวาใหลมของตะวันตกหมด
ผูหวงสถานการ ๒:  ไมใชลม

ผูหวงสถานการ ๑: คือผมคิดวา การที่เขาไปเรียนทางตะวันตกมาแลว
เอามาเปนแนวคิด มันไมใชวาผิด

ผูหวงสถานการ ๒:  มนัโดนครอบงาํไง ไมคดิตอวาจะทาํอยางไรใหมนั…

ผูหวงสถานการ ๑ : อันนั้นเปนอีก step หนึ่ง แตการที่เขามีประสบ
การณไปเรียนฝรั่งเศส ไปเรียนอเมริกา ไปเรียนอังกฤษมา แลวเอา
วิธีการพวกนั้นมาเปนตุกตา เอามาเปนแบบนี้ ผมคิดวาไมผิด เพียง
แตวาจะเอามาปรับอยางไรใหเหมาะสมกับเรา เหมาะสมกับสภาพ
ของเรา
พระอาจารย: ก็นี่แหละ สรุปลงดวยคําวา “ใหประชาธิปไตยที่นํา
มาใชมันเปนธรรม” ไมรูละ คุณจะเอาแบบไหนก็ตาม แตตองใหมัน
เปนธรรม เพราะประชาธิปไตยที่จัดกันอยูในปจจุบันนี้ไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ : นี ่มันอยูแคนี้แหละ ไมใชไปสรางความคิดเรื่องระบบ
ธรรมาธิปไตยขึ้นแลวก็มางง

ผูหวงสถานการ ๑ : ในประเด็นเรื่องธรรมาธิปไตยนี้ แมจะเปน
เผด็จการ แตถาตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ก็ดี ถูกไหมครับ ถา
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อยางนี้คือ ไมอยูแคระบบ มันอยูที่การตัดสินใจ
พระอาจารย: อันนี้ตองวาเปนขั้นๆ คือ ระบบเผด็จการมันก็เปน
ธรรมาธิปไตยได  เปนอัตตาธิปไตยได  เปนโลกาธิปไตยได  
คณาธิปไตยก็เชนเดียวกัน ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน แตตกลง
ตอนนี้เราเอาระบบประชาธิปไตย

เมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตย ก็ใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และสวนรวมทีจ่ริงทีแ่ท กค็อืสวนรวมในการตดัสนิใจ โดยมี
อาํนาจตดัสนิใจดวยเชนเดยีวกนัทกุคน (ถาบอกวามสีวนรวม แตไมมี
อาํนาจตดัสนิใจดวย แลวสวนรวมนัน้จะเปนจรงิไดอยางไร)

เมื่อทุกคนมสีวนรวมในการตดัสนิใจ เราบอกวาทกุคนนัน้ตอง
เปนธรรมาธปิไตย ดงันัน้ ทกุคนตองตดัสนิใจดวยธรรมาธิปไตย

ผูหวงสถานการ: ชัดครับ ชัดเจนมาก
พระอาจารย: เขาใจนะ

ผูหวงสถานการ: ไมหลงแลว ไมหลงประเด็น
พระอาจารย: แลวมันจะแยกกันชัดไปเลย ไมตองมาสับสนกันอีก
คอืไมตองเอาศพัทและแนวคดิไปปะปนกนั ไมเอาคาํวา ธรรมาธิปไตย
ไปปนกับประชาธิปไตย ใหผิดตําแหนงผิดที่

เราบอกไดเลยวา คุณจัดการประชาธิปไตยใหเปนธรรมนะ
เวลานี้ประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวจะยกตัวอยางก็ได เชนวา คุณ
ไปยดึตดิความคดิของตะวนัตก เอาของเขามาเฉย ๆ โดยทีไ่มไดรูจริง

เราไมไดวาของตะวันตก ตะวันตกก็มีดีเยอะ แลวที่ดีนั้นบาง
อยางก็เอามาใชได บางอยางก็ไมเขากับสภาพแวดลอมของเรา มัน
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เหมาะกับของเขา อันนี้ก็วาไป มันเปนสวนของการอธิบายราย
ละเอียด แตจะอยางไรก็ตาม เมื่อจัดลงตัวแลวก็คือ ใหมันเปนธรรม

ที่จะปฏิรูปการเมือง ก็แคจะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม
ผูหวงสถานการ: นีค้วามเหน็ของผมเดมิ อยางทีว่าองคความรูยงัไมชดั 
คอืผมอยากมคีณะทาํงานซึง่…
พระอาจารย: อนันีไ้มเปนไร เปนรายละเอยีด เปนเรือ่งขัน้ปฏบัิตกิาร

ผูหวงสถานการ: ใจจริงผมไมอยากเผยแพรตอนนี้ สถานการณตอนนี้
ดูวา เราก็ไมรู จะเปนการเขาไปแทรก ตอนนี้การนําเสนอคิดวามัน
เสี่ยง มันไมคุมกับผลท่ีจะได
พระอาจารย: มันวาไดเปนขั้นตอน ในแงของการลงลึกที่เปนราย
ละเอียดก็วากันอีกขั้นหนึ่ง แตในแงที่จะพูดรวมๆ ตอนนี้เราพูดได วา
ประชาธปิไตยทีเ่ปนอยูตอนนีม้นัไมเปนธรรม เราพดูไดไหม กพ็ดูไดนี ่
มันเห็นชัดๆ อยู เรายกปญหาขึ้นมากอนก็ได โดยชี้ใหเห็นวา เพราะ
อยางนี้ๆ เราจึงบอกวาประชาธิปไตยที่เปนกันอยูนี่มันไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ: สถานการณตอนนี้เขาไมสนใจเรื่องจะปฏิรูปการ
เมือง มันยังไมถึงขั้นที่จะ…
พระอาจารย: ไมใชอยางนัน้ นีเ่ราพดูถงึปญหา คอืสภาพบานเมอืง
ทีม่อียู จะเปนรฐับาลหรอือะไรกแ็ลวแต ทีท่าํอะไรตางๆ ซึง่เปนตวัปญหา

เราอาจจะพูดเริ่มไวกอน แตตองเปนคําพูดที่ชัดจะแจงลงไป 
เรารับสมอางเขาก็ได เราไมจําเปนตองไปพูดเอง นี่นะ ใครๆ ก็เห็น
กันอยู ที่เขาพูดกันอยูนี่ ที่เขาวากันอยูนี่ พูดกันสั้นๆ ก็คือเขาบอกวา
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ประชาธิปไตยมันไมเปนธรรม
เราพูดไปเลยวา  ที่คุณวากันอยูนี่  คุณยอมรับแลววา

ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้ไมเปนธรรม จริงไหม
แลวที่วาจะปฏิรูปการเมืองกัน ดูเหมือนเปนเรื่องใหญโตนั้น ก็

คือ และก็แค จะแกปญหาประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรม โดยจะทําให
มันเปนประชาธิปไตยที่เปนธรรม ใชไหม

ผูหวงสถานการ: ถาเปนธรรมมันก็ไมมีปญหาหรอก
พระอาจารย: เอาละ เราบอกวา พวกคุณที่มาพูดกันอยูนี่ พากัน
ปรารภเรื่องปญหาประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวคุณคิดวาจะทํา
อยางไรใหเปนธรรม ตีกลับไปเลย

ผูหวงสถานการ : ผมคิดวาเอาตรงนี้จุดนี้ออกไป ถาประชาธิปไตยตัง้
อยูบนความเปนธรรม จะไมเกดิปญหา แลวเขาจะฝุนตลบอยางไร จะ
ฟงไมฟง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง

สมมติวาเราเตือนเขาแลว แนวทางมันควรจะเดินอยางนี้นะ นี่
ดีที่สุดนะ แตไมมีใครฟงเราเลย วันหลังเมื่อมีปญหา เราก็บอกเขาได
วา เราบอกคุณแลวนะ วาคุณตองเดินทางนี้ คุณไมเชื่อ มันเลยเกิด
ปญหาอยางนี้
พระอาจารย: เราพูดไวทีหนึ่งกอนได

ผูหวงสถานการ : ถาเราพูดทีหลัง เขาจะมองวา เออ! ไอนี่มาพูด
โมเม แตเราเตือนเขาแลว ไมมีใครเชื่อเลย ไมฟงเลย คือเราพูดไว
กอนแลวไง
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ปญหาคอื ตองใหสิง่ทีเ่ราพดูนี ่ทีเ่ราแนะแนวทางนี ่ตองใหเปน
ธรรมอยางทีท่านบอก สิง่ทีเ่ราพดูตองถกูตอง เปนเเนวทางทีถ่กูตอง 
ฟงไมฟงเราบังคับเขาไมได เขาจะคิดวาเราเปนฝายไหน ไมเปนไร
พระอาจารย: แลวที่เราพูดขึ้นมานี้ เราจับเอาสิ่งที่เขาวานี่ เราไมได
วาเอง

พวกคุณกําลังพูดถึงประชาธิปไตย สรุปแลวก็คือ คุณพูดวา 
ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้มันไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ: วันนี้เขาประชุมกัน เดี๋ยวเย็นนี้ ถาตกลงกันได เขา
เปลี่ยนแผนแลว … จะปฏิรูปการเมือง คือประเด็นวา ประชาธิปไตย
ไมเปนธรรม หรอืวารฐัธรรมนญูทีต่องแก ฝายคานพดูมานาน รัฐบาล
ไมยอม นี่ก็เพิ่งมายอมวาจะใหปฏิรูปการเมือง ใหแกรัฐธรรมนูญ
พระอาจารย: อันนั้นเปนเรื่องของเขา แตเราสรุปใหไดเลย

ผูหวงสถานการ: ความจริง ที่เขาวากันไมใชประเด็นหลักนะครับ
พระอาจารย: อาว... ก็ไมใชซิ เราสรุปใหเขา คือเขาพูดกันอยูนั่น 
แตเขาสรุปไมได ไมตั้งเปนประเด็นชัดออกมา

เราชี้ ให เขาเห็นวา  ที่คุณพูดกันทั้ งหมดน้ัน  คือพูดวา  
ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม จริงไหม แลวทําไมมันไมเปน
ธรรม ก็เพราะวา… อยางนั้นๆ เหมือนที่พูดกันมาแลว



- ๗ -
นาํธรรมาธิปไตยมาใหแกประชาธิปไตย

จับประเด็นใหชัดไว ไมวาวุนไปกับสถานการณที่สับสน
ผูหวงสถานการ: ปญหาเรื่องประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรมนี้ มันเกิดมา
นานแลว มันอยูทามกลางกระแสซึ่งตอนนี้ความรูสึกของเขาก็
ไลทรราชอยางเดียว วาทรราชมันจะไปอยางไร ถาเราไปตอนนี้ ผม
วามันไมคุม ความเห็นของผมนะ
พระอาจารย: มันอยูที่เราจะปฏิบัติแคไหน เราจะพูดแคไหน

ผูหวงสถานการ ๒: ไมไดอยูที่ระบบนะ มันอยูที่ตัวบุคคล มีฝายที่จะไล
กับฝายที่พยายามจะอยู

ผูหวงสถานการ ๑: ก็ชางเขาซี เปนเรื่องของเขาไง
พระอาจารย: นี่เราพูดหลักการ ไมไดพูดถึงบุคคล เราไมไปพูด
เรื่องใคร แลวก็ไมตองพูดมาก พูดนิดเดียว แตถาคําที่พูดมันตรง
เรื่องนะ มันหนัก พูดทิ้งไวเลย แลวไมตองไปทําอะไรมาก

ผูหวงสถานการ: พดูไปแลว ฟงไมฟงกช็างเขา แลวเราขดุขึน้มาพดูใหมได
ผูหวงสถานการ ๒: ถาทํา ก็ทําแบบเปนแถลงการณยอๆ
พระอาจารย: ก็แลวแต อันนั้นอาตมาไมตองออกความเห็น ไปวา
กันเอง ขอสําคัญอยูที่วา จะออกในรูปไหนก็ตามแต ก็เอาสาระที่วา
นี้เปนหลักการ เปนแนวทาง พูดใหมันเขม
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มองใหกวางใหไกล ไมมองแคคนที่อยูในวังวน
ผูหวงสถานการ: ขอผมสรุปข้ันตอนถวายทานอาจารยนิดหนึ่งครับ 
คือตอนนี้เทาที่คิดดู ทักษิณจะอยูยาก แตวาจะไปโดยวิธีไหน เวลา
เร็วหรือไมเร็ว แตคิดวารุนแรง เที่ยวนี้คงจะแรงมาก

ฝายที่จะไลมันมีหลายฝายที่ไดโอกาส เพราะวาฝายที่ไมชอบ 
กลุมคนที่เสียประโยชน พรรคการเมืองที่เสียประโยชน และฝายนัก
วิชาการ ซึ่งเปนกลาง และนักวิชาการพวกนี้สวนหนึ่งเคยทํางานให
ทักษิณ ก็รูตื้นลึกหนาบาง

อยางอาจารยชัยอนันตมาเขียนนี่ มีน้ําหนักมาก เพราะ
อาจารยชัยอนันตเคยเปนประธานการบินไทย ประธานการไฟฟา
ฝายผลิต อาจารยชัยอนันตก็รูขอมูลลึก ก็บอกวาการเลือกตั้งที่ผาน
มาบัตรเลือกตั้งมันพิมพหลายชุด ก็เปลี่ยนยกชุด

แลวกรณีที่ฉอฉล ใครๆ เขาก็สรุปวา ตอนแรกก็ยังไมคิดอะไร
มาก แตพอทักษิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือวา เริ่มท่ีจะเอาตางชาติเขามา
ครอบงําประเทศไทย ซึ่งอาจารยก็ทนไมได อยางเชนการบังคับการ
บินไทยนี่นะครับ เปดใหแอรเอเชียหลายเสนทาง และแอรเอเชีย
นายกฯ ก็ถือหุนใหญอยูในนั้นรวมลงทุนกับสิงคโปร

เวลาไปเจรจาทํา FTA กับประเทศไหน ก็ไดสิทธิพิเศษดานโทร
คมนาคม อยางบังคลาเทศกับออสเตรเลียเนี่ย แตเปนการทําลาย
รากฐาน อยางไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียนี ่พวกทีเ่ลีย้งววั นมววั
ยงัตองเททิง้เลย เพราะวามนัถกู ทีอ่อสเตรเลยีขนาดเอามาตั้งไกล 
เปนหมื่นกิโล เรายังแพงกวาเขาตั้งเยอะ...
พระอาจารย: เอาละ นี่เปนรายละเอียด เปนคําบรรยายในเรื่อง
ความไมซื่อตรง  ไมอยูในธรรมะ ของนักปกครองที่มุงเรื่องผล
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ประโยชนสวนตัว ถาวาไปก็คงยาวไปเรื่อย
ทีนี้ตอนนี้ก็คือรวมความที่มันเปนอยางนี้ เราถึงใชคําวา

“ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม” เร่ืองก็อยูที่วาตองใหคน
จับประเด็นใหได

พวกที่มายุงกันอยูนี่ บางทียังจับประเด็นไมถูกเลย ฝายหนึ่งก็
จะไลทักษิณออกใหได อีกฝายหนึ่งก็ตรงขามหรือจะตานพวกที่ไล 
ไปๆ มาๆ บางทีก็จะหาทางแคเอาชนะกัน

เรื่องที่นาจะคิดกันบางก็อยางที่วา เรามองกวางระยะยาว นี่
เขาวากันไป เราไมไดเขาไปยุงดวย คุณเลนงานกันไป ถาสมมติวา
ทักษิณออกไปจริง แลวตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหม อยางนอย
ใหสติวา ทําอยางไรจะใหคนที่จะมาแทนทักษิณ ทีจ่ะมีอํานาจใหมนี่ 
เขาจะไมเปนอยางนี้อีก

เราคิดเรื่องระดับน้ีมากกวาที่จะมายุงกับ ๒ ฝายที่ทะเลาะกัน
ขณะนี้ เราตองมองระยะยาวกวานั้น

ที่พูดกันเวลานี้ วาทักษิณเปนอยางนี้ อยางนอยกลุมหนึ่งก็วา
ไมดี ไมไดเรื่อง จึงมาไลทักษิณ แลวตอไปจะมีหลักประกันอะไรวาผู
ที่มาแทนจะไมเปนอยางทักษิณอีก เราตองทํางานขนาดนั้น ตองให
สังคมมีทางไปที่ถูก ที่จะไดผลในระยะยาว ใหเปนประชาธิปไตยที่
เปนธรรม ซึ่งมีประโยชนจริงๆ

ผูหวงสถานการ: นี่ขั้นท่ี ๒
พระอาจารย: เราตองพูดไวกอน ตองใหสติเขากอนวา คุณน่ียุงอยู
แคนีเ้องหรอื เรือ่งทีส่าํคญัคณุอยาคดิแคนีไ้มได ตองใหเขารูวาเขาจะ
คิดอยูแคนี้ไมพอ เพราะวาบทเรียนมันมีอยูแลว มันก็หมุนเวียนเปน
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วงจรกันอยูแคนี้แหละ ถาคุณทําเสร็จแลว คุณจะหมุนอยูแคนี้หรือ 
เห็นคุณหมุนกันมาหลายรอบแลว ตอนนี้กี่รอบแลว นี่ตองเตือนเขา

นี่คือ เมื่อเขามัวนัวเนียกันอยู เราตองมองใหกวางออกไป จะ
เอาแคไปตกอยูในวังวนกับเขาไมได ถาเรามัวไปยุงอยูกับเขา เราก็
ไมมอีะไรทีจ่ะชวยจะใหแกสงัคมได ทัง้ในมติกิวาง และมติไิกล

เปนอนัวา เราตองมองกวาง-คดิไกล โดยมใีจทีใ่ฝสงูอยูแลว คอื
ใฝธรรมที่จะตองเอามาเปนแกนของระบบประชาธิปไตย อันไดแก
ธรรมาธิปไตย

แตทั้งนี้ก็ไมใชหมายความวา เราจะมองนิ่งเฉยอยู ในสถาน-
การณอยางนี้ เราตองเตือนตองบอกตองพยายามใหแนวทางที่เปน
ทางออกอยางชอบธรรมแกเขา แตจะเตือนจะบอกอยางไร อันนี้คือ
เรื่องที่คณะผูมาน้ีจะตองไปคิดกัน

หายวุนเมื่อใด ควรมาจับหลักสําคัญที่เปนเรื่องกวางไกล
วนันีไ้ดพดูกนัในเรือ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตย และได

พดูถงึเรือ่งทีถ่อืวาเปนหวัใจของการปกครอง คอืเรือ่ง การใชอาํนาจ
ตดัสนิใจ ซึง่มจีดุสาํคญัอยูทีว่า ใครมอีาํนาจตดัสนิใจ คนนั้นตองตัด
สินใจดวยธรรมาธิปไตย

ทําไมธรรมาธิปไตยจึงมีความสําคัญตอการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย ก็เพราะวา เมื่อเปนประชาธิปไตย อํานาจตัดสินใจก็
อยูที่ประชาชน เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็ตองให
ประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง คือตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

นี่ แหละ  จึงตองมีธรรมาธิปไตย  เพื่ อใหประชาชนมี
ธรรมาธิปไตยนั้นเปนเกณฑในการตัดสินใจ
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ผูหวงสถานการ: เราเสนอคําวาธรรมาธิปไตยตรงนี้
พระอาจารย: ก็ใชนะซิ ชี้จุดใหเห็นชัด ไมใชวากันพราไปหมดจน
ไมรูวาธรรมาธิปไตยเปนอะไร เอาไปปะปนกับระบบการปกครองวุน
วายสับสน

ผูหวงสถานการ: สรุปยอๆ ขั้นตอนที่จะปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู
ประชาธปิไตยทีเ่ปนธรรมอยางทีท่านอาจารยวา ใหคนมธีรรมาธปิไตย
ในการตดัสนิใจจริงๆ มนัสามารถทาํกลไกได เอามาประยุกตได

พระอาจารย: การปฏิรูป ๒ ดาน ตองบรรจบกัน
หน่ึง ดานการจดัตัง้วางระบบ ตองจดักลไกอะไรตางๆ ทีจ่ะให

มัน่ใจทีส่ดุวาการตดัสนิใจจะเปนไปดวยธรรมาธปิไตย มกีารถวงดุล
และไมใหมีการมาครอบงํา เปนตน

ดานนี้ก็ไมงายเลย การวางกฎกติกา ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงไปที
เดียว ยงัมปีญหาขาดพรองมชีองโหวและบดิเบนอยูเร่ือย ซึง่จะตอง
วางใหมกีลไกทีจ่ะกาํหนดและกาํกบัใหไดผลดอียางแนนอนมัน่ใจ แต
ในทีส่ดุ การทีจ่ะใหไดธรรมรวมท้ังธรรมาธปิไตยในภาคปฏบัิต ิกม็าขึน้
ตอธรรมาธิปไตยในใจตั้งแตของคนผูบัญญัติเอง ที่จะมีคุณภาพแค
ไหน ก็เลยเปนเรื่องวนเวียน และขึ้นตอการปฏิรูปดานที่ ๒ อีกนั่นเอง

สอง ดานตวัคน ไดแกการศกึษาทีจ่ะพฒันาบคุคล ใหมคีณุภาพ
ที่จะใชเจตนาหรือเจตจาํนงที่ถกูตอง ทีจ่ะตดัสนิใจโดยเอาธรรมเปน
เกณฑ ที่เรียกวาเปนธรรมาธิปไตย

ในการตัดสินใจ ถาเราไมใหการศึกษา ไมพัฒนามนุษย เมื่อ
คนไมมีความรู ไมมีปญญา ก็งอนแงนคลอนแคลน โอนเอนไปตาม
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กระแส ถูกชักจูงหรือแมแตหลอกไดงาย หรือไมก็เฮไปตามพวก หรือ
แมกระทั่งตามเสียงเลาลือ กลายเปนโลกาธิปไตย ถาไมเชนนั้นก็เอา
ผลประโยชนของตัวเองเปนใหญ ถือทิฐิของตัว หรือมองอยูแคที่ตัว
จะไดจะเปน กลายเปนอัตตาธิปไตย การตัดสินใจของคนที่ขาดการ
ศึกษา จึงมักอยูกับอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย

ในทางตรงขาม ถาคนมกีารศกึษาทีถ่กูตอง หรือการศกึษาทีแ่ท
แลว กจ็ะเปนคนมคีณุภาพ คอืดทีัง้ดานปญญา และดทีัง้ดานเจตนา
ดังที่ไดย้ําบอยๆ

๑) มีปญญาดี คือ รูเขาใจเทาทันขอมูลขาวสารสถานการณ รู
จักคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณ แยกแยะไดวา อะไรเปนความจริง
ถูกตองดีงาม ประโยชน-มิใชประโยชน เปนตน

๒) มีเจตนาดี คือ คิดสุจริต ตั้งใจดี มุงพูดจาสื่อสารและทํา
การในทางทีจ่ะชวยเหลอืเกือ้กูลสรางสรรค เริม่แตหมายมัน่ทาํหนาที่
ของตนใหบริสทุธิบ์ริบูรณ

นีเ้ปนเกณฑอยางงายๆ ทีจ่ะใชตรวจสอบและวดัผลการศกึษา 
ดูแค ๒ ดานนีก้น็บัวาเพยีงพอ

ใหการศึกษามีคุณภาพ
ที่จะนําธรรมาธิปไตย มาใหแกประชาธิปไตย
ผูหวงสถานการ: ปจจุบันนี้ คนดูเหมือนจะหวงกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการศกึษากนัมาก
พระอาจารย: เทาทีม่องๆ กนั จะเหน็วา คนมกับอกวาการศกึษา
เวลานีเ้นนดานปญญา ใหคนมคีวามรู แตพอดกูนัจรงิ ทีว่าปญญาก็
ไมคอยตรง มกัเอาแคความรูขอมลูในวงจาํกดั บวกกบัทักษะจําเพาะ
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สวนหนึง่ ทีจ่ะเอาไปใชทาํงานอาชพี แตความมเีหตผุล มวีจิารณญาณ 
เปนตน บางทไีมไดฝกกนั

สวนดานทีส่อง คอืเจตนาหรอืเจตจาํนง มกัจะเลอืนลางหรอื
ขาดพรอง ขาดจติสาํนกึทีจ่ะใหเจตนาตัง้แนวมุงไปในทางด ีแทนทีจ่ะ
มีเจตนาเปนกุศล กลับตรงขาม คือมักเปนไปในทางคิดจองหาผล
ประโยชนใหแกตน มุงจะเสพบรโิภคบาํรงุบาํเรอ ฟุงเฟอหลงความโก
เก  ฮอืเฮไปตามกระแส มคีวามคดิผวิเผนิแคสนองคานยิม ตอกย้าํกนั
แตอตัตาธปิไตย และโลกาธปิไตย

ถาตรวจสอบวดัผลออกมาอยางนี ้ กไ็มใชแควาเดก็จะสอบตก
ในการศกึษาเทานัน้ แตระบบการศกึษาเองไดสอบตกเสยีกอนแลว

ถาคนเปนผูที่พัฒนาแลวดวยการศึกษา มีทั้งปญญาและ
เจตนาที่ดี ก็มั่นใจไดวาเขาจะใชอํานาจตัดสินใจที่เขามีในระบบ
ประชาธปิไตย ดวยการตดัสนิใจทีเ่ปนธรรมาธปิไตย

แตถามพีลเมอืงทีข่าดๆ พรองๆ ทางปญญาบาง ทางเจตนา
บาง ประชาธปิไตยกข็าดๆ พรองๆ ไมมหีลกัประกนั แลวกค็งเวยีน
วายอยูในวฏัสงสารอยางทีเ่ปนอยูนี้

สรุปวา ถาเจตนาดีแลว มีปญญาดวย ก็ตัดสินใจไดผลดี
ถามีปญญา แตเจตนาไมดี ก็เสร็จมัน ก็เอาปญญาไปใชหา

ผลประโยชนใหแกตัว และทํารายผูอื่น
ถาเจตนาดี แตปญญาไมมี ก็จบเหมือนกัน เพราะจะตัดสินใจ

ผิดพลาดโดยรูไมเทาถึงการณ แลวก็ไปไมรอด
นี่เปนจุดบรรจบของระบบการปกครอง กับธรรมะ คือความ

จริงความถูกตองดีงาม ที่เปนหลักทั่วไปอันหนึ่ง
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ผูหวงสถานการ: ปญญา กับ เจตนา นี ่เห็นเลยวาเปนเรื่องใหญจริงๆ
พระอาจารย: ไมใชดูแคปญญากับเจตนาในสวนของตัวเองเทานั้น 
แตปญญานั้นยังมองดูรูเขาใจเทาทันเจตนาของผูอื่นทั้งหลายที่รวม
อยูในระบบประชาธิปไตยดวย เชน สามารถพิสูจนเจตนาของผูที่ใช
อํานาจตัดสินใจ ดูวาเขามีเจตนาที่เปนธรรมหรือเปลา ตรงนี้เปน
เรื่องใหญเหมือนกัน

จะเห็นวา ประชาชนไมคอยมองที่เจตนา แตไปมองที่อะไรที่
ตัวจะได ก็เลยติดอยูแคอัตตาธิปไตย

ที่จริง อยางนอยตองมองสองขั้นสองดาน เขาจะใหอะไรแก
เรา ตอนนี้คงมองแน แตเขาใหเพื่ออะไร ก็ตองมองดวย เจตนาของ
เขามุงดีเพื่อประโยชนแกประชาชนในฐานะที่เราเปนคนหนึ่งที่ยาก
จน จึงมาชวยยกฐานะ หรือวาเขามุงอะไรอีก และอะไรอีกที่วานั้น 
ควรเปนที่ยอมรับไดหรือไม อยางนี้ก็เปนขอที่จะศึกษา

นีก่ค็อื เปนเรือ่งของคนในสงัคมประชาธปิไตยทีจ่ะตองใชปญญา 
ถาไมเชนนัน้ ถงึดานเจตนาจะใชได กจ็ะไมสามารถใชอาํนาจตดัสนิใจ
ไดถูกตอง

ฉะนั้น จึงตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน
ผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจนั้น ทําการตัดสินใจดวยปญญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม แลวตรงนี้แหละคือธรรมาธิปไตย

ตอนนี้ก็คงไมมองประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยปนกันยุงอีก
ตอไปแลว

ผูหวงสถานการ : วันนี้คงจะรบกวนทานมากไปแลว เกือบ ๒ ชั่วโมง 
ขอนมัสการ



- ๘ -
ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ*

“ประชาธิปไตย” เพิ่งเกิดใหมจาก democracy
ผูดูสถานการ: ไดทราบวาทานเทศนเรื่อง…
พระอาจารย: ไมมีอะไรหรอก พูดกันเรื่อง ประชาธิปไตย กับ
ธรรมาธปิไตย คณะนัน้เขารางมาเปนแถลงการณเลยนะ สาระสาํคญั
ก็คือ จะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย

ก็ เลยบอกว า  ตองพูดกันใหชัดว า  ความหมายของ
ธรรมาธิปไตยคืออะไรกันแน เพราะมีการยกมาอางมาอธิบายกันจน
กระทัง่คลมุเครอืไปหมด ดงัจะเหน็วา พอจะเอาเขาจรงิ กไ็มจะแจง
ไมเดด็ขาดลงไป แลวคนกช็กัจะมองในลกัษณะทีเ่ปนการเพอฝน

เร่ืองเปนอยางนี้ คือ มีการพูดกันเหมือนกับวามีระบบการ
ปกครองอุดมคติที่ เรียกวาธรรมาธิปไตย แตเวลานี้เราเปนแค
ประชาธิปไตย จึงยังตองกาวไปเปนธรรมาธิปไตย คลายๆ อยางนั้น

อีกแบบหนึ่ง ก็มองเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนคุณสมบัติ
สูงสุดของการปกครองที่ดี จึงจะตองพัฒนาระบบประชาธิปไตยขึ้น
ไป ใหมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย
                                                                                
* หลังจากมีการสนทนาในตอนค่ําวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แลว ตอมา ในวันรุงข้ึน 
บงัเอญิวามีผูมาเย่ียมอกีคณะหนึง่ ซึง่ไดปรารภเหตกุารณใหญเดียวกนัน้ัน จงึไดพูดทบทวน
สาระของเรื่องธรรมาธิปไตยที่ไดพูดไปแลว เห็นวาเนื้อหาเหมือนเปนคําสรุป นาจะเปน
ประโยชน จึงนํามาลงพิมพตอทายไวดวย โดยตัดเติมตามควร
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เดี๋ยวนี้ คนที่พูดเรื่องธรรมาธิปไตย มักจะมองในความหมาย
อยางที่วามานั้น

ความจริง ธรรมาธิปไตยมันไมใชระบบการปกครอง แตมัน
เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคน ก็เลยบอกวา นี่นะ แมแตสังฆะ
ซึ่งเปนสถาบันที่พระพุทธเจาตั้งขึ้นเอง ก็ไมมีการปกครองที่เรียกวา 
ธรรมาธิปไตย คําวา “ธรรมาธิปไตย” ไมใชการปกครองที่ไหนทั้งนั้น 
แมแตในคณะสงฆ แตมันเปนคุณสมบัติในตัวบุคคล

“ธรรมาธิปไตย” เปนคําเกาที่มีอยูกอนแลวในพระไตรปฎก
โดยมีความหมายของมันเองมาแตเดิม ทีนี้ชื่อของมันเกิดมาคลาย
เขากับคําใหมทีเ่ขาคิดบัญญัติขึ้นมาไมนานนี้วา “ประชาธิปไตย” ซึ่ง
เปนการบัญญัติเพื่อใหเปนคําแปลของคําฝรั่งวา democracy

เมือ่เปนคาํบญัญตัขิึน้สาํหรบั democracy คาํวา “ประชาธปิไตย” 
กจ็งึตองมคีวามหมายไปตามคาํฝรัง่คอื democracy ทีว่านัน้ดวย

ทีนี้ เมื่อเวลาผานมา คําวา “ประชาธิปไตย” มีการใชดาษดื่น
มาก จนกลายเปนวา คนรูจักคําวา “ประชาธิปไตย” มากกวาคําวา
“ธรรมาธิปไตย” พอเจอคํา “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยชักจะมองความ
หมายของมันไปในเชิงที่จะใหเขากับหรือใหอนุวัตรตามความหมาย
ของคําวา “ประชาธิปไตย”

ไปๆ มาๆ “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยจะมีความหมายที่คลุมเครือ
หรื อสับสน  เพราะยกขึ้ นมาพูดที ไ ร  ก็มั กมี เ งาของคําว า
“ประชาธิปไตย” เขามาพาดผาน

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง ซึ่งมีเรื่องของการจัดตั้ง
วางระบบ มีกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรตางๆ ในการ



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ๗๐

ดําเนินการที่เปนรูปธรรม ตรงนี้ชัดวา ระบบจัดตั้งที่วานี้ไมมีใน
ธรรมาธิปไตย เพราะฉะนั้น ถาจะไปบอกใหพัฒนาประชาธิปไตยไป
เปนธรรมาธิปไตย ก็ยอมมองไมชัด แลวถาคนเขาใจผิดวา
ธรรมาธิปไตยเปนระบอบเปนระบบ ก็เลยจะยุงกันใหญ

จึงตองใหชัดวาประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวก็
ไปเทียบกับระบอบการปกครองอื่นๆ จะเปนระบอบเผด็จการ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย คณาธิปไตย หรืออะไรก็วาไป

แลวทีนี้ ธรรมาธิปไตยคืออะไรละ ออ… อันนี้ตองมาดูที่การ
ตัดสินใจของบุคคล ก็เลยตองอธิบายกันหนอย

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี
ตรงนี้ดูใหชัดนะวา ในการปกครองทุกระบอบ มีองคประกอบ

สําคัญ คือ อาํนาจตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกําหนดเด็ดขาด
การปกครองระบอบตางๆ ทั้งหลายนั้น เมื่อมองไปใหถึงที่สุด

ตวักาํหนดกอ็ยูทีอ่าํนาจตดัสนิใจ หมายความวา อาํนาจตดัสนิใจสงูสดุ
อยูทีไ่หน การปกครองกค็อืระบอบนัน้ จะเปนระบอบการปกครองไหน
ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ใด

ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่บุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่คณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย
ตอนนี้ บานเมืองของเรานี้ ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย

อํานาจตัดสินใจก็จึงมาอยูที่ประชาชน
ทนีี ้ปจจบัุน เรามรีะบอบประชาธปิไตยทีม่ตีวัแทน ประชาชนก็

มอบอาํนาจตดัสนิใจนีใ้หแกพวกตวัแทนทีพ่วกตนเลอืกตัง้ไปนัน้ แลว
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ตัวแทนหรือผูแทน (ส.ส.) เหลานี้ ยังไปประชุมกันเลือกผูนําหรือ
หัวหนาผูบริหารขึ้นมาใหเปนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ก็เลยเทากับไปมอบอํานาจตัดสินใจ ใหกับคนที่เปนนายก-
รัฐมนตรีนั้น

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีก็จึงเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และ
ทําการตัดสินใจในนามของประชาชน

ถึงแมจะไดจัดวางกระบวนการในการตัดสินใจ และมีระบบ
ตรวจสอบถวงดลุคานอาํนาจ เปนตน (ไมใหนายกรฐัมนตรกีลายเปน
ผูเผด็จการ) แตนายกรัฐมนตรีก็เปนแกนหรือเปนศูนยกลางของ
กระบวนการตัดสินใจนั่นแหละ

ทีนี้ ในเมื่ออํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ เรียกไดวาเปนหัวใจ
ของการปกครองนั้น มันก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งวา บุคคลผูตัดสิน
ใจ จะใชอํานาจตัดสินใจน้ัน ดวยเอาอะไรเปนตัวกําหนด หรือเอา
อะไรเปนเกณฑตัดสินใจ

นี่เราดูตรงนี้นะ ไมวาระบอบไหน จะเปนระบอบเผด็จการ 
หรือเปนระบอบคณาธิปไตย หรือเปนระบอบประชาธิปไตย ในเวลา
ที่ใชอํานาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ

 ถาเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงตัว 
เอาทิฐิความเห็นความเชื่อยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน
เปนเกณฑตัดสิน ก็เปนอัตตาธิปไตย

 ถาตดัสนิใจไปตามกระแสความนยิม เสยีงเลาลอื หรือแมแต
ไมเปนตัวของตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วาแลวแต
พวกมากลากไป หรอืตามแรงกดดนั จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือ
ตอบแทนการเอือ้ประโยชน กเ็ปนโลกาธปิไตย



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ๗๒

 ถาเอาความจริงความถูกตองดีงาม หลักการ กฎ กติกา 
เหตุผล ประโยชนทีแ่ทจริงของชวีติและสงัคม เปนเกณฑตดัสนิ โดยใช
ปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟงอยาง
กวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหง
สติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปนธรรมาธิปไตย

ฉะนั้น ผูเผด็จการก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย

คณาธิปไตยก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน  ก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย

แตที่เราตองการ ซึ่งดีที่สุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย
ถาผูเผดจ็การใชเกณฑตดัสนิแบบธรรมาธปิไตย กเ็ปนเผดจ็การ

ทีด่ ี แตเรากลวัวาเขาจะตดัสนิใจไมรอบคอบ เพราะรูขอมลูไมทั่วถึง 
หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน

ถาคณาธิปไตยที่ไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปน
อยางดีที่สุดของคณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก

ทีนี้เราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํานาจ
ตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุด

จะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย 
เพราะประชาชนทุกคนมีอํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกตั้งเลยทีเดียว  
ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑธรรมาธิปไตย
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ธรรมาธปิไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครัง้สาํคญัวนัเลอืกตัง้
พอถึงวันเลือกตั้ง เราตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เลือกใครละ

กใ็ชปญญาพจิารณาตรวจตราไลดใูหชดัทีส่ดุ ใครพรรคไหนเปนคนดี
มีธรรมมีปญญาซื่อสัตยสุจริตมุงทาํประโยชนแกสวนรวมแนนอน ก็
ไดตัวเลย บอกวาคนนี้เปนผูแทนของเราได

ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวาผูเลือกคงเปนอยางนั้น ถาผูเลือก
เปนคนดี ก็คงไดผูแทนที่เปนคนดี ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไวกอนวา
ผูเลอืกกค็งจะชัว่หรอืมคีณุภาพต่าํ มองไปไดถงึทัง้ประเทศ คนชาตอิืน่
มองดทูี ่ส.ส. ไทย แลวบอกวา คนไทยกค็อือยางนี้

พูดสั้นๆ วา ธรรมาธิปไตยจะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย เริ่มตั้งแตการเลือกตั้ง ซึ่ง
เปนบททดสอบการใชอํานาจตัดสินใจครั้งสําคัญยิ่งใหญ สําหรับ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ทีนี้ คนที่มีอํานาจตัดสินใจใหญที่สุด คือผูบริหารสูงสุด ใน
กรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรี เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปนผู
ใชอํานาจตัดสินใจนี้แทนประชาชน ในนามของประชาชน หรือใน
นามของประเทศชาติทั้งหมด

เพราะฉะนั้น การใชอํานาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึง
สําคัญท่ีสุด

ถานายกรัฐมนตรีผูทําหนาที่ตัดสินใจแทนประชาชนนี้ ใช
อํานาจตัดสินใจสูงสุดนั้น ดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็ดีนะซิ ก็หวังได
วาเขาจะรักษาประเทศชาติไวดวยดี และตัวเขาเองก็จะเปนรัฐบุรุษ

แตถานายกรัฐมนตรีใชเกณฑอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย 
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ในการตัดสินใจ แลวไมชาไมนานนัก ประเทศชาติก็มีหวังปนปวน
วุนวาย และตวัเขาเองกจ็ะเปนอะไรทีต่รงขามกบัรัฐบุรุษ

ตอนนี ้ เรามปีระชาธปิไตยทีว่าเปนระบอบการปกครองทีด่ทีีส่ดุ 
หรอืเลวนอยทีส่ดุแลว ทาํไมจงึตองมาโอดครวญแตปญหากนัอยูเร่ือย

เรื่องกค็ือวา การใช อํานาจตัดสินใจมันไปไมคอยจะถึง
ธรรมาธิปไตยกันเลย หรือวาธรรมาธิปไตยมันไมคอยจะเดนขึ้นมา
ใหเห็นชัดที่จะทําใหชื่นใจมั่นใจ

เมื่อไรๆ ก็ไดแตนัวเนียตัดพอตอวา กระทั่งทะเลาะกันอยู ที่
เรื่องอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยนั่นแหละ

บางทีทําทาจะเอาธรรมาธิปไตย แตก็อยูแคธรรมชั้นสองที่เปน
กฎคนทํา อางกันอยูนั่น ติดอยูแคนั้น ขึ้นไมคอยถึงธรรมแทที่เปน
กฎแหงธรรม ก็เลยเอาดีจริงไมได

เอาละ ระบอบประชาธปิไตยจะดไีด คนตองเปนธรรมาธปิไตย
ระดบัชีช้ะตาของประเทศ: ประชาชน ผูเปนเจาของอาํนาจตดัสนิใจ แตละคน
ตองทําการตัดสินใจในการเลือกตั้ง ที่จะเลือกผูแทนมารับมอบ
อํานาจตัดสินใจของตนไป โดยใชเกณฑธรรมาธปิไตย
ระดบัตัดสนิชะตากรรมของชาต:ิ นายกรัฐมนตรี และผูรวมขบวนการปกครอง 
ซึง่ใชอาํนาจตดัสนิใจในนามของประชาชน จะตองทาํการตดัสนิใจใน
การบรหิารกจิการของประเทศชาต ิโดยใชเกณฑธรรมาธปิไตย

นี่แหละ ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย มาบรรจบกันที่นี่ ถา
อยางนี้จะไมสับสน ไมเชนนั้นก็ยุงอยูนี่วา จะทําประชาธิปไตย ให
เปนธรรมาธิปไตยไดอยางไรดี

จําไวเลย ธรรมาธปิไตยมใิชเปนระบอบทีม่าแขงกบัประชาธปิไตย
แตธรรมาธปิไตยเปนแกนกลาง อยูทีต่รงหวัใจของประชาธปิไตย พอดีๆ
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ธรรมาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี ชี้ชะตาประชาธิปไตย
ผูดูสถานการ: ชัดเจนมาก แตคนเราไมคอยมีหลัก ไมมีหลักคิด
พระอาจารย: มันตองชัดลงไป ขอน้ี ความนี้ หลักนี้ มันอยูตรงไหน 
ที่จุดไหน ตําแหนงไหน ของเรื่องนั้นๆ ตองจับใหได ความชัดเจนนี้
สําคัญมาก ตองจะแจงชัดเจน

ผูดูสถานการ: ความจะแจงชัดเจนตองที่การกระทําดวย คือในการ
ที่จะทําตรงนั้นใหได
พระอาจารย: เริ่มดวยความชัดเจนในการคิด แลวก็พูดออกมาให
ชัดเจน และทําไดชัดเจนตรงจุด - คิดชัด พูดชัด ทําชัด

เรื่องนี้สําคัญจริงๆ นะ เรื่องประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตยนี้
ควรจะชดั ไมเชนนัน้จะยุงจะมวัไปหมด และจะไมหนกัแนน ไมมพีลงั 
แลวชาวพทุธเดีย๋วนีก้ช็อบอางกนัมากในเรือ่งธรรมาธปิไตย

ถาไมชัด มันก็จะกลายเปนอยางที่วาเมื่อกี้ คือคนขางนอกเขา
จะมองไปในแงเปนเรื่องเพอฝน จับเอามาปฏิบัติไมได

ทีจ่ริง แมแตคาํทีใ่ชเชงินามธรรมวา "ความเปนประชาธปิไตย"
ทีห่ลายคนชอบพดู กม็คีวามหมายแคทํานองวาใจกวาง รับฟงคนอืน่ 
ยอมรบัเสยีงสวนใหญได ซึง่ไมถงึขัน้เปนตวัหลกัการ แตธรรมาธปิไตย
นี้ ถาเขาใจแลว จะเห็นวาเปนตัวหลักการที่ชัดเปนแกนเลยทีเดียว

เอ… นาจะจบเสียที ถึงตรงนี้ เราตองกําชับวา นายกรัฐมนตรี
ทาํหนาทีใ่ชอาํนาจตดัสนิใจแทนประชาชน ทานตองเปนธรรมาธปิไตย 
ไมเชนนัน้ประชาธปิไตยไมมทีางสาํเรจ็

ประชาธิปไตยจะดีไมได ถาผูนําคือนายกรัฐมนตรีไมมี
ธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตยนั้นก็จะไมเปนธรรม
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ประชาธิปไตยจะเปนธรรมไมได ถานายกรัฐมนตรีไมมี
ธรรมาธิปไตย

จะพูดใหหนักกวานี้ก็ไดวา
ประเทศไทยจะเปนประชาธิปไตยไมได ถานายกรัฐมนตรีไมมี

ธรรมาธิปไตย
ผูดูสถานการ: เขาเขียนปายกันวา ใหมีจริยธรรม ใหมีอยางนั้น
อยางนี้ มันกวางๆ คลุมๆ ไมเห็นชัดลงไปอยางนี้

แลวธรรมาธปิไตย จนถงึอตัตาธปิไตย เรายงัไมรูเลยวา ทีจ่ริง 
มนัเปนเรือ่งทีม่าจากขางในตวั ไมใชระบบ ประชาธปิไตยนีค่อืระบอบ
พระอาจารย: ในที่สุด ระบอบนี้จะสําเร็จไดดวยตัวบุคคลนี้เอง
ผูดูสถานการ: คือ การใชอํานาจตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ…

ธรรมาธิปไตย พิสูจนนักบริหารที่ยิ่งใหญยามฝาวิกฤต
พระอาจารย: ทีพ่ดูมานี ้ เปนเรือ่งหลกัการทัง้นัน้ และหลกัการมาก
มายหลายอยาง กเ็ปนเรือ่งทีม่นษุยเรานีแ่หละบัญญตัจิดัตัง้วางกนัขึ้น 
โดยเฉพาะทีเ่ดนกค็อืกฎหมาย ทีว่าเปนกฎคนทาํ แลวหลกัการจาํพวก
กฎคนทําเหลานี้ก็ออกมาในฐานะเปนตัวแทนหรือเปนสื่อของธรรม
และกฎแหงธรรมนั่นเอง คนจะตองไปใหถึงธรรมตัวจริงตัวแทนี้

คนที่รูจักยึดกฎคนทาํ โดยโยงไปถงึกฎแหงธรรมได ไมหลง ไม
เฉไฉ นับวาเปนคนที่ยอดเยี่ยม

คนที่เขาถึงธรรม อยูกับธรรม โดยมีปญญารูธรรม และเจตนา
เปนธรรม จะมีความมั่นใจที่จิตไดดุล ซึ่งเปนความมั่นคงที่แทจริง จะ
ใสสวางสะอาดสงบ ไมหวั่นไหว และมีความสุขที่เปนอิสระ

ผูบริหารกิจการของมนุษย ไมวาในระดับใดๆ ก็ตาม จะเปน
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เรื่องประเทศชาติ หรือหางรานบริษัท จะประสบความสําเร็จแทจริง
ได เปนนักบริหารสมบูรณ ตอเมื่อบริหารตลอดลงไปถึงกระบวน
ธรรมชาติที่วานี้ ใหกลมกลืนเปนองครวมท่ีบูรณาการทั่วตลอด

เมื่อเกิดเหตุการณราย แมจะเปนความขัดแยงที่รุนแรง ถึงขั้น
วิกฤต นักบริหารที่มุงธรรม ก็จะมองเปนโอกาสที่จะกาวไปสูความ
สมบูรณในการเขาถึงบูรณภาพแหงธรรม เพราะจะไดสามารถ
สํารวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแงที่ยังขาดยังพรองที่จะไดแกไขจัด
ปรับใหสมบูรณ เขาจึงไมปฏิบัติการเชิงลบ ที่จะสูญเสียหรือทําลาย
พลังงานดวยการวิวาทตอกรพยายามเอาชนะภายนอก

เมื่อตั้งสติและดํารงขันติได ผานพนอารมณความรูสึกขุนเคือง
เปนตนไปแลว พอกาวสูการใชปญญา เขาจะขอบใจพวกคนที่มาชี้
โทษให แลวใชโอกาสและพลังงานในทางสรางสรรคใหเต็มท่ี แลว
เขาก็จะกาวสูงขึ้นไป พรอมดวยชัยชนะแท ที่ทุกฝายไดดวยกัน ที่
ความเปนฝายละลายหายไป และทุกอยางดีขึ้น คือชัยชนะแหงธรรม

ถาตอสูเพื่อเอาชนะกัน ดวยความรุนแรงหรือเลหกลภายนอก 
จะไมมีทางไดชัยชนะแทจริง เพราะความชนะที่สูญเสียธรรม ไมอาจ
เปนชัยชนะที่แท ตราบาปจะคงอยู และคงอยูยืนยาว นานกวาชีวิต
และแมแตชาติวงศของคนที่คิดวาตนชนะนั้น

ชัยชนะที่แทและยั่งยืน ตองเปนชัยชนะแหงธรรม และชัยชนะ
โดยธรรมเทานั้น

ธรรมาธิปไตยมา จะแกปญหาไดถูกทาง
ผูดูสถานการ: ทําอยางไรดี ตอนนี้แทนที่จะคิดแกไขความแตกแยก
ดูเหมือนเขาจะยิ่งแสวงความแตกแยกใหหนักขึ้น
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พระอาจารย: คนที่ขัดแยงกันเกินขีด จนกลายเปนแตกแยกแบง
ฝายทะเลาะตอสูจะเอาชนะกันนั้น ถาไมใช เพราะยึดถือผล
ประโยชนที่ถูกกระทบหรืออาจจะสูญเสีย หรือมีความตองการซอน
แฝงบางอยางแลว ก็มักเปนเพราะมีความยึดติดในตัวตนของบุคคล
เปนตนดวยการมองแบบคลุมๆ หรือเหมารวม ไมทางบวก ก็ทางลบ 
แลวก็กลายเปนวา ถาเปนบวกก็บวกอยางเดียวทั้งตัวทั้งคน ถาเปน
ลบก็ลบอยางเดียวทั้งตัวทั้งคน ซึ่งโดยทั่วไปยากที่จะเปนจริง

คนที่แตกแยกแบงฝายนั้น ที่จริงตางก็คงมีความหวังดีตอ
ประเทศชาติสังคมของตน ถาเขามีความหวังดีเหมือนกัน แตเขามอง
เห็นตางกัน ก็แสดงวาโดยพื้นฐาน เขายังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ถาอยางนัน้ เขานาจะเอาความตางทีม่องเหน็ ซึง่บางทกีค็อืสวน
เพิม่ มาทาํใหเปนประโยชนแกประเทศชาตขิองตนเทาทีจ่ะเปนไปได

การที่จะทําอยางนั้นได ก็คือ การไมมองแบบเหมารวม ซึ่ง
หมายความวา ไมมองติดตันอยูที่ตัวบุคคล อันจะทําใหความเปน
ฝายเกิดขึ้นโดยเกาะอยูกับตัวบุคคลนั้น แตมองไปที่การกระทําของ
เขา ซึ่งจาํแนกออกไปไดเปนแตละอยางๆ ทีจ่ะเหน็ไดหรอืวเิคราะหได
วาด-ีราย ถกู-ผดิ เปนคณุ-เปนโทษ อยางไรๆ โดยใจมุงไปทีก่ารแก
ปญหา และทาํใหเกดิประโยชนสขุของสวนรวมประเทศชาติ

ทีด่ ีทีเ่ปนคณุ กย็อมรบัโมทนา ทีไ่มด ีทีผ่ดิ ทีเ่ปนโทษ กย็อม
รับตามเปนจรงิ แลวแกไขหรอืปฏบัิตไิปตามธรรม

การปฏิบัติโดยมองตามที่มันเปน และตั้งวางใจไปตามธรรม
อยางนี ้นอกจากจะแกปญหา ชวยใหธรรมเกดิขึน้แลว กช็วยใหบุคคล
นัน้เจรญิงอกงามกาวสูความสมบรูณยิง่ขึน้ดวย



- ๙ -
เกาไป ใหมมา อยาใหเปน เกาแคใด ใหมก็คือกัน

ถึงแมเมอืงวกิฤตไป บานตองไมวกิฤตดวย
ไดยนิวา ขณะนี ้ สงัคมไทยใกลวกิฤต คนแตกแยกทะเลาะกนั

ไปทัว่ แมแตในครอบครวักแ็ยกพวกแบงฝาย พดูเรือ่งการเมอืงไมได 
กลายเปนขึน้เสยีงเถยีงกนัถงึขัน้รุนแรง ขาดความสามคัคี

คนในบาน ในครอบครัว หรือคนใกลชิดนั้น ที่จริง ถึงจะชอบ
คนละอยาง ถึงจะตางเปนคนละพวก ถาอยูกับธรรม ก็พูดกันได

วธิงีายๆ กค็อื ถาความเหน็ไมตรงกนั เราตองไมมองท่ีตวัคน 
เราไมดาวาพวกไหนฝายไหน แตเรามองทีก่ารกระทาํของเขา

เราไมคาํนงึวาคนไหนพวกไหน หรอืเปนใครฝายไหนทัง้นัน้ เรา
พดูถงึการกระทาํเปนอยางๆ ไป ยกขึ้นมาวิเคราะหพิจารณากันวา
อันนั้นอยางนั้น มีแงดี-แงเสีย แงผิด-แงถูก อยางนั้นๆ มีทางที่จะ
แกไขใหถกูตอง หรือปรับปรุงใหดียิ่งขึน้ไปไดอยางนัน้ๆ

ถาพดูกนัอยางนี ้ กจ็ะไมมองอะไรแบบเหมารวม อยางทีว่าถา
ชอบพวกไหน เขาฝายไหนแลว พวกนัน้วาอยางไรกถ็กูหมด ฝายนัน้
ทาํอะไรกด็หีมด อกีฝายผดิหมด รายทกุอยาง แตเรายงัเปนตวัของ
เราเองทีว่าไปตามธรรม

พรอมนั้นก็ไมกลายเปนการเอาชนะกนั ซึง่ทาํใหยอมกนัไมได 
ยิ่งกวานั้น ยังไดประโยชนจากสถานการณที่ไดเอามนัมาเปนเครือ่ง
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ฝกความคดิของเรา เปนการเจรญิปญญาดวย
นอกจากไมมาทะเลาะทีจ่ะเอาชนะกนัในครอบครวัหรอืในกลุม

ยอยแลว เรายังมีอะไรที่ชวยบอกชวยเตือนพวกที่เตนออกโรงกนัอยู
ใหตรวจดตูวัเอง และแกไขปรับปรุงตวัเขาใหดใีหถกูตองมากขึน้ดวย

ทีจ่ริง เมือ่มองใหด ี เหตกุารณรายกม็คีณุคาในแงทีม่นัชีจ้ดุยก
เรือ่งขึน้มา ชวยใหเรามองเหน็ปญหารูตวัรูสถานการณ แตพวกเราคน
สวนใหญนี ้ กย็งัควรเปนผูใหสตแิกพวกกลุมทีเ่ตน เพือ่ใหเขาเปนตวั
แทนที่ชอบธรรมของคนสวนใหญไดอยางถูกตอง ไมใชใหคนสวน
ใหญกลายเปนพวกทีถ่กูจงูหรอืแคเตนตามเขา

คนพวกทีเ่ตนหรอืสูกนัฝายตางๆ นัน้ ไดทาํการในลกัษณะทีจ่ะ
ยอมรับไดหรือไมวา คนไทยสวนใหญหรือสังคมไทยเปนอยางนั้น 
หรอืควรจะเปนอยางทีเ่ขาแสดงอาการกนันัน้

ถาเราไมใชคนเฉยโง และเราคดิตรงไปตรงมาโดยไมมอีคตติอ
ฝายไหน เมือ่เขาชีจ้ดุยกเรือ่งใหเราเหน็แลว เราอาจจะมองสถานการณ
ไดดกีวาเขา และเหน็หนทางหรอืแงมมุในการแกปญหาทีเ่ขาไมเหน็กไ็ด

คนในกลุมทีเ่คลือ่นไหว อาจจะรูเร่ืองจาํเพาะเจาะลกึกวา แต
คนขางนอกอาจจะเหน็อะไรๆ กวางขวางครอบคลมุกวา คนในกลุม
อาจจะครุนคดิเรือ่งแคบเขามาจนมุงแคจะเอาชนะอกีฝายหนึง่ แตคน
ขางนอกอาจจะมัน่อยูกบัจุดหมายทีมุ่งเอาชนะปญหา คนในกลุมอาจ
ถกูสถานการณบีบใหใจรุมรอนขดัเคอืงเครยีดแลวคดิไมชดัไมรอบคอบ
แตคนขางนอกอาจจะมีใจสงบโลงโปรงคิดและมองไดทั่วตลอดกวา 
ฯลฯ คนขางนอกจงึมสีตปิญญาทีจ่ะเพิม่ใหแกคนในพวกในฝายได

นอกจากใหสตแิกเขา ชวยใหเขาปรบัปรุงตวัแลว กเ็ตอืนใหเขา
ไมมวัมุงแตจะเอาชนะกนั จนลมืทีจ่ะเอาชนะปญหา แตใหเขามุงไปที่
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การแกปญหา และถาเปนไปได กใ็หมุงไปทีก่ารรวมกนัเอาชนะปญหา
ทกุคนตองมหีลกั ถาเราอยูกบัหลกั คอือยูกบัธรรมะ เรากพ็ดูก็

วาไปตามธรรม แลวใครหรอืพวกไหนฝายไหนมธีรรม เปนธรรม เราก็
อยูกบัฝายนัน้พวกนัน้ไปเองในตวั

ถาตางฝายหรือทุกพวกทุกฝายไมถูกตอง เมื่อเราอยูกับธรรม 
ถงึเราจะไมพดูวาเปนกลาง เรากเ็ปนกลางเองในตวั

ในการแบงพวกแบงฝายกันนั้น มีหลักความจริงอยูวา การที่
ฝายหนึ่งทําผิด ไมไดหมายความวาอีกฝายหนึ่งจะถูกตอง ความผิด
หรือความวิปริตของคนหนึ่งฝายหนึ่ง ไมทําใหอีกคนหนึ่งอีกพวก
หนึ่งจะกลายเปนถูกขึ้นมา

คนดีกับคนรายทะเลาะกันก็มี คนดีกับคนดีทะเลาะกันก็มี คน
รายกับคนรายทะเลาะกันก็มี คนที่ตางก็กึ่งดีกึ่งรายทะเลาะกันก็มี

มนุษยเรามีเรื่องทะเลาะวิวาทตอสูกันมาตั้งแตยุคโบราณ
ดกึดาํบรรพ ทัง้ทีม่ปีระสบการณในเรือ่งนีม้ากมาย กย็งัจมกนัอยูแคนี้ 
ถึงเวลาที่ควรจะพัฒนากันบาง

ถึงวกิฤตรอนจะผานไป หากวกิฤตลกึไมหาย ก็ยงัไมไดชยัชนะจรงิ
หนักลบัมาดทูีบ่านและหมูญาตวิงมติร ซึง่กค็อืคนสวนใหญของ

สงัคมไทย ทีแ่มจะอยูในความเงยีบ กก็าํชะตาของสงัคมในระยะยาว
ถายังพูดกันไมได แมแตจะถกกันเกี่ยวกับเรื่องที่คนทํา โดยไม

พาดพิงตัวคน ไมเอาคนเปนตัวตั้ง ก็ยังทะเลาะกัน ถาอยางนั้น ก็ยัง
มีเร่ืองอื่นอีกที่คงจะพูดกันได และนาจะเอามาพูดกันดวย แลวก็เปน
เรื่องสําคัญท่ีมักถูกมองขามไปเสียอีกดวย

แลวอันนี้ก็เปนเรื่องสําคัญท่ีสุดในขณะนี้ เพราะวา ขณะที่สอง
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พวกหรือหลายฝายทะเลาะกันอยูนี้ สวนมากเขาก็มัวแตหมกมุนอยู
กับเร่ืองเฉพาะหนาที่เขาถือวาเปนปญหาของเขา ยิ่งถาเขาเขมน
หมายจะเอาชนะกนัดวย บางทกีม็ดืมนจนลมือยางอืน่หมด ทาํใหการ
งานสาํคญัของประเทศชาตพิลอยชะงกังนัไป

คนสวนใหญจะมัวหมกจมไปกับเขาไมได สิ่งสําคัญยิ่งใหญ 
คือประโยชนสุขของสังคมประเทศชาติ ไมใชแคปญหาที่เขาทะเลาะ
กันอยูนั้น การแกปญหาเฉพาะหนาก็ตองคิดตองทําไป แตจะละเลย
มองขามท้ิงเรื่องราวและปญหาอื่นไมได

ยิ่งเขามัวหมกมุนเรื่องนี้กันอยู พวกเราในบานในครอบครัวก็
ควรชวยสังคมประเทศชาติของเรา โดยยกเอาเรื่องราวปญหาตางๆ 
ในบานเมืองขึ้นมาคิดพิจารณาหาทางแกไขไปดวย

ถาพวกที่ทะเลาะกันกําลังแกปญหาสวนหนึ่ง เราก็ชวยเสริม
การแกปญหาสวนที่ขาดหรืออาจจะถูกมองขามไป แลวผลรวมใหญ
คือประเทศชาติก็จะยังเดินหนาไปตามปกติได

สถานการณปญหารายในขณะนี้ พูดกันวาถึงขั้นเปนวิกฤต
ของสังคมไทย ที่จริงควรเรียกวาเปนวิกฤตรอน เพราะวาที่แทนั้น
สังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤตมานานแลว

มีปญหาเลวรายมากมายกัดกรอนสังคมไทยอยูตลอดเวลา ซึ่ง
ควรใสใจคิดแกไขกันอยางจริงจังไมนอยกวาปญหาวิกฤตรอนนั้น
หรือยิ่งกวาเสียอีก เพราะมันเปนรากเหงาของวิกฤตรอนนั้นดวยซ้ํา

ตัวอยาง เชน
• สังคมไทยเกลื่อนไปดวยพฤติกรรมหวังลาภลอย นอนคอยโชค 
รอผลดลบันดาล ไมหวังผลจากการกระทําดวยเรี่ยวแรงความ
เพียรพยายามของตน
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• สังคมไทยเตม็ไปดวยคานยิมฟุงเฟอ ชอบโกเกอวดกนั ฉาบฉวย 
ออนแอ ขาดความใฝรู ไมมวีฒันธรรมแสวงปญญา

• สังคมไทยลุมหลงบริโภคนิยม คนเอาแตเสพบริโภค ไมมีนิสัย
เปนนักผลิต

• คนไทยมักตื่นอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศที่
พฒันาแลว เชน ตามฝรัง่ เหอญีปุ่น มโีลกทศันแคบและวสัิยทศัน
จํากัด ขาดความรูเทาทันและความมุงมั่นที่จะกาวขึ้นไปสูการ
แกปญหาของโลกและการสรางสรรคเพื่อมนุษยชาติ

• คนไทยมากมายหมกมุนในกาม ปลอยตวัมวัเมาในเรือ่งเพศและ
ประดาอบายมขุ จนสดุโตงยิง่กวาวฒันธรรมนอกทีต่นชอบตามอยาง

• วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว จิตใจคนเหี้ยมหินลงไป 
อาชญากรรมรุนแรงแพรระบาดอยางที่แทบจะคาดคิดไมถึง

• ปญหาวยัรุนหนกัหนา ทัง้เรือ่งเพศ เร่ืองความรนุแรง ความเสือ่ม
ดอยในดานการศึกษา เกิดปญหาสุขภาพจากความหมกมุน
มัวเมาดําเนินชีวิตผิด เชน เปนโรคอวนแตเด็กมากขึ้นๆ

• คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี เอาประโยชนจากขาวสารขอ
มูลไมได แตใชเทคโนโลยีและเสพขอมูลในทางที่เกิดโทษ

• การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลายนับวันยิ่ง
ระบาดแพรขยายจนกลายเปนเหมือนของปกติสามัญ

ตองยอมรับวา สภาพผุโทรมของสังคมอยางนี้ เปนมูลเหตุอยู
เบ้ืองหลังวิกฤตรอนที่เรากําลังเผชิญอยู มันเปนวิกฤตทางสังคมที่
ยืดเยื้อ และเปนวิกฤตที่ลึกลงไปในชีวิตจิตใจของคน เปนวิกฤตแหง
คุณภาพของคน

ทั้งที่สภาพปญหาเหลานี้เกาะกินสังคมของเราอยางหนัก แต
มันก็ถูกละเลย อยางดีก็แคแตะปญหากันอยางผานๆ ผิวเผิน ปลอย
ใหมันสะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกที่แกไขไดยาก
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วกิฤตรอนใหสตแิลว จงตืน่ขึน้มาขจดัวกิฤตลกึ ใหสังคมไทยมชียัทีแ่ท
ในชวงวกิฤตรอนตอนทีเ่หตกุารณกาํลงังวดขนเขามานี ้ กม็ขีาว

ใหญเรือ่งการทบุทําลายองคทาวมหาพรหมในศาลทีโ่รงแรมเอราวณั
เมือ่เกดิเหตกุารณนีป้ระจวบชวงวกิฤตรอนนัน้ คนกห็วัน่ใจ และ

ไดแปลความหมายกนัตางๆ บางโยงไปถงึวาเปนลางรายตอประเทศ
ชาต ิบางวาบงบอกชะตารายของผูนัน้ผูนี ้รวมแลวกเ็ปนเรือ่งของโหร-
ไสย ทีม่องอยูในขอบขายของสภาพจติใจคนไทยอยางทีพ่ดูขางตน

นาจะมใีครสกัทานหนึง่บอกความหมายทีส่อดคลองกบัพรหม-
ประวตัแิหงเอราวณันีว้า ทาวมหาพรหมไดเสดจ็มาชวยผูคนในสงัคม
นีน้านถงึ ๕๐ ปแลว ทัง้ทีร่ายการกจิวตัรของพระองคกบ็อกอยูแลววา
มาประทับท่ีนีท่กุวนั เวนวนัพระจะไปเฝาพระพทุธเจา คนกม็แีตรอจะ
ขอจะเอาผลประโยชนของตนอยางเดียว ไมเคยสนใจในเรื่องที่ทาว
มหาพรหมเสดจ็ไปเฝาพระพทุธเจา ไมใสใจท่ีจะสดบัคาํสอนของพระ
พุทธเจาและไมคิดจะใฝธรรมอยางทาวมหาพรหมบาง เวลาผานมา
นานครึง่ศตวรรษแลว คนกย็งัอยูกนัแคคอยออนวอนขอผล

ทาวมหาพรหมจึงทรงระอาและทรงทํานิมิตตักเตือนวา ถา
คนไทยยังไมกาวสูงขึ้นไปใหถึงธรรมบางแลว ตอน้ีไป จะทรงปลีก
พระองคมุงไปทางธรรม จะไมเสดจ็มาทีน่ีอ่กี

เหตุการณรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา นาจะกระตุกเตือนคนไทย
ใหไดสต ิและเจริญปญญา

แทนที่จะมัวรุนแรงกันในการทะเลาะเบาะแวง เราควรเขมแข็ง
ในการทีจ่ะสรางสรรค และมนักเ็ปนเรือ่งทีเ่ริม่ไดตัง้แตบัดนี ้โดยยกเอา
ปญหาวิกฤตลึกขึน้มาวเิคราะหพจิารณาหาทางแกปญหารวมกนั เรา
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ก็จะไดรวมแกปญหาของประเทศชาติ โดยที่วาขณะที่กําลังมีการทุม
ตัวแกไขวิกฤตรอนกันอยู เราก็แกปญหาวิกฤตลึกที่เปนฐานใหดวย 
เทากับใหสังคมแกปญหาทั้งวิกฤตรอนและวิกฤตลึกไปพรอมกัน

ไมชานานนัก วิกฤตรอนจะตองจบลง แลวไมวาเมืองไทยจะมี
รัฐบาลใด วกิฤตลกึกจ็ะยงัคงอยู แลวเรากจ็ะตองเดอืดรอนกบัมนัตอไป

บางรัฐบาล แมในยามปกติ ก็อาจจะคิดและทําการโดยไม
แยบคาย แลวเสริมเติมวิกฤตลึกใหซ้ําหนักลงไปอีก

ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกนั้นอยางจริงจัง มันก็จะนําเราไป
สูวิกฤตรอนครั้งใหม ทําใหสังคมหมุนเวียนอยูในวงจรบาป

ถึงจะมีวันที่พูดไดวา วิกฤตรอนจบแลว ประชาธิปไตยฟนคืน
มา แตถาวิกฤตลึกยังอยู เราจะมีประชาธิปไตยที่นาภูมิใจไดจริงหรือ 
มนัจะเปนเพยีงประชาธปิไตยคณุภาพต่าํ ของสงัคมทีเ่ปนเหยือ่ในโลก
แหงทนุนยิม ทีถ่กูซดัพดัพาลอยไปในกระแสโลกาภวิตัน เปนสังคมที่
ถูกกระทํา ไมสามารถเปนผูนําที่มีอะไรใหแกอารยธรรมของโลก

ถาใสใจท่ีจะแกไขปญหาและเขมแข็งในการสรางสรรคจริง ไม
วาใครจะมาเปนรัฐบาล คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอาจริง
เอาจังใหรัฐและใหสังคมตองมุงมั่นในการแกปญหาวิกฤตลึกนี้

จะตองเรยีกรองและเรงรดั ใหมกีารพฒันาคณุภาพคนไทยอยาง
จริงจัง ที่จะชวยใหสังคมไทยไมตองมาหวาดหวัน่เสีย่งภยักบัปญหา
วกิฤตรอนอยางนีอ้กี กบัท้ังใหสามารถมคีวามภมูใิจมัน่ใจในประเทศ
ชาตขิองตน วามสีงัคมทีเ่จรญิมัน่คง อนัเอือ้ตอการพฒันาของชวีติจติ
ปญญา โดยมปีระชาธปิไตยทีค่วรแกความหมายอยางแทจริง




