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เกริ่นนํา 
คนไมนอย พูดกันบอยวา ใหเอาวิกฤตเปนโอกาส แตเม่ือเกิดวิกฤตขึ้น

จริง ก็มักลืมคติน้ีไป หาไดประโยชนจากวิกฤตน้ันไม 
หลักพระพุทธศาสนาสอนวา บรรดาการสูญเสียท้ังหลาย การสูญเสียท่ี

เลวรายท่ีสุด คือการสูญเสียทางปญญา และในทางตรงขาม บรรดาการไดเพิ่ม
ขึ้นมา การไดเพิ่มขึ้นซึ่งปญญา เปนการไดท่ีเลิศสุด (องฺ.เอก.๒๐/๓๗/๑๗) 

เอตทคฺคํ ภิกฺขเว วุฑฺฒีนํ ยทิทํ ปญ ฺญาวุฑฒฺ ิ 
โดยนัยน้ี บรรดาประโยชนท้ังหลายท่ีจะไดจากโอกาสแหงวิกฤต ไมมี

ประโยชนใดยิ่งใหญกวาการไดปญญา  
สภาพวิกฤตน้ันเองเปนโอกาสอันเยี่ยม ซึ่งมีขอมูลและแบบฝกหัด

มากมายในการเรียนรูใหเจริญปญญา และปญญาท่ีเกิดจากการเรียนรูน้ัน แม
อาจจะมิตองใชประโยชนในยามวิกฤตเอง ก็มีความสําคัญยิ่งกวาน้ัน ท่ีจะเปน
ประโยชนยั่งยืนนานในกาลระยะยาวเบื้องหนา 

ไมวาคนจะไดประโยชนอื่นใดหรือไม หรือแมจะเกิดการสูญเสียใดๆ 
เม่ือรูจักคิดพิจารณา มนุษยยอมอาจถือเอาประโยชนทางปญญาไดทุกโอกาส 

เพื่อประโยชนทางปญญาดังวาน้ี จึงรวมใจใหมีการพิมพหนังสือน้ีขึ้นมา 
หลังจากมีผูศรัทธามากทานขอพิมพหนังสือน้ีเม่ือสิบวันกอน ไดทราบวา

หนังสือหมดไปอยางรวดเร็ว หลายทานขอพิมพครั้งใหม จึงถือโอกาสเพิ่มเติม
เล็กนอยสําหรับการพิมพครั้งปจจุบัน อันเปนวาระท่ี ๒  

ในโอกาสน้ี ขอรวมต้ังใจปรารถนาดี ใหทุกทานต้ังอยูในธรรม และ
ประสบประโยชนสุขจากการดําเนินตามธรรม และใหผูรวมสังคมเห็นทางนํา
ประเทศชาติใหดําเนินสูความสงบสุขโดยธรรม  

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ 



 

สารบัญ 

อนุโมทนา ก 

เกริ่นนํา (ก) 

“ธรรมาธิปไตย” (จ) 

ธรรมาธิปไตยไมมา จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ ๑ 
(จุดบรรจบ: รัฐศาสตร กับ นิติศาสตร)  

๑. เปนกลาง? กวาง และ ไกล ๑ 
เขาไลนายกฯ ชาวพุทธจะมีบทบาทอะไรดี ๑ 
เพ่ือทุกกาล ไมใชเฉพาะกิจ เปนกลาง ไมใชแคกลุม ๒ 
ถึงเอาชนะได ก็ไรความหมาย ถาไมหลุดจากวังวน ๕ 
เปนกลาง ไมใช อยูก่ึงกลาง - คร่ึงๆ กลางๆ - ฉันไมเก่ียว ๗ 

๒. ธรรมาธิปไตย กับ หรือ ใน ประชาธิปไตย ๑๐ 
ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย ตองชัดวาอันไหนเปนอะไร ๑๐ 
ไมมีระบอบการปกครอง ท่ีเรียกวาธรรมาธิปไตย ๑๑ 
ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ๑๓ 
จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา ๑๕ 
อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง ๑๖ 
ธรรมาธิปไตยน้ัน งายๆ ตรงไปตรงมา  
 คือ ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม ๑๗ 
ในธรรมาธิปไตย จะเอาธรรมไหน ไวถกกันตอไป ๑๘ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) (ค)

๓. กฎคนทํา ตองเพื่อ กฎแหงธรรม ๒๐ 
ธรรมช้ันสอง ตองรองรับธรรมช้ันหน่ึง ๒๐ 

ในธรรมาธิปไตย ถาเปนผูปกครอง ตองเอาธรรมไหน ๒๒ 

กฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ เมื่อกฎคนทํามีประสิทธิภาพ ๒๔ 

กฎหมายเปนสมมติ แตเจตนาเปนของจริง ๒๖ 

ผูปกครองตองดูแล ใหกฎคนทํา นําสูผลตามกฎแหงธรรม ๒๘ 

๔. ธรรมาธิปไตยของผูปกครอง ๓๑ 
ธรรมของนักปกครอง กับ ธรรมของนักธุรกิจ ๓๑ 

เรายังตองกาวไปอีก สูความเปนธรรมและสันติสุขท่ีสากล ๓๓ 

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกต้ัง ๓๕ 

ธรรมของผูปกครอง ทุกแหงมองหาท้ังน้ัน ๓๗ 

ธรรมของผูปกครอง ตามครรลองราชประเพณีไทย ๔๐ 

๕. เพื่อธรรม จึงตองการปญญา ๔๒ 
วิธีการทางปญญา คือคนหาธรรม จึงไมมีความรุนแรง ๔๒ 

รัฐธรรมนูญมุงต้ังธรรมท่ีจะเปนหลักของสังคมประชาธิปไตย ๔๔ 

สมานฉันทสําคัญตอประชาธิปไตย ๔๕ 

จะปฏิรูปการเมือง ผูรางรัฐธรรมนูญตองพัฒนาปญญา ๔๖ 

ตั้งแตเลือกต้ัง ยันรางรัฐธรรมนูญ ยังยากจะหวัง? ๔๘ 

สังคมไทยเสื่อมทรุดหางไกลจากธรรมาธิปไตย? ๕๐ 



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

(ง)

๖. หนทางสูประชาธิปไตยที่เปนธรรม ๕๒ 
จะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม ธรรมาธิปไตยก็ตองมา ๕๒ 
ปญหามีแควา ประชาธิปไตยท่ีเปนอยูน้ี ไมเปนธรรม ๕๔ 
ท่ีจะปฏิรูปการเมือง ก็แคจะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม ๕๗ 

๗. นําธรรมาธิปไตยมาใหแกประชาธิปไตย ๖๐ 
จับประเด็นใหชัดไว ไมวาวุนไปกับสถานการณท่ีสับสน ๖๐ 
มองใหกวางใหไกล ไมมองแคคนท่ีอยูในวังวน ๖๑ 
หายวุนเมื่อใด ควรมาจับหลักสําคัญท่ีเปนเร่ืองกวางไกล ๖๓ 
ใหการศึกษามีคุณภาพ 
 ท่ีจะนําธรรมาธิปไตย มาใหแกประชาธิปไตย ๖๕ 

๘. ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ ๖๘ 
“ประชาธิปไตย” เพ่ิงเกิดใหมจาก democracy ๖๘ 
ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยท่ีดี ๗๐ 
ธรรมาธิปไตยของชาวบาน ถูกทดสอบคร้ังสําคัญวันเลือกต้ัง ๗๒ 
ธรรมาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี ช้ีชะตาประชาธิปไตย ๗๔ 
ธรรมาธิปไตย พิสูจนนักบริหารท่ีย่ิงใหญยามฝาวิกฤต ๗๖ 
ธรรมาธิปไตยมา จะแกปญหาไดถูกทาง ๗๗ 

๙. เกาไป ใหมมา อยาใหเปน เกาแคใด ใหมก็คือกัน ๗๙ 
ถึงแมเมืองวิกฤตไป บานตองไมวิกฤตดวย ๗๙ 
ถึงวิกฤตรอนจะผานไป หากวิกฤตลึกไมหาย ก็ยังไมไดชัยชนะจริง ๘๑ 
วิกฤตรอนใหสติแลว ตื่นข้ึนมาขจัดวิกฤตลึก ใหสังคมไทยมีชัยที่แท ๘๔



 

“ธรรมาธิปไตย” 

เตนหิ ตฺว ตาต ธมฺมเยว นิสฺสาย ธมฺม สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม 
มาเนนฺโต ธมฺม ปูเชนฺโต ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย    

พอเอย ผิฉะน้ัน พออาศัยธรรมน่ันแล จงสักการะธรรม 
เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย      
มีธรรมเปนสูงสุด เปนธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเปนใหญ)    

-  - 

 ธรรมิการักขา จงจัดอารักขาคุมครองปองกันอันเปนธรรมใหมีใหเปนไป 
 - ในชุมชนในพระองค  - ในกองทัพ  
 - ในเหลาผูปกครอง - ในเหลาผูขับเคล่ือนงานสนองพระราโชบาย   
 - ในเหลานักวิชาการ พอคา ผูประกอบการ  - ในบรรดาชาวนิคมชาวชนบท  
 - ในบรรดาสมณพราหมณ  - ในบรรดาเน้ือนกสัตวบกสัตวบิน  

 อธรรมการนิเสธนา จงอยาใหการอันอธรรมเปนไปไดในแวนแควน 
 ธนานุประทาน  พึงจัดสรรปนเสริมเพ่ิมทรัพยใหแกผูขาดแคลนยากไร 
 สมณพราหมณปริปุจฉา พึงไมประมาทในการแสวงธรรมแสวงปญญา โดย
พบปะสนทนาสอบถามสมณพราหมณ ทานผูทรงศีลทรงธรรมทรงปญญา 

พอเอย นี้แล คือ จักรวรรดิวัตร – หนาท่ีของจักรพรรดิ อยางอารยะ 
  (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๔) 
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ธรรมาธิปไตยไมมา  

จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ๑ 
(จุดบรรจบ: รัฐศาสตร กับ นิติศาสตร) 

- ๑ - 
เปนกลาง? กวาง และ ไกล  

เขาไลนายกฯ ชาวพุทธจะมีบทบาทอะไรดี 
ผูหวงสถานการณ:  กราบนมัสการครับ  
พระอาจารย:  มีอะไรหรือ? 

ผูหวงสถานการณ:  พอดีมีเรื่องไลนายกฯ โดยสนธิกับมหาจําลอง ฯลฯ ทีนี้
เราก็เปนหวงวา ถาชาวพุทธไมไดมีปฏิกิริยาที่แสดงออกอะไรบางทางดาน
สังคม เขาก็จะมองวาพวกเราไมมีน้ํายา ประการท่ีหน่ึง และประการท่ีสอง 
เราคิดวา ถาเกิดมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมา ในการที่เราจะไปเสนอ
ความคิดเขาไป เดี๋ยวเขาจะไมฟง ก็เลยคิดวาเราควรจะมีบทบาทอะไรสัก
อยางหนึ่งบาง  
                                                                                 
๑  พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคําถามของคณะบุคคลในเครือขายองคกร
พระพุทธศาสนา ซึ ่งไดเร งรุดไปที่ว ัดญาณเวศกวัน เมื ่อคํ่าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๔๙ (บางทานเสนอใหต้ังช่ือเรื่องน้ีวา “ธรรมาธิปไตยไมมา ประชาธิปไตยก็ไมมี”) 

 [ถอดจากเสียงเปนตัวอักษร ดวยความเอ้ือเฟอของ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ] 
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(ในพวกเรานี้) ก็มีผูใหความคิดวา เราควรจะเสนอความคิดเรื่อง
ธรรมาธิปไตยเขาไปในตอนนี้ เ สียเลย เพื่อเปนการบอกให เห็นวา 
ประชาธิปไตยมีสวนของแนวคิดที่เปนทุนนิยม ซ่ึงกอปญหาทั้งหมด ตอนนี้
รัฐบาลก็มีปญหา เพราะวาไมมีความชอบธรรม เอาคานิยม ไมถูกตองมา
ปกครองประชาชน และการเสนอธรรมาธิปไตยก็เปนทางออกของการปรับ
รัฐธรรมนูญใหม  

ทีนี้ ถาเราเกิดไปเขาฝายใดฝายหนึ่ง ก็จะเปนผลเสีย ไมวาจะเปน
ฝายทักษิณ หรือมหาจําลอง หรือสนธิ ก็จะสรางผลเสียใหเราหมด 
เพราะฉะน้ัน ในการเสนอหลักการออกไป ก็จะเปนไปในลักษณะการเสนอ
ความคิดมากกวา จึงไดมีการทํา(แถลงแนวความคิด)เปนแถลงการณ
ขึ้นมา (อาน แถลงการณ. . .) 

กราบเรียนถามทานวา ถาเราจะเสนอความคิดเขาไปในตอนนี้ จะ
เหมาะสมหรือเปลา  

พระอาจารย: เหมาะนะเหมาะ แตตองใหเขม ตองใหเห็นชัดเจน  

หน่ึง ตองช้ีปญหาใหชัดวา สภาพปจจุบันน้ีมันแย และก็
รวมท้ังท่ีเปนมากอนน้ีดวย  

สอง ตองช้ีใหเห็นวา วิธีแกของพวกคุณน้ีมันไมพอ ยังไมตรง
จุด ท่ีจะใหหลุดพนจากวังวน จึงจะไมไดผลจริงจังย่ังยืน  

แตท่ีวาน้ี ก็ตองยกมาชี้เปนอยางๆ ตองพูดใหชัดไปเลยวา
มันเพราะอะไร  
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เพื่อทุกกาล ไมใชเฉพาะกิจ เปนกลาง ไมใชแคกลุม 
แตกอนท่ีจะพูดเร่ืองน้ี อาตมาอยากพูดกวางๆ อีกหนอย คือ 

ทาทีท่ีวาชาวพุทธจะเขาไปในสถานะอะไร  
เราตองมองกอนวา ชาวพุทธน่ีไมใชกลุมผลประโยชน ไมใช

กลุมหน่ึงเหมือนกับกลุมอื่นๆ  
พวกคนท่ีเคลื่อนไหวทําการกันอยูน้ี เขาบอกวา เขามีอุดม-

การณ เขาทําเพ่ือประชาธิปไตย เพ่ือสวนรวม เพ่ือประเทศชาติ 
บางก็ทําเพ่ือกลุมผลประโยชนของตัว ซ่ึงก็เปนความจริงวา กลุม
ผลประโยชนในบางเร่ืองก็เปนสิ่งท่ีดี เชน เขาทําเพ่ือเกษตรกร เพ่ือ
อะไรตออะไร เขาไมไดทําเพ่ือสวนตัว แตมันก็เปนกลุมหน่ึงๆ  

ทีน้ีในเร่ืองกลุมอยางน้ี บางทีไปมองวาชาวพุทธก็เปนกลุมๆ
หน่ึง แลวก็จะไปโยงถึงขนาดท่ีวา เด๋ียวเวลาเขารางรัฐธรรมนูญ 
เขาจะไดฟงเรา จะไดเอื้อตอชาวพุทธหรือตอพระพุทธศาสนา  

เราจะมองอยางน้ันไมได เพราะเร่ืองของชาวพุทธ เร่ือง
พระพุทธศาสนา เปนเร่ืองของธรรม ซ่ึงเปนของกลาง เปนเร่ืองคุณ
ความดีท่ีเปนหลักการสําหรับมนุษยทุกคน เปนหนาท่ีของคนทุก
คนท่ีจะปฏิบัติ ไมวาเขาจะเปนนักการเมืองหรือเปนอะไรก็ตาม ย่ิง
ในเร่ืองการเมืองซ่ึงเปนงานสวนรวม คนจะต้องตั้งม่ันในธรรม  

ทีน้ี การท่ีมีชาวพุทธเขามาต้ังองคกรทํางานเพื่ออุดมการณ
น้ัน ก็เพ่ือมาเตือนมนุษยทุกคน ไมใชมาทํางานเฉพาะกิจแบบพวก
ท่ีจะมาแกไขปญหาปจจุบันของรัฐบาล ท่ีเขามาคัดคาน จะถอด
ถอนนายกฯ หรือจะใหนายกฯ ออก อะไรอยางน้ี ปฏิบัติการของ
เขาอยางน้ีเปนเร่ืองท่ีวา แมจะมีอุดมการณท่ีมุงเพ่ือประโยชน
สวนรวม แตก็เปนเร่ืองเฉพาะกิจ  
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สวนธรรมน้ัน เปนเร่ืองยืนตัวระยะยาว เปนเร่ืองสวนรวม      
วงกวางท้ังหมด เมื่อมีเร่ืองอะไรก็ตาม คนตองยึดธรรมเปนหลัก  

การท่ีชาวพุทธนําพุทธศาสนาเขามาน่ี หมายความวา เมื่อมี
กิจกรรมหรือเร่ืองราวของสวนรวมอะไรข้ึนมา เราถือวาธรรมเปน
หลักสําคัญท่ีทุกคนจะตองตระหนักไว และตองปฏิบัติใหถูก เรา
เห็นความสําคัญอันน้ี เราจึงตองมาช้ีมายํ้าวา พวกคุณน่ีอยาลืม
ธรรมนะ ไมวาใครท้ังน้ัน ทุกคนตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนธรรม 

ใหตรงตามธรรม  

ไมใชหมายความวา พุทธศาสนามาเปนกลุมหน่ึง ในบรรดา
กลุมท้ังหลายอยางเขา แตไมวาใครก็ตามทําเร่ืองอะไรข้ึนมา ธรรม
ก็ตองเปนเร่ืองท่ีเขาทุกคนตองยึดถือท้ังน้ัน เราเห็นความสําคัญอัน
น้ีจึงออกมาเตือนวา น่ีพวกคุณอยาลืมนะ ปฏิบัติใหถูกนะ  

เร่ืองน้ีตองพูดกันไวใหชัด เพราะเดี๋ยวจะไปนึกวา เราน่ี ใน
นามของพระพุทธศาสนา เปนกลุมผลประโยชนอะไรกลุมหน่ึง  

ดูอยางพระนี่ เปนหลักการท่ีรู กันวาพระไมยุงเ ก่ียวกับ
การเมือง ไมวุนกับกิจกรรมการเมือง แตพระใหธรรมแกการเมือง 
พระบอกธรรมแกนักการเมือง พระสอนธรรมเก่ียวกับการเมือง 
ดวยปยวาจา โดยทาทีเมตตา เพ่ือประโยชนท่ีเปนของกลาง 

ในกรณีน้ี อยางนอยตองแยกแยะไดวา ท่ีเขาทํากันน้ันเปน
เร่ืองเฉพาะกิจ เชนเขารวมตัวกันมาในการแกไขปญหาของรัฐบาล 
ท่ีเกิดเร่ืองตอนนี้วาจะลาออก หรือจะยุบสภา น่ีคือเขาทําเฉพาะกิจ  
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ยํ้าไวอีกวา เร่ืองของธรรมน้ีเปนเร่ืองระยะยาวยืนตัววงกวาง
ครอบคลุมหมด ไมวาจะมีเร่ืองอะไรเกิดข้ึน คนก็มีธรรมเปนหนาท่ี 
ทุกคนน่ันแหละมีหนาท่ีตองทําใหถูกตอง แตทีน้ีเขาไมทํา เราก็เขา
มาเตือนเขา ใหปฏิบัติตามธรรม น่ีทาที ตองตั้งใหถูก หน่ึงละ เร่ือง
ธรรมไมใชเร่ืองเฉพาะกิจ   

แลวก็อยางท่ีวา สอง เราไมใชกลุมผลประโยชน อยาถือวา
เออ… ฉันเปนกลุมชาวพุทธ  ก็เขามารวมดวยนะ  เวลาราง
รัฐธรรมนูญก็อยาลืมนะ ใสเ ร่ืองท่ีฉันตองการดวยนะ ซ่ึงจะ
กลายเปนว า เ รา เปนกลุ มห น่ึง ท่ี เ ข ามา เ พ่ือหาทางสนอง
ผลประโยชนของเรา น่ันไมใชเลย เพราะพระพุทธศาสนาไมมีเร่ือง
ผลประโยชนอะไรท่ีจะเรียกรองเอา  

แตเราเพียงมาช้ี เมื่อเขาไมมองใหตรงใหถูกตอง เราก็มา
บอกมาเตือน เชนในเร่ืองรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาน้ัน 
ก็เปนหนาท่ีของเขาท่ีเปนคนไทยทุกคน หรือทุกคนท่ีเกิดหรืออยูใน
ประเทศไทย จะตองรูตองคิดตองเขาใจ และตองใหมีการบัญญัติท่ี
ถูกตอง ใหเปนความชอบธรรม ใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ของเขาน่ันแหละ เมื่อเขาไมใสใจ เราก็เตือนใหเขารูจักหาความรู 
และใหเขารูจักใชปญญา เพ่ือใหทําใหถูก ตองตระหนักตรงน้ีใหดี 
เราไมไดเปนกลุมท่ีเก่ียวกับผลประโยชนอะไรของตัวท้ังสิ้น  

ถึงเอาชนะได ก็ไรความหมาย ถาไมหลุดจากวังวน  
แลวตอไป เวลาน้ี ในเมื่อมันมีปญหาข้ึนมาอยางน้ี ก็เกิดมี

คูกรณีข้ึนมา ตอนน้ีก็เห็นกันวาคูกรณีเกิดข้ึนแลว กลายเปนสอง
ฝาย และก็จะมีการพยายามเอาชนะกัน และในการพยายาม
เอาชนะกัน มันก็จะเกิดมีการทําเลหกล คิดอุบายเพ่ือเอาชนะใหได  
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ในเมื่อฝายหน่ึงมีอุบาย อีกฝายหน่ึงก็จะทําอุบายมาแกกัน 
ก็เปนปญหาข้ึนมา เราก็ตองระวังตัว อยาตกเขาไปในกลอุบายของ
พวกน้ี หมายความวา ถาเราไปทําการอยูในกลอุบายท่ีเขาวางไว 
เราก็ไปตกเปนพรรคพวกของฝายใดฝายหน่ึง น่ีก็ตองระวังไว  

เราตองเขาใจวา เขามาถึงข้ันท่ีทําอุบายเพ่ือเอาชนะกัน ซ่ึง
เมื่อทําไป บางคนก็จะลืมแมแตอุดมการณ เพราะมัวไปมุงท่ีจะ
เอาชนะเทาน้ัน  

แลว ท่ีกว างออกไปก็คือ  เมื่ อมองระยะยาว  ในเ ร่ือง
ประชาธิปไตยที่มาเปนปญหากันอยูน้ี แมแตในรัฐบาลเองก็มีคนท่ี
มีประวัติวาเคยรวมอุดมการณกันมากับพวกขางนอก เคย
เคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตย เคยเคลื่อนไหวมาเอง  

แตตอนน้ีกลายเปนวา พวกตัวเองท่ีเคยเคล่ือนไหวมา
ดวยกันน่ันแหละ เชน พวก ๑๔ ตุลาฯ ขนาดช้ันนําดวย ท่ีไปอยูใน
รัฐบาล ทําไมจึงกลายเปนอยางน้ี เหมือนกับวาไดละท้ิงอุดมการณ
ไปเสียแลว เร่ืองเหลาน้ีเขาวากันเอง  

ไมวาเขาจะเปนอยางไรก็ตาม ท่ียกมาพูดน้ีก็ใหเห็นวา ถา
เปนอยางน้ันจริง มันก็แสดงชัดวา ยังไมมีหลักประกันอันใดดีพอ ท่ี
จะสรางและรักษาประชาธิปไตย  

เมื่อบุคคลผูมีอุดมการณน้ียังอยูวงนอก แลวขณะท่ีพวกวง
ในซ่ึงเปนรัฐบาลทําอะไรผิดพลาด พวกวงนอกน้ันมาแลว มาแกไข
ปญหาเสร็จสิ้นไป แลวพวกวงนอกน้ีเกิดมีสถานะ กลายเปนวงในมี
อํานาจข้ึนมา อาว... มองดูจากบทเรียนกอนน้ี และท่ีเปนอยูกันน้ีสิ
วา มันก็อาจจะเปนอยางน้ันอีก อยางนอยมันก็ไมไดแกปญหาจริง 
แตมันก็จะเปนวงจรอยูอยางน้ี  
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จึงตองมองระยะยาววา วงจรแบบน้ีจะแกไขไดอยางไร เชน
วา ทําไมคนท่ีเคยเปนเจาของอุดมการณหรือรวมในอุดมการณ 
อยางสําคัญเหลาน้ี เมื่อเขาไปอยูในสถานะแหงอํานาจแลว หรือ
อยูในชองทางแหงผลประโยชนแลว อยางนอยทําไมไมสามารถไป
ยืนหยัดในหลักการ ท่ีจะแมแตชวยตรึงผูนําท่ีวา ถาเขาทําไม
ถูกตอง ก็ยันไว หรือตัวเองยังยืนหยัดอยูได  

ถาอยางน้ี ในระยะยาว พวกท่ีเคลื่อนไหวอะไรน้ี เราก็ไวใจ
ไมได พอใครเขาไปไดตําแหนง ฐานะ อํานาจ มันก็จะเปนอยางท่ี
เขาเองกลาววากัน หมุนเวียนอยูอยางน้ี...  

เพราะฉะน้ัน เราจึงตองคิดแกไขปญหาระยะยาวน้ีดวย 
เพราะวาจากตัวอยางในประวัติศาสตร และแมแตเหตุการณใกลๆ ท่ี
ยังไมเปนประวัติศาสตร มันก็เกิดปญหาแลว ตองมองอยางน้ีดวย  

เปนกลาง ไม่ใช่ อยูก่ึงกลาง - คร่ึงๆ กลางๆ - ฉันไมเก่ียว 
ชาวพุทธในท่ีน้ีก็คือเ ร่ืองธรรม  เ ร่ืองหลักการใหญของ

สวนรวม ซ่ึงเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองคํานึงถึงหมดท้ังน้ัน 
เพราะฉะน้ัน เราจะตองแกปญหาท่ีครอบคลุมกวา ไมใชมายุงอยู
กับคนสองพวกน้ัน แตวาตองมองท้ัง ๒ พวกน้ี เพ่ือท่ีจะใหเขา
แกปญหาใหถูกตอง  

เมื่อวางตัวใหถูกใหตรงอยางน้ี มันก็ไมมีเร่ืองท่ีจะไปเขากับ
ฝายใดฝายหน่ึง ชาวพุทธตองมองใหถูก เพ่ือตัวเองจะไดวาง
สถานะทาทีใหถูกตอง  

น่ีแหละท่ีไดบอกวา ธรรมเปนหลักการใหญ เปนของกลาง 
ธรรมเปนเร่ืองสากลกวางขวางรวมท่ัวท้ังหมด ไมเขาใครออกใคร
ท้ังน้ัน เราก็ถือหลักไว ใครไมทําตามหลัก หลักมันก็วาคุณอยูน่ันแหละ 
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ผูหวงสถานการณ: ที่ ก อนหน านี้ ท านบอกว า  ก็น า จ ะว าทั้ ง สองฝ าย 
หมายความวาอยางไร? 

พระอาจารย: ก็น่ีแหละ คือท่ีวา เราไมไดวาใครท้ังสองฝาย แต
มันเปนไปเองในตัว ท่ีวาหลักน่ันเองจะเลนงานท้ังสองฝาย คือเรา
วาไปตามหลัก แลวหลักธรรม หรือหลักการน่ี ไมวาเปนใคร คุณจะ
เปนฝายหรือไมเปนฝาย ก็อยูในน้ีท้ังน้ัน ไมวาเขาจะเปนฝายไหน 
เขาก็ตองเอาตามน้ี  ถึงใครจะไม เปนฝาย  ก็ตองเอาตามน้ี
เหมือนกัน หลักการท่ีมันแท ท่ีเปนความจริง ความถูกตอง ความดี
งาม คุณปฏิเสธไมไดท้ังน้ัน ไมวาคุณจะถือฝายหรือไมถือฝาย  

ไมเฉพาะคนถือฝาย ท่ีเปนสองฝายน้ัน ถึงจะเปนคนนอกฝาย
ก็เหมือนกัน หน่ึง ก็คนท้ังนอกฝายและในฝาย สอง ก็พวกในฝายท่ีมี
สองฝาย สามฝาย ฯลฯ รวมแลว ไมวานอกฝายหรือในฝาย หรือสอง
ฝาย หรือก่ีฝาย ก็ตองข้ึนกับธรรมท้ังหมด ธรรมครอบคลุมหมดสิ้น 

อยางน้ีแหละท่ีวาธรรมเปนกลาง ใครจะเปนกลางก็ตองเอา
อยางธรรม แตจะตองเขาใจความหมายของความเปนกลางนี้ใหชัด 

ในแงหน่ึง  เปนกลาง  คือเปนของกลางท่ีทุกคนเขาถึง
ครอบครองเสพใชไดเทากันเสมอกัน เหมือนเวลา เหมือนอากาศ 
ธรรมก็เหมือนเปนสมบัติของทุกคน ใครจะปฏิบัติจะใชหรือไมก็
แลวแต ก็ไดรับผลหรือขาดผลไปตามความเก่ียวของของตน ดัง
ความหมายในแงตอไป 

อีกแงหน่ึง เปนกลางก็อยางท่ีบอกแลววาไมเขาใครออกใคร 
เชน แสดงผลตอทุกคนเทากันเสมอกัน เหมือนเวลา ๑ ช่ัวโมง หรือ ๑ 
วัน หรือเทาไรก็ตาม ก็เทากันเสมอหนาแกทุกคน ไมเลื่อนไมรอใคร 
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อีกแงหน่ึง เปนกลาง คือ ไมเอนเอียงดวยอคติ ไมถือตาม
ความเก่ียวของสวนตัว ไมยอมตามความรูสึก แตวาไปตาม
หลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง ซ่ึงนํามาพิสูจนความจริง 

ถาพูดใหสั้นก็วา เปนกลาง คือ ของทุกคนเทากันเสมอกัน 
และตอทุกคนเทากันเสมอกัน  

ท่ีตองพูดยํ้าความหมายของคําวาเปนกลางน้ี ก็เพราะมีการ
เขาใจและใชคําน้ีในความหมายท่ีเพ้ียนกันบอยๆ เชนกลายเปนวา 
อยูก่ึงกลาง คร่ึงๆ กลางๆ หรือปลีกตัวไมเก่ียวของ เปนตน  

เหมือนกับวา มีคน ๒ คนดื่มสุรา คนหน่ึงดื่มมาก อีกคนหน่ึง
ดื่มนอย นายคนหน่ึงมาบอกวาเขาจะเปนกลาง โดยจะด่ืมนอย
กวาคนแรก และมากกวาคนหลัง อยูก่ึงกลางระหวางสองคนนั้น  

อีกตัวอยางหน่ึง เหมือนกับวา มีคนรายรางกายใหญโต
แข็งแรงกําลังทํารายเด็กท่ีออนแอกวา มีคนอีกคนหน่ึงยืนดูเฉยอยู
ใกลๆ เมื่อถูกถามวาทําไมจึงไมหาทางชวยเด็ก เขาก็ตอบวาเขา
เปนกลาง  

ตัวอยางอื่นๆ เชน มีคนรายแยงชิงของจากคนเดินทาง คนผู
หน่ึงก็ยืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง หรือมีคนผูหน่ึงเอานํ้าสกปรก
มาเท่ียวสาดรดถนนหลวงและบานผูคน ชาวบานออกมาวากลาว
และโตเถียงกัน ตํารวจคนหน่ึงมายืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง 

ตัวอยางเหลาน้ี ใครๆ ก็เห็นวาไมใชความเปนกลาง เปนการ
กลาวอางท่ีไมถูกตอง แตพอเอาเขาจริง ท่ีมักอางกันอยูเร่ือยๆ ก็คือ
ความเปนกลางแบบท่ีวาน้ี และคนจํานวนมากก็ยังเพลินหลงเช่ือ
ตามไปงายๆ จึงควรทําความเขาใจกันใหดี 
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ในเมื่อธรรมเปนกลางตอทุกคน และเปนมาตรฐานกลาง
ดวย ทุกคน ทุกฝาย และแมนอกฝาย รวมท้ังตัวเราเอง ตลอด
กระท่ังผูพูดน้ี ใครอยูกับธรรม ใครวาไปตามธรรม ก็ไมเขาใครออก
ใคร ก็เปนกลางไปในทันที 

ฉะน้ัน จึงตองเอาธรรมมาตรวจสอบตนเองวา ท่ีเราพูดเรา
ทําอะไรอยูน้ี เราไมมีเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังอะไร ไมมีแรงจูงใจซอน
แฝง เราทําดวยบริสุทธิ์ใจ โดยมุงหมายเพ่ือความจริงความถูกตอง
ความดีความงามและประโยชนสุขของสวนรวมอยางแนแท  

นอกจากน้ัน ปฏิบัติการท่ีทําอยู ก็ตองชอบธรรมดวย เชน ตั้ง
จิตเมตตาตอกัน ทําการท่ีเปนสุจริต ท้ังกาย วาจา ใจ ไรความ
รุนแรง เปนแบบอยางท่ีดีงามไดสืบไป 



 

- ๒ - 
ธรรมาธิปไตย กับ หรือ ใน ประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย  
ตองชัดวาอันไหนเปนอะไร 

ทีน้ีก็มาถึงเร่ืองท่ีอาตมาตองการจะพูด คือปญหาเก่ียวกับ
ความชัดเจนของหลักธรรมาธิปไตย กับประชาธิปไตย เพราะคํา
แถลงการณแสดงแนวความคิดท่ีเขียนมาน้ัน ฟงดูเหมือนกับวา
เปนการพยายามท่ีจะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนประชาธิปไตย
ท่ีมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย ใชไหม? 

ผูหวงสถานการณ:  ก็เปนทํานองนั้น 
พระอาจารย: เร่ืองประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตย อันน้ีเปนเร่ืองท่ี
เราจะตองชัดเจนดวยนะ ไมเชนน้ันก็วนเวียนกันอยู น่ีแหละ 
คลุมเครือๆ แลวคนภายนอกหรือคนทั่วไปก็จะมองวาเปนเร่ืองเพอ
ฝน จึงตองแยกแยะและพูดออกมาใหชัด   

เทาท่ีพูดกันอยู คงจะพอจัดไดเปน ๒ แบบ 

แบบท่ี ๑ พูดเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนการปกครอง
ระบบหน่ึง ประชาธิปไตยก็เปนการปกครองอีกระบบหน่ึง แลวก็
พูดเหมือนจะใหระบบประชาธิปไตยของเขาปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาไปเปนระบบธรรมาธิปไตยน้ี แตพอพูดไป ก็ไมชัดแมแตจะ
แยกใหเปนระบบท่ีตางหากกันอยางน้ันได ก็แคคลุมเครืออยู  
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แบบท่ี ๒ ไมไดแยกเปนระบบท่ีตางหากกัน แตจะใหระบบ
ประชาธิปไตยน่ีแหละมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย แตแลวก็ไมชัด
อีกวาประชาธิปไตยท่ีเปนธรรมาธิปไตยน้ันคืออยางไร 

ตรง น้ีต อ งแยกให ชัดนะ  ระหว า งธรรมาธิป ไตย กับ
ประชาธิปไตย อันไหนอยูตรงไหน เปนอยางไร และสัมพันธกัน
อยางไร  

ขอถามตรงน้ีวา คณะท่ีมาน้ีคิดมุงไววาจะเอาแบบไหน 
ระหวางประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอยางท่ีพูดมาน้ัน คือจะเอา
แบบท่ี ๑ ท่ีคลายกับถือธรรมาธิปไตยเปนระบบอุดมคติ แลว
ประชาธิปไตยจะตองพัฒนาตัวเองข้ึนไปเปนระบบธรรมาธิปไตย 
หรือแบบท่ี ๒ วา ประชาธิปไตยเปนระบบ สวนธรรมาธิปไตยเปน
เน้ือในหรือเปนคุณภาพ และจะพัฒนาประชาธิปไตยใหมีคุณภาพ
เปนธรรมาธิปไตย หรือจะใหเปนแบบอะไรอยางอื่นอีก 

ผูหวงสถานการณ: คงเปนแบบที่ ๒ 
พระอาจารย: ก็ยังคลุมเครือท้ังคู  

ผูหวงสถานการณ: ตอนที่อานแถลงแนวคิดนั้น ยังคุยกันวา ถาจะแถลง
ออกไป ตองโดนใจอยางที่ทานบอก วาเปร้ียงไปตองสะกิดใจ ไปกระตุก
เขาวามันมีอีกแนวทางหนึ่ง  

ทีนี้ คําวา “ธรรมาธิปไตย” มันคอนขางจะเปนนามธรรม คือถาเรา
ไปบอกวาตองธรรมาธิปไตย คนไมรูเรื่องแน 
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ไมมีระบอบการปกครอง ที่เรียกวาธรรมาธิปไตย  
พระอาจารย: สับสนมาตลอด คือไปพูดใหธรรมาธิปไตยเปน
ระบบ แลวมันมีท่ีไหนระบบธรรมาธิปไตย ท่ีจัดตั้งวางไววาใหทํา
อยางน้ันๆ  

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวยังมีการแยก
ประเภทวาเปนแบบไหนๆ และในประเภทท่ีจัดอยูน้ีก็ตองมาแจก
แจงวาจะจัดต้ังอยางไร มันมีระบบท่ีกําหนดไวหมดวา มีการ
เลือกต้ังอยางน้ันๆ มีกระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติอยาง
น้ันๆ ฯลฯ ตองดูตรงน้ี จึงตองชัดกอนวา ธรรมาธิปไตยเปนอะไร 
มันเปนระบบหรือเปลา  

แม แ ต ใ นสั ง ฆ ะ  กา รปกค รอ งส งฆ ก็ ไ ม ไ ด มี ร ะ บบ
ธรรมาธิปไตย การปกครองคณะสงฆไมไดเรียกวาธรรมาธิปไตย 
คําวา “ธรรมาธิปไตย” ไมไดใชเปนแบบแผนการปกครอง  

คณะสงฆของพระพุทธเจา เปนสังฆะ ซ่ึงมีระบบแบบแผนท่ี
จัดต้ังวางขอกําหนดไว เชน ในการประชุม ในการท่ีจะตัดสิน
เร่ืองราว ในการออกเสียง เปนตน ท้ังหมดเปนเร่ืองท่ีมีบทบัญญัติ
เปนระบบแบบแผน  

ผูหวงสถานการณ:  อันนั้นไมไดเรียกวา "ธรรมาธิปไตย" หรือ? 

พระอาจารย: ไมเรียกวาธรรมาธิปไตย มันเปนคนละเร่ืองกับ
สมัยน้ีท่ีเรียกประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองแบบหน่ึง  
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ตองรูกอนวา คําวา “ประชาธิปไตย” สมัยโนนยังไมมี แต
ทานก็มีระบบของทานท่ีเรียกวาเปน “สังฆะ” และสังฆะน้ันก็เปน
ระบบท่ีมีการจัดตั้ง เชนวาจะบวชนาค จะพิจารณาคดี จะลงมติ
เลือกพระทํางานวัด ก็มีการดําเนินการตามขอกําหนดท่ีวางไว เชน
วา จะตองมีองคประชุมเทาน้ัน เร่ิมต้ังแตองคประชุม ๔ รูป เปน
อยางนอย แตถาเปนการประชุมตัดสินเร่ืองสําคัญอยางน้ีๆ องค
ประชุมตองเกินกวาน้ัน เชน กิจการอยางน้ีตองมี ๑๐ รูปข้ึนไป 
กิจการอยางน้ันตองมี ๒๐ รูปข้ึนไป ฯลฯ และในการดําเนินการ
พิจารณาดําเนินเร่ืองใหสําเร็จเสร็จสิ้น จะตองมีผูเขารวมอยางน้ีๆ 
ตองมีใครเปนประธาน ตองมีผูดําเนินการประชุมอยางน้ี จะใช
เสียงขางมาก หรือใชเสียงเอกฉันทอยางไร ฯลฯ อยางน้ีจึงจะ
เรียกวาระบบการปกครอง ซึ่งในทางพระไมไดมีการใชคําวา
ธรรมาธิปไตย ในเร่ืองอยางน้ี  

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ   
แลวธรรมาธิปไตยเปนอะไร มันเปนหลักเป็นเกณฑ์เป็น

ตัวกําหนดในการตัดสินใจของบุคคลท่ีอยู่หรือร่วมอยู่ในระบบการ
ปกครองน้ัน  

บุคคลท่ีไปรวมประชุมสงฆ  หรือไปเขารวมประชุมใน
กิจกรรมประชาธิปไตยใดๆ ก็ตามน้ัน ตัวเขาเองแตละคนอาจจะใช
เกณฑการตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตย หรือแบบโลกาธิปไตย หรือ
แบบธรรมาธิปไตย ก็ได  

ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ 
แคเลือกต้ังน่ี ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัว
เขาเอง  
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ชาวบานท่ีมาเลือกต้ังน้ัน ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาตัวเปน
ใหญ เอาผลประโยชนของตัวเปนใหญ ตัดสินใจลงคะแนนโดยเอา
ผลประโยชนของตัวเองเปนหลัก น่ีคือเปนอัตตาธิปไตย๑

 อะไรจะ
เกิดข้ึน  

ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตาม
กระแส ไมมีหลักของตัวเอง ตัดสินใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก 
ก็เปนโลกาธิปไตย อะไรจะเกิดข้ึน  

ทีน้ี ถาชาวบานแตละคนท่ีจะเลือกตั้งน้ัน ตัดสินใจโดย
ตรวจสอบเร่ืองราว สืบคนความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใช
ปญญาพิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี ประพฤติถูกตอง
สุจริตชอบธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทําประโยชนแก
สวนรวม แกสังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑ
ของความดีงามความถูกตองน้ัน น่ีก็คือเปนธรรมาธิปไตย แลว
อะไรจะเกิดข้ึน 

แตละคนท่ีมารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อยางเชนชาวบานทุกคนท่ีมาเลือกต้ัง พอตัดสินใจถูกตอง แตละ
คน น้ัน ก็ เปนธรรมาธิปไตยแล ว  ใช ไหม  ถ าแตละคนเปน
ธรรมาธิปไตยอยางน้ีละก็ ประชาธิปไตยก็ดีไดแนเลย 

                                                                                 
*  อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ท้ังสามอยางน้ี จะใชในแงดีท้ังหมด ก็ได 
ดังเชนในพระไตรปฎก (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖) ท่ีแสดงตัวอยางไวใหเห็นวา เราอาจจะ
ตัดสินใจไมทําช่ัวหรือทําความดี ดวยคํานึงถึงสถานะ คุณความดี หรือศักด์ิศรีของตน 
(อัตตาธิปไตย) ดวยคํานึงถึงเสียงกลาวขาน หรือสายตามองของผูอ่ืน (โลกาธิปไตย) 
ดวยคํานึงถึงธรรม (ธรรมาธิปไตย) แตการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เปนขอท่ีดีท่ีสุด 
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๑๖ 

ไม ว า กิจกรรมการปกครองระบบไหนก็ตาม  ก็ เป น
อัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย หรือธรรมาธิปไตย ได ท้ังน้ัน 
แลวแตเกณฑในการตัดสินใจของผูมีอํานาจท่ีจะตัดสินใจ แตทีน้ี 
ถาเปนประชาธิปไตย ก็ประชาชนทุกคนน่ันแหละมีอํานาจท่ีจะทํา
การตัดสินใจ และในการตัดสินใจน้ัน แตละคนก็มีเกณฑในการ
ตัดสินใจของตัวเอง 

ผูหวงสถานการณ: ถาจะเทียบเปนตัวอยางใหเห็นชัดๆ สมมติวา ถาผม
เลือก  ส .ส . โดยเพราะ  ส .ส .คนนี้ เคยเอาเงินมาใหผม  อันนี้ เปน
อัตตาธิปไตย แตถาผมเลือกเพราะวาไดยินวาคนสวนใหญชอบเขา อันนี้
เปนโลกาธิปไตย แตถาคิดวา เอ… เขาเปนคนดีไหม เขาเหมาะสมที่จะเปน
หรือไม อันนี้เปนธรรมาธิปไตย อยางนั้นหรือครับ 

จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา   
พระอาจารย: ถูกแลว ธรรมาธิปไตย ก็คือ ตองมีปญญารูวาอะไร
คือความจริง อะไรถูกตอง อะไรดีงาม แลวจึงตัดสินลงคะแนน
อยางจริงใจไปตามมติของปญญาน้ัน  

น่ีแหละ พอถึงตรงน้ี มันก็เปนเร่ืองใหญข้ึนมาทันที คือตอง
ศึกษา จึงจะมีปญญาใหรูได  

ทําไมการศึกษาจึงสําคัญนักสําหรับระบอบประชาธิปไตย ก็
เพราะวา คนจะตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยได จะตองมีการศึกษา 
ใหเกิดความรูเขาใจ ตั้งแตรูขอมูล รูความจริงความถูกตองในเรื่อง
น้ันๆ วาเปนอยางไร เร่ิมตั้งแตตองศึกษาคนท่ีมาสมัครรับเลือกต้ัง 

วาบุคคลน้ีเปนอยางไร มีประวัติอยางไร เปนคนดี เปนคนที่เช่ือถือ
ไววางใจไดไหม เปนคนมีอุดมคติ มีฉันทะท่ีจะทํางานเพ่ือสวนรวม
จริงหรือเปลา  
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แลวก็ดูตัวเองดวยวา ท่ีเรามาเลือกต้ังน่ี ท่ีเรามาทํากิจกรรม
น้ี ไมใชเพ่ือประโยชนสวนตัวนะ การปกครองน้ีเพ่ือประเทศชาติ 
เพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือความถูกตองดีงาม เพ่ือความเปนธรรม
ในสังคม เปนตน เมื่อพิจารณาธรรมท้ังหมดแลวตัดสินใจบนเกณฑ
ของธรรมน้ัน เรียกวา “ธรรมาธปิไตย”  

เพราะฉะน้ัน ไมวาจะอยูในเร่ืองใดก็ตาม เราตองตัดสินใจ
บนเกณฑของธรรมาธิปไตย เมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือ
ธรรมเปนใหญในการตัดสินใจทุกกรณี ถูกไหม เกณฑน้ีใชไดในทุก
กิจกรรม ทุกกรณี  

เปนอันวา ธรรมาธิปไตยน่ี ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑ
การตัดสินใจของแตละบุคคล มันอยูกับตัวเลยทีเดียว 

อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง   
ผูหวงสถานการณ: ธรรมาธิปไตยนี้เปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ? 
พระอาจารย: จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยังเบาไป มันหนักแนนและ
จําเพาะเจาะชัดนอยกวาท่ีบอกวาเปนเกณฑการตัดสินใจในทุกกรณี  

จะตองพูดกันใหชัดวา ในเร่ืองการปกครองน้ี คําท่ีสําคัญ
อยางย่ิง คือคําวา “อํานาจตัดสินใจ”  

การใชอํานาจตัดสินใจน่ีแหละ เปนตัวทําการ ท่ีทําใหการ
ปกครองสําเร็จผลเปนความจริงข้ึนมา  

ธรรมาธิปไตย ทําไมจึงสําคัญ ก็เพราะมันเปนเร่ืองของการ
ใชอํานาจตัดสินใจ โดยถือธรรม ถือความจริงความถูกต้องเป็นเกณฑ์ 

อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองน้ันๆ ใครมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด น่ันคือผูกําหนดระบบการปกครองน้ัน  
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๑๘

เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย 
คือ อํานาจอธิปไตย (sovereignty) เปนของประชาชน  

จะพูดวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หรืออํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน หรือจะวาประชาชนเปนใหญในแผนดิน ก็
ถูกท้ังน้ัน ชาวบานฟงแลวก็รูสึกภูมิใจวา ทีน้ีพวกเราเปนใหญละนะ 
อาจจะรูสึกโก แตก็ดูเหมือนจะลอยๆ อยู มันไมโยง ไมบงชี้การปฏิบัต ิ 

ท่ีบอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคน้ีก็ยุง
ละ มันไมใชแคเปนใหญอยูโกๆ ถามัวโกกับความใหญ จะไปไมถึง
ประชาธิปไตยสักที 

ถาพูดกันแบบชาวบาน เอาตรงท่ีวาน้ีดีกวา คือท่ี  อํานาจ
ตัดสินใจ (decision-making power) อันน้ีจะเห็นทางปฏิบัติทันที 

อยางท่ีวาเมื่อก้ี อํานาจตัดสินใจ  เปนหัวใจของระบบการ
ปกครอง ใครมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด ก็เปนผูกําหนดระบบการ
ปกครองน้ัน 

ถาเปนระบบเผด็จการ ก็คือบุคคลเดียว ท่ีเรียกวาผูเผด็จการ 
หรือผูนํา มีอํานาจในการตัดสินใจ เปนเจาของอํานาจตัดสินใจ 

ถาเปนคณาธิปไตย ก็คือหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ เปนเจาของอํานาจตัดสินใจ 

ถาเปนประชาธิปไตย  ก็คือ  ประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ หรือวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ 

ทีน้ี ใครมีอํานาจตัดสินใจ ก็ตองใหคนน้ันตัดสินใจบนฐาน
ของธรรมาธิปไตย ตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย คือเอา
ความจริงความถูกตองดีงามเอาประโยชนท่ีแท เปนใหญ เปนเกณฑ 
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ธรรมาธิปไตยนั้น งายๆ ตรงไปตรงมา 
คือ ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม  

เมื่อเปนประชาธิปไตย หลักบอกวาอํานาจตัดสินใจอยูท่ี
ประชาชน  

เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็ตองใหประชาชน
ตัดสินใจอยางถูกตอง น่ันคือประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย  

ก็ จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชน  เ พ่ือให
ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจน้ัน ทําการตัดสินใจดวย
ปญญา โดยมีเจตนาท่ีเปนธรรม และตรงน้ีแหละคือ ธรรมาธิปไตย  

ตรงน้ีคือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสําคัญ เพราะวา
อํานาจตัดสินใจ คือหัวใจของการปกครอง  และเปนตัวกําหนด
ระบบการปกครอง ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหตัดสินใจ
ดวยธรรมาธิปไตย  

แต ไมจบแค น้ี  เมื่ อ ก้ี ไดบอกวา  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ก็คืออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน แตระบอบ
ประชาธิปไตยของเราไมใชเปนประเภทประชาธิปไตยแบบตรง ท่ี
ประชาชนใชอํานาจเองโดยตรง เรามีประชาธิปไตยแบบตัวแทน  

เ ร่ืองจึงมีตอไปอีกวา  มีคนท่ีใชอํานาจตัดสินใจแทน
ประชาชน หรือในนามของประชาชน  

คนผูน้ีจะตองใชอํานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปาก
วา เพ่ือประชาชน ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน โดย
ท่ีวามันเปนการตัดสินใจท่ีเปนธรรม ก็คือตัดสินใจอยางเปน
ธรรมาธิปไตย  



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๒๐

ท่ีพูดน้ีหมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํานาจ
ตัดสินใจ แตมีคนท่ีใชอํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน และ
ตรงน้ีก็คือเรามีผูนํา ผูปกครอง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี  

นายกรัฐมนตรีน่ีเขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทน
ประชาชนท้ังหมด เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร 
ท่ี มี อํ านาจ ตัดสิน ใจ  ได เ อาอํ านาจ ตัดสิน ใจ ไปมอบไว ท่ี
นายกรัฐมนตรี 

ในธรรมาธิปไตย จะเอาธรรมไหน ไวถกกันตอไป 
ผูหวงสถานการณ: ทีนี้ธรรมาธิปไตยของแตละบุคคลเทากันไหมครับ เชน 
สมมติวากรณีการขายหุน… 

พระอาจารย: ออ… ไมมีทางเทา แตเราเอาแคน้ีกอนวา ขอใหเขา
เอาหลัก เอาความจริง เอาความถูกตอง คือเอาธรรมน่ันเอง เปน
เกณฑ เปนใหญ เปนตัวตัดสิน น่ีตองหนึ่งเลยนะ  

หมายความวา ใน ๓ อยาง คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย 
กับธรรมาธิปไตยน้ัน ขอใหเอาธรรมกอน แลวธรรมท่ีเอาน้ันจะแค
ไหน ก็มาเถียงกันได แตตองไดเกณฑเร่ิมตนวา คุณเอาธรรมนะ 
คุณไมมุงท่ีประโยชนสวนตัวนะ คุณไมมุงแคกระแสนิยมนะ 

คุณยอมรับไหมวา คุณจะมุงเอาธรรม เร่ืองน้ีมันพิสูจนไดน่ี
วา จุดหมายของคุณอยูท่ีประโยชนสวนตัวหรือไม คุณมุงจะเอาใจ
ใคร หรือแคไปตามกระแสไหม หรือจะเอาธรรมคือความจริง
ถูกตองดีงามและประโยชนสุขท่ีแท ท่ีจริง ท่ีมั่นคงย่ังยืน  
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ทีน้ี เมื่อตัดสินใจเอาธรรม คือเอาความจริงความถูกตอง
ความดีความงาม เอาประโยชนสุขท่ีแทแลว ถาความเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองของธรรมยังไมตรงกัน ก็มาถกเถียงกันได  

เพ่ือใหชัด ขอสรุปอีกทีวา  

ทุกคนต้องเป็นธรรมาธิปไตย ท่ีจะตัดสินใจเลือกเอาธรรม
เหมือนกัน แต่ธรรมท่ีต่างคนต้องเลือกเอา อาจจะไม่เหมือนกัน  



 

- ๓ - 
กฎคนทํา ตองเพ่ือ กฎแหงธรรม 

ธรรมชั้นสอง ตองรองรับธรรมชั้นหน่ึง 
ผูหวงสถานการณ: ทีนี้ผมเกรงวา ในทางโลกมันจะไมมีขอยุติอยางในทางธรรม 

พระอาจารย: มี มันดูได เห็นได มันมีเคร่ืองเทียบเคียง ก็ดูสิวา การ
ตัดสินใจในกรณีน้ัน มีผลประโยชนของตนเองเปนตัวกําหนดหรือ
เปลา หรือแลวแตพวกมากลากไป แคไปตามกระแส หรือวา
คํานึงถึงธรรมท่ีเปนหลักการกฎเกณฑกติกา  

พูดถึงกฎเกณฑกติกาน้ัน มันไมใชแคกฎเทาน้ัน เราตอง
ยอมรับวา กฎเกณฑกติกาอยางเชนกฎหมาย ก็เปนธรรมอยาง
หน่ึง แตเปนธรรมช้ัน ๒  

กฎหมายเปนธรรมช้ัน ๒ หรือในระดับ ๒ คือในระดับสมมติ  

จึงตองทําความเขาใจวา โดยพ้ืนฐานน้ัน เรามุงเพ่ือ "ธรรม" 
แทๆ ท่ีเปนความจริงความถูกตองดีงามตามสภาวะ หรือตาม
ธรรมดาของมัน (ท่ีวาเปนกฎธรรมชาติ)  

แลวบนพื้นฐานน้ัน เพ่ือใหธรรมเปนไปและบังเกิดผลตอวิถี
ชีวิตและสังคมสมประสงคของเราใหมากท่ีสุด เราจึงพยายามต้ัง
กฎของมนุษยข้ึนมา เพ่ือรองรับสนับสนุนธรรมที่เปนกฎธรรมชาติ
น้ัน และเราก็ยอมรับกฎมนุษยท่ีรองรับสนับสนุนธรรมน้ัน โดยเรียก
มนัวาเปน "ธรรม" ดวย 
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น่ีแหละก็จึงมี "ธรรม" ใน ๒ ข้ัน หรือ ๒ ระดับ คือ  

ธรรมแทๆ ในระดับตามสภาวะของมัน ท่ีเปนกฎธรรมชาติ 
(เชนในคําวา “ธรรมสรณะ”) กับ  

ธรรม ในระดับสมมติ ท่ีเปนกฎของมนุษย (เชนในคําวา 
“ธรรมศาสตร”) 

แตเราจะเห็นวา หลายคร้ัง จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย
เจตนาไมซ่ือก็ตาม ปรากฏวา กฎของมนุษย ท่ีเปนธรรมจัดต้ัง 
(สมมติ) ไมตรงกับธรรมท่ีแทจริง ไมสื่อ ไมนําไปใหถึงธรรม จึงตอง
มีการปรับแกกฎของมนุษย เชนกฎหมายน้ัน  

เร่ืองกฎมนุษย เชนกฎหมายน้ัน เปนปญหากันอยูเร่ือย ใน
แงปญญาไมพอ ก็หนักอยูแลว ย่ิงในดานเจตนา มนุษยบางคนยัง
ใชเลหกลมาจัดต้ังวางตรากฎหมายข้ึน ไมใชเพ่ือธรรม แตเพ่ือ
สนองประโยชนสวนตัวโดยใชอัตตาธิปไตยเปนตน  

เพราะฉะน้ัน กฎหมายจึงไมใชวาจะวางใจไดหมด และจึง
ตองมีการตรวจตราปรับปรุงแกไขอยูเร่ือย  

เอาเปนวา ถึงอยางไรมันก็เปนเร่ืองท่ีพิสูจนกันได คือวา ใน
แตละกรณี  

ขั้นที่หนึ่ง บุคคลน้ันมีเจตนาอยางไร เขาก็รูชัดอยูกับตัวเอง  
ขั้นที่สอง สําหรับคนอื่นหรือในทางสังคม ก็พอดูออก อยางท่ี

พูดกันวา "กรรมเปนเครื่องสอเจตนา" และในระบอบประชาธิปไตย 
เราก็ยังมีระบบและกระบวนการเพื่อจัดสรรโอกาสท่ีจะตรวจสอบ
และช้ีแจงกันอีก 
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ในธรรมาธิปไตย ถาเปนผูปกครอง ตองเอาธรรมไหน  
ทีน้ีมาดูในแงการตัดสินใจ ท่ีเรามุงใหคนเปนธรรมาธิปไตย 

โดยเอาธรรมเปนเกณฑน้ัน แมวาคนจะหลุดพนจากอัตตาธิปไตยท่ี
เอาแตตัว และหลุดพนจากโลกาธิปไตยท่ีไหลไปตามกระแสออกมา
ไดแลว แมวาเขาจะมุงเอาความถูกตองตามธรรม แตก็มาเจอป ัญหา
อีกวา ธรรมท่ีจะเอาน้ันคืออะไร แคไหน เพราะธรรมสําหรับแตละ
คน สําหรับแตละกลุมชน อาจจะไมเหมือนกัน หรือไมเทากัน 

เพราะฉะน้ันจึงมีการเนนวา เมื่อทานมาเปนผูปกครอง
ประเทศ ทานจะปฏิบัติตัวอยางชาวบานไมได จะเอาแคกฎกติกา
ข้ันธรรมดาของชาวบานหรือแคธรรมของชาวบานไมได ทานตอง
ปฏิบัติธรรมของผูปกครอง ท่ีมุงเพ่ือใหสังคมประเทศชาติดีงามมี
ความสุขความเจริญ เพ่ือประโยชนสวนรวมของประชาชน ทาน
ทํางานเพื่ออันน้ันหรือเปลา  หรือทานยังวุนวายอยู กับเ ร่ือง
ประโยชนสวนตัว น่ีคนก็มองออก 

ผูหวงสถานการณ:  ถาอยางนั้น ในสวนของธรรมาธิปไตยนี้ ธรรมาธิปไตย
ของคนที่อยูในสถานะที่ตางกัน ก็จะไมเทากัน ไมเหมือนกันใชไหม 

พระอาจารย: อันน้ี ขอยํ้าท่ีพูดเมื่อก้ี ยกมาพูดอีกทีวา  

"ทุกคนตองเปนธรรมาธิปไตย ท่ีจะตัดสินใจเลือกเอาธรรม
เหมือนกัน แตธรรมท่ีตางคนตองเลือกเอา อาจจะไมเหมือนกัน" 

ตัวอยางงายๆ เรามีธรรมของลูก ธรรมของพอแม ธรรมของ
นักเรียน ธรรมของครู ธรรมของราษฎร ธรรมของผูครองเมือง ธรรม
ของผูเลือกต้ัง ธรรมของผูแทนราษฎร ฯลฯ  
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แมกระท่ังธรรมของนักธุรกิจ กับธรรมของผูบริหารเศรษฐกิจ
ของชาติ ก็ไมเหมือนกัน ไมเทากัน    

แมแตธรรมอยางเดียวกันท่ีตองปฏิบัติเหมือนกัน บางที
ความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติ หรือความคาดหวังในการท่ีจะปฏิบัติ 
สําหรับตางคน ก็อาจจะไมเทากัน  

ท่ีวาน้ันคือ โดยพ้ืนฐานมันเทา แตสําหรับคนท่ีตางสถานะ 
เรายอมใหในแงวา สําหรับเร่ืองน้ีๆ เราไมมุงหวังจากคนกลุมน้ีพวก
น้ีหรือระดับน้ีมากนัก  

อยางเชนธรรมสําหรับพลเมืองทุกคน วาจะตองเอาใจใสทํา
ประโยชนใหแกประเทศชาติ -- 

ถาเขาเปนชาวบานท่ัวไป การมุงหวังในธรรมขอน้ี คือในการ
ถือธรรมของเขา เราก็ไมคาดหวัง ไมเรียกรองจากเขามาก บางทีก็
เอาเพียงวา เม่ือคุณทํามาหากิน จะเอาผลประโยชนอะไร ก็ไมวาละ 
ขอแควา คุณอยาไปเบียดเบียนคนอื่น อยาไปฆาใคร อยาไปลักขโมย 
อยาไปละเมิดตอคนอื่นชนิดท่ีมันชัดๆ ออกมาก็แลวกัน สวนการท่ี
จะทําประโยชนอะไร เราก็อาจจะปลอยใหเปนเร่ืองของตัวเขาเอง  

แตถาเขาบอกวา ฉันมาสมัครเปนผูบริหาร ฉันจะมาทํา
หนาท่ีปกครองประเทศ มันชัดอยูแลววา เขาตองทําเพ่ือความดี
งามความเจริญของประเทศชาติ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
เขาจะมาวุนวายกับการหาผลประโยชนตางๆ ไมไดแลว เพราะมัน
มีธรรมของผูปกครองมากํากับอีกช้ันหน่ึง  

เมื่อจะดูรวบรัด ก็บอกวา ถาเปนผูปกครองแลว คุณยึดถือ
หรือตั้งมั่นอยูในธรรมของผูปกครองไหม แลวธรรมก็มีเปนระดับ 
เปนข้ันตอน ซ่ึงในท่ีสุดก็ดูเจตนาในการตัดสินใจท่ีวา เขาเอาธรรม
เปนเกณฑ หรือเอาอะไรเปนตัวช้ีนํากําหนด 



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๒๖

กฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ เมื่อกฎคนทํามีประสิทธิภาพ 
ผูหวงสถานการณ: ทีนี้ ที่ผมอานในหนังสือ นิติศาสตรแนวพุทธ ของทาน
นั้น กฎหมายที่ดีที่สุดคือมันเปนกฎของธรรมชาติ และก็มีกฎหมายที่เรา
รางขึ้นเปนอีกระดับหนึ่งนะครับ 

พระอาจารย: ก็ใชอยางน้ัน เหมือนกับท่ีพูดมาแลวน่ันแหละ แต
เพ่ือใหสื่อความหมายกันไดแมนยําชัดเจน ไมใหสับสน ตองขอใช
ถอยคําแบบจําเพาะอยางเครงครัด คือ  

กฎแหงความจริงท่ีเปนไปตามธรรมดาของมัน เชน ทําเหตุ
ปจจัยอยางไร  ก็ เ กิดผลท่ีสอดคลองกันอยาง น้ัน  ถามนุษย
เบียดเบียนทํารายกัน เขาก็เดือดรอน อยูกันไมเปนสุข สังคมก็
วุนวายไมสงบ ถามนุษยเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เขาก็เริงร่ืน อยูกันสุข
สําราญ สังคมก็สงบเรียบรอย  

กฎแหงความจริงตามธรรมดาอยางน้ี เรียกจําเพาะลงไปวา
กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ 

ทีน้ี อีกข้ันหน่ึง เราไมอยากใหคนเดือดรอน ไมตองการให
สังคมวุนวายไมสงบ แตเราอยากใหคนอยูดีสังคมมีความรมเย็น
เปนสุข และเรารูวามันจะเปนอยางน้ันได คนจะตองไมเบียดเบียน
ทํารายกัน แตตองเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เราก็จึงบัญญัติจัดตั้งกฎ
ของเราข้ึนมาหามก้ันคนไมใหเบียดเบียนทํารายกัน เชน ตราไววา 
ใครฆา ใครขโมย จะถูกลงโทษอยางน้ันๆ ฯลฯ  

กฎท่ีมนุษยเราจัดต้ังข้ึนมาอยางน้ี เรียกจําเพาะลงไปวา
กฎหมาย หรือกฎมนุษย 

จะเรียกงายๆ ใหลอกันก็ได  
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อยางแรก เรียกวา กฎแหงธรรม 
อยางหลัง เรียกวา กฎคนทํา 
ตามท่ีวาน้ีจะเห็นวา เพ่ือจะใหธรรม ท่ีเปนอุดมคติ (กฎแหง

ธรรม) ซ่ึงเปนนามธรรม เปนศักยภาพแหงความจริงในธรรมชาติ 
มันสัมฤทธิ์ผลเปนความจริงข้ึนมาในสังคมมนุษย เราก็บัญญัติ
จัดตั้งธรรม คือกฎหมาย ท่ีเปนกฎของมนุษย (กฎคนทํา) ข้ึนมาให
มนุษยปฏิบัติจัดการกันได๑ 

กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ น้ันมันแนนอนของมันอยูแลว แต
ปจจัยท่ีหลากหลายมีมากมาย อาจจะสอดแซงแทรกซอนเขามา
จนมนุษยตามไมทัน และทําใหผลเกิดข้ึนไมสมประสงคของมนุษย  

ดังน้ัน มนุษยผูมีปญญาจึงจัดตั้งวางแผนของคนข้ึนมา เพ่ือ
เอาการกระทําของตนเขาไปรวมเปนปจจัย ท่ีจะผลักดันกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยในกฎแหงธรรมน้ัน ใหกอผลสมท่ีตนประสงค  

แผนการที่มนุษยจัดตั้งวางข้ึนน้ัน จะเรียกวา กฎหมาย หรือ
กฎมนุษย หรือกฎคนทํา ก็แลวแต ขอสําคัญอยู ท่ีวา มันจะมี
ประสิทธิภาพใหเกิดผลดีตามท่ีมนุษยตองการแคไหน ก็อยู ท่ี
คุณภาพของปญญาและเจตนาของมนุษยเองเปนสําคัญ  
                                                                                 ๑ ในพระพุทธศาสนา เรื่องท่ีพูดกันอยูน้ีสําคัญอยางย่ิง -- 

ธรรมท่ีเปนความจริงแท ซ่ึงมีอยูและเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ ท่ีเปนกฎแหง
ธรรม ทานเรียกส้ันๆ วา ธรรม  

สวนธรรมท่ีมนุษยบัญญัติจัดต้ังข้ึนเปนกฎเกณฑกติกาหรือกฎหมาย ท่ีเปนกฎของ
มนุษย หรือกฎคนทํา ทานใหช่ือพิเศษวา วินัย  

ธรรมมีอยูตามธรรมดา พระพุทธเจาตรัสรู และนําหรือยกมาแสดง  
สวนวินัยน้ัน พระพุทธเจาทรงบัญญัติจัดวางข้ึน เพ่ือใหธรรมสัมฤทธิ์ผลเปน

ประโยชนแกมนุษย หรือใหมนุษยไดประโยชนมากท่ีสุดจากธรรม 
ธรรมและวินัยรวมกัน เรียกวา ธรรมวินัย คือท้ังหมดของพระพุทธศาสนา 
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ปญญาเช่ือมโยงมนุษย ใหถึงธรรมดาท่ีเปนความจริงของ
ธรรมชาติ ถารูจริงท่ัวตลอดชัดแจง ก็เจาะกฎแหงธรรมได 

เจตนาช้ีนํามนุษย ไปสูจุดหมายที่ตนปรารถนา ถาช้ีนํามุง
ตรงไปยังจุดหมายท่ีแท ก็อาจสัมฤทธิ์ประโยชน  แตถาเจตนาไม
ตรง ก็คงวุนวาย เจตนาจึงเปนแกนหรือเปนตัวแทนของจริยธรรม 

ธรรมาธิปไตยก็สําเร็จดวยเจตนาท่ีเลือกเอาธรรมเทาท่ี
ปญญาจะบอกใหไดน่ีแหละ 

 ปญญาและเจตนาจึงเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนามนุษย 

กฎหมายเปนสมมติ แตเจตนาเปนของจริง 
ผูหวงสถานการณ:  ทีนี้ ในบางเรื่อง มันเปนกฎเกณฑที่มนุษยคิดกติกากัน
ขึ้นเอง อยางเชน ขับรถนี่ จะขับชิดซายหรือชิดขวาอะไรนี่ มันเปน
กฎเกณฑที่ไมใชเรื่องของกฎธรรมชาติ มันก็จะเปนกฎหมายที่สมมติกัน
ขึ้นมา ที่เราตกลงกันในกลุมของประเทศนี้วาเราจะขับรถชิดซาย… 

พระอาจารย: แตเจตนามันมีอยู ในการบัญญัติหรือกําหนดใหขับ
ชิดซายหรือขับชิดขวาน้ัน มันมีวัตถุประสงค ซ่ึงเปนธรรม ก็คือเพ่ือ
ความเรียบรอยในการเดินทาง ใหมันแนลงไปวาใครจะไปทางไหน 

ผูหวงสถานการณ: ตรงนี้ ถามองในความเห็นของผม มันก็คือวา เรื่องของการ
เสียภาษีมันก็เปนเรื่องกติกาที่คิดขึ้นมา เปนกติกาที่มนุษยตกลงกันวา ถา
เผ่ือขายหุนในตลาดไมตองเสียนะ แตถาอยางนี้ๆ ตองเสีย และกฎเกณฑ
ตางๆ อันนี้มนุษยคิดขึ้น เพราะฉะนั้น ผมเขาใจวามันไมเปนกฎธรรมชาติ 
มันเปนกฎสมมติ... 
พระอาจารย: น่ีกฎมันสมมติชัดๆ มันชัดอยูแลว 
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ผูหวงสถานการณ:  ทีนี้ ตรงนี้แหละครับที่จะเปนปญหา เพราะวาวันนี้ถาผม
เปนนายกฯ ผมบอกวา ก็ในเมื่อกฎนี้เปนกฎที่มนุษยเราสมมติขึ้น แลวผมก็
ทําทุกอยางใหถูกตามกฎนี้ ถูกกฎหมดเลย คือในกรณีของนายกฯ นี่ ถาเรา
เอาตามกฎหมาย เอาเฉพาะตัวหนังสือไปจับนี่ ก็ถูกหมดเลย แตถาเอาเจตนา
จริงๆ ลึกๆ นี่ มันคือเขาเจตนาเล่ียง โดยอาศัยกติกาที่มนุษยคิดขึ้นมา คือ
ตัวกฎหมาย เขาเล่ียงโดยอาศัยกติกา ในแงกฎหมายคือความถูกตอง  

ทีนี้ ในกรณีอยางนี้นะ เขาก็บอกวา อาว… ในธรรมาธิปไตยของผม
นี่ สมมติผมเปนนายกฯ ผมบอกวาผมทําถูกตองแลว เพราะวา ในเมื่อ
กติกานี้มนุษยคิดขึ้น ผมก็ทําตามกติกาแลวนี่ ธรรมาธิปไตยของเขาแบบน้ี
จะไดหรือเปลา 
พระอาจารย: ก็ไดบอกถึงหลักไวแลววา กฎมนุษย หรือกฎคนทํา
น้ันเรามีไว เพ่ือสนับสนุนใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลข้ึนมาในสังคม
มนุษย แตท่ีคุณพูดมาน้ัน มันตรงขามเลย มันชัดอยูแลววา เขา
ไมไดมุงธรรมแลว แตเขามุงเอากฎหมายหรือกฎมนุษยน้ันมา
สนองการหาผลประโยชนของตัวเอง  

น่ันหมายความวา เขามองท่ีวาทําอยางไรฉันจะได เออ… ให
กฎน้ีมันเขาทางของฉันเถอะ ฉันก็เอา แทนท่ีจะนึกวา ทําอยางไร
จะใหเกิดประโยชนสวนรวม  

กฎมนุษยน้ัน คนทําข้ึนมา เปนสมมติ ใช  
แตเจตนาเปนของจริง 
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ผูปกครองตองดูแล  
ใหกฎคนทํา นําสูผลตามกฎแหงธรรม  

เร่ืองน้ีคงตองยํ้าตองพูดทวนซํ้าอีก ตองขอใหเขาใจชัดใหได  

อยางท่ีบอกแลววา กฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทําน้ี เรา
บัญญัติจัดตั้งหรือตราข้ึน เพ่ือใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลเปน
ประโยชน แกมนุษย๑ เชน เพ่ือใหคนอยูกันเปนสุขสงบและใหสังคม
เจริญมั่นคง โดยมีกติกากันมิใหคนทําช่ัว และใหคนท่ีทําช่ัวก็ไดรับ
ผลช่ัวดวยการถูกลงโทษ  

พรอมกันน้ันก็มีกฎเกณฑขอกําหนดในการสรางสรรค เชน 
ในการกอสราง การคาขาย การรักษาพยาบาล การบริหารกิจการ
ตางๆ ฯลฯ จะตองทําอะไร จะตองไมทําอะไร อยางไร ในขอบเขต
แคไหน เปนตน และถาละเมิดหรือทําไมไดผลตามท่ีกําหนดน้ัน จะ
จัดการดําเนินการอยางไร 

กฎหมาย ซ่ึงเปนกฎคนทําน้ี จะมีความหมาย ก็ตอเมื่อมัน
ชวยผลักดันหนุนนํากํากับใหเกิดผลข้ึนตามกฎแหงธรรม ในการ
ทําใหเกิดความถูกตองดีงามและประโยชนสุขท่ีมุงหมาย 
                                                                                 
๑    ความหมายนัยลึก ของกฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํา ที่ทานเรียกวา “วินัย” 
น้ัน ก็คือ การท่ีมนุษยน้ีมีปญญารูเขาใจกฎธรรมชาติหรือกฎแหงธรรมแลว จึงเอาตัวเขา
ไปรวมเปนปจจัยในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติน้ันดวย โดยใชกรรม
คือการกระทําของตนผลักดันใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยดําเนินไปยังผลที่หมายตาม
เจตจํานงท่ีสนองเจตนาของตน ท้ังน้ี ดวยการบัญญัติจัดต้ังหรือตราขอท่ีจะพึงทําและไม
ทําข้ึนใหสอดคลอง อันเรียกวาเปนกฎ กติกา กฎหมาย ฯลฯ คือ “วินัย” น้ัน 

สมมติ และบัญญัติ ของมนุษย จึงมีผลจริงข้ึน ดวยการมาบรรจบกับสภาวะที่เปน
จริงของกฎแหงธรรม ดวยประการฉะน้ี 
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อยางท่ีวาแลวอีกน่ันแหละ คือ จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย
เจตนาไมผอง หรือดวยท้ังสองอยางก็ตาม มีบอยๆ ท่ีกฎคนทําไม
ยังผลสัมฤทธิ์ตามกฎแหงธรรม เบ่ียงเบนไป หรือถึงกับกอผลราย
ตรงขามกับความมุงหมายท่ีเปนหรือพึงเปนเจตนารมณของมัน 

เหตุใหไมสัมฤทธิ์อาจเกิดข้ึนในข้ันตอนของการบัญญัติ หรือ
ในข้ันปฏิบัติการคือนําไปใช ก็ได 

จึงมีกฎหมายท่ีบัญญัติอยางดี และนําไปใชใหไดผลท่ีดี 

จึงมีกฎหมายท่ีบัญญัติอยางดี แตนําไปใชใหไดผลท่ีไมดี 

จึงมีกฎหมายท่ีบัญญัติไมดี และนําไปใชใหไดผลท่ีไมดี 

จึงมีกฎหมายท่ีบัญญัติไมดี และไมนําไปใชใหไดผลท่ีไมดี 

ตรงน้ีแหละท่ีตองทราบวา มันเปนธรรม(ในแงหนาท่ี)ของ
ผูปกครอง ท่ีจะดูแล จัดการ ดําเนินการ ใหมั่นใจท่ีสุดวา การ
บัญญัติและการใชกฎหมาย(กฎคนทํา)น้ัน จะใหเกิดผลท่ีมุงหมาย
ตามกฎธรรมชาติ(กฎแหงธรรม) อยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

จะเปนอยางน้ันได ผูปกครองตองท้ังมีปญญาท่ีพอ (รูเขาใจ
ชัดเจน เทาทัน ท่ัวตลอด) และเจตนาท่ีผอง (สุจริต ใฝความจริง
ถูกตองดีงาม มุงเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน) 

ขอสําคัญท่ีสุดอยูท่ีวา จะตองโยงกฎหมายท่ีเปนกฎคนทํา 
ใหถึงกฎแหงธรรมใหได คือตองเอาความไดผลตามกฎแหงธรรม 
เปนตัวตัดสินความใชไดหรือความชอบธรรมของกฎหมาย 

ถาไมอยางน้ี กฎหมายก็ไมมีความหมายอะไร อาจจะถึงกับ
เปนเคร่ืองมือทํารายเบียดเบียนกันก็ได  
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เหมือนกับวา เราตองการใชนํ้าและจะทําใหมีนํ้ามาถึงเรา
เพ่ือพรอมท่ีจะใชไดตลอดเวลา ทีน้ีเรามีปญญารูธรรมดาธรรมชาติ
ของนํ้าท่ีเปนของเหลวและมีการไหลไปไดอยางไรๆ (กฎแหงธรรม) 

เราก็จึงวางระบบติดตั้งตอเดินทอนํ้าจากแหลงนํ้ามาถึงท่ีเราอยู
อาศัย (กฎคนทํา/กฎหมาย) เราก็ทําตามน้ัน และมีนํ้าท่ีจะใชได
ตามใจประสงค 

แตบางที เราอาจจะจัดหาทอนํ้ามา หรือดึงเอาทอนํ้าออกมา
จากระบบท่ีติดตั้งน้ัน แลวแทนท่ีจะใชมันเปนเคร่ืองนํานํ้ามา เรา
กลับใชมันเปนเคร่ืองมือตอสูกันหรือทํารายคนอื่น  

โดยนัยน้ี ทอนํ้าอาจกลายเปนไมพลองสําหรับใชตีกันได ฉัน
ใด กฎหมายก็อาจกลายเปนเคร่ืองมือประทุษรายเพ่ือนมนุษยและ
ทําลายสังคมได ฉันน้ัน  

จะเห็นวา บางคร้ัง แทนท่ีจะใชกฎคนทํา เปนเคร่ืองสื่อหรือ
ชวยหนุนใหเกิดผลตามกฎแหงธรรม คนกลับใชกฎคนทําน้ัน เปน
เคร่ืองหาชองหลบหนีจากผลท่ีจะพึงเกิดข้ึนตามกฎแหงธรรม 

พูดงายๆ ถากฎหมายไมสื่อธรรม มันก็กลายเปนเพียง
กระบวยไวตักเอาผลประโยชนใหตัว หรือเปนกระบองไวตีหัวคน
อื่น อยางนอยก็เปนเพียงกระบวนวิธีท่ีจะหลบหลีกหลอกลอเลนแง
กัน 



 

- ๔ - 
ธรรมาธิปไตยของผูปกครอง 

ธรรมของนักปกครอง กับ ธรรมของนักธุรกิจ 
ผูหวงสถานการณ:  อยากจะเจาะที่กฎหมายภาษี 

พระอาจารย: กฎท่ีจัดตั้งเปนกฎหมายภาษีแบบที่พูดถึงอยูน้ี เขาวาง
ไวเพ่ือรักษาประโยชนของประเทศของตัว บางทีก็เพ่ือจะเอาเปรียบ
กันในการแขงขันระหวางประเทศ คือมุงวาฉันจะหาหรือรักษา
ผลประโยชนของประเทศของฉัน ฉันก็เลยวางกฎหมายแบบน้ี  

ถาจะวากันในแงของความเปนธรรมระหวางประเทศ ก็อีก
เร่ืองหนึ่งนะ คือในระดับสากล กฎหมายน้ีอาจจะไมเปนธรรมก็ได 
แตเอาละ เพ่ือผลประโยชนของประเทศของตัวๆ เราและเขาก็วาง
กฎหมายกันแบบน้ี  

คน ท่ีปกครอง ก็ต อ ง รู แล ว ว ากฎหมาย น้ีวาง ไว เ พ่ื อ
ผลประโยชนของประเทศของใครของมัน ตัวเราน้ีมีหนาท่ีปกครอง
ประเทศ ซ่ึงจะตองรักษาผลประโยชนของประเทศของตัวเองใน
ระดับท่ีเปนหลักเปนหัวหนาเลยทีเดียว  

เราไมใชเปนเพียงแคชาวบานท่ีไปหาผลประโยชนในการ
แขงขันระหวางประเทศน้ัน แตเราเปนผูนําในการดูแลผลประโยชน
ของประเทศของเรานะ  
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ฉะน้ัน ตอนนี้ ธรรมหรือหนาท่ีของเราก็คือ ตองมุงมั่นในการ
รักษาผลประโยชนน้ันอยางเอาจริงเอาจัง ถึงขนาดท่ีวา อะไรท่ีแม
จะเปนผลประโยชนแกตัวเอง เราก็ตองสละได ใชไหม? เพราะวา
เปาหมายมันอยูท่ีธรรม  

แลวในที่น้ีก็คือธรรมของผูปกครองวา ตองทําเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน  ตองทําใหแกบานเมือง  จนกระท่ังแมแต
ประโยชนสวนตนก็สละได อยางท่ีทานเดิมพันพระชนมชีพดวย
ยุทธหัตถี 

ตรงน้ีแหละ ตองถามวา เจตนารมณท่ีวามาน้ีมีไหม น่ีคือ
ธรรมาธิปไตย ไมใชไปดูแคจะเอาแงเอามุม แตตองดูเจตนารมณท่ี
มุงธรรม มุงเอาความจริงความถูกตองดีงาม ทําเพ่ือประเทศชาติ 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ดูวาอันน้ีมีไหม  

ผูหวงสถานการณ:  ถามลึกลงอีกนิดหนึ่ง ถาผมเปนนักธุรกิจ ไมไดมีสถานะ
ในการเปนผูปกครอง เหมือน DTAC ในการขายหุนก็ใชกติกานี้ คือ
ดอกเบี้ยอันนี้ อันนี้จะถือวาผิดธรรมดวยหรือเปลา 
พระอาจารย: ผิด แตไมจังๆ หมายความวา เมื่อเขารักษากติกา
ไมใหผิดกฎหมายที่เปนกฎมนุษย เขาก็ยังไมผิดธรรมในระดับคน
ท่ัวๆ ไป  

แตขางในใจ เขาคงมีปญญาท่ีรูอยูกับตัววา ในแงความ
ถูกตองชอบธรรมเพื่อประโยชนท่ีแทจริงของชีวิต ของสังคม
ประเทศชาติประชาชน ตลอดจนของโลกของธรรมชาติ การ
ตัดสินใจและทําการของเขาจะมีผลในทางดีหรือรายหรือไมอยางไร 
ถารูอยูเห็นอยูวามันจะมีผลราย เขาก็ผิดธรรมในระดับน้ี มากนอย
ตามสถานะและอัตราท่ีรูท่ีเปน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕ 

อยางไรก็ดี ในกรณีน้ี เราไมคาดหวังจากคนท่ัวๆ ไป ผูโนนผู
น้ีมากนัก คือเราไมไดถือวาเขาตองถือธรรมของผูปกครองประเทศ 
เขาไมไดอยูในฐานะท่ีตองถือธรรมของผูปกครอง ท่ีตองทําหนาท่ี
ของผูปกครอง เขาจึงพนไป  

เรายังตองกาวไปอีก  
สูความเปนธรรมและสันติสุขท่ีสากล 

อยางท่ีวาแลว ธรรมมีหลายระดับ เชน ธรรมของคฤหัสถ 
ธรรมของพระภิกษุ ธรรมของแพทย ธรรมของนักธุรกิจ ธรรมของ
ผูปกครองประเทศ ฯลฯ  

ในหลายเรื่อง พระจะไปทําอยางชาวบาน ก็ไมได อาจจะ
ถึงกับถูกมองวาไมเปนพระ แลวในกรณีท่ีเขาเปนผูปกครอง
ประเทศ ก็ตองตั้งอยูในธรรมของผูปกครองประเทศ ใชไหม  

ทีน้ี หลักการของนักธุรกิจน้ัน ถือผลประโยชนของตัวเองเปน
ใหญ  โดยท่ีวาแมจะไม ถูกธรรมมากนัก  ไดแความันไม ไป
เบียดเบียนคนอื่นชัดๆ เขาก็เอา เพราะกฎหมายยอมรับความเปน
จริงของมนุษยอยางน้ี คลายกับวา คนออกกฎหมายก็ยอมรับในเร่ือง
ของผลประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงสนองความโลภของบุคคล ท่ีสงผล
พลอยไดเปนประโยชนตอประเทศชาติสังคมบาง ก็เลยยอมให  

หมายความวา คนออกกฎหมายท่ีฉลาด เขายอมใหแกเร่ือง
ของความโลภท่ีเปนกิเลสของมนุษยอยูบาง บางทีเขาเปดทางให
ดวยซํ้า โดยท่ีวาบางทีก็ใหมีความเปนธรรมในระดับมุงประโยชน
ของประเทศของตัวเอง แตไมไดคํานึงถึงประเทศอื่น บางทีมุงเอา
เปรียบประเทศอื่นดวยซํ้า  
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คือ ในระหวางประเทศน่ี กฎหมายอันน้ีๆ ยอมหรือเอื้อให
พอคาของเราไดผลประโยชนดีกวาพอคาตางประเทศ หรือวาใน
เวลาไปแขงขันระหวางประเทศ ก็ใหมีโอกาสดีกวา แลวพอคาก็มุง
เพียงแควาปฏิบัติใหถูกกฎหมายน้ัน ก็พอแลว  

แตเมื่อใครเปนผูปกครองประเทศ ถาเขาละเลยธรรมของ
ผูปกครองประเทศ เขาจะถือหลักการแบบนักธุรกิจอยางน้ัน มันก็
ผิดธรรมของผูปกครอง 

ผูหวงสถานการณ:  จริงๆ ผมมองวา แมเปนนักธุรกิจแตไมไดเปนผูปกครอง
นี่ ผมพยายามใชแงมุมทางกฎหมายหลบเล่ียง ผมก็ไมเปนธรรม 

พระอาจารย: ก็ผิดไปตามอัตรา คือนอกจากตองรูวาเปนธรรมใน
ระดับไหนแลว ในแตละกรณี มันก็เปนสัมพัทธดวยวา เขาตัดสินใจ
โดยถือประโยชนตนแคไหน โลกาธิปไตยแคไหน ธรรมาธิปไตยแคไหน  

ผูหวงสถานการณ:   ถึงบอกวา ในแงของผมที่ เปนนักธุรกิจ สังคมไมได
คาดหวังจากผมในระดับที่เทากับผูปกครองประเทศ  

พระอาจารย: สังคมไมไดคาดหวังดวย และตนเองก็ไมมีหนาท่ี
รักษาธรรมข้ันน้ันดวย เพราะวาถาเขาอยูในสถานะเปนผูปกครอง
ประเทศ ก็ตองถือธรรมของผูปกครอง เมื่อเขาเปนนักธุรกิจ เขาก็
ถือธรรมของนักธุรกิจ อันน้ีเปนธรรมดาอยูแลว 

แตควรมองใหกวางใหไกลมากกวาน้ี จากท่ีพูดมา จะเห็นวา 
ผูปกครองท่ีย่ิงใหญในอดีตไดทําการทุกอยางเพ่ือประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชนของตน และในอดีตน้ัน แมวาความ   
สัมพันธระหวางประเทศยังไมมากนัก การเบียดเบียนระหวาง
ประเทศก็ไดมีตลอดมา ผูปกครองประเทศก็ตองดูแลประเทศชาติ
ใหสงบสุขปลอดพนจากการรุกรานของตางประเทศดวย 
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คร้ันมาบัดน้ี ถึงยุคโลกาภิวัตน มีการติดตอถึงกันท่ัวโลกเปน
เร่ืองสามัญ ในการสัมพันธระหวางประเทศน้ัน มีการคาขายและ
กิจกรรมทุกอยางทางเศรษฐกิจตอกัน แลวก็มีเร่ืองความไมเปน
ธรรมจากการเอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนการรุกรานแอบแฝง 
เปนปญหาเร่ือยมา เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหโลกไมมีสันติภาพ 

ในภาวการณอยางน้ี นักปกครองผูย่ิงใหญ จะตองกาวตอไป 
และกาวออกไป ในการเพียรพยายามแกปญหาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในการเสริมสรางความเปนธรรมในระดับสากล เพ่ือให
โลกมีสันติภาพและใหมวลมนุษยมีสันติสุข 

คนไทยไมควรติดจมกันอยูแคปญหาจุกจิกในวงแคบที่แสน
จํากัด แตควรพัฒนาจิตใจและปญญาอันกวางใหญไรพรมแดน 
เพ่ือสรางเสริมแผขยายประโยชนสุขของประชาชนไทยรวมกับคน
ท้ังโลก 

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง  
ผูหวงสถานการณ: กรณีอยางนี้คลายวาจะเปนเรื่องความบกพรองของ
กฎหมาย กฎหมายมันไมมีที่จะ perfect มันออกมาอยางนี้ๆ มันก็มีชองโหว 
พระอาจารย: จึงตองมีการปรับแกกฎหมายกันเร่ือย อันน้ีเปน
ธรรมดา ไมตองหวงหรอก มีแตวา ขอใหผูออกกฎหมายและผูใช
กฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถาทําไมถูก 
มันก็กลายเปนวามามุงหวังอํานาจเพ่ือจะใชสนองการหาประโยชน
ตน ซ่ึงผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง  
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ตอนน้ีเรากําลังมองธรรม ซึ่งเปนหนาท่ีของผูปกครอง คือ 
ทุกคนท่ีอยูในสังคมประชาธิปไตย ก็มีสวนรวมในการปกครอง 
และมีความรับผิดชอบท่ีจะรักษาธรรม  อยางนอยก็เห็นแก
ประโยชนสุขของสังคมสวนรวม ท่ีจะรักษาสังคมท่ีดีงามไว แต
ระดับของความรับผิดชอบ ท่ีเปนธรรมของแตละบุคคล จะแคไหน 
ก็ตองวากันไปเปนข้ันตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน  

แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมท่ีจะตองรับผิดชอบในฐานะท่ี
เปนราษฎรของสังคมประชาธิปไตย เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของ
ราษฎรท่ีเปนสมาชิกคนหน่ึงของสังคมหรือประเทศประชาธิปไตยน้ี
คืออะไร และตองใหประชาชนทุกคนมีธรรมน้ีใหได แลวก็ใหเขา
เอาธรรมน้ีเปนเกณฑในการตัดสินใจ แคน้ีเขาก็เปนธรรมาธิปไตย 

ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกตั้ง ก็แค
ราษฎรตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเทาน้ันแหละ แผนดินก็พลิกเลย
ใชไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉมโผลหนาข้ึนมาเลย  

แตน่ี จนกระท่ังเดี๋ยวน้ี ก็ยังทําไมไดแมแตข้ันพ้ืนฐาน แคการ
เลือกตั้ง ก็วนเวียนกันอยูท่ีอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตย แลวจะ
เจอหนาประชาธิปไตยไดอยางไร 

น่ีนะ ธรรมาธิปไตยมันสําคัญตรงน้ี มันเปนใหญ มันเปนตัว
กํ าหนดการ ใช อํ านาจตั ดสิ น ใ จ ในการปกครอ ง ระบอบ
ประชาธิปไตย เปนเกณฑการตัดสินใจในกิจกรรมทุกอยางของ
ประชาธิปไตย มันจึงมีความสําคัญในข้ันรากฐานท่ีสุด เปนตัวแกน 
เปนตัวยัน เปนตัวสําเร็จเด็ดขาด  

ผูหวงสถานการณ:   เพราะฉะนั้น ในการนําเสนอความคิดครั้งนี้ ก็ควรเสนอ
ในแงที่ใหทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเอง 
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พระอาจารย: ใช ตองแยกใหชัดวา ธรรมาธิปไตยน่ี เปนเร่ือง
ปฏิบัติการของตัวบุคคล ซ่ึงแนนอนวา ในท่ีสุด ทุกคน แม้แต่คนท่ี
ไม่เป็นตัวของตัวเอง ก็ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง แมแตอยางงาย
ท่ีสุด คนท่ีเช่ือคนอื่น ก็ตองตัดสินใจเองท่ีจะเช่ือ และในการ
ตัดสินใจนั้น ถาจะใหไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุกคนตัดสินใจ
ดวยธรรมาธิปไตย  

ประชาธิปไตยท่ีวาน้ี หมายถึงประชาธิปไตยท่ีดี หรือท่ีพึง
ปรารถนา ไมวาคุณจะเปนราษฎร หรือเปนผูปกครอง ถาจะให
ประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเองตองเปนธรรมาธิปไตย 

โดยเฉพาะถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง 
ตองทําหนาท่ีของผูปกครอง  

คุณก็สํารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบน
ฐานแหงอํานาจ แตคุณไดใชอํานาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของ
ผูปกครอง ใชหรือไม น่ีมันตองวัดกันเลยท่ีเกณฑการตัดสินใจ 

ธรรมของผูปกครอง ทุกแหงมองหาท้ังนั้น  
ธรรมซ่ึงเปนคุณสมบัติและหนาท่ีของคนที่อยูในสถานะและ

บทบาทตางๆ เชน ธรรมของผูปกครอง ธรรมของสมณะ ธรรมของ
แพทย เปนตนน้ี คนปจจุบันท่ีอยูกับแนวคิดตะวันตก โดยเฉพาะ
พวกฝร่ังเอง ก็พูดถึงคํานึงกันมาก แตเขามักใชคําวา “จริยธรรม” 
ซ่ึงมีความหมายตางจําเพาะ (ตามแนวคิดท่ีฝร่ังเรียกวาแบบแยก
สวน)  
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ยกตัวอยาง เชน ฝร่ังมองวา นักปกครองตองมีจริยธรรม
บางอยางพิเศษหรือเครงครัดเหนือกวาคนท่ัวไป เพราะความคิด
วินิจฉัย (judgement) ของนักปกครอง อาจชี้นํา ผันเบนชะตา
กรรม ตลอดจนตัดสินความเปนความตายของประเทศชาติ เขาจึง
จะตองงดความประพฤติบางอยาง และเวนจากความเก่ียวของกับ
กิจการบางประเภท เชนท่ีมีผลประโยชนซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
การคิดวินิจฉัยน้ัน  

ดวยเหตุท่ีวามา นักปกครองและนักการเมืองจึงตองมี
มาตรฐานทางจริยธรรมบางอยางสูงกวาเกณฑท่ัวไป ซ่ึงเขาใชคํา
วา “higher standard” คือใชมาตรฐานท่ีสูงกวา แตก็ชอบธรรม ไม
ถือวาเปนมาตรฐานสองช้ัน (double standard)  

ดังน้ัน จึงปรากฏวา นักการเมืองฝรั่ง บางทีท้ังท่ีมีความ
ประพฤติเสียหายในข้ันท่ีไมถือเปนเร่ืองสําคัญมากสําหรับคนท่ัวไป 
แตก็ถูกลงโทษหรือถูกถอดถอนสถานะ 

ตัวอยางไมนานนักน้ี  คือ  เมื่อป  1989 (พ .ศ .๒๕๓๒ ) 
ประธานาธิบดี George Bush (คนพอ) พอเขาดํารงตําแหนงใหมๆ 
ก็เสนอช่ือ นาย John Tower เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
แลวก็ตองเสียหนา เพราะวุฒิสภาตีขอเสนอน้ันตกไป โดยอาง
เหตุผลขอสําคัญวา John Tower เปนคนข้ีเหลา๑  
                                                                                 
๑  คําแถลงเหตุผล ท่ีมีในรายงานขาวของ น.ส.พ. Time ฉบับ March 06, 1989 ตอน
หน่ึงวาดังน้ี 

 “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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ถึงแมวาประธานาธิบดี George Bush จะสูเต็มท่ี และ 
John Tower เองก็ถึงกับกลาวคําปฏิญาณวา ถาไดรับฉันทานุมัติ
เขาดํารงตําแหนง จะเลิกสุรา วุฒิสภาก็หายอมไม กลายเปนกรณี
แรกใน ๓๐ ปท่ีบุคคลซ่ึงประธานาธิบดีขอต้ังในตําแหนงสําคัญ 

ไมได รับฉันทานุมัติจากวุฒิสภา  ตองเปลี่ยนคนใหม (ไดแก 
Richard B. Cheney) 

ในเร่ืองความประพฤติท่ีเหมาะสมกับสถานะและบทบาท
หนาท่ีของตนน้ัน  นอกจากแง ท่ีอาจจะตองมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมบางอยางสูงกวาเกณฑท่ัวไป (higher standard) แลว 
อีกแงหน่ึงก็อาจจะตองมีจริยธรรมจําเพาะสําหรับสถานะและ
บทบาทหนาท่ีน้ันๆ ดวย ดังเชน สมาชิกวุฒิสภาก็มี senatorial 
ethics นักหนังสือพิมพก็มี journalistic ethics ตุลาการก็มี 
judicial ethics เปนตน 

ดังตัวอยาง เคยมีกรณีเสียจริยธรรมท่ีลือลั่นมาก คือ เมื่อ
เดือนธันวาคม 1954 (พ.ศ.๒๔๙๗) Senator McCarthy ผูเดนดัง 
ไดเดินถอยสูความมอดมวยทางการเมือง (political demise) 
เน่ืองจากวุฒิสภาอเมริกันไดลงมติประณามเขา วามีความประพฤติ
ไมสมควรแกสมาชิกวุฒิสภา (conduct unbecoming a senator) 
โดยในแถลงมติของวุฒิสภาใชขอความวา “ทําการขัดตอจริยธรรม
ของสมาชิกวุฒิสภา…” (…acted contrary to senatorial ethics…) 

ฝร่ังตั้งศัพทเฉพาะขึ้นมา เรียกวา ethics แลวก็แยกออกไปเปน 
senatorial ethics บาง journalistic ethics บาง เปนตน และ
ความหมายก็แปลกออกไปตามแนวคิดแยกสวนของเขาดังท่ีวาแลว  
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เมื่อคนไทยซ่ึงมีพ้ืนฐานความเขาใจตางกับฝร่ัง แตไปคิด
ตามแนวทางของถอยคําฝร่ังน้ัน แลวแปล ethics ออกมาเปนคํา
ไทยวา “จริยธรรม” ก็เกิดเปนคําใหมข้ึนมา พรอมกับเร่ิมเกิดความ
เขาใจไมชัดเจน พอใชกันไปใชกันมา ในท่ีสุดก็คลุมเครือและ
สับสน 

แตถาวาตามหลักของเราเอง ก็ใชคําเดียวงายๆ วา “ธรรม” 
ซ่ึงในกรณีน้ี แปลงายๆ วา “หนาท่ีและคุณสมบัติ” หรือ “หนาท่ี
และคุณธรรม” จากน้ันจะพูดถึงธรรมของใคร ก็วาไป เชนวา ธรรม
ของผูปกครอง ธรรมของตุลาการ ธรรมของนายจาง เปนตน  

อยางของเราน้ี มองดูนาจะชัดเจนดี ไมเห็นจะนาสงสัยวา
ทําไมคนพวกตางๆ น้ัน จึงตองมีธรรมของตนๆ ท่ีแตกตางกัน และ
ไมเกิดความรูสึกวาจะเปนมาตรฐานสองช้ันแตอยางใด 

ดูกันงายๆ วา  บุคคลใดๆ  ไมวาใครก็ตาม  เมื่อมาเปน          
ตุลาการ ก็จะตองประพฤติตัวอยางน้ีๆ ซ่ึงแมจะเปนมาตรฐาน
ความประพฤติท่ีสูงกวาคนท่ัวไป (higher standard) ก็ไมเปน
มาตรฐานสองช้ัน (ไมเปน double standard) 

แตถาคนท้ังหลายท่ัวไปหรือคนพวกหน่ึงมาเปนตุลาการแลว 
ถูกกําหนดใหตองประพฤติอยางน้ี ในขณะท่ีบุคคลบางคนบาง
พวกมาเปนตุลาการโดยไมตองประพฤติอยางน้ัน น่ีจึงจะเปน
มาตรฐานสองช้ัน (double standard) 
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ธรรมของผูปกครอง ตามครรลองราชประเพณีไทย  
ผูหวงสถานการณ: ตอนนี ้ธรรมของผูปกครองทานพอจะชวยแนะนํา… 

พระอาจารย: พูดงายๆ แบบรวบรัด คือ ตองมุงเพ่ือประโยชนสุข
ของสวนรวม ของประเทศชาติ ของประชาชน 

ท่ีจริง ธรรมของผูปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา ทาน
แสดงไวมากมาย มีท้ังคําสอนแบบบรรยาย ท้ังขอความสั้นๆ เปน
คติอยางท่ีเราเรียกกันวาสุภาษิต และหลักธรรมท่ีจัดเปนหมวดๆ 
ตามจํานวนขอธรรมในแตละชุด 

ในประเพณีการปกครองของไทย ถือมาวา พระมหากษัตริย 
ซ่ึงทรงเปนผูปกครองราชอาณาจักร ทรงปฏิบัติหลักธรรมสําคัญ
จํานวนหน่ึงท่ีแสดงไวในพระไตรปฎกและอรรถกถา ซ่ึงนํามาจัดให
พราหมณอานประกาศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถาจะให
สะดวก ก็ยกหลักธรรมเหลาน้ีมาเปนคําตอบไดเลย 

หลักธรรมสําคัญในการปกครอง มีประกาศในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  

เทาท่ีนึกไดขณะน้ี ไดแก ราชธรรม ๑๐ (คือทศพิธราชธรรม) 
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ และ ราชพละ หรือ ขัตติยพละ ๕ 
แคน้ีก็ไมนอยแลว๑ 

                                                                                 
๑  ยังมีหลักธรรมอีกมากมาย ที่ถือวาผูปกครองพึงปฏิบัติ เชน พรหมวิหาร ๔, 
สังคหวัตถุ ๔, การเวนอคติ ๔, สัปปุริสธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๘, สาราณียธรรม ๖, 
อปริหานิยธรรม ๗  
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ท้ังหมดน้ี ถือไดวามีสาระท่ีสรุปอยูในพระปฐมบรมราช
โองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (๕ พ.ค. ๒๔๙๓) น้ันเอง 
ท่ีวา*๑ 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม  
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

เร่ืองธรรมของผูปกครอง ท่ีน่ีวาไวแคน้ี ถาจะแจกแจงอธิบาย 
ก็คอยยกไปพูดกันเปนเร่ืองเฉพาะในโอกาสอื่น   

 

                                                                                 
๑
* พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที ่๑) ไดทรงประกาศพระ
ราชปณิธาน ในการเสด็จข้ึนครองราชย เม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๕ (พระราชนิพนธนิราศ             
ทาดินแดง) วา 

  ต้ังใจจะอุปถัมภก   ยอยกพระพุทธศาสนา 
 ป้องกันขอบขัณฑสีมา  รักษาประชาชนและมนตรี 



 

- ๕ - 
เพ่ือธรรม จงึตองการปญญา 

วิธีการทางปญญา คือคนหาธรรม จึงไมมีความรุนแรง 
ผูหวงสถานการณ: เหตุการณในตอนนี้ผมจับได ๒ ประเด็น ประเด็นแรก ก็
คือวา ตอนนี้ รัฐบาลก็ยืนยัน การชุมนุมก็ยืนยัน มีการเผชิญหนากัน นี้
เปนประเด็นแรก ประเด็นท่ีสอง คือการปฏิรูปการเมืองตอไป 

ในแงการนําเสนอ สําหรับประเด็นแรกที่มีการเผชิญหนากัน เรามี
หลักธรรมอะไรที่จะบอก เราควรเสนอทางออกอยางไรใหกับสังคม ใน
วิกฤติที่มันเกิดขึ้นอยางนี้ครับ 

พระอาจารย: หน่ึงก็คือ ตองใชวิธีการทางปญญา ซึ่งก็คือการมุง
เอาธรรม และไมมีความรุนแรง น้ีขั้นท่ีหน่ึง เปนขั้นพื้นฐานกอน อันน้ี
เปนหลักการท่ัวไปของประชาธิปไตย และของธรรมดวย อันเดียวกัน  

จากน้ี ดวยการใชวิธีการทางปญญา ก็คืบไปสูการพูดจากัน 
โดยทําขอมูลตางๆ ใหกระจางชัด ไมปกปด พูดกันโดยเปดเผย 
อะไรคือความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนท่ีแทของชีวิต
และสังคม ก็วากันไป แลวก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความ
ถูกตองดีงามและประโยชนท่ีแทน้ัน  

ผูหวงสถานการณ: ก็เทากับวา ใหทั้งสองฝายหันหนาเขาหากัน… 

พระอาจารย: ตอนน้ี จะหันหนา หรือไมหันหนา เขาก็ถือหลักการ
เดียวกันแลว ไมวาจะหันหนาไปทางไหน เขาก็มีหลักการท่ีทําให
เปนอันเดียวกัน 



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๔๖

ถาจะหันหนาเขาหากัน ก็ขอใหหันใจเขาหาธรรม เมื่อหัน
หนาเขามา จะไดไมตีกัน ถาทุกฝายหันใจเขาหาธรรม ก็มีความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันในทันที 

ผูหวงสถานการณ:  สมมติวาอีกฝายหนึ่งไมยอมถือหลักการนี้ จะวาอยางไร
ครับ 

พระอาจารย: เราจะไปทําอยางไรได เราก็ตองยํ้าอันน้ีเขาไป 
หมายความวา ในเมื่อมีคนสองพวก เราตองยํ้าใหเขาถือหลักอันน้ี 
ถาคุณไมถือ มันก็ตองเกิดเร่ือง  

ผูหวงสถานการณ: คือเรานําเสนอแนวทางวาคุณตองเอาแบบน้ี หนึ่งคือ บน
ฐานของอันนี้ ก็มาคุยกัน ทีนี้ถาเผ่ือเขาไมคุยกัน ก็บังคับเขาไมได แตเรามี
แนวทางใหวามันควรจะเปนอยางนี้... 
พระอาจารย: เราบอกทางท่ีถูกตองใหวามันเปนอยางน้ีแหละ ถา
คุณจะทําใหถูก คุณก็ตองทําแบบน้ี แตถาคุณไมทํา มันก็เร่ืองของ
คุณ ใครจะไปบังคับเขาได ก็เขาจะตีกัน  

เราบอกวา ถาคุณจะเปนประชาธิปไตยจริง คุณก็ตอง
ตัดสินใจบนฐานของธรรม ตองเปนธรรมาธิปไตย ถูกไหม คุณก็ดูซิ
วาอะไรเปนหลักการ อะไรเปนความจริง อะไรเปนความถูกตอง 
คุณก็พิจารณา แตคุณจะรูจะเขาใจได คุณก็ตองมีปญญา  

คุณจะมีปญญาได คุณก็ตองเจริญปญญา หรือพัฒนา
ปญญา ตองมาบอกแจงช้ีแจงหาและใหความรูกัน มาเจรจากัน 
พูดจากัน เอาขอมูลมาบอกกันใชไหม ไมเชนน้ันมันจะรูข้ึนมาได
อยางไร ปญญาจะเกิดไดอยางไร  
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เมื่อกระบวนการแหงปญญาดําเนินไป มันก็ไมมีความรุนแรง  

มนุษยในสังคมประชาธิปไตยถือหลักการเดียวกันน้ีแหละ 
ถาถือหลักการน้ี มันก็ไปไดแลว คือประชาธิปไตยเริ่มดวยการใช
ปญญาและอยูบนฐานของธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองเดียวกัน คือ ปญญา
น้ันมันมุงไปท่ีธรรม มันหาความจริง มันมุงใหเขาถึงความถูกตองดี
งามและประโยชนท่ีแท มันก็ไมใชวิธีการเบียดเบียน ตอจากน้ี
ข้ันตอนมันก็เดินหนาเปนกระบวนการไปเอง เปนสันติอยูในตัว 

แตทีน้ี กระบวนการท่ีจะเปนประชาธิปไตยมันถูกตัดตอนไป
เสียกอน เมื่อถูกตัดตอนเสียแลว มันก็เลยไปไมถึงประชาธิปไตย 
ปญหาก็เลยเกิดข้ึน น่ี… ตองใหชัดตรงน้ี  

รัฐธรรมนูญมุงตั้งธรรม 
ท่ีจะเปนหลักของสังคมประชาธิปไตย 
ผูหวงสถานการณ: ทีนี้  ประ เ ด็น ท่ีสอง  ในการที่ จ ะแก ไขกติก า  คือ
รัฐธรรมนูญนี่ เรามีแนวคิดมีหลักที่จะนําเสนอในทํานองไหนดีครับ 

พระอาจารย: หน่ึงก็จับหลักใหไดวา รัฐธรรมนูญมีเพ่ืออะไร ก็
เอาละ วากันสั้นๆ เราจะปกครองแบบประชาธิปไตย มันก็ตองมี
หลักมีกติกาท่ีจะยึดถือรวมกัน แลวกติกาท่ีจะยึดถือรวมกันของ
สังคมประชาธิปไตยนี้ ก็มุงเพ่ือความดีงามของสังคม เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน และเมื่อพูดใหสั้น น่ันก็คือมุงเพ่ือธรรม  

หมายความวา เปนหลักการของประชาธิปไตยวาเราตองมี
กติกาท่ียึดถือรวมกัน แตสังคมประชาธิปไตยก็มุงเพ่ือธรรม คือเพ่ือ
ความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของสวนรวม และการท่ีเรามี
กติกาท่ียึดถือรวมกัน ก็เพ่ือธรรมท่ีวาน้ีเอง  



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๔๘

ถึงตรงน้ีเราก็ตองมาดูละ คือ ดูวา อะไรเปนความจริงความ
ถูกตองดีงามและประโยชนสุขท่ีพึงตองการ และหลักการวิธีการกฎ
กติกาอะไรจะใหเราลุถึงภาวะเชนน้ัน น่ีคือธรรมท้ังน้ัน 

ทีน้ี เพ่ือใหเขาถึงธรรม เราตองใชวิธีการทางปญญา ไมใช
ตัดสินหรือทึกทักวาไปโดยท่ียังไมทันศึกษาเร่ืองใหจะแจง หรือเอา
แตความเห็นของตัวเองโดยไมหาความรูใหชัดเจน  

ตองยํ้าวา อันน้ีขาดมากในสังคมไทย คือ ขาดการศึกษาหา
ขอมูลใหเพียงพอ เขาท่ีประชุมก็นัวเนียกันอยูกับความคิดเห็น 
ชอบใหความคิดเห็น แตไมหาความรู สังคมไทยเวลาน้ีบกพรอง
อยางย่ิงในเร่ืองท่ีวา ชอบออกความเห็น แตไมหาความรู  

สมานฉันทสําคัญตอประชาธิปไตย 
อีกเร่ืองหน่ึง การท่ีเราเปนประชาธิปไตย เมื่อมีหลักการ

รวมกันน้ัน เราก็มีองคประกอบอยางหน่ึงข้ึนมาดวย คือ สมานฉันท  
ขอใหเขาใจวา สมานฉันทน้ีไมไดมีความหมายวาสามัคคี 

มันเปนอีกศัพทหน่ึง  

เวลาน้ีบางทีเราใช “สมานฉันท” สับสนกับคําวา “สามัคคี” 
สมานฉันทเปนปจจัยอยางหน่ึงของสามัคคี เปนปจจัยอันหน่ึงนะ 
ท่ีจะใหสามัคคีคือความพรอมเพรียงเกิดข้ึนมา ยังไมใชตัวความ
สามัคคี 

“สมานฉันท” แปลวา มีความตองการตรงกัน ถาคนไมมี
ความตองการตรงกัน มันก็ไปกันไมได  
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ในสังคมประชาธิปไตยน้ัน คนมีความตองการตรงกันรวมกัน 
คือตองการธรรม ตองการความถูกตองดีงาม ตองการประโยชน
สุขของสังคม ตองการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข แมแตใน
ดานรูปธรรมก็ตองการระบบท่ีจะใหทุกคนมีสวนรวม ถาอยางน้ีก็มี
ความตองการรวมกัน เปนสมานฉันท   

เอ… ท่ีแกปญหาภาคใตกันน่ี ไมเห็นจะแสดงใหเห็นวาสอง
ฝาย หรือก่ีฝายท่ีเก่ียวของ จะมีความตองการตรงกัน ไมเห็น
สมานฉันทปรากฏออกมาเลย ถาจะทําใหสมานฉันท ก็ตองไปทํา
ใหสองฝายหรือก่ีฝายน้ันมีความตองการตรงกัน  

น่ีก็คือ ตองชัดกอนวา ความตองการอะไร ท่ีจะตองใหมีตรง
เสมอเหมือนกัน 

จะปฏิรูปการเมือง ผูรางรัฐธรรมนูญตองพัฒนาปญญา 
ผูหวงสถานการณ: ที่ผมเห็นในโครงสรางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ผม
มองวาจริงๆ ตัวโครงสรางของรัฐธรรมนูญปจจุบันมันใชได คือมีการ
ตรวจสอบอํานาจกัน โดยใชกระบวนการในระบบประชาธิปไตย เชนฝาย
คานตรวจสอบเสร็จ ก็ยังมีองคกรอิสระที่เขา design ขึ้นมาหมด แต
ปญหาที่เกิดขึ้นคือการใชกฎหมาย  

นายกฯ นี้เขามา เขารูวาองคกรอิสระจะเปนองคกรตรวจสอบที่มี
กําลังเขมแข็ง เพราะฉะน้ันเขาก็สงคนเขาไปหมดเลย มันเลยทําใหองคกร
อิสระเปนหมันไปหมด ตรวจสอบอะไรเขาไมไดเลย  

ผมเขาใจวาโครงสรางของกฎหมายมันดีอยูแลว แตวาคนใชนี่ 
เนื่องจากเขาใชวิธีการ ใชส่ิงที่ตัวเองมีอยูทุกวิถีทางที่จะทําใหองคกร
ตรวจสอบน้ีมันออนแอลง ทีนี้ ตรงนี้ถาจะแก ผมก็ไมรูจะแกอยางไร
เหมือนกัน มันอยูที่สํานึกของคนใชกฎหมายเสียแลว 



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๕๐

พระอาจารย: เอาละ ตรงน้ีมี ๒ ประเด็น  

ประเด็นหน่ึง  ก็คือ  ตามท่ีคุณวามาน้ัน  ตัวคนท่ีเขาไป
เก่ียวของในระบบและในกระบวนการน้ีท้ังหมด แตละคนไมเปน
ธรรมาธิปไตย เร่ิมตนพอคิดนะ เจตนาก็ไมดีแลว คือคิดจะเอา
องคกรอิสระมาเปนเคร่ืองมือสนองเจตนาในการหาผลประโยชน
หรืออะไรก็แลวแตของตนเอง น่ีก็ไมเปนธรรมาธิปไตย และในพวก
องคกรอิสระ น้ัน  เสียง ท่ี เปนมติออกมา  ก็ตัดสินใจไม เปน
ธรรมาธิปไตย  

ทีน้ี สอง มันก็เปนบทเรียนแสดงวา การวางกลไกท่ีจะ
ปองกันการรวบอํานาจยังไมรัดกุมดีพอ ก็ตองไปคิดหนักละ  

หมายความวา โครงสรางท่ัวไปน่ีนับวาดีพอสมควร ในการ
ท่ีวาใหมีกระบวนการตรวจสอบ มีองคกรอะไรตาง ๆ มาคานมาดุล 
แตกลไกท่ีจะปองกันไมใหมีการเขามากุมอํานาจยังไมดีพอ ก็ตอง
สรางกลไกน้ีข้ึนมา น่ีแหละตรงน้ีคือจุดออน  

หมายความวา ผูวางรัฐธรรมนูญก็ตองยอมรับตนเองวาตัว
น้ันมองไมถึงในบางเรื่อง เชนไปไวใจในแงน้ันๆ เกินไป แลวในเร่ือง
บางอยางก็มองดวยสายตาท่ีตัวศึกษามาแบบตะวันตก ไมได
มองเห็นแลวก็ไมไดคิดใหทัน ตอลักษณะนิสัยจิตใจของคนไทย ท่ี
จะเอามาใชในการวางกลไกในระบบน้ี เพ่ือจะใหรับมือกันได  

เลยกลายเปนวา ไหวพริบปฏิภาณนิสัยของคนไทยไปเอา
ประโยชนจากระบบแบบฝร่ังน้ีได คอืไป exploit เลย  

น่ีก็แสดงวา พวกคนท่ีจะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็
ตองพัฒนาปญญาของตนเองใหเพียงพอ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑ 

เร่ืองน้ีตองยอมรับความจริง และไมประมาทกันใหมาก มัน
ไมเฉพาะความรูไมทันลักษณะจิตใจนิสัยคนไทยเทาน้ันหรอก 
ความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานของสังคมไทย และรากเหงาของอารยธรรม
ในดินแดนแถบน้ี ตลอดจนสภาพปจจุบันท่ีเปนปญหา ก็ตองศึกษา
กันใหเพียงพอ 

ผูหวงสถานการณ: ทีนี้มันตรงกันขามกับที่ทานอาจารยพูด นักวิชาการเขา
คิดวาฝรั่งเปนเทวดา จะบังคับคนไทย วิสัยไทย วิถีไทยใหตามแบบเขา 
พระอาจารย: น่ีแหละไดบทเรียนแลวไงเลา มันบอกวาคุณไปไม
รอดแลว  

ต้ังแตเลือกต้ัง ยันรางรัฐธรรมนูญ ยังยากจะหวัง? 
ผูหวงสถานการณ: อยางตอนรางรัฐธรรมนูญ สสร.มีที่เรียนมาจากหลาย
ชาติ มีทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ก็ตีกัน ตางคนตางเสนอโครงสราง 
พระอาจารย: น่ีแหละท่ีวามีอัตตาฯ ตางคนเขามาตางก็เปน
อัตตาธิปไตย ถือตัววาตนเองจบจากไหนๆ ก็เหิมไปบาง สงวนทาที
ดวยกลัววาตัวจะเสียทาบาง หรือจะเสียหนาแกพวกโนนน่ี เมื่อมี
อัตตาธิปไตยแรง ก็เลยทําใหการทํางานไมไดผลดี  

ถาคนอยูกับปญญาท่ีมุงธรรม คือเปนธรรมาธิปไตยจริง จะ
ไดผลมาก คือไมถือตัว เมื่อเปนธรรมาธิปไตยก็มุงใหไดผลท่ีจะถึง
ธรรมก็แลวกัน คือจุดหมายมุงอยูท่ีจะหาความจริงความถูกตองดี
งามและประโยชนท่ีแท เมื่อหาธรรม ก็หาปญญา เมื่อตองการ
ธรรม ก็ตองเสริมสรางปญญา ตอนน้ี คุณมีคําแนะนําอยางไร ฉัน
ฟงหมด  



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๕๒

ถาคนมีธรรมาธิปไตยอยางน้ี ก็หมดปญหา เพราะจะไมมา
ถือพรรค ถือพวก ถือกลุม ถือแหลง ถือสถาบันอะไร แตมุงหามุงรู
มุงใหถึงธรรม เพื่อเอาธรรมเปนหลักเปนเกณฑในการตัดสินใจ พูด
อยางภาพพจนวา ยกใหธรรมเปนเจาใหญท่ีจะสั่งใหเอาอยางไร 
ใหทําหรือใหไมทําอะไร เลยขามพนการถือตัวถือพวกไปไดหมด 

เพราะฉะน้ัน เกณฑตัดสินใจจึงสําคัญท่ีสุด ตั้งแตชาวบาน 
เร่ิมดวยการเลือกตั้ง ก็เอาผลประโยชนท่ี ส.ส. มาใหเปนเกณฑ
ตัดสินใจ เมื่อเปนอยางน้ี เกณฑตัดสินใจในการเลือก สส. ก็ไมเปน
ธรรมาธิปไตยแลว แตจมกันอยูแคอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย 
ไปไมถึงธรรมาธิปไตย ท่ีเปนหัวใจของประชาธิปไตย  

ข้ึนมากระท่ังผูรางรัฐธรรมนูญ ถาติดอยูแคยึดตัวตนเปน
อัตตาธิปไตยบาง หว่ันไหวไปตามแรงกดดัน มีอาการท่ีจะทํา
เพราะเอาอกเอาใจ จนบางทีถึงข้ันท่ีอาจจะลวงภยาคติ เปน
โลกาธิปไตยบาง  เจอปญหาของรัฐธรรมนูญท่ีรางเสร็จมา แตมิได
เจริญปญญาจากบทเรียนของปญหาน้ันเทาท่ีควร จึงไปไมถึง
ธรรมาธิปไตยบาง ถาอยางน้ี รัฐธรรมนูญท่ีดีและการปฏิรูป
การเมืองก็หวังไดยากท่ีจะเปนจริง 

แมเปนถึงจักรพรรดิ ซึ่งปกครองคนเดียวดวยซํ้า ทานยังบอก
วาตองเปนธรรมาธิปไตย ถาจักรพรรดิใชเกณฑการตัดสินใจเปน
อัตตาธิปไตย ก็จบเหมือนกัน เกณฑตัดสินใจของจักรพรรดิก็ตอง
เปนธรรมาธิปไตย  

เมื่อประชาชนทุกคนมามีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย 
ประชาชนแตละคนน้ันก็ตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เพ่ือให
ประชาธิปไตยเปนจริงข้ึนมา 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓ 

สังคมไทยเส่ือมทรุดหางไกลจากธรรมาธิปไตย? 
ผูหวงสถานการณ:   มันสัมพันธกัน อยางที่วา นายกฯ นี้เขาพยายามใชอุบาย
ตางๆ มาครอบงํา เพื่อเปล่ียนคานิยมคนไทยใหเปนบริโภคนิยม ใหอยู
ภายใตการครอบงําของเขา… 
พระอาจารย: น่ีก็อยูในหลักท่ีวามาท้ังน้ันแหละ ในเมื่อคนไมมี
หลักเกณฑในการตัดสินใจ มันก็ไปตามกระแสหมด ตอนน้ี
ประชาชนจับหลักอะไรไมได มันพราไปหมด  

ผูหวงสถานการณ:   ทักษิณทําสังคมใหกลายเปนสังคมใหมแบบทักษิณทุก
แงมุม 
พระอาจารย: คงหมายถึงคําท่ีมีใครคิดข้ึนวา Taksinization? 

ผูหวงสถานการณ: ทีนี้ วาตามหลักการศึกษา โยนิโสมนสิการที่จะใหเปน
ธรรมาธิปไตยมันเกิดยาก เพราะนายกฯ นี้ เขาไปสรางส่ิงแวดลอมใหเปน
ปาปมิตรไปหมด มันไมมีกัลยาณมิตร 
พระอาจารย: น่ีจะกลายเปนการขยายขอบเขตของเร่ืองจนกวาง
เกินไป แลวก็เปนการขยายพวงไปกับปญหาตัวบุคคล ในท่ีน้ีจะไม
ใชเวลากับการวิจารณตัวบุคคล และไมขยายขอบเขตของเร่ือง
ออกไปอีกละ เวลาก็ลวงไปมากแลว  

เอาเปนวา ท้ังหมดน้ี พูดรวมๆ ก็จับเขาหลักการพ้ืนฐานท่ี
งายๆ ช้ันเดียวเชิงเดียวกอน บอกไปไดเลยวา ทุกคนตองตัดสินใจ
โดยเอาธรรมเปนหลัก พอคนมีหลักและอยูกับหลักได ก็ไมถูกลาก
ไป และเร่ิมรักษาตัวได  

ทีน้ี ธรรมคืออะไร ก็พูดงายๆ กอน อยาเพ่ิงไปพูดลึกซ้ึง เอา
แควา ธรรม คือความจริงความถูกตองดงีามและประโยชนสุขท่ีแท  



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๕๔

ลองถามซิวา ท่ีคุณจะตัดสินใจเลือกน้ี ถาตกลงจะเปน
ธรรมาธิปไตย คุณเห็นวาเขาเอาผลประโยชนมาใหแลวก็ชอบเขา
อยางน้ีเปนธรรมาธิปไตยหรือเปลา ถาคุณจะเลือกใคร คุณรูจักเขา 
รูขอมูลท่ีเก่ียวของดีแลวหรือยัง แลวถาจะเอาความถูกตองดีงาม
และประโยชนสุข เราคิดถึงประโยชนสุขของคนสวนใหญ หรือมอง
แคประโยชนของตัวเอง อะไรอยางน้ี ตองช้ีกันงาย ๆ ถามไปได
ทันทีเลย  

ผูหวงสถานการณ:   กรณีเลือกตั้งนี่นะครับ สมมติวาที่หนวยเลือกตั้งนี้ ๓-๔ 
พรรคนี่มันเลวหมด จะทําอยางไรครับ  

พระอาจารย: ก็เอาท่ีเลวนอยท่ีสุด - น่ีพูดไปตามหลัก ท่ีจริง เมื่อ
เขาใจดีแลว จะเอาธรรมาธิปไตย ก็ตัดสินใจไดเองในขอบเขตท่ี
กฎหมายบัญญัติไวน่ันแหละ ปญหาก็อยู ท่ีวา เร่ืองเลือกต้ังน่ี 
ปญหาหมักหมมหนัก ก็ปลอยกันมาจนเสียหมดแลว คงตองแกกัน
ใหญ  

ฟงท่ีพูดท่ีถามมาน้ี เหมือนวาสังคมไทยน้ีเสื่อมทรุดลงไป
จากธรรมอยางหนัก ในสภาพท่ีเสื่อมอยางน้ัน ก็สอวาคนแทบไม
เอาธรรมาธิปไตยกันแลว และก็เปนเครื่องบอกดวยวา การฟนฟู
หรือการกาวไปสูประชาธิปไตย จะเปนงานท่ีหนักหนาสาหัส 
 



 

- ๖ - 
หนทางสูประชาธิปไตยที่เปนธรรม 

จะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม ธรรมาธิปไตยก็ตองมา 
ผูหวงสถานการณ:  ขออนุญาตสรุปสถานการณเพื่อจะตัดสินใจ คือตอนนี้
สถานการณมันเลยขั้นที่วาไปแลว โดยสวนตัวผมเองไมคิดจะเคล่ือนไหว
ตอนนี้  

แตมีพระกับมีคนคนหนึ่งที่เคยรวมงานกัน เขามาบอกวา ชาวพุทธ
ควรจะรวมแสดงความเห็น ควรจะเขามามีบทบาท เพราะวาเปาหมายของ
ชาวพุทธของเราก็คือ ปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองนี่ตองใหเปนการปฏิรูป
อยางแทจริง ปฏิรูปใหทั้งระบอบของประชาธิปไตยมีคุณสมบัติของ
ธรรมาธิปไตยใหได เกื้อหนุนส่ิงที่ผมเสนอไปนั้น  

เขาบอกวา ถาอยางนั้นคุณตองไมตกขบวน เราตองแสดงความเห็น 
ทีนี้จะแสดงความเห็นอยางไรที่จะบอกวาเราก็มีสวน  

แตตอนนี้อยางที่วา สถานการณมันสุกงอมเลยข้ันนั้นไปหมด ตาง
คนตางใชอุบายเอาชนะกัน เพราะฉะน้ันผมวา ทามกลางฝุนตลบ เรา
ออกไปนี่มันตองโดนมองไมแงใดก็แงหนึ่ง  

ทีนี้ใจผมเองผมก็อยากจะใหแนนอนกอนวาจะไปทางไหน คือใจ
จริงผมอยากจะทาทายตรงที่วา ถาเกิดปฏิรูปการเมืองเที่ยวนี้ เลิกกรอบ
ตะวันตกทั้งหมด ไมตองไปคิดในกรอบรัฐศาสตรตะวันตกทั้งหมด คิด
ของเราใหดีที่สุด  

ถาเอาความเห็นของผม คิดวา เรื่องหลักอธิปไตย ๓ เราสามารถจะ
ประยุกตเรื่องธรรมาธิปไตย มายกระดับประชาธิปไตย คือตัวโครงสราง
เองก็ทําไดครับ ตัวโครงสรางและกลไกนี่ออกแบบใหเอื้อตอธรรมาธิปไตย 
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๕๖

พระอาจารย: พูดไปพูดมาก็วนกลับมาท่ีเกาอีก บอกแลววา มันจะ
สับสนและก็คลุมเครือ และคนจะยุง แลวก็กลายเปนวา พอพูดไปๆ 
มันเหมือนกับมีระบบอีกระบบหน่ึง เรียกวาธรรมาธิปไตย แลวจะ
ปรับประชาธิปไตยใหเปนอยางน้ัน ก็ย่ิงยุงใหญเลย แลวเขาจะถามวา 
จริงๆ แลว ระบบธรรมาธิปไตยมันเปนอยางไรนะ คราวน้ีก็ยุงละ 
ระบบธรรมาธิปไตยมันไมมี การปกครองคณะสงฆก็ไมมีช่ืออยางน้ี  

ผูหวงสถานการณ: ไมใชระบอบ ผมไมเคยเขียนคําวาระบอบ 
พระอาจารย: ไมใชก็ไมใช แตตามวิธีท่ีพูดน้ันก็คือจะไปปรับ
ระบบประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย 

ผูหวงสถานการณ: ยกระดับขึ้นมาใหถึงขั้นที่มีคุณสมบัติธรรมาธิปไตย ทุก
สวนที่เกี่ยวของในประชาธิปไตยยกระดับขึ้นมา… 
พระอาจารย: อันน้ีก็ไดพูดถึงแลว มันไมชัดหรอก ตองแยกแยะ
ใหชัด ประชาธิปไตยน้ันก็ใหเปนประชาธิปไตยท่ีมันถูกตอง มันก็
เปนประชาธิปไตยที่เปนธรรมเทาน้ันเอง แลวในประชาธิปไตยท่ี
เปนธรรมน้ัน ก็ตองมีธรรมาธิปไตยเปนแกน  

ใหธรรมาธิปไตยเปนแกนของประชาธิปไตย ก็คือ คุณตอง
ตัดสินใจใหเปนธรรมาธิปไตย เพราะวาในประชาธิปไตยน้ัน ไมวา
กิจกรรมไหนก็มีการตัดสินใจท้ังน้ัน ถูกไหม?  

การตัดสินใจน้ีเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด เพราะวาในการกระทํา
ทุกอยางตองมีการตัดสินใจทั้งสิ้น จะเดินหนา จะขับเคลื่อนไปได 
ตองอาศัยการตัดสินใจทั้งน้ัน เราจึงบอกวา ในทุกกิจกรรมของ
ประชาธิปไตยน้ัน ใหมีการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย หรือ
ตัดสินใจอยางเปนธรรมาธิปไตย 
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เมื่อวาถึงการปกครอง เราก็พูดใหเต็มวา การใชอํานาจ
ตัดสินใจน้ี เปนแกนของระบบการปกครอง เมื่อจะใหเปนระบบ
ประชาธิปไตย ก็เอาการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเปนเกณฑ  

เปนอันวา คุณตองตัดสินใจในทุกกิจกรรมของประชาธิปไตย
ดวยธรรมาธิปไตย ก็เทาน้ันแหละ  

ปญหามีแควา ประชาธิปไตยที่เปนอยูน้ี ไมเปนธรรม 
ผูหวงสถานการณ: ที่ อ าจ ารยพู ดนี่ เ ข า ใ จครับ  มัน ใหคน เปนคนที่ มี
ธรรมาธิปไตย มีเกณฑที่จะเอามาใช เอาธรรมาธิปไตยเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจ แตทีนี้กลไกตางๆ ทั้งหลายตามกรอบความคิดตะวันตกละ... 
พระอาจารย:  อันน้ันเราแยกศัพทไปเลย อยาไปยุง อยาไปปน 
อยาเอาคําวาธรรมาธิปไตยไปใชปะปนกับศัพทของเขา เด๋ียวมัน
จะไปสับสนแมแตกับคําวาประชาธิปไตย  

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองแบบหน่ึง ท่ีมีการตก
ลงวาประเทศไทยเราก็เอาดวย เราตองชัดแมแตวาประชาธิปไตย
น้ันเราเอาประเภทไหน แลวมันเปนอยางไร เมื่อตกลงใชแลว ก็ให
ประชาธิปไตยน้ันเปนธรรม เทาน้ันแหละ 

ผูหวงสถานการณ: ที่ทานอาจารยวาประชาธิปไตยที่เปนธรรมนี่ แตกลไกที่
พัฒนามา มันมีประวัติศาสตรความเปนมาของมัน ซ่ึงของเราถูกครอบดวย
ความคิดตะวันตก 

พระอาจารย: ก็น่ันนะซิ  

ผูหวงสถานการณ-๑: อาจารยเสนอแนวคิดวาใหลมของตะวันตกหมด 
ผูหวงสถานการณ-๒:  ไมใชลม  
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๕๘

ผูหวงสถานการณ-๑: คือผมคิดวา การที่เขาไปเรียนทางตะวันตกมาแลวเอามา
เปนแนวคิด มันไมใชวาผิด 
ผูหวงสถานการณ-๒:  มันโดนครอบงําไง ไมคิดตอวาจะทําอยางไรใหมัน… 
ผูหวงสถานการณ-๑ : อันนั้นเปนอีก step หนึ่ง แตการที่เขามีประสบการณไป
เรียนฝรั่งเศส ไปเรียนอเมริกา ไปเรียนอังกฤษมา แลวเอาวิธีการพวกนั้น
มาเปนตุกตา เอามาเปนแบบนี้ ผมคิดวาไมผิด เพียงแตวาจะเอามาปรับ
อยางไรใหเหมาะสมกับเรา เหมาะสมกับสภาพของเรา 
พระอาจารย: ก็น่ีแหละ สรุปลงดวยคําวา “ใหประชาธิปไตยท่ี
นํามาใชน้ัน เปนธรรม” ไมรูละ คุณจะเอาแบบไหนก็ตาม แตตองให
มันเปนธรรม เพราะประชาธิปไตยท่ีจัดกันอยูในปจจุบันน้ีไมเปนธรรม 

ผูหวงสถานการณ: นี่ มันอยูแคนี้แหละ ไมใชไปสรางความคิดเรื่องระบบ
ธรรมาธิปไตยขึ้นแลว ก็มางง  
ผูหวงสถานการณ-๑ :  ในประเด็นเร่ืองธรรมาธิปไตยนี้ แมจะเปนเผด็จการ แต
ถาตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ก็ดี ถูกไหมครับ ถาอยางนี้คือ ไมอยูแค
ระบบ มันอยูที่การตัดสินใจ 

พระอาจารย: อันน้ีตองวาเปนข้ันๆ คือ ระบบเผด็จการมันก็เปน
ธรรมาธิปไตยได  เปนอัตตาธิปไตยได  เปนโลกาธิปไตยได 
คณาธิปไตยก็เชนเดียวกัน ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน แตตกลง
ตอนน้ีเราเอาระบบประชาธิปไตย  

เมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตย ก็ใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และสวนรวมท่ีจริงท่ีแท ก็คือสวนรวมในการตัดสินใจ 
โดยมีอํานาจตัดสินใจดวยเชนเดียวกันทุกคน  

(ถาบอกวามีสวนรวม แตไมมีอํานาจตัดสินใจดวย แลวสวน
รวมน้ันจะเปนจริงไดอยางไร)  
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เมื่อทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ เราบอกวาทุกคนน้ัน
ต อ ง เป นธ รรมาธิป ไตย  ดั ง น้ัน  ทุกคนต อ ง ตัดสิน ใจด วย
ธรรมาธิปไตย 

ผูหวงสถานการณ: ชัดครับ ชัดเจนมาก 
พระอาจารย: เขาใจนะ 

ผูหวงสถานการณ: ไมหลงแลว ไมหลงประเด็น 
พระอาจารย: แลวมันจะแยกกันชัดไปเลย ไมตองมาสับสนกันอีก 
คือไมตอง เอาศัพทและแนวคิดไปปะปนกัน  ไม เอา คําว า 
ธรรมาธิปไตยไปปนกับประชาธิปไตย ใหผิดตําแหนงผิดท่ี  

เราบอกไดเลยวา คุณจัดการประชาธิปไตยใหเปนธรรมนะ 
เวลาน้ีประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวจะยกตัวอยางก็ได เชนวา 
คุณไปยึดติดความคิดของตะวันตก เอาของเขามาเฉยๆ โดยท่ี
ไมไดรูจริง  

เราไมไดวาของตะวันตก ตะวันตกก็มีดีเยอะ แลวท่ีดีน้ัน
บางอยางก็เอามาใชได บางอยางก็ไมเขากับสภาพแวดลอมของเรา 
มันเหมาะกับของเขา น่ันก็วาไป เปนสวนของการอธิบายรายละเอียด 
แตจะอยางไรก็ตาม เม่ือจัดลงตัวแลวก็คือ ใหมันเปนธรรม  



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๖๐ 

ท่ีจะปฏิรูปการเมือง  
ก็แคจะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม 
ผูหวงสถานการณ: นี้ความเห็นของผมเดิม อยางที่วาองคความรูยังไมชัด 
คือผมอยากมีคณะทํางานซ่ึง… 
พระอาจารย: อันน้ีไม เปนไร  เปนรายละเอียด  เปนเ ร่ือง ข้ัน
ปฏิบัติการ 

ผูหวงสถานการณ: ใจจริงผมไมอยากเผยแพรตอนนี้ สถานการณตอนนี้ดูวา 
เราก็ไมรู จะเปนการเขาไปแทรก ตอนนี้การนําเสนอ คิดวามันเส่ียง มันไม
คุมกับผลที่จะได  
พระอาจารย: มันวาไดเปนข้ันตอน ในแงของการลงลึกท่ีเปน
รายละเอียด ก็วากันอีกข้ันหน่ึง แตในแงท่ีจะพูดรวมๆ ตอนน้ีเรา
พูดไดวาประชาธิปไตยท่ีเปนอยูตอนน้ีมันไมเปนธรรม เราพูดได
ไหม ก็พูดไดน่ี มันเห็นชัดๆ อยู เรายกปญหาข้ึนมากอนก็ได โดย
ช้ีใหเห็นวา เพราะอยางน้ีๆ เราจึงบอกวาประชาธิปไตยท่ีเปนกันอยู
น่ีมันไมเปนธรรม  

ผูหวงสถานการณ:  สถานการณตอนนี้เขาไมสนใจเรื่องจะปฏิรูปการเมือง 
มันยังไมถึงขั้นที่จะ… 
พระอาจารย: ไม ใชอยาง น้ัน  น่ี เ ราพูดถึงปญหา  คือสภาพ
บานเมืองท่ีมีอยู จะเปนรัฐบาลหรืออะไรก็แลวแต ท่ีทําอะไรตางๆ 

ซ่ึงเปนตัวปญหา 
เราอาจจะพูดเร่ิมไวกอน แตตองเปนคําพูดท่ีชัดเจนจะแจง

ลงไป เรารับสมอางเขาก็ได เราไมจําเปนตองไปพูดเอง น่ีนะ ใครๆ 
ก็เห็นกันอยู ท่ีเขาพูดกันอยูน่ี ท่ีเขาวากันอยูน่ี พูดกันสั้นๆ ก็คือเขา
บอกวาประชาธิปไตยมันไมเปนธรรม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑ 

เราพูดไปเลยวา  ท่ีคุณวากันอยู น่ี  คุณยอมรับแลววา
ประชาธิปไตยท่ีเปนอยูน้ีไมเปนธรรม จริงไหม  

แลวท่ีวาจะปฏิรูปการเมืองกัน ดูเหมือนเปนเร่ืองใหญโตน้ัน 
ก็คือ และก็แค จะแกปญหาประชาธิปไตยท่ีไมเปนธรรม โดยจะทํา
ใหมันเปนประชาธิปไตยท่ีเปนธรรม ใชไหม 

ผูหวงสถานการณ: ถาเปนธรรม มันก็ไมมีปญหาหรอก  
พระอาจารย: เอาละ เราบอกวา พวกคุณท่ีมาพูดกันอยูน่ี พากัน
ปรารภเร่ืองปญหาประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวคุณคิดวาจะทํา
อยางไรใหเปนธรรม ตีกลับไปเลย  

ผูหวงสถานการณ: ผมคิดวาเอาตรงนี้จุดนี้ออกไป ถาประชาธิปไตยตั้งอยู
บนความเปนธรรม จะไมเกิดปญหา แลวเขาจะฝุนตลบอยางไร จะฟงไม
ฟง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง  

สมมติวาเราเตือนเขาแลว แนวทางมันควรจะเดินอยางนี้นะ นี่ดี
ที่สุดนะ แตไมมีใครฟงเราเลย วันหลังเมื่อมีปญหา เราก็บอกเขาไดวา เรา
บอกคุณแลวนะ วาคุณตองเดินทางนี้ คุณไมเชื่อ มันเลยเกิดปญหาอยางนี้ 
พระอาจารย: เราพูดไวทีหน่ึงกอนได 

ผูหวงสถานการณ: ถาเราพูดทีหลัง เขาจะมองวา เออ! ไอนี่มาพูดโมเม แต
เราเตือนเขาแลว ไมมีใครเชื่อเลย ไมฟงเลย คือเราพูดไวกอนแลวไง  

ปญหาคือ ตองใหส่ิงที่เราพูดนี่ ที่เราแนะแนวทางนี่ ตองใหเปน
ธรรมอยางที่ทานบอก ส่ิงที่เราพูดตองถูกตอง เปนเเนวทางที่ถูกตอง ฟงไม
ฟงเราบังคับเขาไมได เขาจะคิดวาเราเปนฝายไหน ไมเปนไร 
พระอาจารย: แลวท่ีเราพูดข้ึนมาน้ี เราจับเอาสิ่งท่ีเขาวาน่ี เรา
ไมไดวาเอง  



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๖๒

พวกคุณกําลังพูดถึงประชาธิปไตย สรุปแลวก็คือ คุณพูดวา 
ประชาธิปไตยท่ีเปนอยูน้ีมันไมเปนธรรม  

ผูหวงสถานการณ: วันนี้ เขาประชุมกัน เดี๋ยวเย็นนี้ ถาตกลงกันได เขา
เปล่ียนแผนแลว … จะปฏิรูปการเมือง คือประเด็นวา ประชาธิปไตยไม
เปนธรรม หรือวารัฐธรรมนูญที่ตองแก ฝายคานพูดมานาน รัฐบาลไมยอม 
นี่ก็เพิ่งมายอมวาจะใหปฏิรูปการเมือง ใหแกรัฐธรรมนูญ 

พระอาจารย: อันน้ันเปนเร่ืองของเขา แตเราสรุปใหไดเลย 

ผูหวงสถานการณ: ความจริง ที่เขาวากันไมใชประเด็นหลักนะครับ 

พระอาจารย: อาว... ก็ไมใชซิ เราสรุปใหเขา คือเขาพูดกันอยูน่ัน 
แตเขาสรุปไมได ไมตั้งเปนประเด็นชัดออกมา 

เรา ช้ีให เขาเห็นวา  ท่ีคุณพูดกันท้ังหมดน้ัน  คือพูดวา 
ประชาธิปไตยท่ีเปนอยูมันไมเปนธรรม จริงไหม แลวทําไมมันไม
เปนธรรม ก็เพราะวา… อยางน้ันๆ เหมือนท่ีพูดกันมาแลว 

 
 



 

- ๗ - 
นําธรรมาธิปไตยมาใหแกประชาธิปไตย 

จับประเด็นใหชัดไว ไมวาวุนไปกับสถานการณท่ีสับสน 
ผูหวงสถานการณ: ปญหาเรื่องประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรมนี้ มันเกิดมานาน
แลว มันอยูทามกลางกระแสซ่ึงตอนนี้ความรูสึกของเขาก็ไลทรราชอยาง
เดียว วาทรราชมันจะไปอยางไร ถาเราไปตอนนี้ ผมวามันไมคุม ความเห็น
ของผมนะ 
พระอาจารย: มันอยูท่ีเราจะปฏิบัติแคไหน เราจะพูดแคไหน  

ผูหวงสถานการณ-๒: ไมไดอยูที่ระบบนะ มันอยูที่ตัวบุคคล มีฝายที่จะไลกับ
ฝายที่พยายามจะอยู 
ผูหวงสถานการณ-๑: ก็ชางเขาซี เปนเรื่องของเขาไง 
พระอาจารย: น่ีเราพูดหลักการ ไมไดพูดถึงบุคคล เราไมไปพูด
เร่ืองใคร แลวก็ไมตองพูดมาก พูดนิดเดียว แตถาคําท่ีพูดมันตรง
เร่ืองนะ มันหนัก พูดท้ิงไวเลย แลวไมตองไปทําอะไรมาก 

ผูหวงสถานการณ: พูดไปแลว ฟงไมฟงก็ชางเขา แลวเราขุดขึ้นมาพูดใหมได  
ผูหวงสถานการณ-๒: ถาทํา ก็ทําแบบเปนแถลงการณยอๆ  

พระอาจารย: ก็แลวแต อันน้ันอาตมาไมตองออกความเห็น ไปวา
กันเอง ขอสําคัญอยูท่ีวา จะออกในรูปไหนก็ตามแต ก็เอาสาระ
ท่ีวาน้ีเปนหลักการ เปนแนวทาง พูดใหมันเขม 



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ 

 

๖๔

มองใหกวางใหไกล ไมมองแคคนท่ีอยูในวังวน 
ผูหวงสถานการณ: ขอผมสรุปขั้นตอนถวายทานอาจารยนิดหนึ่งครับ คือ
ตอนนี้เทาที่คิดดู ทักษิณจะอยูยาก แตวาจะไปโดยวิธีไหน เวลาเร็วหรือไม
เร็ว แตคิดวารุนแรง เที่ยวนี้คงจะแรงมาก  

ฝายที่จะไลมันมีหลายฝายที่ไดโอกาส เพราะวาฝายที่ไมชอบ กลุม
คนที่เสียประโยชน พรรคการเมืองที่เสียประโยชน และฝายนักวิชาการ ซ่ึง
เปนกลาง และนักวิชาการพวกนี้สวนหนึ่งเคยทํางานใหทักษิณ ก็รูตื้นลึก
หนาบาง  

อยางอาจารยชัยอนันตมาเขียนนี่ มีน้ําหนักมาก เพราะอาจารยชัย
อนันตเคยเปนประธานการบินไทย ประธานการไฟฟาฝายผลิต อาจารยชัย
อนันตก็รูขอมูลลึก ก็บอกวาการเลือกตั้งที่ผานมาบัตรเลือกตั้งมันพิมพ
หลายชุด ก็เปล่ียนยกชุด  

แลวกรณีที่ฉอฉล ใครๆ เขาก็สรุปวา ตอนแรกก็ยังไมคิดอะไรมาก 
แตพอทักษิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือวา เริ่มที่จะเอาตางชาติเขามาครอบงํา
ประเทศไทย ซ่ึงอาจารยก็ทนไมได อยางเชนการบังคับการบินไทยนี่นะ
ครับ เปดใหแอรเอเชียหลายเสนทาง และแอรเอเชียนายกฯ ก็ถือหุนใหญ
อยูในนั้นรวมลงทุนกับสิงคโปร  

เวลาไปเจรจาทํา FTA กับประเทศไหน ก็ไดสิทธิพิเศษดาน
โทรคมนาคม อยางบังคลาเทศกับออสเตรเลียนี่ แตเปนการทําลายรากฐาน 
อยางไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียนี่ พวกที่เล้ียงวัว นมวัวยังตองเททิ้ง
เลย เพราะวามันถูก ที่ออสเตรเลียขนาดเอามาตั้งไกล เปนหมื่นกิโล เรายัง
แพงกวาเขาตั้งเยอะ... 
พระอาจารย: เอาละ น่ีเปนรายละเอียด เปนคําบรรยายในเร่ือง
ความไม ซ่ือตรง  ไมอ ยู ในธรรม  ของนักปกครอง ท่ีมุ ง เ ร่ือง
ผลประโยชนสวนตัว ถาวาไป ก็คงยาวไปเร่ือย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕ 

ทีน้ีตอนนี้ก็คือรวมความท่ีมันเปนอยางน้ี ก็มาลงตรงท่ีเราใช
คําวา “ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม” เร่ืองก็อยูท่ีวาตอง
ใหคนจับประเด็นใหได  

พวกท่ีมายุงกันอยูน่ี บางทียังจับประเด็นไมถูกเลย ฝายหน่ึง
ก็จะไลทักษิณออกใหได อีกฝายหน่ึงก็ตรงขามหรือจะตานพวกท่ี
ไล ไปๆ มาๆ บางทีก็จะหาทางแคเอาชนะกัน 

เร่ืองท่ีนาจะคิดกันบางก็อยางท่ีวา เรามองกวางระยะยาว น่ี
เขาวากันไป เราไมไดเขาไปยุงดวย คุณเลนงานกันไป ถาสมมติวา
ทักษิณออกไปจริง แลวตอนน้ีมีหลักประกันอะไรไหม อยางนอยให
สติวา ทําอยางไรจะใหคนท่ีจะมาแทนทักษิณ ท่ีจะมีอํานาจใหมน่ี 
เขาจะไมเปนอยางน้ีอีก  

เราคิดเร่ืองระดับน้ีมากกวาท่ีจะมายุงกับ ๒ ฝายท่ีทะเลาะ
กันขณะน้ี เราตองมองระยะยาวกวาน้ัน  

ท่ีพูดกันเวลาน้ี วาทักษิณเปนอยางน้ี อยางนอยกลุมหน่ึงก็
วาไมดี ไมไดเร่ือง จึงมาไลทักษิณ แลวตอไปจะมีหลักประกันอะไร
วาผูท่ีมาแทนจะไมเปนอยางทักษิณอีก เราตองทํางานขนาดน้ัน 
ตองใหสังคมมีทางไปท่ีถูก  ท่ีจะไดผลในระยะยาว  ให เปน
ประชาธิปไตยท่ีเปนธรรม ซ่ึงมีประโยชนจริงๆ  

ผูหวงสถานการณ: นี่ขั้นที่ ๒ 
พระอาจารย: เราตองพูดไวกอน ตองใหสติเขากอนวา คุณน่ีจะ
ยุงอยูแคน้ีเองหรือ เร่ืองท่ีสําคัญคุณจะคิดแคน้ีไมได ตองใหเขารูวา
เขาจะคิดอยูแคน้ีไมพอ บทเรียนมีอยูแลว มันก็หมุนเวียนเปนวงจร
กันอยูแคน้ีแหละ ถาคุณทําเสร็จแลว คุณจะหมุนอยูแคน้ีหรือ เห็น
คุณหมุนกันมาหลายรอบแลว ตอนน้ีก่ีรอบแลว น่ีตองเตือนเขา  
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น่ีคือ เมื่อเขามัวนัวเนียกันอยู เราตองมองใหกวางออกไป จะ
เอาแคไปตกอยูในวังวนกับเขาไมได ถาเรามัวไปยุงอยูกับเขา เราก็
ไมมีอะไรท่ีจะชวยจะใหแกสังคมได ท้ังในมิติกวาง และมิติไกล  

เปนอันวา เราตองมองกวาง-คิดไกล โดยมีใจท่ีใฝสูงอยูแลว 
คือใฝธรรมท่ีจะตองเอามาเปนแกนของระบบประชาธิปไตย อัน
ไดแกธรรมาธิปไตย 

แตท้ังน้ีก็ไมใชหมายความวา เราจะมองน่ิงเฉยอยู ใน
สถานการณอยางน้ี  เราตองเตือนตองบอกตองพยายามให
แนวทางท่ีเปนทางออกอยางชอบธรรมแกเขา แตจะเตือนจะบอก
อยางไร อันน้ีคือเร่ืองท่ีคณะผูมาน้ีจะตองไปคิดกัน 

หายวุนเม่ือใด ควรมาจับหลักสําคัญท่ีเปนเรื่องกวางไกล  
วันน้ีไดพูดกันในเร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

ไดพูดถึงเร่ืองท่ีถือวาเปนหัวใจของการปกครอง คือเร่ือง การใช
อํานาจตัดสินใจ ซ่ึงมีจุดสําคัญอยูท่ีวา ใครมีอํานาจตัดสินใจ คน
น้ันตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย 

ทําไมธรรมาธิปไตยจึงมีความสําคัญตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ก็เพราะวา เมื่อเปนประชาธิปไตย อํานาจตัดสินใจ
มาอยูท่ีประชาชน เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็ตองให
ประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง คือตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย 

น่ีแหละ จึงตองมีธรรมาธิปไตย เพ่ือใหประชาชนมี
ธรรมาธิปไตยน้ันเปนเกณฑในการตัดสินใจ 

ผูหวงสถานการณ: เราเสนอคําวาธรรมาธิปไตยตรงนี้ 
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พระอาจารย: ก็ใชนะสิ ช้ีจุดใหชัด ไมใชวากันพราไปหมดจนไมรู
วาธรรมาธิปไตยเปนอะไร ธรรมาธิปไตยก็คือการท่ีคนนั้นๆ ถือธรรม
เปนใหญ ไมตองเอาไปปะปนกับระบบการปกครองใหวุนวายสับสน  

ผูหวงสถานการณ: สรุปยอๆ ขั้นตอนที่จะปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู
ประชาธิปไตยที่เปนธรรมอยางที่ทานอาจารยวา ใหคนมีธรรมาธิปไตยใน
การตัดสินใจจริงๆ มันสามารถทํากลไกได เอามาประยุกตได  
พระอาจารย: การปฏิรูป ๒ ดาน ตองบรรจบกัน  

หน่ึง ดานการจัดต้ังวางระบบ ตองจัดกลไกอะไรตางๆ ท่ีจะ
ใหมั่นใจท่ีสุดวาการตัดสินใจจะเปนไปดวยธรรมาธิปไตย มีการ
ถวงดุล และไมใหมีการมาครอบงํา เปนตน   

ดานน้ีก็ไมงายเลย การวางกฎกติกา ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงไป
ทีเดียว ยังมีปญหาขาดพรองมีชองโหวและบิดเบนอยูเร่ือย ซึ่ง
จะตองวางใหมีกลไกท่ีจะกําหนดและกํากับใหไดผลดีอยาง
แนนอนมั่นใจ แตในท่ีสุด การท่ีจะใหไดธรรมรวมท้ังธรรมาธิปไตย
ในภาคปฏิบัติ ก็มาข้ึนตอธรรมาธิปไตยในใจต้ังแตของคนผู
บัญญัติเอง ท่ีจะมีคุณภาพแคไหน ก็เลยเปนเร่ืองวนเวียน และข้ึน
ตอการปฏิรูปดานท่ี ๒ อีกน่ันเอง 

สอง ดานตัวคน ไดแกการศึกษาท่ีจะพัฒนาบุคคล ใหมี
คุณภาพท่ีจะใชเจตนาหรือเจตจํานงที่ถูกตอง ที่จะถือธรรมเปนใหญ 
ท่ีจะตัดสินใจโดยเอาธรรมเปนเกณฑ ท่ีเรียกวาเปนธรรมาธิปไตย  

ในการตัดสินใจ ถาเราไมใหการศึกษา ไมพัฒนามนุษย เมื่อ
คนไมมีความรู ไมมีปญญา ก็งอนแงนคลอนแคลน โอนเอนไปตาม
กระแส ถูกชักจูงหรือแมแตหลอกไดงาย หรือไมก็เฮไปตามพวก 
หรือแมกระท่ังตามเสียงเลาลือ กลายเปนโลกาธิปไตย  
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ถาไมเชนน้ันก็เอาผลประโยชนของตัวเองเปนใหญ ถือทิฐิ
ของตัว หรือมองอยูแคท่ีตัวจะไดจะเปน กลายเปนอัตตาธิปไตย  

การ ตัดสิน ใจของคน ท่ีขาดการศึ กษา  จึ งมั กอ ยู กับ
อัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย 

ในทางตรงขาม ถาคนมีการศึกษาท่ีถูกตอง หรือการศึกษาท่ี
แทแลว ก็จะเปนคนมีคุณภาพ คือดีท้ังดานปญญา และดีท้ังดาน
เจตนา ดังท่ีไดยํ้าบอยๆ  

๑) มีปญญาดี คือ รูเขาใจเทาทันขอมูลขาวสารสถานการณ 
รูจักคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณ แยกแยะไดวา อะไรเปนความ
จริงถูกตองดีงาม ประโยชน-มิใชประโยชน เปนตน 

๒) มีเจตนาดี คือ คิดสุจริต ตั้งใจดี มุงพูดจาสื่อสารและทํา
การในทางท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลสรางสรรค เร่ิมแตหมายมั่นทํา
หนาท่ีของตนใหบริสุทธิ์บริบูรณ 

น้ี เปนเกณฑอยางงายๆ  ท่ีจะใชตรวจสอบและวัดผล
การศึกษา ดูแค ๒ ดานน้ี ก็นับวาเพียงพอ 

ใหการศึกษามีคุณภาพ 
ท่ีจะนําธรรมาธิปไตย มาใหแกประชาธิปไตย  
ผูหวงสถานการณ: ปจจุบันนี้ คนดูเหมือนจะหวงกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของ
การศึกษากันมาก 
พระอาจารย: เทาท่ีมองๆ กัน จะเห็นวา คนมักบอกวาการศึกษา
เวลาน้ีเนนดานปญญา ใหคนมีความรู แตพอดูกันจริง ท่ีวาปัญญา
ก็ไมคอยตรง มักเอาแคความรูขอมูลในวงจํากัด บวกกับทักษะ
จําเพาะสวนหน่ึง ท่ีจะเอาไปใชทํางานอาชีพ แตความมีเหตุผล มี
วิจารณญาณ เปนตน บางทีไมไดฝกกัน 
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สวนดานท่ีสอง คือ เจตนา หรือเจตจํานง มักจะเลือนราง
หรือขาดพรอง ขาดจิตสํานึกท่ีจะใหเจตนาต้ังแนวมุงไปในทางดี 
แทนท่ีจะมีเจตนาเปนกุศล กลับตรงขาม คือมักเปนไปในทางคิด
จองหาผลประโยชนใหแกตน มุงจะเสพบริโภคบํารุงบําเรอ ฟุงเฟอ
หลงความโกเก  ฮือเฮไปตามกระแส มีความคิดผิวเผินแคสนอง
คานิยม ตอกย้ํากันแตอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย 

ถ้าตรวจสอบวัดผลออกมาอย่างนี้ ก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กจะสอบตกใน
การศึกษาเท่านั้น แต่ระบบการศึกษาเองได้สอบตกเสียก่อนแล้ว 

ถาคนเปนผูท่ีพัฒนาแลวดวยการศึกษา มีท้ังปญญาและ
เจตนาท่ีดี ก็มั่นใจไดวาเขาจะใชอํานาจตัดสินใจท่ีเขามีในระบบ
ประชาธิปไตย ดวยการตัดสินใจท่ีเปนธรรมาธิปไตย 

แตถามีพลเมืองท่ีขาดๆ พรองๆ ทางปญญาบาง ทางเจตนา
บาง ประชาธิปไตยก็ขาดๆ พรองๆ ไมมีหลักประกัน แลวก็คงเวียน
วายอยูในวัฏสงสารอยางท่ีเปนอยูน้ี 

สรุปวา ถาเจตนาดีแลว มีปญญาดวย ก็ตัดสินใจไดผลดี  

ถามีปญญา แตเจตนาไมดี ก็เสร็จมัน ก็เอาปญญาไปใชหา
ผลประโยชนใหแกตัว และทํารายผูอื่น 

ถาเจตนาดี  แตปญญาไมมี  ก็จบเหมือนกัน  เพราะจะ
ตัดสินใจผิดพลาดโดยรูไมเทาถึงการณ แลวก็ไปไมรอด  

น่ีเปนจุดบรรจบของระบบการปกครอง กับธรรม คือความ
จริงความถูกตองดีงาม ท่ีเปนหลักท่ัวไปอันหน่ึง  

ผูหวงสถานการณ: ปญญา กับ เจตนา น่ี เห็นเลยวาเปนเร่ืองใหญจริงๆ  
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พระอาจารย: ไมใชดูแคปญญากับเจตนาในสวนของตัวเอง
เทาน้ัน แตปญญาน้ันยังมองดูรูเขาใจเทาทันเจตนาของผูอื่น
ท้ังหลายท่ีรวมอยูในระบบประชาธิปไตยดวย เชน สามารถพิสูจน
เจตนาของผูท่ีใชอํานาจตัดสินใจ ดูวาเขามีเจตนาท่ีเปนธรรมหรือ
เปลา ตรงน้ีเปนเร่ืองใหญเหมือนกัน  

จะเห็นวา ประชาชนไมคอยมองท่ีเจตนา แตไปมองท่ีอะไรท่ี
ตัวจะได ก็เลยติดอยูแคอัตตาธิปไตย  

ท่ีจริง อยางนอยตองมองสองขั้นสองดาน เขาจะให้อะไรแก่เรา 
ตอนน้ีคงมองแน แตเขาให้เพ่ืออะไร ก็ตองมองดวย เจตนาของเขา
มุงดีเพ่ือประโยชนแกประชาชนในฐานะท่ีเราเปนคนหน่ึงท่ียากจน 
จึงมาชวยยกฐานะ หรือวาเขามุงอะไรอีก และอะไรอีกท่ีวาน้ัน ควร
เปนท่ียอมรับไดหรือไม อยางน้ีก็เปนขอท่ีจะศึกษา  

น่ีก็คือ เปนเร่ืองของคนในสังคมประชาธิปไตยท่ีจะตองใช
ปญญา ถาไมเชนน้ัน ถึงดานเจตนาจะใชได ก็จะไมสามารถใช
อํานาจตัดสินใจไดถูกตอง  

ฉะน้ัน  จึงตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน  เ พ่ือให
ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจน้ัน ทําการตัดสินใจดวย
ปญญา โดยมีเจตนาท่ีเปนธรรม แลวตรงน้ีแหละคือธรรมาธิปไตย  

ตอนน้ีก็คงไมมองประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยปนกันยุง
อีกตอไปแลว  

ผูหวงสถานการณ: วันนี้คงจะรบกวนทานมากไปแลว เกือบ ๒ ชั่วโมง             
ขอนมัสการ 



 

- ๘ - 
ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ๑ 

“ประชาธิปไตย” เพิ่งเกิดใหมจาก democracy 
ผูดูสถานการณ: ไดทราบวาทานเทศนเรื่อง… 

พระอาจารย: ไมมีอะไรหรอก พูดกันเร่ือง ประชาธิปไตย กับ
ธรรมาธิปไตย  คณะน้ันเขารางมาเปนแถลงการณ เลยนะ 
สาระสําคัญก็คือ จะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย  

ก็ เลยบอกว า  ตองพูด กันให ชัดว า  ความหมายของ
ธรรมาธิปไตยคืออะไรกันแน เพราะมีการยกมาอางมาอธิบายกัน
จนกระท่ังคลุมเครือไปหมด ดังจะเห็นวา พอจะเอาเขาจริง ก็ไม
จะแจง ไมเด็ดขาดลงไป แลวคนก็ชักจะมองในลักษณะท่ีเปนการ
เพอฝน  

เร่ืองเปนอยางน้ี คือ มีการพูดกันเหมือนกับวามีระบบการ
ปกครองอุดมคติท่ีเรียกวาธรรมาธิปไตย แตเวลาน้ีเราเปนแค
ประชาธิปไตย จึงยังตองกาวไปเปนธรรมาธิปไตย คลายๆ อยาง
น้ัน  

                                                                                 
๑ หลังจากมีการสนทนาในตอนคํ่าวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แลว ตอมา ในวันรุงข้ึน 
บังเอิญวามีผูมาเย่ียมอีกคณะหน่ึง ซ่ึงไดปรารภเหตุการณใหญเดียวกันน้ัน จึงไดพูด
ทบทวนสาระของเร่ืองธรรมาธิปไตยท่ีไดพูดไปแลว เห็นวาเน้ือหาเหมือนเปนคําสรุป นาจะ
เปนประโยชน จึงนํามาลงพิมพตอทายไวดวย โดยตัดเติมตามควร 
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อีกแบบหน่ึง  ก็มองเหมือนกับวา  ธรรมาธิปไตยเปน
คุณสมบัติสูงสุดของการปกครองท่ีดี จึงจะตองพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยข้ึนไป ใหมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย  

เด๋ียวน้ี คนท่ีพูดเร่ืองธรรมาธิปไตย มักจะมองในความหมาย
อยางท่ีวามาน้ัน   

ความจริง ธรรมาธิปไตยมันไมใชระบบการปกครอง แตมัน
เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคน ก็เลยบอกวา น่ีนะ แม
แตส ังฆะซ่ึงเปนสถาบันท่ีพระพุทธเจาต้ังข้ึนเอง ก็ไมมีการปกครอง
ท่ีเรียกวา ธรรมาธิปไตย คําวา “ธรรมาธิปไตย” ไมใชการปกครองท่ี
ไหนท้ังน้ัน แมแตในคณะสงฆ แตมันเปนคุณสมบัติในตัวบุคคล  

“ธรรมาธิปไตย” เปนคําเกาท่ีมีอยูกอนแลวในพระไตรปฎก
โดยมีความหมายของมันเองมาแตเดิม ทีน้ีช่ือของมันเกิดมาคลาย
เขากับคําใหมท่ีเขาคิดบัญญัติข้ึนมาไมนานนี้วา “ประชาธิปไตย” 
ซ่ึงเปนการบัญญัติเพ่ือใหเปนคําแปลของคําฝร่ังวา democracy  

เมื่อเปนคําบัญญัติ ข้ึนสําหรับ  democracy คําวา 

“ประชาธิปไตย” ก็จึงตองมีความหมายไปตามคําฝร่ังคือ 
democracy ท่ีวาน้ันดวย  

ทีน้ี เมื่อเวลาผานมา คําวา “ประชาธิปไตย” มีการใชดาษดื่น
มาก จนกลายเปนวา คนรูจักคําวา “ประชาธิปไตย” มากกวาคําวา 

“ธรรมาธิปไตย” พอเจอคํา  “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยชักจะมอง
ความหมายของมันไปในเชิงท่ีจะใหเขากับหรือใหอนุวัตรตาม
ความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย”  
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ไปๆ มาๆ “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยจะมีความหมายท่ีคลุมเครือ
ห รือสับสน  เพราะยก ข้ึนมาพูด ที ไ ร  ก็มั กมี เ งาของ คําว า 

“ประชาธิปไตย” เขามาพาดผาน  

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง ซ่ึงมีเร่ืองของการ
จัดต้ังวางระบบ มีกระบวนการข้ันตอนระเบียบวิธีอะไรตางๆ ใน
การดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม ตรงน้ีชัดวา ระบบจัดตั้งท่ีวาน้ีไมมีใน
ธรรมาธิปไตย เพราะฉะน้ัน ถาจะไปบอกใหพัฒนาประชาธิปไตย
ไปเปนธรรมาธิปไตย ก็ยอมมองไมชัด แลวถาคนเขาใจผิดวา
ธรรมาธิปไตยเปนระบอบเปนระบบ ก็เลยจะยุงกันใหญ  

จึงตองใหชัดวาประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวก็
ไปเทียบกับระบอบการปกครองอ่ืนๆ จะเปนระบอบเผด็จการ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย คณาธิปไตย หรืออะไรก็วาไป  

แลวทีน้ี ธรรมาธิปไตยคืออะไรละ ออ… อันน้ีตองมาดูท่ีการ
ตัดสินใจของบุคคล ก็เลยตองอธิบายกันหนอย  

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี 

ตร ง น้ี ดู ใ ห ชั ดนะว า  ในกา รปกครอง ทุก ร ะบอบ  มี
องคประกอบสําคัญ คือ อํานาจตัดสินใจ อันน้ีเปนตัวกําหนด
เด็ดขาด  

การปกครองระบอบตางๆ ท้ังหลายน้ัน เมื่อมองไปใหถึงท่ีสุด 
ตัวกําหนดก็อยูท่ีอํานาจตัดสินใจ หมายความวา อํานาจตัดสินใจ
สูงสุดอยูท่ีไหน การปกครองก็คือระบอบน้ัน จะเปนระบอบการ
ปกครองไหน ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีใด 
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ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีบุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ  

ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีคณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย  

ถาอํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย  

ตอนน้ี บานเมืองของเราน้ี ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย 
อํานาจตัดสินใจก็จึงมาอยูท่ีประชาชน   

ทีน้ี ปจจุบัน เรามีระบอบประชาธิปไตยท่ีมีตัวแทน ประชาชนก็
มอบอํานาจตัดสินใจน้ีใหแกพวกตัวแทนท่ีพวกตนเลือกต้ังไปน้ัน 
แลวตัวแทนหรือผูแทน (ส.ส.) เหลาน้ี ยังไปประชุมกันเลือกผูนํา
หรือหัวหนาผูบริหารข้ึนมาใหเปนนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง  

ก็เลยเทากับไปมอบอํานาจตัดสินใจ ใหกับคนท่ีเปนนายก-
รัฐมนตรีน้ัน   

ดังน้ัน นายกรัฐมนตรีก็จึงเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 
และทําการตัดสินใจในนามของประชาชน  

ถึงแมจะไดจัดวางกระบวนการในการตัดสินใจ และมีระบบ
ตรวจสอบถวงดุลคานอํานาจ เปนตน (ไมใหนายกรัฐมนตรี
กลายเปนผู เผด็จการ) แตนายกรัฐมนตรีก็เปนแกนหรือเปน
ศูนยกลางของกระบวนการตัดสินใจน่ันแหละ 

ทีน้ี ในเมื่ออํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ เรียกไดวาเปน
หัวใจของการปกครองน้ัน มันก็เปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิงวา บุคคลผู
ตัดสินใจ จะใชอํานาจตัดสินใจน้ัน ดวยเอาอะไรเปนตัวกําหนด 
หรือเอาอะไรเปนเกณฑตัดสินใจ  
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น่ีเราดูตรงน้ีนะ ไมวาระบอบไหน จะเปนระบอบเผด็จการ 
หรือเปนระบอบคณาธิปไตย หรือเปนระบอบประชาธิปไตย ใน
เวลาท่ีใชอํานาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ  

 ถาเอาตัวเอง เอาความย่ิงใหญของตน เอาความทะนงตัว 
เอาทิฐิความเห็นความเช่ือยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน 
เปนเกณฑตัดสิน ก็เปนอัตตาธิปไตย  

 ถาตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเลาลือ หรือ
แมแตไมเปนตัวของตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางท่ีวา
แลวแตพวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา จะหา
คะแนน หรือตอบแทนการเอื้อประโยชน ก็เปนโลกาธิปไตย  

 ถาเอาความจริงความถูกตองดีงาม หลักการ กฎ กติกา 
เหตุผล ประโยชนท่ีแทจริงของชีวิตและสังคม เปนเกณฑตัดสิน 
โดยใชปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีรับ
ฟงอยางกวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีท่ีสุด 
เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปน
ธรรมาธิปไตย   

ฉะน้ัน ผูเผด็จการก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย  

คณาธิปไตยก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย  

ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน ก็เปนได ท้ังอัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย  

แตท่ีเราตองการ ซ่ึงดีท่ีสุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย  
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ถาผูเผด็จการใชเกณฑตัดสินแบบธรรมาธิปไตย ก็เปนเผด็จ
การท่ีดี แตเรากลัววาเขาจะตัดสินใจไมรอบคอบ เพราะรูขอมูลไม
ท่ัวถึง หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน 

ถาคณาธิปไตยท่ีไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปน
อยางดีท่ีสุดของคณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก 

ทีน้ีเราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใช
อํานาจตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็จะดีท่ีสุด  

จะเปนอยางน้ีได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย 
เพราะประชาชนทุกคนมีอํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกต้ังเลยทีเดียว  
ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑธรรมาธิปไตย  

ธรรมาธิปไตยของชาวบาน  
ถูกทดสอบครั้งสําคัญวันเลือกตั้ง 

พอถึงวันเลือกต้ัง เราตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เลือกใคร
ละ ก็ใชปญญาพิจารณาตรวจตราไลดูใหชัดท่ีสุด ใครพรรคไหน
เปนคนดีมีธรรมมีปญญาซ่ือสัตยสุจริตมุงทําประโยชนแกสวนรวม
แนนอน ก็ไดตัวเลย บอกวาคนน้ีเปนผูแทนของเราได  

ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวาผูเลือกคงเปนอยางน้ัน ถาผู
เลือกเปนคนดี ก็คงไดผูแทนท่ีเปนคนดี ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไว
กอนวาผูเลือกก็คงจะช่ัว หรือมีคุณภาพตํ่า มองไปไดถึงท้ังประเทศ 
คนชาติอื่นมองดูท่ี ส.ส. ไทย แลวบอกวา คนไทยก็คืออยางน้ี 
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พูดสั้นๆ วา ธรรมาธิปไตยจะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย เร่ิมตั้งแตการเลือกต้ัง ซ่ึง
เปนบททดสอบการใชอํานาจตัดสินใจคร้ังสําคัญย่ิงใหญ สําหรับ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ทีน้ี คนท่ีมีอํานาจตัดสินใจใหญท่ีสุด คือผูบริหารสูงสุด ใน
กรณีน้ีก็คือนายกรัฐมนตรี เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปน
ผูใชอํานาจตัดสินใจน้ีแทนประชาชน ในนามของประชาชน หรือใน
นามของประเทศชาติท้ังหมด  

เพราะฉะน้ัน การใชอํานาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึง
สําคัญท่ีสุด 

ถานายกรัฐมนตรีผูทําหนาท่ีตัดสินใจแทนประชาชนนี้ ใช
อํานาจตัดสินใจสูงสุดน้ัน ดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็ดีนะซิ ก็หวังได
วาเขาจะรักษาประเทศชาติไวดวยดี และตัวเขาเองก็จะเปนรัฐบุรุษ  

แตถานายกรัฐมนตรีใชเกณฑอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย 
ในการตัดสินใจ แลวไมชาไมนานนัก ประเทศชาติก็มีหวังปนปวน
วุนวาย และตัวเขาเองก็จะเปนอะไรท่ีตรงขามกับรัฐบุรุษ 

ตอนน้ี เรามีประชาธิปไตยท่ีวาเปนระบอบการปกครองท่ีดี
ท่ีสุด หรือเลวนอยท่ีสุดแลว ทําไมจึงตองมาโอดครวญแตปญหา
กันอยูเร่ือย  

เร่ืองก็คือวา การใชอํานาจตัดสินใจมันไปไมคอยจะถึง
ธรรมาธิปไตยกันเลย หรือวาธรรมาธิปไตยมันไมคอยจะเดนข้ึนมา
ใหเห็นชัดท่ีจะทําใหช่ืนใจมั่นใจ  

เมื่อไรๆ ก็ไดแตนัวเนียตัดพอตอวา กระท่ังทะเลาะกันอยูท่ี
เร่ืองอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยน่ันแหละ 
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บางทีทําทาจะเอาธรรมาธิปไตย แตก็อยูแคธรรมช้ันสองท่ี
เปนกฎคนทํา อางกันอยูน่ัน ติดอยูแคน้ัน ข้ึนไมคอยถึงธรรมแทท่ี
เปนกฎแหงธรรม ก็เลยเอาดีจริงไมได 

เอาละ ระบอบประชาธิปไตยจะดีได้ คนต้องเป็นธรรมาธิปไตย  
 ระดับช้ีชะตาของประเทศ: ประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจ

ตัดสินใจ แตละคนตองทําการตัดสินใจในการเลือกต้ัง ท่ีจะเลือกผู้แทน
มารับมอบอํานาจตัดสินใจของตนไป โดยใชเกณฑธรรมาธิปไตย 

 ระดับตัดสินชะตากรรมของชาติ: นายกรัฐมนตรี และผูรวม
ขบวนการปกครอง ซ่ึงใชอํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน 
จะตองทําการตัดสินใจในการบริหารกิจการของประเทศชาติ โดย
ใชเกณฑธรรมาธิปไตย  

น่ีแหละ ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย มาบรรจบกันท่ีน่ี 
ถาอยางน้ีจะไมสับสน ไมเชนน้ันก็ยุงอยูน่ีวา จะทําประชาธิปไตย 
ใหเปนธรรมาธปิไตยไดอยางไรดี   

จําไว้เลย ธรรมาธิปไตยมิใช่เป็นระบอบที่มาแข่งกับประชาธิปไตย 
แต่ธรรมาธิปไตยเป็นแกนกลาง อยู่ท่ีตรงหัวใจของประชาธิปไตย พอดีๆ 

ธรรมาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี ช้ีชะตาประชาธิปไตย 
ผูดูสถานการณ: ชัดเจนมาก แตคนเราไมคอยมีหลัก ไมมีหลักคิด 
พระอาจารย: มันตองชัดลงไป  ขอ น้ี  ความน้ี  หลักน้ี  มันอยู
ตรงไหน ท่ีจุดไหน ตําแหนงไหน ของเร่ืองน้ันๆ ตองจับใหได ความ
ชัดเจนน้ีสําคัญมาก ตองจะแจงชัดเจน  

ผูดูสถานการณ: ความจะแจงชัดเจนตองที่การกระทําดวย คือในการที่จะ
ทําตรงนั้นใหได 
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พระอาจารย: เร่ิมดวยความชัดเจนในการคิด แลวก็พูดออกมาให
ชัดเจน และทําไดชัดเจนตรงจุด - คิดชัด พูดชัด ทําชัด  

เร่ืองน้ีสําคัญจริงๆ นะ เร่ืองประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย
น้ี ควรจะชัด ไมเชนน้ันจะยุงจะมัวไปหมด และจะไมหนักแนน ไมมี
พลัง แลวชาวพุทธเดี๋ยวน้ีก็ชอบอางกันมากในเร่ืองธรรมาธิปไตย  

ถาไมชัด มันก็จะกลายเปนอยางท่ีวาเมื่อก้ี คือคนขางนอก
เขาจะมองไปในแงเปนเร่ืองเพอฝน จับเอามาปฏิบัติไมได 

ท่ี จ ริ ง  แม แต คํ า ท่ี ใ ช เ ชิ ง น ามธ ร รมว า  "ความ เป น
ประชาธิปไตย" ท่ีหลายคนชอบพูด ก็มีความหมายแคทํานองวาใจ
กวาง รับฟงคนอื่น ยอมรับเสียงสวนใหญได ซ่ึงไมถึงข้ันเปนตัว
หลักการ แตธรรมาธิปไตย น้ี ถาเขาใจแลว จะเห็นวาเปนตัว
หลักการท่ีชัดเปนแกนเลยทีเดียว 

เ อ…  น า จ ะ จบ เ สี ย ที  ถึ ง ต ร ง น้ี  เ ร า ต อ ง กํ า ชั บ ว า 
นายกรัฐมนตรี ทําหนาท่ีใชอํานาจตัดสินใจแทนประชาชน ทาน
ตองเปนธรรมาธิปไตย ไมเชนน้ันประชาธิปไตยไมมีทางสําเร็จ  

ประชาธิปไตยจะดีไมได ถาผูนําคือนายกรัฐมนตรีไมเปน
ธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตยน้ันก็จะไมเปนธรรม  

ประชาธิปไตยจะเปนธรรมไมได ถานายกรัฐมนตรีไมเปน
ธรรมาธิปไตย  

จะพูดใหหนักกวาน้ีก็ไดวา  

ประเทศไทยจะเปนประชาธิปไตยไมได ถานายกรัฐมนตรีไม
เปนธรรมาธิปไตย  
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ผูดูสถานการณ: เขาเขียนปายกันวา ใหมีจริยธรรม ใหมีอยางนั้นอยางนี้ 
มันกวางๆ คลุมๆ ไมเห็นชัดลงไปอยางนี้ 

แลวธรรมาธิปไตย จนถึงอัตตาธิปไตย เรายังไมรูเลยวา ที่จริง มัน
เปนเรื่องที่มาจากขางในตัว ไมใชระบบ ประชาธิปไตยนี่คือระบอบ  

พระอาจารย: ในท่ีสุด ระบอบน้ีจะสําเร็จไดดวยตัวบุคคลน้ีเอง 

ผูดูสถานการณ: คือ การใชอํานาจตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ… 

ธรรมาธิปไตย พิสูจนนักบริหารท่ียิ่งใหญยามฝาวิกฤต  
พระอาจารย: ท่ีพูดมาน้ี เปนเร่ืองหลักการท้ังน้ัน และหลักการ
มากมายหลายอยาง ก็เปนเร่ืองท่ีมนุษยเราน่ีแหละบัญญัติจัดตั้ง
วางกันข้ึน โดยเฉพาะท่ีเดนก็คือกฎหมาย ท่ีวาเปนกฎคนทํา แลว
หลักการจําพวกกฎคนทําเหลาน้ีก็ออกมาในฐานะเปนตัวแทนหรือ
เปนสื่อของธรรมและกฎแหงธรรมน่ันเอง คนจะตองไปใหถึงธรรม
ตัวจริงตัวแทน้ี 

คนท่ีรูจักยึดกฎคนทํา โดยโยงไปถึงกฎแหงธรรมได ไมหลง 
ไมเฉไฉ นับวาเปนคนท่ียอดเย่ียม  

คนท่ีเขาถึงธรรม อยูกับธรรม โดยมีปญญา รูธรรม และ
เจตนาเปนธรรม จะมีความมั่นใจท่ีจิตไดดุล ซ่ึงเปนความม่ันคงท่ี
แทจริง จะใสสวางสะอาดสงบ ไมหวั่นไหว และมีความสุขท่ีเปนอิสระ 

ผูบริหารกิจการของมนุษย ไมวาในระดับใดๆ ก็ตาม จะเปน
เร่ืองประเทศชาติ หรือหางรานบริษัท จะประสบความสําเร็จแทจริง
ได เปนนักบริหารสมบูรณ ตอเมื่อบริหารตลอดลงไปถึงกระบวน
ธรรมชาติท่ีวาน้ี ใหกลมกลืนเปนองครวมท่ีบูรณาการท่ัวตลอด 
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เมื่อเกิดเหตุการณราย แมจะเปนความขัดแยงท่ีรุนแรง ถึง
ข้ันวิกฤต นักบริหารที่มุงธรรม ก็จะมองเปนโอกาสท่ีจะกาวไปสู
ความสมบูรณในการเขาถึงบูรณภาพแหงธรรม เพราะจะได
สามารถสํารวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแงท่ียังขาดยังพรองท่ีจะ
ไดแกไขจัดปรับใหสมบูรณ เขาจึงไมปฏิบัติการเชิงลบ ท่ีจะสูญเสีย
หรือทําลายพลังงานดวยการวิวาทตอกรพยายามเอาชนะภายนอก  

เม่ือตั้งสติและดํารงขันติได ผานพนอารมณความรูสึกขุนเคือง
เปนตนไปแลว พอกาวสูการใชปญญา เขาจะขอบใจพวกคนท่ีมาช้ี
โทษให แลวใชโอกาสและพลังงานในทางสรางสรรคใหเต็มท่ี แลว
เขาก็จะกาวสูงข้ึนไป พรอมดวยชัยชนะแท ท่ีทุกฝายไดดวยกัน ท่ี
ความเปนฝายละลายหายไป และทุกอยางดีขึ้น คือชัยชนะแหงธรรม 

ถาตอสู เ พ่ือเอาชนะกัน  ดวยความรุนแรงหรือเลหกล
ภายนอก จะไมมีทางไดชัยชนะแทจริง เพราะความชนะท่ีสูญเสีย
ธรรม ไมอาจเปนชัยชนะท่ีแท ตราบาปจะคงอยู และคงอยูยืนยาว 
นานกวาชีวิตและแมแตชาติวงศของคนท่ีคิดวาตนชนะน้ัน  

ชัยชนะท่ีแทและย่ังยืน ตองเปนชัยชนะแหงธรรม และชัย
ชนะโดยธรรมเทาน้ัน  

ธรรมาธิปไตยมา จะแกปญหาไดถูกทาง  
ผูดูสถานการณ: ทําอยางไรดี ตอนนี้แทนที่จะคิดแกไขความแตกแยก ดู
เหมือนเขาจะยิ่งแสวงความแตกแยกใหหนักขึ้น 
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พระอาจารย: คนท่ีขัดแยงกันเกินขีด จนกลายเปนแตกแยกแบง
ฝายทะเลาะตอสูจะเอาชนะกันน้ัน ถาไมใชเพราะยึดถือผลประโยชนท่ี
ถูกกระทบหรืออาจจะสูญเสีย หรือมีความตองการซอนแฝง
บางอยางแลว ก็มักเปนเพราะมีความยึดติดในตัวตนของบุคคล
เปนตน ดวยการมองแบบคลุมๆ หรือเหมารวม ไมทางบวก ก็ทางลบ 
แลวก็กลายเปนวา ถาเปนบวกก็บวกอยางเดียวท้ังตัวท้ังคน ถา
เปนลบก็ลบอยางเดียวท้ังตัวท้ังคน ซ่ึงโดยท่ัวไปยากท่ีจะเปนจริง 

คนท่ีแตกแยกแบงฝายน้ัน ท่ีจริงตางก็คงมีความหวังดีตอ
ประเทศชาติสังคมของตน ถาเขามีความหวังดีเหมือนกัน แตเขา
มองเห็นตางกัน ก็แสดงวาโดยพ้ืนฐาน เขายังเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

ถาอยางน้ัน เขานาจะเอาความตางท่ีมองเห็น ซ่ึงบางทีก็คือ
สวนเพ่ิม มาทําใหเปนประโยชนแกประเทศชาติของตนเทาท่ีจะ
เปนไปได   

การท่ีจะทําอยางน้ันได ก็คือ การไมมองแบบเหมารวม ซ่ึง
หมายความวา ไมมองติดตันอยูท่ีตัวบุคคล อันจะทําใหความเปน
ฝายเกิดข้ึนโดยเกาะอยูกับตัวบุคคลน้ัน แตมองไปท่ีการกระทําของ
เขา ซ่ึงจําแนกออกไปไดเปนแตละอยางๆ ท่ีจะเห็นไดหรือวิเคราะห
ไดวาดี-ราย ถูก-ผิด เปนคุณ-เปนโทษ อยางไรๆ โดยใจมุงไปท่ีการ
แกปญหา และทําใหเกิดประโยชนสุขของสวนรวมประเทศชาติ 

ท่ีดี ท่ีเปนคุณ ก็ยอมรับโมทนา ท่ีไมดี ท่ีผิด ท่ีเปนโทษ ก็
ยอมรับตามเปนจริง แลวแกไขหรือปฏิบัติไปตามธรรม  

การปฏิบัติโดยมองตามท่ีมันเปน และต้ังวางใจไปตามธรรม
อยางน้ี นอกจากจะแกปญหา ชวยใหธรรมเกิดข้ึนแลว ก็ชวยให
บุคคลน้ันเจริญงอกงามกาวสูความสมบูรณย่ิงข้ึนดวย 



 

- ๙ - 
เกาไป ใหมมา อยาใหเปน เกาแคใด ใหมก็คือกัน 

ถึงแมเมืองวิกฤตไป บานตองไมวิกฤตดวย 
ไดยินวา ขณะน้ี สังคมไทยใกลวิกฤต คนแตกแยกทะเลาะ

กันไปท่ัว แมแตในครอบครัวก็แยกพวกแบงฝาย พูดเร่ืองการเมือง
ไมได กลายเปนข้ึนเสียงเถียงกันถึงข้ันรุนแรง ขาดความสามัคคี   

คนในบาน ในครอบครัว หรือคนใกลชิดน้ัน ท่ีจริง ถึงจะชอบ
คนละอยาง ถึงจะตางเปนคนละพวก ถาอยูกับธรรม ก็พูดกันได  

วิธีงายๆ ก็คือ ถาความเห็นไมตรงกัน เราตองไมมองท่ีตัวคน 
เราไมดาวาพวกไหนฝายไหน แตเรามองท่ีการกระทําของเขา  

เราไมคํานึงวาคนไหนพวกไหน หรือเปนใครฝายไหนท้ังน้ัน 
เราพูดถึงการกระทําเปนอยางๆ ไป ยกข้ึนมาวิเคราะหพิจารณากัน
วา อันน้ันอยางน้ัน มีแงดี-แงเสีย แงผิด-แงถูก อยางน้ันๆ มีทางท่ี
จะแกไขใหถูกตอง หรือปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนไปไดอยางน้ันๆ 

ถาพูดกันอยางน้ี ก็จะไมมองอะไรแบบเหมารวม อยางท่ีวา
ถาชอบพวกไหน เขาฝายไหนแลว พวกนั้นวาอยางไรก็ถูกหมด 
ฝายน้ันทําอะไรก็ดีหมด อีกฝายผิดหมด รายทุกอยาง แตเรายัง
เปนตัวของเราเอง ท่ีวาไปตามธรรม  

พรอมน้ันก็ไมกลายเปนการเอาชนะกัน ซ่ึงทําใหยอมกัน
ไมได ย่ิงกวาน้ัน ยังไดประโยชนจากสถานการณท่ีไดเอามันมาเปน
เคร่ืองฝกความคิดของเรา เปนการเจริญปญญาดวย 
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นอกจากไมมาทะเลาะท่ีจะเอาชนะกันในครอบครัวหรือใน
กลุมยอยแลว เรายังมีอะไรท่ีชวยบอกชวยเตือนพวกท่ีเตนออกโรง
กันอยูใหตรวจดูตัวเอง และแกไขปรับปรุงตัวเขาใหดีใหถูกตองมาก
ข้ึนดวย  

ท่ีจริง เมื่อมองใหดี เหตุการณรายก็มีคุณคาในแงท่ีมันช้ีจุด
ยกเร่ืองข้ึนมา ชวยใหเรามองเห็นปญหารูตัวรูสถานการณ แตพวก
เราคนสวนใหญน้ี ก็ยังควรเปนผูใหสติแกพวกกลุมท่ีเตน เพ่ือให
เขาเปนตัวแทนท่ีชอบธรรมของคนสวนใหญไดอยางถูกตอง ไมใช
ใหคนสวนใหญกลายเปนพวกท่ีถูกจูงหรือแคเตนตามเขา  

คนพวกท่ีเตนหรือสูกันฝายตางๆ น้ัน ไดทําการในลักษณะท่ี
จะยอมรับไดหรือไมวา คนไทยสวนใหญหรือสังคมไทยเปนอยาง
น้ัน หรือควรจะเปนอยางท่ีเขาแสดงอาการกันน้ัน 

ถาเราไมใชคนเฉยโง และเราคิดตรงไปตรงมาโดยไมมีอคติ
ตอฝายไหน เมื่อเขาช้ีจุดยกเร่ืองใหเราเห็นแลว เราอาจจะมอง
สถานการณไดดีกวาเขา  และเห็นหนทางหรือแงมุมในการ
แกปญหาท่ีเขาไมเห็นก็ได 

คนในกลุมท่ีเคลื่อนไหว อาจจะรูเร่ืองจําเพาะเจาะลึกกวา 
แตคนขางนอกอาจจะเห็นอะไรๆ กวางขวางครอบคลุมกวา  

คนในกลุมอาจจะครุนคิดเ ร่ืองแคบเขามาจนมุงแคจะ
เอาชนะอีกฝายหน่ึง แตคนขางนอกอาจจะมั่นอยูกับจุดหมายท่ีมุง
เอาชนะปญหา  

คนในกลุมอาจถูกสถานการณบีบใหใจรุมรอนขัดเคือง
เครียดแลวคิดไมชัดไมรอบคอบ แตคนขางนอกอาจจะมีใจสงบโลง
โปรง คิดและมองไดท่ัวตลอดกวา ฯลฯ  
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คนขางนอกจึงมีสติปญญาท่ีจะเพิ่มใหแกคนในพวก ในฝาย
ได 

นอกจากใหสติแกเขา ชวยใหเขาปรับปรุงตัวแลว ก็เตือนให
เขาไมมัวมุงแตจะเอาชนะกัน จนลืมท่ีจะเอาชนะปญหา แตใหเขา
มุงไปท่ีการแกปญหา และถาเปนไปได ก็ใหมุงไปท่ีการรวมกัน
เอาชนะปญหา 

ทุกคนตองมีหลัก ถาเราอยูกับหลัก คืออยูกับธรรม เราก็พูด
ก็วาไปตามธรรม แลวใครหรือพวกไหนฝายไหนมีธรรม เปนธรรม 
เราก็อยูกับฝายน้ันพวกน้ันไปเองในตัว  

ถาตางฝายหรือทุกพวกทุกฝายไมถูกตอง เมื่อเราอยูกับธรรม 
ถึงเราจะไมพูดวาเปนกลาง เราก็เปนกลางเองในตัว  

ในการแบงพวกแบงฝายกันน้ัน มีหลักความจริงอยูวา การท่ี
ฝายหน่ึงทําผิด  ไมไดหมายความวาอีกฝายหน่ึงจะถูกตอง 
ความผิดหรือความวิปริตของคนหนึ่งฝายหน่ึง ไมทําใหอีกคนหน่ึง
อีกพวกหน่ึงจะกลายเปนถูกข้ึนมา  

คนดีกับคนรายทะเลาะกันก็มี คนดีกับคนดีทะเลาะกันก็มี 
คนรายกับคนรายทะเลาะกันก็มี คนท่ีตางก็ก่ึงดีก่ึงรายทะเลาะกัน
ก็มี 

มนุษยเรามีเร่ืองทะเลาะวิวาทตอสูกันมาตั้งแตยุคโบราณดึก
ดําบรรพ ท้ังท่ีมีประสบการณในเร่ืองน้ีมากมาย ก็ยังจมกันอยูแคน้ี 
ถึงเวลาท่ีควรจะพัฒนากันบาง  
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ถึง วิกฤตรอน จะผานไป หาก วิกฤตลึก ไมหาย  
ก็ยังไมไดชัยชนะจริง  

หันกลับมาดูท่ีบานและหมูญาติวงมิตร ซ่ึงก็คือคนสวนใหญ
ของสังคมไทย ท่ีแมจะอยูในความเงียบ ก็กําชะตาของสังคมใน
ระยะยาว  

ถายังพูดกันไมได แมแตจะถกกันเก่ียวกับเร่ืองท่ีคนทํา โดย
ไมพาดพิงตัวคน ไมเอาคนเปนตัวต้ัง ก็ยังทะเลาะกัน ถาอยางน้ัน 
ก็ยังมีเร่ืองอื่นอีกท่ีคงจะพูดกันได และนาจะเอามาพูดกันดวย แลว
ก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีมักถูกมองขามไปเสียอีกดวย 

แลวอันน้ีก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดในขณะน้ี เพราะวา ขณะท่ี
สองพวกหรือหลายฝายทะเลาะกันอยูน้ี สวนมากเขาก็มัวแต
หมกมุนอยูกับเร่ืองเฉพาะหนาท่ีเขาถือวาเปนปญหาของเขา ย่ิงถา
เขาเขมนหมายจะเอาชนะกันดวย บางทีก็มืดมนจนลืมอยางอื่น
หมด ทําใหการงานสําคัญของประเทศชาติพลอยชะงักงันไป  

คนสวนใหญจะมัวหมกจมไปกับเขาไมได สิ่งสําคัญย่ิงใหญ 
คือประโยชนสุขของสังคมประเทศชาติ ไมใชแคปญหาท่ีเขา
ทะเลาะกันอยูน้ัน การแกปญหาเฉพาะหนาก็ตองคิดตองทําไป แต
จะละเลยมองขามท้ิงเร่ืองราวและปญหาอื่นไมได  

ย่ิงเขามัวหมกมุนเร่ืองน้ีกันอยู พวกเราในบานในครอบครัวก็
ควรชวยสังคมประเทศชาติของเรา โดยยกเอาเร่ืองราวปญหาตางๆ 
ในบานเมืองข้ึนมาคิดพิจารณาหาทางแกไขไปดวย  

ถาพวกท่ีทะเลาะกันกําลังแกปญหาสวนหน่ึง เราก็ชวยเสริม
การแกปญหาสวนท่ีขาดหรืออาจจะถูกมองขามไป แลวผลรวม
ใหญคือประเทศชาติก็จะยังเดินหนาไปตามปกติได 
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สถานการณปญหารายในขณะน้ี พูดกันวาถึงข้ันเปนวิกฤต
ของสังคมไทย ท่ีจริงควรเรียกวาเปนวิกฤตรอน เพราะวาท่ีแทน้ัน
สังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤตมานานแลว  

มีปญหาเลวรายมากมายกัดกรอนสังคมไทยอยูตลอดเวลา 
ซ่ึงควรใสใจคิดแกไขกันอยางจริงจังไมนอยกวาปญหาวิกฤตรอนน้ัน 
หรือย่ิงกวาเสียอีก เพราะมันเปนรากเหงาของวิกฤตรอนน้ันดวยซํ้า  

ตัวอยาง เชน 
• สังคมไทยเกล่ือนไปดวยพฤติกรรมหวังลาภลอย นอนคอยโชค 
รอผลดลบันดาล ไมหวังผลจากการกระทําดวยเร่ียวแรงความ
เพียรพยายามของตน 

• สังคมไทยเต็มไปดวยคานิยมฟุง เฟอ  ชอบโก เกอวดกัน 
ฉาบฉวย ออนแอ ขาดความใฝรู ไมมีวัฒนธรรมแสวงปญญา 

• สังคมไทยลุมหลงบริโภคนิยม คนเอาแตเสพบริโภค ไมมีนิสัย
เปนนักผลิต 

• คนไทยมักต่ืนอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศที่
พัฒนาแลว เชน ตามฝร่ัง เหอญ่ีปุน มีโลกทัศนแคบและ
วิสัยทัศนจํากัด ขาดความรูเทาทันและความมุงม่ันที่จะกาวข้ึน
ไปสูการแกปญหาของโลก และการสรางสรรคเพ่ือมนุษยชาติ 

• คนไทยมากมายหมกมุนในกาม ปลอยตัวมัวเมาในเร่ืองเพศ
และประดาอบายมุข จนสุดโตงยิ่งกวาวัฒนธรรมนอกที่ตน
ชอบตามอยาง 

• วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว จิตใจคนเหี้ยมหินลงไป 
อาชญากรรมรุนแรงแพรระบาดอยางที่แทบจะคาดคิดไมถึง 
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• ปญหาวัยรุนหนักหนา ทั้งเร่ืองเพศ เร่ืองความรุนแรง ความ
เส่ือมดอยในดานการศึกษา เกิดปญหาสุขภาพจากความ
หมกมุนมัวเมาดําเนินชีวิตผิด เชน เปนโรคอวนแตเด็กมากข้ึนๆ 

• คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี เอาประโยชนจากขาวสาร
ขอมูลไมได แตใชเทคโนโลยีและเสพขอมูลในทางที่เกิดโทษ 

• การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลายนับวันยิ่ง
ระบาดแพรขยายจนกลายเปนเหมือนของปกติสามัญ 

ตองยอมรับวา สภาพผุโทรมของสังคมอยางน้ี เปนมูลเหตุ
อยูเบ้ืองหลังวิกฤตรอนท่ีเรากําลังเผชิญอยู มันเปนวิกฤตทางสังคม
ท่ียืดเย้ือ และเปนวิกฤตท่ีลึกลงไปในชีวิตจิตใจของคน เปนวิกฤต
แหงคุณภาพของคน 

ท้ังท่ีสภาพปญหาเหลาน้ีเกาะกินสังคมของเราอยางหนัก แต
มันก็ถูกละเลย อยางดีก็แคแตะปญหากันอยางผานๆ ผิวเผิน 
ปลอยใหมันสะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกท่ีแกไขไดยาก 

วิกฤตรอน ใหสติแลว ตื่นขึ้นมาขจัด วิกฤตลึก  
ใหสังคมไทยมีชัยท่ีแท  

ในช่วงวิกฤตร้อนตอนท่ีเหตุการณ์กําลังงวดข้นเข้ามานี้ ก็มีข่าว
ใหญ่เรื่องการทุบทําลายองค์ท้าวมหาพรหมในศาลท่ีโรงแรมเอราวัณ  

เมื่อเกิดเหตุการณน้ีประจวบชวงวิกฤตรอนน้ัน คนก็หว่ันใจ 
และไดแปลความหมายกันตางๆ บางโยงไปถึงวาเปนลางรายตอ
ประเทศชาติ บางวาบงบอกชะตารายของผูน้ันผูน้ี รวมแลวก็เปน
เร่ืองของโหร-ไสย ท่ีมองอยูในขอบขายของสภาพจิตใจคนไทย
อยางท่ีพูดขางตน 
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นาจะมีใครสักทานหน่ึงบอกความหมายท่ีสอดคลองกับ
พรหมประวัติแหงเอราวัณน้ีวา ทาวมหาพรหมไดเสด็จมาชวยผูคน
ในสังคมน้ีนานถึง ๕๐ ปแลว ท้ังท่ีรายการกิจวัตรของพระองคก็
บอกอยูแล วว ามาประทับ ท่ี น่ี ทุก วัน  เวน วันพระจะไปเฝ า
พระพุทธเจา คนก็มีแตรอจะขอจะเอาผลประโยชนของตนอยาง
เดียว ไมเคยสนใจในเร่ืองท่ีทาวมหาพรหมเสด็จไปเฝาพระพุทธเจา 
ไมใสใจท่ีจะสดับคําสอนของพระพุทธเจาและไมคิดจะใฝธรรม
อยางทาวมหาพรหมบาง เวลาผานมานานคร่ึงศตวรรษแลว คนก็
ยังอยูกันแคคอยออนวอนขอผล  

ทาวมหาพรหมจึงทรงระอาและทรงทํานิมิตตักเตือนวา ถา
คนไทยยังไมกาวสูงข้ึนไปใหถึงธรรมบางแลว ตอน้ีไป จะทรงปลีก
พระองคมุงไปทางธรรม จะไมเสด็จมาท่ีน่ีอีก 

เหตุการณรายท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนมา นาจะกระตุกเตือนคน
ไทยใหไดสติ และเจริญปญญา 

แทนท่ีจะมัวรุนแรงกันในการทะเลาะเบาะแวง เราควร
เขมแข็งในการท่ีจะสรางสรรค และมันก็เปนเร่ืองท่ีเร่ิมไดตั้งแต
บัดน้ี โดยยกเอาปญหาวิกฤตลึกข้ึนมาวิเคราะหพิจารณาหาทาง
แกปญหารวมกัน เราก็จะไดรวมแกปญหาของประเทศชาติ โดย
ท่ีวาขณะท่ีกําลังมีการทุมตัวแกไขวิกฤตรอนกันอยู เราก็แกปญหา
วิกฤตลึกท่ีเปนฐานใหดวย เทากับใหสังคมแกปญหาท้ังวิกฤตรอน
และวิกฤตลึกไปพรอมกัน 

ไมชานานนัก วิกฤตรอนจะตองจบลง แลวไมวาเมืองไทยจะ
มีรัฐบาลใด วิกฤตลึกก็จะยังคงอยู แลวเราก็จะตองเดือดรอนกับ
มันตอไป  
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บางรัฐบาล แมในยามปกติ ก็อาจจะคิดและทําการโดยไม
แยบคาย แลวเสริมเติมวิกฤตลึกใหซํ้าหนักลงไปอีก  

ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกน้ันอยางจริงจัง มันก็จะนําเรา
ไปสูวิกฤตรอนคร้ังใหม ทําใหสังคมหมุนเวียนอยูในวงจรบาป 

ถึงจะมีวันท่ีพูดไดวา วิกฤตรอนจบแลว ประชาธิปไตยฟนคืน
มา แตถาวิกฤตลึกยังอยู เราจะมีประชาธิปไตยท่ีนาภูมิใจไดจริง
หรือ มันจะเปนเพียงประชาธิปไตยคุณภาพตํ่า ของสังคมท่ีเปน
เหย่ือในโลกแหงทุนนิยม ท่ีถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแส
โลกาภิวัตน เปนสังคมท่ีถูกกระทํา ไมสามารถเปนผูนําท่ีมีอะไร
ใหแกอารยธรรมของโลก 

ถาใสใจท่ีจะแกไขปญหาและเขมแข็งในการสรางสรรคจริง 
ไมวาใครจะมาเปนรัฐบาล คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอา
จริงเอาจังใหรัฐและใหสังคมตองมุงมั่นในการแกปญหาวิกฤตลึกน้ี  

จะตองเรียกรองและเรงรัด ใหมีการพัฒนาคุณภาพคนไทย
อยางจริงจัง ท่ีจะชวยใหสังคมไทยไมตองมาหวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับ
ปญหาวิกฤตรอนอยางน้ีอีก กับท้ังใหสามารถมีความภูมิใจมั่นใจ
ในประเทศชาติของตน วามีสังคมท่ีเจริญมั่นคง อันเอื้อตอการ
พัฒนาของ ชี วิต จิตปญญา  โดยมีประชาธิปไตย ท่ีควรแก
ความหมายอยางแทจริง  
 




