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จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ*
(จุดบรรจบ: รัฐศาสตร กับ นิติศาสตร)

-๑-

เปนกลาง? กวาง และ ไกล
เขาไลนายกฯ ชาวพุทธจะมีบทบาทอะไรดี
ผูหวงสถานการ : กราบนมัสการครับ
พระอาจารย: มีอะไรหรือ?
ผูหวงสถานการ : พอดีมีเรื่องไลนายกฯ โดยสนธิกับมหาจําลอง ฯลฯ
ทีนี้เราก็เปนหวงวา ถาชาวพุทธไมไดมีปฏิกิริยาที่แสดงออกอะไรบาง
ทางดานสังคม เขาก็จะมองวาพวกเราไมมีนํ้ายา ประการหนึ่ง และ
ประการที่สอง เราคิดวา ถาเกิดมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมา ใน
การที่เราจะไปเสนอความคิดเขาไป เดี๋ยวเขาจะไมฟง ก็เลยคิดวาเรา
ควรจะมีบทบาทอะไรสักอยางหนึ่งบาง
*

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคําถามของคณะบุคคลในเครือขายองคกร
พระพุทธศาสนา ซึ่งไดเรงรุดไปนมัสการที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อตอนคํ่า วันที่ ๒๖
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙ (บางท า นเสนอให ตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งนี้ ว  า “ธรรมาธิ ป ไตยไม ม า
ประชาธิปไตยก็ไมมี”)
[ถอดจากเสียงเปนตัวอักษร ดวยความเอื้อเฟอของคุณพุทธชาติ แผนสมบุญ]
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(ในพวกเรานี้) ก็มีผูใหความคิดวา เราควรจะเสนอความคิด
เรื่องธรรมาธิปไตยเขาไปในตอนนี้เสียเลย เพื่อเปนการบอกใหเห็นวา
ประชาธิปไตยมีสวนของแนวคิดที่เปนทุนนิยม ซึ่งกอปญหาทั้งหมด
ตอนนี้รัฐบาลก็มีปญหา เพราะวาไมมีความชอบธรรม เอาคานิยม
ไมถูกตองมาปกครองประชาชน และการเสนอธรรมาธิปไตยก็เปน
ทางออกของการปรับรัฐธรรมนูญใหม
ทีนี้ ถาเราเกิดไปเขาฝายใดฝายหนึ่ง ก็จะเปนผลเสีย ไมวาจะ
เปนฝายทักษิณ หรือมหาจําลอง หรือสนธิ ก็จะสรางผลเสียใหเรา
หมด เพราะฉะนั้น ในการเสนอหลักการออกไป ก็จะเปนไปใน
ลักษณะการเสนอความคิดมากกวา จึงไดมีการทํา(แถลงแนวความ
คิด)เปนแถลงการณขึ้นมา (อาน แถลงการณ . . .)
กราบเรียนถามทานวา ถาเราจะเสนอความคิดเขาไปในตอนนี้
จะเหมาะสมหรือเปลา
พระอาจารย: เหมาะนะเหมาะ แตตองใหเขม ตองใหเห็นชัดเจน
หนึ่ง ตองชี้ปญหาใหชัดวา สภาพปจจุบันนี้มันแย และก็รวม
ทั้งที่เปนมากอนนี้ดวย
สอง ตองชีใ้ หเห็นวา วิธแี กของพวกคุณนีม้ นั ไมพอ ยังไมตรงจุด
ทีจ่ ะใหหลุดพนจากวังวน จึงจะไมไดผลจริงจังยัง่ ยืน
แตที่วานี้ ก็ตองยกมาชี้เปนอยางๆ ตองพูดใหชัดไปเลยวามัน
เพราะอะไร

เพื่อทุกกาล ไมใชเฉพาะกิจ เปนกลาง ไมใชแคกลุม
แตกอนที่จะมาพูดเรื่องนี้ อาตมาอยากจะพูดกวางๆ อีกหนอย
คือ ทาทีที่วาชาวพุทธจะเขาไปในสถานะอะไร

๒

๓
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เราตองมองกอนวา ชาวพุทธนี่ไมใชกลุมผลประโยชน ไมใช
กลุมหนึ่งเหมือนกับกลุมอื่นๆ
พวกคนที่เคลื่อนไหวทําการกันอยูนี้ เขาบอกวา เขามีอุดมการณ เขาทําเพื่อประชาธิปไตย เพื่อสวนรวม เพื่อประเทศชาติ บาง
ก็ทํ าเพื่อกลุมผลประโยชนของตัว ซึ่งก็เปนความจริงวา กลุมผล
ประโยชนในบางเรื่องก็เปนสิ่งที่ดี เชน เขาทําเพื่อเกษตรกร เพื่ออะไร
ตออะไร เขาไมไดทําเพื่อสวนตัว แตมันก็เปนกลุมหนึ่งๆ
ทีนี้ในเรื่องกลุมอยางนี้ บางทีไปมองวาชาวพุทธก็เปนกลุมๆ
หนึ่ง แลวก็จะไปโยงถึงขนาดที่วา เดี๋ยวเวลาเขารางรัฐธรรมนูญ เขา
จะไดฟงเรา จะไดเอื้อตอชาวพุทธหรือตอพระพุทธศาสนา
เราจะมองอยางนั้นไมได เพราะเรื่องของชาวพุทธ เรื่องพระ
พุทธศาสนา เปนเรื่องของธรรมะ ซึ่งเปนของกลาง เปนเรื่องคุณ
ความดีที่เปนหลักการสําหรับมนุษยทุกคน เปนหนาที่ของคนทุกคน
ที่จะปฏิบัติ ไมวาเขาจะเปนนักการเมืองหรือเปนอะไรก็ตาม ยิ่งใน
เรื่องการเมืองซึ่งเปนงานสวนรวม คนจะตองตั้งมั่นในธรรม
ทีนี้ การที่มีชาวพุทธเขามาตั้งองคกรทํางานเพื่ออุดมการณนั้น
ก็เพื่อมาเตือนมนุษยทุกคน ไมใชมาทํางานเฉพาะกิจแบบพวกที่จะ
มาแกไขปญหาปจจุบันของรัฐบาล ที่เขามาคัดคาน จะถอดถอน
นายกฯ หรือจะใหนายกฯ ออก อะไรอยางนี้ ปฏิบัติการของเขาอยาง
นี้เปนเรื่องที่วา แมจะมีอุดมการณที่มุงเพื่อประโยชนสวนรวม แตก็
เปนเรื่องเฉพาะกิจ
สวนธรรมะนั้น เปนเรื่องยืนตัวระยะยาว เปนเรื่องสวนรวม
วงกวางทั้งหมด เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตาม คนก็ตองยึดถือธรรมเปนหลัก
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การที่ชาวพุทธนําพุทธศาสนาเขามานี่ หมายความวา เมื่อมี
กิจกรรมหรือเรือ่ งราวของสวนรวมอะไรขึน้ มา เราถือวาธรรมเปนหลัก
สําคัญทีท่ กุ คนจะตองตระหนักไว และตองปฏิบตั ใิ หถกู เราเห็นความ
สําคัญอันนี้ เราจึงตองมาชี้มายํ้าวา พวกคุณนี่อยาลืมธรรมนะ ไมวา
ใครทั้งนั้น ทุกคนตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนธรรม ใหตรงตามธรรม
ไมใชหมายความวา พุทธศาสนามาเปนกลุมหนึ่ง ในบรรดา
กลุมทั้งหลายอยางเขา แตไมวาใครก็ตามทําเรื่องอะไรขึ้นมา ธรรมะ
ก็ตองเปนเรื่องที่เขาทุกคนตองยึดถือทั้งนั้น เราเห็นความสําคัญอันนี้
จึงออกมาเตือนวา นี่พวกคุณอยาลืมนะ ปฏิบัติใหถูกนะ
เรือ่ งนีต้ อ งพูดกันไวใหชดั เพราะเดีย๋ วจะไปนึกวา เรานี่ ในนาม
ของพระพุทธศาสนา เปนกลุม ผลประโยชนอะไรกลุม หนึง่
อยางนอยตองแยกแยะไดวา ที่เขาทํากันนัน้ เปนเรือ่ งเฉพาะกิจ
เชนเขารวมตัวกันมาในการแกไขปญหาของรัฐบาล ทีเ่ กิดเรือ่ งตอนนี้
วาจะลาออก หรือจะยุบสภา อยางนี้คือเขาทําเฉพาะกิจ
ยํ้าไวอีกวา เรื่องของธรรมะนี้เปนเรื่องระยะยาวยืนตัววงกวาง
ครอบคลุมหมด ไมวาจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น คนก็มีธรรมเปนหนาที่
ทุกคนนั่นแหละมีหนาที่ตองทําใหถูกตอง แตทีนี้เขาไมทํา เราก็เขา
มาเตือนเขา ใหปฏิบัติตามธรรม นี่ทาทีตองตั้งใหถูก นี่หนึ่งละ เรื่อง
ธรรมะไมใชเรื่องเฉพาะกิจ
แลวก็อยางที่วา สอง เราไมใชกลุมผลประโยชน อยาถือวา
เออ… ฉันเปนกลุม ชาวพุทธ ก็เขามารวมดวยนะ เวลารางรัฐธรรมนูญ
ก็อยาลืมนะ ใสเรือ่ งทีฉ่ นั ตองการดวยนะ ซึง่ จะกลายเปนวาเราเปน
กลุมหนึ่งที่เขามาเพื่อหาทางสนองผลประโยชนของเรา นั่นไมใชเลย
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เพราะพระพุทธศาสนาไมมีเรื่องผลประโยชนอะไรที่จะเรียกรองเอา
แตเราเพียงมาชี้ เมื่อเขาไมมองใหตรงใหถูกตอง เราก็มาบอก
มาเตือน เชนในเรื่องรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ก็เปน
หน า ที่ ข องเขาที่ เ ป น คนไทยทุ ก คน หรื อ ทุ ก คนที่ เ กิ ด หรื อ อยู  ใ น
ประเทศไทย จะตองรูตองคิดตองเขาใจ และตองใหมีการบัญญัติที่
ถูกตอง ใหเปนความชอบธรรม ใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ของเขานั่นแหละ เมื่อเขาไมใสใจ เราก็ตองเตือนใหเขารูจักหา
ความรู และใหเขารูจักใชปญญา เพื่อใหทําใหถูก ตองตระหนักตรงนี้
ใหดี เราไมไดเปนกลุมที่เกี่ยวกับผลประโยชนอะไรของตัวทั้งสิ้น

ถึงเอาชนะได ก็ไรความหมาย ถาไมหลุดจากวังวน
แลวตอไป เวลานี้ ในเมื่อมันมีปญหาขึ้นมาอยางนี้ ก็เกิดมีคู
กรณีขึ้นมา ตอนนี้ก็เห็นกันวาคูกรณีเกิดขึ้นแลว กลายเปนสองฝาย
และก็จะมีการพยายามเอาชนะกัน และในการพยายามเอาชนะกัน
มันก็จะเกิดมีการทําเลหกล คิดอุบายเพื่อเอาชนะกัน
ในเมื่อฝายหนึ่งมีอุบาย อีกฝายหนึ่งก็จะทําอุบายมาแกกัน ก็
เปนปญหาขึ้นมา เราก็ตองระวังตัว อยาตกเขาไปในกลอุบายของ
พวกนี้ หมายความวา ถาเราไปทําการอยูในกลอุบายที่เขาวางไว เรา
ก็ไปตกเปนพรรคพวกของฝายใดฝายหนึ่ง นี่ก็ตองระวังไว
เราตองเขาใจวา เขามาถึงขั้นที่ทําอุบายเพื่อเอาชนะกัน ซึ่ง
เมื่อทําไป บางคนก็จะลืมแมแตอุดมการณ เพราะมัวไปมุงที่จะเอา
ชนะเทานั้น
แลวทีก่ วางออกไปก็คอื เมือ่ มองระยะยาว ในเรือ่ งประชาธิปไตย
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ที่มาเปนปญหากันอยูนี้ แมแตในรัฐบาลเองก็มีคนที่มีประวัติวาเคย
ร ว มอุ ด มการณกั นม ากั บ พวกข า งนอก เคยเคลื่ อ นไหวเพื่ อ
ประชาธิปไตย เคยเคลื่อนไหวมาเอง
แตตอนนี้กลายเปนวา พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวมาดวยกัน
นั่นแหละ เชน พวก ๑๔ ตุลาฯ ขนาดชั้นนําดวย ที่ไปอยูในรัฐบาล
ทําไมจึงกลายเปนอยางนี้ เหมือนกับวาไดละทิ้งอุดมการณไปเสีย
แลว เรื่องเหลานี้เขาวากันเอง
ไมวาเขาจะเปนอยางไรก็ตาม ที่ยกมาพูดนี้ก็ใหเห็นวา ถาเปน
อยางนั้นจริง มันก็แสดงชัดวา ยังไมมีหลักประกันอันใดที่ดีพอ ที่จะ
สรางและรักษาประชาธิปไตย
เมือ่ บุคคลผูม อี ดุ มการณนี้ยงั อยูว งนอก แลวขณะที่พวกวงใน
ซึ่งเปนรัฐบาลทําอะไรผิดพลาด พวกวงนอกนั้นมาแลว มาแกไข
ปญหาเสร็จสิ้นไป แลวพวกวงนอกนี้เกิดมีสถานะ กลายเปนวงในมี
อํานาจขึ้นมา อาว... มองดูจากบทเรียนกอนนี้ และที่เปนอยูกันนี้สิ
วา มันก็อาจจะเปนอยางนั้นอีก อยางนอยมันก็ไมไดแกปญหาจริง
แตมันก็จะเปนวงจรอยูอยางนี้
ก็จึงตองมองระยะยาววา วงจรแบบนี้จะแกไขไดอยางไร เชน
วา ทํ าไมคนที่เคยเปนเจาของอุดมการณหรือรวมในอุดมการณ
อยางสําคัญเหลานี้ เมื่อเขาไปอยูในสถานะแหงอํานาจแลว หรืออยู
ในชองทางแหงผลประโยชนแลว อยางนอยทําไมไมสามารถไปยืน
หยัดในหลักการ ที่จะแมแตชวยตรึงผูนําที่วา ถาเขาทําไมถูกตอง ก็
ยันไว หรือตัวเองยังยืนหยัดอยูได
ถาอยางนี้ ในระยะยาว พวกที่เคลื่อนไหวอะไรนี้ เราก็ไวใจไม
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ได พอใครเขาไปไดตําแหนง ฐานะ อํานาจ มันก็จะเปนอยางที่เขา
เองกลาววากัน หมุนเวียนอยูอยางนี้...
เพราะฉะนั้น เราจึงตองคิดแกไขปญหาระยะยาวนี้ดวย เพราะ
วาจากตัวอยางในประวัติศาสตร และแมแตเหตุการณใกลๆ ที่ยังไม
เปนประวัติศาสตร มันก็เกิดปญหาแลว นี่ตองมองอยางนี้ดวย

เปนกลาง ไมใชอยูกึ่งกลาง ไมใชครึง่ ๆ กลางๆ
ชาวพุทธในทีน่ กี้ ค็ อื เรือ่ งธรรมะ เรือ่ งหลักการใหญของสวนรวม
ซึง่ เปนหนาทีข่ องทุกคนทีจ่ ะตองคํานึงถึงหมดทัง้ นัน้ เพราะฉะนั้น เรา
จะตองแกปญหาที่ครอบคลุมกวา ไมใชมายุงอยูกับคนสองพวกนั้น
แตวาตองมองทั้ง ๒ พวกนี้ เพื่อที่จะใหเขาแกปญหาใหถูกตอง
เมื่อวางตัวใหถูกใหตรงอยางนี้ มันก็ไมมีเรื่องที่จะไปเขากับ
ฝายใดฝายหนึ่ง ชาวพุทธตองมองใหถูก เพื่อตัวเองจะไดวางสถานะ
ทาทีใหถูกตอง
นี่แหละที่บอกแลววา ธรรมะเปนหลักการใหญ เปนของกลาง
ธรรมะเปนเรื่องสากลกวางขวางรวมทั่วทั้งหมด ไมเขาใครออกใคร
ทัง้ นัน้ เราก็ถอื หลักไว ใครไมทาตามหลั
ํ
ก หลักมันก็วา คุณทัง้ นัน้ แหละ

ผูหวงสถานการ : ที่กอนหนานี้ทานบอกวา ก็นาจะวาทั้งสองฝาย
หมายความวาอยางไร?
พระอาจารย: ก็นี่แหละ คือที่วา เราไมไดวาใครทั้งสองฝาย แตมัน
เปนไปเองในตัว ที่วาหลักนั่นเองจะเลนงานทั้งสองฝาย คือเราวาไป
ตามหลัก แลวหลักธรรม หรือหลักการนี่ ไมวาเปนใคร คุณจะเปน
ฝายหรือไมเปนฝาย ก็อยูในนี้ทั้งนั้น ไมวาเขาจะเปนฝายไหน เขาก็
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ตองเอาตามนี้ ถึงใครจะไมเปนฝาย ก็ตองเอาตามนี้เหมือนกัน หลัก
การที่มันแท ที่เปนความจริง ความถูกตอง ความดีงาม คุณปฏิเสธ
ไมไดทั้งนั้น ไมวาคุณจะถือฝายหรือไมถือฝาย
ไมเฉพาะคนถือฝาย ที่เปนสองฝายนั้น ถึงจะเปนคนนอกฝาย
ก็เหมือนกัน หนึ่ง ก็คนทั้งนอกฝายและในฝาย สอง ก็พวกในฝายที่มี
สองฝาย สามฝาย ฯลฯ รวมแลว ไมวา นอกฝายหรือในฝาย หรือสอง
ฝาย หรือกีฝ่ า ย ก็ตอ งขึน้ กับธรรมะทัง้ หมด ธรรมะครอบคลุมหมด
อยางนี้แหละที่วาธรรมะเปนกลาง ใครจะเปนกลางก็ตองเอา
อยางธรรมะ แตจะตองเขาใจความหมายของความเปนกลางนี้ใหชัด
ในแงหนึง่ เปนกลาง คือเปนของกลางทีท่ กุ คนเขาถึงครอบครอง
เสพใชไดเทากันเสมอกัน เหมือนเวลา เหมือนอากาศ ธรรมะก็เหมือน
เปนสมบัติของทุกคน ใครจะปฏิบัติจะใชหรือไมก็แลวแต ก็ไดรับผล
หรือขาดผลไปตามความเกีย่ วของของตน ดังความหมายในแงตอ ไป
อีกแงหนึ่ง เปนกลางก็อยางที่บอกแลววาไมเขาใครออกใคร
เชน แสดงผลตอทุกคนเทากันเสมอกัน เหมือนเวลา ๑ ชั่วโมง หรือ
๑ วัน หรือเทาไรก็ตาม ก็เทากันเสมอหนาแกทกุ คน ไมเลือ่ นไมรอใคร
อีกแงหนึ่ง เปนกลาง คือ ไมเอนเอียงดวยอคติ ไมถือตาม
ความเกี่ยวของสวนตัว ไมยอมตามความรูสึก แตวาไปตามหลักฐาน
ขอมูล ขอเท็จจริง ซึ่งนํามาพิสูจนความจริง
ถาพูดใหสั้นก็วา เปนกลาง คือ ของทุกคนเทากันเสมอกัน
และตอทุกคนเทากันเสมอกัน
ที่ตองมาพูดยํ้าความหมายของคําวาเปนกลางนี้ ก็เพราะมี
การเขาใจและใชคํานี้ในความหมายที่เพี้ยนกันบอยๆ เชนกลายเปน
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วา อยูกึ่งกลาง และครึ่งๆ กลางๆ เปนตน
เหมือนกับวา มีคน ๒ คนดื่มสุรา คนหนึ่งดื่มมาก อีกคนหนึ่ง
ดื่มนอย นายคนหนึ่งมาบอกวาเขาจะเปนกลาง โดยจะดื่มนอยกวา
คนแรก และมากกวาคนหลัง อยูกึ่งกลางระหวางสองคนนั้น
อีกตัวอยางหนึง่ เหมือนกับวา มีคนรายรางกายใหญโตแข็งแรง
กําลังทํารายเด็กทีอ่ อ นแอกวา มีคนอีกคนหนึง่ ยืนดูเฉยอยูใ กลๆ เมื่อ
ถูกถามวาทําไมจึงไมหาทางชวยเด็ก เขาก็ตอบวาเขาเปนกลาง
ตัวอยางอืน่ ๆ เชน มีคนรายแยงชิงของจากคนเดินทาง คนผูห นึง่
ก็ยืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง หรือมีคนผูหนึ่งเอานํ้าสกปรกมา
เที่ยวสาดรดถนนหลวงและบานผูคน ชาวบานออกมาวากลาวและ
โตเถียงกัน ตํารวจคนหนึ่งมายืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง
ตัวอยางเหลานี้ เห็นไดไมยากวาไมใชความเปนกลาง เปนการ
กลาวอางที่ไมถูกตอง แตในโลกในสังคมที่เปนอยูกันนี้ ก็มีการอาง
ความเปนกลางแบบนี้กันอยูเรื่อยๆ และคนจํานวนมากก็ยังเพลิน
หลงเชื่อตามไปงายๆ จึงควรทําความเขาใจใหกระจางชัด
ในเมื่อธรรมะเปนกลางตอทุกคน และเปนมาตรฐานกลางดวย
ทุกคน ทุกฝาย และแมนอกฝาย รวมทัง้ ตัวเราเอง ตลอดกระทัง่ ผูพ ดู นี้
ก็ตอ งเอาธรรมมาตรวจสอบตนเองวา ทีเ่ ราพูดเราทําอะไรอยูน ี้ เราไมมี
เบือ้ งหนาเบือ้ งหลังอะไร ไมมแี รงจูงใจซอนแฝง เราทําดวยบริสทุ ธิ์ใจ
โดยมุงหมายเพื่อความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของ
สวนรวมอยางแนแท
นอกจากนั้น ปฏิบัติการที่ทําอยู ก็ตองชอบธรรมดวย เชน ตั้ง
จิตเมตตาตอกัน ทําการที่เปนสุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ ไรความรุนแรง
เปนแบบอยางที่ดีงามไดสืบไป

๙
/ 83

-๒-

ธรรมาธิปไตย กั บ หรือ ใน ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย ตองชัดวาอันไหนเปนอะไร
ที นี้ก็มาถึงเรื่องที่อาตมาตองการจะพูด คื อปญหาเกี่ยวกับ
ความชัดเจนของหลักธรรมาธิปไตยกั บประชาธิปไตย เพราะคํ า
แถลงการณแสดงแนวความคิดที่เขียนมานั้น ฟงดูเหมือนกับวาเปน
การพยายามที่จะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนประชาธิปไตยที่มี
คุณภาพเปนธรรมาธิปไตย ใชไหม?

ผูหวงสถานการ : ก็เปนทํานองนั้น
พระอาจารย: เรื่องประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตย อันนี้เปนเรื่องที่
เราจะตองชัดเจนดวยนะ ไมเชนนั้นก็วนเวียนกันอยูนี่แหละ คลุม
เครือๆ แลวคนภายนอกหรือคนทั่วไปก็จะมองวาเปนเรื่องเพอฝน จึง
ตองแยกแยะและพูดออกมาใหชัด
เทาที่พูดกันอยู คงจะพอจัดไดเปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ พูดเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนการปกครอง
ระบบหนึ่ง ประชาธิปไตยก็เปนการปกครองอีกระบบหนึ่ง แลวก็พูด
เหมือนจะใหระบบประชาธิปไตยของเขาปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไป
เปนระบบธรรมาธิปไตยนี้ แตพอพูดไป ก็ไมชัดแมแตจะแยกใหเปน
ระบบที่ตางหากกันอยางนั้นได ก็แคคลุมเครืออยู

๑๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แบบที่ ๒ ไมไดแยกเปนระบบที่ตางหากกัน แตจะใหระบบ
ประชาธิปไตยนี่แหละมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย แตแลวก็ไมชัดอีก
วาประชาธิปไตยที่เปนธรรมาธิปไตยนั้นคืออยางไร
ตรงนีต้ อ งแยกใหชดั นะ ระหวางธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย
อันไหนอยูต รงไหน เปนอยางไร และสัมพันธกนั อยางไร
ขอถามตรงนี้ ว  า คณะที่ ม านี้ คิ ด มุ  ง ไว ว  า จะเอาแบบไหน
ระหวางประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอยางที่พูดมานั้น คือจะเอา
แบบที่ ๑ ที่คลายกั บ ถื อธรรมาธิปไตยเปนระบบอุดมคติ แลว
ประชาธิปไตยจะตองพัฒนาตัวเองขึ้ น ไปเปนระบบธรรมาธิปไตย
หรือแบบที่ ๒ วา ประชาธิปไตยเปนระบบ สวนธรรมาธิปไตยเปน
เนื้อในหรือเปนคุณภาพ และจะพัฒนาประชาธิปไตยใหมีคุณภาพ
เปนธรรมาธิปไตย หรือจะใหเปนแบบอะไรอยางอื่นอีก

ผูหวงสถานการ: คงเปนแบบที่ ๒
พระอาจารย: ก็ยังคลุมเครือทั้งคู
ผูห ว งสถานการ: ตอนทีอ่ า นแถลงแนวคิดนัน้ ยังคุยกันวา ถาจะแถลง
ออกไป ตองโดนใจอยางที่ทานบอก วาเปรี้ยงไปตองสะกิดใจ ไป
กระตุกเขาวามันมีอีกแนวทางหนึ่ง
ทีนี้ คําวา “ธรรมาธิปไตย” มันคอนขางจะเปนนามธรรม คือ
ถาเราไปบอกวาตองธรรมาธิปไตย คนไมรูเรื่องแน

ไมมีระบอบการปกครอง ที่เรียกวาธรรมาธิปไตย
พระอาจารย: สับสนมาตลอด คือไปพูดใหธรรมาธิปไตยเปนระบบ
แลวมันมีที่ไหนระบบธรรมาธิปไตย ที่จัดตั้งวางไววาใหทําอยางนั้นๆ

๑๑
/ 83

ธรรมาธิปไตยไมมาฯ

๑๒

ประชาธิ ป ไตยเป น ระบอบการปกครอง แลวยังมีการแยก
ประเภทวาเปนแบบไหนๆ และในประเภทที่จัดอยูนี้ก็ตองมาแจกแจง
วาจะจัดตั้งอยางไร มันมีระบบที่กําหนดไวหมดวา มีการเลือกตั้ง
อยางนั้นๆ มีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติอยางนั้นๆ ฯลฯ
ตองดูตรงนี้ จึงตองชัดกอนวา ธรรมาธิปไตยเปนอะไร มันเปนระบบ
หรือเปลา
แมแตในสังฆะ การปกครองสงฆก็ไมไดมีระบบธรรมาธิปไตย
การปกครองคณะสงฆไมไดเรียกวาธรรมาธิปไตย คําวา “ธรรมาธิปไตย”
ไมไดใชเปนแบบแผนการปกครอง
คณะสงฆของพระพุทธเจา เปนสังฆะ ซึ่งมีระบบแบบแผนที่
จัดตั้งวางขอกําหนดไว เชน ในการประชุม ในการที่จะตัดสินเรื่อง
ราว ในการออกเสียง เปนตน ทั้งหมดเปนเรื่องที่มีบทบัญญัติเปน
ระบบแบบแผน

ผูหวงสถานการ : อันนั้นไมไดเรียกวา "ธรรมาธิปไตย" หรือ?
พระอาจารย: ไมเรียกวาธรรมาธิปไตย มันเปนคนละเรื่องกับสมัย
นี้ที่เรียกประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองแบบหนึ่ง
ตองรูกอนวา คําวา “ประชาธิปไตย” สมัยโนนยังไมมี แตทาน
ก็มีระบบของทานที่เรียกวาเปน “สังฆะ” และสังฆะนั้นก็เปนระบบที่
มีการจัดตั้ง เชนวาจะบวชนาค จะพิจารณาคดี จะลงมติเลือกพระ
ทํางานวัด ก็มีการดําเนินการตามขอกําหนดที่วางไว เชนวา จะตอง
มีองคประชุมเทานั้น เริ่มตั้งแตองคประชุม ๔ รูป เปนอยางนอย แต
ถาเปนการประชุมตัดสินเรื่องสําคัญอยางนี้ๆ องคประชุมตองเกิน

๑๒
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

กวานั้น เชน กิจการอยางนี้ตองมี ๑๐ รูปขึ้นไป กิจการอยางนั้นตอง
มี ๒๐ รูปขึ้นไป ฯลฯ และในการดําเนินการพิจารณาดําเนินเรื่องให
สําเร็จเสร็จสิ้น จะตองมีผูเขารวมอยางนี้ๆ ตองมีใครเปนประธาน
ตองมีผูดําเนินการประชุมอยางนี้ จะใชเสียงขางมาก หรือใชเสียง
เอกฉันทอยางไร ฯลฯ อยางนี้จึงจะเรียกวาระบบการปกครอง ซึ่งใน
ทางพระไมไดมีการใชคําวาธรรมาธิปไตย ในเรื่องอยางนี้

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตดั สินใจ
ทีนี้ ธรรมาธิปไตยคืออะไร มันก็คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจ
ของบุคคลที่อยูหรือรวมอยูในระบบการปกครองนั้น
บุคคลที่ไปรวมประชุมสงฆ หรือไปเขารวมประชุมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยใดๆ ก็ตามนั้น ตัวเขาเองแตละคนอาจจะใชเกณฑการ
ตั ด สิ น แบบอั ต ตาธิ ป ไตย หรื อแ บ บโลกาธิ ป ไตย หรื อแบบ
ธรรมาธิปไตย ก็ได
ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ แค
เลือกตั้งนี่ ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเขาเอง
ชาวบานที่มาเลือกตั้งนั้น ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาตัวเปน
ใหญ เอาผลประโยชนของตัวเปนใหญ ตัดสินใจลงคะแนนโดยเอาผล
ประโยชนของตัวเองเปนหลัก นี่คือเปนอัตตาธิปไตย* อะไรจะเกิดขึ้น
*

อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ทั้งสามอยางนี้ จะใชในแงดีทั้งหมด ก็ได
ดังเชนในพระไตรปฎก (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖) ที่แสดงตัวอยางไวใหเห็นวา เราอาจจะตัด
สินใจไมทําชั่วหรือทําความดี ดวยคํานึงถึงสถานะหรือศักดิ์ศรีของตน (อัตตาธิปไตย)
ดวยคํานึงถึงเสียงกลาวขานของผูอื่น (โลกาธิปไตย) ดวยคํานึงถึงธรรม (ธรรมาธิปไตย)
แตแนนอนวา การตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ยอมเปนขอที่ดีที่สุด
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๑๔

ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตาม
กระแส ไมมีหลักของตัวเอง ตัดสินใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก ก็
เปนโลกาธิปไตย อะไรจะเกิดขึ้น
ทีนี้ ถาชาวบานแตละคนที่จะเลือกตั้งนั้น ตัดสินใจโดยตรวจ
สอบเรื่องราว สืบคนความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใชปญญา
พิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี ประพฤติถูกตองสุจริตชอบ
ธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทําประโยชนแกสวนรวม แก
สังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑของความดี
งามความถูกตองนั้น นี่ก็คือเปนธรรมาธิปไตย แลวอะไรจะเกิดขึ้น
แตละคนที่มารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยาง
เชนชาวบานทุกคนที่มาเลือกตั้ง พอตัดสินใจถูกตอง แตละคนนั้นก็
เปนธรรมาธิปไตยแลว ใชไหม ถาแตละคนเปนธรรมาธิปไตยอยางนี้
ละก็ ประชาธิปไตยก็ดีไดแนเลย
ไมวา กิจกรรมการปกครองระบบไหนก็ตาม ก็เปนอัตตาธิปไตย
หรือโลกาธิปไตย หรือธรรมาธิปไตย ไดทงั้ นัน้ แลวแตเกณฑในการ
ตัดสินใจของผูมีอํานาจที่จะตัดสินใจ แตทนี ี้ ถาเปนประชาธิปไตย ก็
ประชาชนทุกคนนั่นแหละมีอานาจที
ํ
่จะทําการตัดสินใจ และในการ
ตัดสินใจนั้น แตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเอง

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

๑๔
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สมที่จะเปนหรือไม อันนี้เปนธรรมาธิปไตย อยางนั้นหรือครับ

จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา
พระอาจารย: ถูกแลว ธรรมาธิปไตย ก็คือ ตองมีปญญารูวาอะไร
คือความจริง อะไรถูกตอง อะไรดีงาม แลวจึงตัดสินลงคะแนนอยาง
จริงใจไปตามมติของปญญานั้น
นี่แหละ พอถึงตรงนี้ มันก็เปนเรื่องใหญขึ้นมาทันที คือตอง
ศึกษา จึงจะมีปญญาใหรูได
ทําไมการศึกษาจึงสําคัญนักสําหรับระบอบประชาธิปไตย ก็
เพราะวา คนจะตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยได จะตองมีการศึกษา ให
เกิดความรูเ ขาใจ ตัง้ แตรขู อ มูล รูความจริงความถูกตองในเรือ่ งนั้นๆ
วาเปนอยางไร เริม่ ตัง้ แตตอ งศึกษาคนทีม่ าสมัครรับเลือกตัง้ วาบุคคล
นีเ้ ปนอยางไร มีประวัตอิ ยางไร เปนคนดี เปนคนทีเ่ ชือ่ ถือไววางใจได
ไหม เปนคนมีอุดมคติมีฉันทะที่จะทํางานเพื่อสวนรวมจริงหรือเปลา
แลวก็ดูตัวเองดวยวา ที่เรามาเลือกตั้งนี่ ที่เรามาทํากิจกรรมนี้
ไมใชเพื่อประโยชนสวนตัวนะ การปกครองนี้เพื่อประเทศชาติ เพื่อ
ประโยชนสวนรวม เพื่อความถูกตองดีงาม เพื่อความเปนธรรมใน
สังคม เปนตน เมื่อพิจารณาธรรมะทั้งหมดแลวตัดสินใจบนเกณฑ
ของธรรมะนั้น เรียกวา ธรรมาธิปไตย
เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยูในเรื่องใดก็ตาม เราตองตัดสินใจบน
เกณฑของธรรมาธิปไตย เมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือธรรม
เปนใหญในการตัดสินใจทุกกรณี ถูกไหม เกณฑนี้ใชไดในทุกกิจ
กรรม ทุกกรณีเลย
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เปนอันวา ธรรมาธิปไตยนี่ ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑ
การตัดสินใจของแตละบุคคล มันอยูกับตัวเลยทีเดียว

อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง
ผูหวงสถานการ : ธรรมาธิปไตยนี้เปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ?
พระอาจารย: จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยังเบาไป มันหนักแนนและ
จําเพาะเจาะชัดนอยกวาที่บอกวาเปนเกณฑการตัดสินใจในทุกกรณี
จะตองพูดกันใหชัดวา ในเรื่องการปกครองนี้ คําที่สําคัญอยาง
ยิ่ง คือคําวา “อํานาจตัดสินใจ”
ธรรมาธิปไตย ทําไมจึงสําคัญ ก็เพราะมันเปนเรื่องของการใช
อํานาจตัดสินใจ
อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองนั้นๆ ใครมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น
เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย
คือ อํานาจอธิปไตย (sovereignty) เปนของประชาชน
จะพู ด วา อํ านาจอธิปไตยเปนของประชาชน หรื ออํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน หรือจะวาประชาชนเปนใหญในแผนดิน ก็ถกู
ทัง้ นัน้ ชาวบานฟงแลวก็รสู กึ ภูมใิ จวา ทีนพี้ วกเราเปนใหญละนะ อาจ
จะรูสึกโก แตก็ดูเหมือนจะลอยๆ อยู มันไมโยง ไมบงชี้ถึงการปฏิบัติ
ที่บอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคนี้ก็ยุงละ
มันไมใชแคเปนใหญอยูโกๆ ถามัวโกกับความใหญ จะไปไมถึง
ประชาธิปไตยสักที
ถาพูดกันแบบชาวบาน เอาตรงทีว่ า นีด้ กี วา คือที่ อํานาจตัดสินใจ

๑๖

๑๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

(decision-making power) อันนี้จะเห็นทางปฏิบัติทันที
อยางทีว่ า เมือ่ กี้ อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครอง
ใครมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น
ถาเปนระบบเผด็จการ ก็คือบุคคลเดียว ที่เรียกวาผูเผด็จการ
หรือผูนํา มีอํานาจในการตัดสินใจ
ถาเปนคณาธิ ปไตย ก็คื อหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ
ถาเปนประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ
หรือวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ
ทีนี้ ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหคนนั้นตัดสินใจบน
ฐานของธรรมาธิปไตย คือตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย

ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม คือ ธรรมาธิปไตย
เมื่ อ เป น ประชาธิ ป ไตย หลั กบอกว า อํ านาจตัดสินใจอยูที่
ประชาชน
เมื่ออํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็ตองใหประชาชนตัดสิน
ใจอยางถูกตอง คือตองมีธรรมาธิปไตย
ก็จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน
ผูเปนเจาของอํานาจในการตัดสินใจนั้น ทําการตัดสินใจดวยปญญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม และตรงนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย
ตรงนี้คือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสําคัญ เพราะวาอํานาจ
ตัดสินใจ คือหัวใจของการปกครอง และเปนตัวกําหนดระบบการปกครอง
ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
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๑๘

แตไมจบแคนี้ เมือ่ กีไ้ ดบอกวา การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก็คืออํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน แตระบอบประชาธิปไตยของเรา
ไมใชเปนประเภทประชาธิปไตยแบบตรง ทีป่ ระชาชนใชอานาจเองโดย
ํ
ตรง เรามีประชาธิปไตยแบบตัวแทน เรื่องจึงมีตอไปอีกวา มีคนที่ใช
อํานาจตัดสินใจแทนประชาชน หรือในนามของประชาชน
คนผูนี้จะตองใชอํานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปาก
วา เพื่อประชาชน ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน โดยที่
วามันเปนการตัดสินใจที่เปนธรรม ก็คือตัดสินใจเปนธรรมาธิปไตย
ที่พูดนี้หมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํานาจ
ตัดสินใจ แตมีคนที่ใชอํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน และตรง
นี้ก็คือเรามีผูนํา ผูปกครอง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีนี่เขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทน
ประชาชนทั้งหมด เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร
ทีม่ อี านาจตั
ํ
ดสินใจ ไดเอาอํานาจตัดสินใจไปมอบไวทนี่ ายกรัฐมนตรี

ในธรรมาธิปไตย จะเอาธรรมไหน ไวถกกันตอไป
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ธรรมาธิปไตยของแตละบุคคลเทากันไหมครับ
เชน สมมติวากรณีการขายหุน…
พระอาจารย: ออ… ไมมีทางเทา แตเราเอาแคนี้กอนวา ขอใหเขา
เอาหลัก เอาความจริง เอาความถูกตอง คือเอาธรรมนั่นเอง นี่ตอง
หนึ่งเลยนะ
หมายความวา ใน ๓ อยาง คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย กับ
ธรรมาธิปไตยนั้น ขอใหเอาธรรมะกอน แลวธรรมะที่เอานั้นจะแค

๑๘

๑๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ไหน ก็มาเถียงกันได แตตองไดเกณฑเริ่มตนวา คุณเอาธรรมนะ คุณ
ไมมุงที่ประโยชนสวนตัวนะ คุณไมมุงแคกระแสนิยมนะ
คุณยอมรับไหมวา คุณจะมุงเอาธรรมะ เรื่องนี้มันพิสูจนไดนี่
วา จุดหมายของคุณอยูที่ประโยชนสวนตัวหรือไม คุณมุงจะเอาใจ
ใคร หรือแคไปตามกระแสไหม หรือจะเอาธรรมะคือความจริงถูก
ตองดีงามและประโยชนสุขที่แทที่จริงที่มั่นคงยั่งยืน
ทีนี้ เมื่อตัดสินใจเอาธรรม คือความจริงความถูกตองดีงาม
เอาประโยชนสุขที่แทแลว ถาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมยังไม
ตรงกัน ก็มาถกเถียงกันได
เพื่อใหชัด ขอสรุปอีกทีวา
ทุกคนตองเปนธรรมาธิ ป ไตย ที่ จ ะตั ดสินใจเลือกเอาธรรม
เหมือนกัน แตธรรมทีต่ า งคนตองเลือกเอา อาจจะไมเหมือนกัน
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กฎคนทํา ตองเพื่อ กฎแหงธรรม
ธรรมชัน้ สอง ตองรองรับธรรมชัน้ หนึง่
ผูหวงสถานการ : ทีนี้ผมเกรงวา ในทางโลกมันจะไมมีขอยุติอยางใน
ทางธรรม

พระอาจารย: มี มันดูได เห็นได มันมีเครื่องเทียบเคียง ก็ดูสิวา การ
ตัดสินใจในกรณีนั้น มีผลประโยชนของตนเองเปนตัวกําหนดหรือ
เปลา หรือแลวแตพวกมากลากไป แคไปตามกระแส หรือวาคํานึงถึง
ธรรมที่เปนหลักการกฎเกณฑกติกา
พูดถึงกฎเกณฑกติกานั้น มันไมใชแคกฎเทานั้น เราตองยอม
รับวา กฎเกณฑกติกาอยางเชนกฎหมาย ก็เปนธรรมอยางหนึ่ง แต
เปนธรรมชั้น ๒
กฎหมายเปนธรรมชั้น ๒ หรือในระดับ ๒ คือในระดับสมมติ
จึงตองทําความเขาใจวา โดยพื้นฐานนั้น เรามุงเพื่อ "ธรรม"
แทๆ ที่ เ ป นความจริ งความถูกตองดีงามตามสภาวะ หรือตาม
ธรรมดาของมัน (ที่วาเปนกฎธรรมชาติ)
แลวบนพื้นฐานนั้น เพื่อใหธรรมเปนไปและบังเกิดผลตอวิถี
ชีวิตและสังคมสมประสงคของเราใหมากที่สุด เราจึงพยายามตั้งกฎ
ของมนุษยขึ้นมา เพื่อรองรับสนับสนุนธรรมที่เปนกฎธรรมชาตินั้น

๒๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

และเราก็ยอมรับกฎของมนุษยที่รองรับสนับสนุนธรรมนั้น โดยเรียก
มันวาเปน "ธรรม" ดวย
นี่แหละก็จึงมี "ธรรม" ใน ๒ ขั้น หรือ ๒ ระดับ คือ
ธรรมแทๆ ในระดับตามสภาวะของมัน ที่เปนกฎธรรมชาติ
(เชนในคําวา “ธรรมสรณะ”) กับ
ธรรม ในระดับสมมติ ที่เปนกฎของมนุษย (เชนในคํ าวา
“ธรรมศาสตร”)
แตเราจะเห็นวา หลายครั้ง จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย
เจตนาไมซื่อก็ตาม ปรากฏวา กฎของมนุษย ที่เปนธรรมจัดตั้ง
(สมมติ) ไมตรงกับธรรมที่แทจริง ไมสื่อ ไมนําไปใหถึงธรรม จึงตองมี
การปรับแกกฎของมนุษย เชนกฎหมายนั้น
เรื่องกฎมนุษย เชนกฎหมายนั้น เปนปญหากันอยูเรื่อย ในแง
ปญญาไมพอ ก็หนักอยูแลว ยิ่งในดานเจตนา มนุษยบางคนยังใช
เลหกลมาจัดตั้งวางตรากฎหมายขึ้น ไมใชเพื่อธรรม แตเพื่อสนอง
ประโยชนสวนตัวโดยใชอัตตาธิปไตยเปนตน
เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงไมใชวาจะวางใจไดหมด และจึงตอง
มีการตรวจตราปรับปรุงแกไขอยูเรื่อย
เอาเปนวา ถึงอยางไรมันก็เปนเรื่องที่พิสูจนกันได คือวา ในแต
ละกรณี ขั้นที่หนึ่ง บุคคลนั้นมีเจตนาอยางไร เขาก็รูชัดอยูกับตัวเอง
ขั้นที่สอง สําหรับคนอื่นหรือในทางสังคม ก็พอดูออก อยางที่
พูดกันวา "กรรมเปนเครื่องสอเจตนา" และในระบอบประชาธิปไตย
เราก็ยังมีระบบและกระบวนการเพื่อจัดสรรโอกาสที่จะตรวจสอบ
และชี้แจงกันอีก
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๒๒

ในธรรมาธิปไตย ถาเปนผูป กครอง ตองเอาธรรมไหน
ทีนี้มาดูในแงการตัดสินใจ ที่เรามุงใหคนเปนธรรมาธิปไตย
โดยเอาธรรมเปนเกณฑนั้น แมวาคนจะหลุดพนจากอัตตาธิปไตยที่
เอาแตตัว และหลุดพนจากโลกาธิปไตยที่ไหลไปตามกระแสออกมา
ไดแลว แมวาเขาจะมุงเอาความถูกตองตามธรรม แตก็มาเจอปญหา
อีกวา ธรรมที่จะเอานั้นคืออะไร แคไหน เพราะธรรมสําหรับแตละคน
สําหรับแตละกลุมชน อาจจะไมเหมือนกัน หรือไมเทากัน
เพราะฉะนัน้ จึงมีการเนนวา เมือ่ ทานมาเปนผูป กครองประเทศ
ทานจะปฏิบัติตัวอยางชาวบานไมได จะเอาแคกฎกติกาขั้นธรรมดา
ของชาวบานหรือแคธรรมของชาวบานไมได ทานตองปฏิบัติธรรม
ของผูปกครอง ที่มุงเพื่อใหสังคมประเทศชาติดีงามมีความสุขความ
เจริญ เพือ่ ประโยชนสว นรวมของประชาชน ทานทํางานเพือ่ อันนัน้ หรือ
เปลา หรือทานยังวุน วายอยูกบั เรือ่ งประโยชนสว นตัว นี่คนก็มองออก

ผู  ห  ว งสถานการ : ถ า อย า งนั้ น ในส ว นของธรรมาธิ ป ไตยนี้
ธรรมาธิปไตยของคนที่อยูในสถานะที่ตางกัน ก็จะไมเทากัน ไม
เหมือนกันใชไหม
พระอาจารย: อันนี้ ขอยํ้าที่พูดเมื่อกี้ ยกมาพูดอีกทีวา
"ทุกคนตองเปนธรรมาธิปไตย ที่จะตัดสินใจเลือกเอาธรรม
เหมือนกัน แตธรรมทีต่ า งคนตองเลือกเอา อาจจะไมเหมือนกัน"
ตัวอยางงายๆ เรามีธรรมะของลูก ธรรมะของพอแม ธรรมะ
ของนักเรียน ธรรมะของครู ธรรมะของราษฎร ธรรมะของผูครอง
เมือง ธรรมะของผูเลือกตั้ง ธรรมะของผูแทนราษฎร ฯลฯ

๒๒

๒๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

แม ก ระทั่ ง ธรรมะของนั ก ธุ ร กิ จ กั บ ธรรมะของผู  บ ริ ห าร
เศรษฐกิจของชาติ ก็ไมเหมือนกัน ไมเทากัน
แมแตธรรมอยางเดียวกันที่ตองปฏิบัติเหมือนกัน บางทีความ
จําเปนที่จะตองปฏิบัติ หรือความคาดหวังในการที่จะปฏิบัติ สําหรับ
ตางคน ก็อาจจะไมเทากัน
ที่วานั้นคือ โดยพื้นฐานมันเทา แตสําหรับคนที่ตางสถานะ เรา
ยอมใหในแงวา สําหรับเรื่องนี้ๆ เราไมมุงหวังจากคนกลุมนี้พวกนี้
หรือระดับนี้มากนัก
อยางเชนธรรมสําหรับพลเมืองทุกคน วาจะตองเอาใจใสทํา
ประโยชนใหแกประเทศชาติ -ถาเขาเปนชาวบานทั่วไป การมุงหวังในธรรมขอนี้ คือในการ
ถือธรรมะของเขา เราก็ไมคาดหวัง ไมเรียกรองจากเขามาก บางทีก็
เอาเพียงวา เมือ่ คุณทํามาหากิน จะเอาผลประโยชนอะไร เราก็ไมวา ละ
ขอแควา คุณอยาไปเบียดเบียนคนอืน่ อยาไปฆาใคร อยาไปลักขโมย
อยาไปละเมิดตอคนอืน่ ชนิดทีม่ นั ชัดๆ ออกมาก็แลวกัน สวนการที่จะ
ทําประโยชนอะไร เราก็อาจจะปลอยใหเปนเรื่องของตัวเขาเอง
แตถาเขาบอกวา ฉันมาสมัครเปนผูบริหาร ฉันจะมาทําหนาที่
ปกครองประเทศ มันชัดอยูแลววา เขาตองทําเพื่อความดีงามความ
เจริญของประเทศชาติ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เขาจะมาวุน
วายกับการหาผลประโยชนตางๆ ไมไดแลว เพราะมันมีธรรมของผู
ปกครองมากํากับอีกชั้นหนึ่ง
เมื่อจะดูรวบรัด ก็บอกวา ถาเปนผูปกครองแลว คุณยึดถือ
หรือตั้งมั่นอยูในธรรมของผูปกครองไหม แลวธรรมะก็มีเปนระดับ
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เปนขั้นตอน ซึ่งในที่สุดก็ดูเจตนาในการตัดสินใจที่วา เขาเอาธรรม
เปนเกณฑ หรือเอาอะไรเปนตัวชี้นํากําหนด

กฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ เมื่อกฎคนทํามีประสิทธิภาพ
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ที่ผมอานในหนังสือ นิติศาสตรแนวพุทธ ของ
ทานนั้น กฎหมายที่ดีที่สุดคือมันเปนกฎของธรรมชาติ และก็มี
กฎหมายที่เรารางขึ้นเปนอีกระดับหนึ่งนะครับ
พระอาจารย: ก็ใชอยางนั้น เหมือนกับที่พูดมาแลวนั่นแหละ แต
เพื่อใหสื่อความหมายกันไดแมนยําชัดเจน ไมใหสับสน ตองขอใช
ถอยคําแบบจําเพาะอยางเครงครัด คือ
กฎแหงความจริงที่เปนไปตามธรรมดาของมัน เชน ทําเหตุ
ปจจัยอยางไร ก็เกิดผลที่สอดคลองกันอยางนั้น ถามนุษยเบียด
เบียนทํารายกัน เขาก็เดือดรอน อยูกันไมเปนสุข สังคมก็วุนวายไม
สงบ ถามนุษยเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เขาก็เริงรื่น อยูกันสุขสําราญ
สังคมก็สงบเรียบรอย
กฎแหงความจริงตามธรรมดาอยางนี้ เรียกจํ าเพาะลงไปวา
กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ
ทีนี้ อีกขั้นหนึ่ง เราไมอยากใหคนเดือดรอน ไมตองการให
สังคมวุนวายไมสงบ แตเราอยากใหคนอยูดีสังคมมีความรมเย็นเปน
สุข และเรารูวามันจะเปนอยางนั้นได คนจะตองไมเบียดเบียนทํา
รายกัน แตตองเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เราก็จึงบัญญัติจัดตั้งกฎของเรา
ขึ้นมาหามกั้นคนไมใหเบียดเบียนทํารายกัน เชน ตราไววา ใครฆา
ใครขโมย จะถูกลงโทษอยางนั้นๆ ฯลฯ

๒๔

๒๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

กฎที่ ม นุ ษ ย เ ราจั ด ตั้ ง ขึ้ น มาอย า งนี้ เรี ย กจํ าเพาะลงไปว า
กฎหมาย หรือกฎมนุษย
จะเรียกงายๆ ใหลอกันก็ได
อยางแรก เรียกวา กฎแหงธรรม
อยางหลัง เรียกวา กฎคนทํา
ตามทีว่ า นีจ้ ะเห็นวา เพือ่ จะใหธรรม ทีเ่ ปนอุดมคติ (กฎแหงธรรม)
ซึ่ งเปนนามธรรม เปนศักยภาพแหงความจริงในธรรมชาติ มั น
สัมฤทธิ์ผลเปนความจริงขึ้นมาในสังคมมนุษย เราก็บัญญัติจัดตั้ง
ธรรม คือกฎหมาย ทีเ่ ปนกฎของมนุษย (กฎคนทํา) ขึน้ มาใหมนุษย
ปฏิบตั จิ ดั การกันได*
กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ นั้นมันแนนอนของมันอยูแลว แต
ปจจัยที่หลากหลายมีมากมาย มันอาจจะสอดแซงแทรกซอนเขามา
จนมนุษยตามไมทนั และทําใหผลเกิดขึน้ ไมสมประสงคของมนุษย
ดังนั้น มนุษยผูมีปญญาจึงจัดตั้งวางแผนของคนขึ้นมา เพื่อ
เอาการกระทํ าของตนเขาไปรวมเปนปจจัย ที่จะผลักดันกระบวน
การแหงเหตุปจจัยในกฎแหงธรรมนั้น ใหกอผลสมที่ตนประสงค
*

ในพระพุทธศาสนา เรือ่ งทีพ่ ดู กันอยูน สี้ าคั
ํ ญอยางยิง่ -ธรรมทีเ่ ปนความจริงแท ซึง่ มีอยูแ ละเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่เปนกฎแหง
ธรรม ทานเรียกสั้นๆ วา ธรรม
สวนธรรมที่มนุษยบัญญัติจัดตั้งขึ้นเปนกฎเกณฑกติกาหรือกฎหมาย ที่เปนกฎของ
มนุษย หรือกฎคนทํา ทานใหชื่อพิเศษวา วินัย
ธรรมมีอยูตามธรรมดา พระพุทธเจาตรัสรูและนําหรือยกมาแสดง สวนวินัยนั้น พระ
พุทธเจาทรงบัญญัติจัดวางขึ้น เพื่อใหธรรมสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนแกมนุษย หรือใหมนุษย
ไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม
ธรรมและวินัยรวมกัน เรียกวา ธรรมวินัย คือทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
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แผนการที่มนุษยจัดตั้งวางขึ้นนั้น จะเรียกวา กฎหมาย หรือ
กฎมนุษย หรือกฎคนทํ า ก็แลวแต ขอสํ าคัญอยูที่วา มันจะมี
ประสิทธิภาพใหเกิดผลดีตามทีม่ นุษยตอ งการแคไหน ก็อยูท คี่ ณ
ุ ภาพ
ของปญญาและเจตนาของมนุษยเองเปนสําคัญ
ปญญาเชื่ อ มโยงมนุษย ใหถึงธรรมดาที่เปนความจริงของ
ธรรมชาติ ถารูจริงทั่วตลอดชัดแจง ก็เจาะกฎแหงธรรมได
เจตนาชี้นํามนุษย ไปสูจุดหมายที่ตนปรารถนา ถาชี้นํามุงตรง
ไปยังจุดหมายที่แท ก็อาจสัมฤทธิ์ประโยชน แตถาเจตนาไมตรง ก็
คงวุนวาย เจตนาจึงเปนแกนหรือเปนตัวแทนของจริยธรรม
ธรรมาธิปไตยก็สําเร็จดวยเจตนาที่เลือกเอาธรรมเทาที่ปญญา
จะบอกใหไดนี่แหละ
ปญญาและเจตนาจึงเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนามนุษย

กฎหมายเปนสมมติ แตเจตนาเปนของจริง
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ในบางเรื่อง มันเปนกฎเกณฑที่มนุษยคิดกติกา
กันขึ้นเอง อยางเชน ขับรถนี่ จะขับชิดซายหรือชิดขวาอะไรนี่ มันเปน
กฎเกณฑที่ไมใชเรื่องของกฎธรรมชาติ มันก็จะเปนกฎหมายที่สมมติ
กันขึน้ มา ทีเ่ ราตกลงกันในกลุม ของประเทศนีว้ า เราจะขับรถชิดซาย…
พระอาจารย: แตเจตนามันมีอยู ในการบัญญัติหรือกําหนดใหขับ
ชิดซายหรือขับชิดขวานั้น มันมีวัตถุประสงค ซึ่งเปนธรรมะ ก็คือเพื่อ
ความเรียบรอยในการเดินทาง ใหมันแนลงไปวาใครจะไปทางไหน

ผูหวงสถานการ: ตรงนี้ ถามองในความเห็นของผม มันก็คือวา เรื่องของ
การเสียภาษีมันก็เปนเรื่องกติกาที่คิดขึ้นมา เปนกติกาที่มนุษยตกลง

๒๖

๒๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

กันวา ถาเผื่อขายหุนในตลาดไมตองเสียนะ แตถาอยางนี้ๆ ตองเสีย
และกฎเกณฑตางๆ อันนี้มนุษยคิดขึ้น เพราะฉะนั้น ผมเขาใจวามัน
ไมเปนกฎธรรมชาติ มันเปนกฎสมมติ...
พระอาจารย: นี่กฎมันสมมติชัดๆ มันชัดอยูแลว

ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ตรงนี้แหละครับที่จะเปนปญหา เพราะวาวันนี้
ถาผมเปนนายกฯ ผมบอกวา ก็ในเมื่อกฎนี้เปนกฎที่มนุษยเราสมมติ
ขึ้น แลวผมก็ทําทุกอยางใหถูกตามกฎนี้ ถูกกฎหมดเลย คือในกรณี
ของนายกฯ นี่ ถาเราเอาตามกฎหมาย เอาเฉพาะตัวหนังสือไปจับนี่
ก็ถูกหมดเลย แตถาเอาเจตนาจริงๆ ลึกๆ นี่ มันคือเขาเจตนาเลี่ยง
โดยอาศัยกติกาที่มนุษยคิดขึ้นมา คือตัวกฎหมาย เขาเลี่ยงโดย
อาศัยกติกา ในแงกฎหมายคือความถูกตอง
ทีนี้ ในกรณีอยางนี้นะ เขาก็บอกวา อาว… ในธรรมาธิปไตย
ของผมนี่ สมมติ ผ มเป น นายกฯ ผมบอกว าผมทํ าถู ก ต อ งแล ว
เพราะวา ในเมื่อกติกานี้มนุษยคิดขึ้น ผมก็ทํ าตามกติกาแลวนี่
ธรรมาธิปไตยของเขาแบบนี้จะไดหรือเปลา
พระอาจารย: ก็ไดบอกถึงหลักไวแลววา กฎมนุษยหรือกฎคนทํา
นั้นเรามีไว เพื่อสนับสนุนใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลขึ้นมาในสังคม
มนุษย แตทคี่ ณ
ุ พูดมานัน้ มันตรงขามเลย มันชัดอยูแ ลววา เขาไมได
มุงธรรมแลว แตเขามุงเอากฎหมายหรือกฎมนุษยนั้นมาสนองการ
หาผลประโยชนของตัวเอง หมายความวา เขามองทีว่ า ทําอยางไรฉัน
จะได เออ… ใหกฎนีม้ นั เขาทางของฉันเถอะ ฉันก็เอา แทนทีจ่ ะนึกวา
ทําอยางไรจะใหเกิดประโยชนสว นรวม
กฎมนุษยนนั้ คนทําขึน้ มา เปนสมมติ ใช แตเจตนาเปนของจริง
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ผูปกครองตองดูแล ใหกฎคนทํา นําสูผลตามกฎแหงธรรม
เรื่องนี้คงตองยํ้าตองพูดทวนซํ้าอีก ตองขอใหเขาใจชัดใหได
อยางที่บอกแลววา กฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํานี้ เรา
บั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง หรื อ ตราขึ้ น เพื่ อ ใหก ฎแห ง ธรรมสั ม ฤทธิ์ ผ ลเป น
ประโยชนแกมนุษย* เชน เพือ่ ใหคนอยูก นั เปนสุขสงบและใหสังคม
เจริญมัน่ คง โดยมีกติกากันมิใหคนทําชัว่ และใหคนทีท่ าชั
ํ ว่ ก็ไดรบั ผล
ชัว่ ดวยการถูกลงโทษ
พรอมกันนัน้ ก็มกี ฎเกณฑขอ กําหนดในการสรางสรรค เชน ใน
การกอสราง การคาขาย การรักษาพยาบาล การบริหารกิจการตางๆ
ฯลฯ จะตองทําอะไร จะตองไมทาอะไร
ํ
อยางไร ในขอบเขตแคไหน
เปนตน และถาละเมิดหรือทําไมไดผลตามที่กาหนดนั
ํ
้น จะจัดการ
ดําเนินการอยางไร
กฎหมาย ซึ่งเปนกฎคนทํานี้จะมีความหมาย ก็ตอเมื่อมันชวย
ผลักดันหนุนนํากํากับใหเกิดผลขึ้นตามกฎแหงธรรม ในการทําให
เกิดความถูกตองดีงามและประโยชนสุขที่มุงหมาย
อยางที่วาแลวอีกนั่นแหละ คือ จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย
เจตนาไมผอง หรือดวยทั้งสองอยางก็ตาม มีบอยๆ ที่กฎคนทําไมยัง
*

ความหมายนัยลึก ของกฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํา ที่ทานเรียกวา “วินัย” นั้น
ก็คือ การที่มนุษยนี้มีปญญารูเขาใจกฎธรรมชาติหรือกฎแหงธรรมแลว จึงเอาตัวเขาไป
รวมเปนปจจัยในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของกฎธรรมชาตินั้นดวย โดยใชกรรมคือการ
กระทําของตนผลักดันใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยดําเนินไปยังผลที่หมายตามเจตจํานง
ที่สนองเจตนาของตน ทั้งนี้ ดวยการบัญญัติจัดตั้งหรือตราขอที่จะพึงทําและไมทําขึ้นให
สอดคลอง อันเรียกวาเปนกฎ กติกา กฎหมาย ฯลฯ คือ “วินัย” นั้น
สมมติ และบัญญัติ ของมนุษย จึงมีผลจริงขึ้น ดวยการมาบรรจบกับสภาวะที่เปนจริง
ของกฎแหงธรรม ดวยประการฉะนี้

๒๘

๒๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ผลสัมฤทธิ์ตามกฎแหงธรรม เบี่ยงเบนไป หรือถึงกับกอผลรายตรง
ขามกับความมุงหมายที่เปนหรือพึงเปนเจตนารมณของมัน
เหตุใหไมสัมฤทธิ์อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนของการบัญญัติ หรือ
ในขั้นปฏิบัติการคือนําไปใช ก็ได
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติอยางดี และนําไปใชใหไดผลที่ดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติอยางดี แตนําไปใชใหไดผลที่ไมดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติไมดี และนําไปใชใหไดผลที่ไมดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติไมดี และไมนําไปใชใหไดผลที่ไมดี
ตรงนี้แหละที่ตองทราบวา มันเปนธรรม(ในแงหนาที่)ของผู
ปกครอง ที่จะดูแล จัดการ ดําเนินการ ใหมั่นใจที่สุดวา การบัญญัติ
และการใชกฎหมาย(กฎคนทํ า)นั้น จะใหเกิดผลที่มุงหมายตาม
กฎธรรมชาติ(กฎแหงธรรม) อยางมีประสิทธิภาพที่สุด
จะเปนอยางนั้นได ผูปกครองตองทั้งมีปญญาที่พอ (รูเขาใจ
ชัดเจน เทาทัน ทั่วตลอด) และเจตนาที่ผอง (สุจริต ใฝความจริงถูก
ตองดีงาม มุงเพื่อประโยชนสุขของประชาชน)
ขอสําคัญที่สุดอยูที่วา จะตองโยงกฎหมายที่เปนกฎคนทํา ให
ถึงกฎแหงธรรมใหได คือตองเอาความไดผลตามกฎแหงธรรม เปน
ตัวตัดสินความใชไดหรือความชอบธรรมของกฎหมาย
ถาไมอยางนี้ กฎหมายก็ไมมีความหมายอะไร อาจจะถึงกับ
เปนเครื่องมือทํารายเบียดเบียนกันก็ได
เหมือนกับวา เราตองการใชนํ้าและจะทําใหมีนํ้ามาถึงเราเพื่อ
พรอมทีจ่ ะใชไดตลอดเวลา ทีนเี้ รามีปญ
 ญารูธ รรมดาธรรมชาติของนํา้
ทีเ่ ปนของเหลวและมีการไหลไปไดอยางไรๆ (กฎแหงธรรม) เราก็จงึ วาง
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ระบบติดตัง้ ตอเดินทอนําจากแหล
้
งนํามาถึ
้
งทีเ่ ราอยูอ าศัย (กฎคนทํา/
กฎหมาย) เราก็ทาตามนั
ํ
น้ และมีนาที
ํ้ จ่ ะใชไดตามประสงค
แตบางที เราอาจจะจัดหาทอนํามา
้
หรือดึงเอาทอนําออกมา
้
จากระบบทีต่ ดิ ตัง้ นัน้ แลวแทนทีจ่ ะใชมนั เปนเครือ่ งนํานํามา
้ เรากลับ
ใชมนั เปนเครือ่ งมือตอสูก นั หรือทํารายคนอืน่
โดยนัยนี้ ทอนําอาจกลายเป
้
นไมพลองสําหรับใชตกี นั ได ฉันใด
กฎหมายก็ อ าจกลายเป น เครื่ อ งมื อ ประทุ ษ ร า ยเพื่ อ นมนุ ษ ย แ ละ
ทําลายสังคมได ฉันนั้น
จะเห็นวา บางครัง้ แทนทีจ่ ะใชกฎคนทําเปนเครือ่ งสือ่ หรือชวย
หนุนใหเกิดผลตามกฎแหงธรรม คนกลับใชกฎคนทํานั้นเปนเครื่อง
หาชองหลบหนีจากผลทีจ่ ะพึงเกิดขึน้ ตามกฎแหงธรรม
พูดงายๆ ถากฎหมายไมสื่อธรรม มันก็กลายเปนเพียงกระบวย
ไวตักเอาผลประโยชนใหตัว หรือเปนกระบองไวตีหัวคนอื่น อยาง
นอยก็เปนเพียงกระบวนวิธีที่จะหลบหลีกหลอกลอเลนแงกัน

๓๐

-๔-

ธรรมาธิปไตยของผูปกครอง
ธรรมของนักปกครอง กับ ธรรมของนักธุรกิจ
ผูหวงสถานการ: อยากจะเจาะที่กฎหมายภาษี
พระอาจารย: กฎที่จัดตั้งเปนกฎหมายภาษีแบบที่พูดถึงอยูนี้ เขา
วางไวเพื่อรักษาประโยชนของประเทศของตัว บางทีก็เพื่อจะเอา
เปรี ย บกั นในการแขงขันระหวางประเทศ คือมุงวาฉั น จะหาหรื อ
รักษาผลประโยชนของประเทศของฉัน ฉันก็เลยวางกฎหมายแบบนี้
ถาจะวากันในแงของความเปนธรรมระหวางประเทศ ก็อี ก
เรื่องหนึ่งนะ คือในระดับสากล กฎหมายนี้อาจจะไมเปนธรรมก็ได
แตเอาละ เพื่อผลประโยชนของประเทศของตัวๆ เราและเขาก็วาง
กฎหมายกันแบบนี้
คนที่ปกครองก็ตองรูแลววากฎหมายนี้วางไวเพื่อผลประโยชน
ของประเทศของใครของมัน ตัวเรานี้มีหนาที่ปกครองประเทศ ซึ่งจะ
ตองรักษาผลประโยชนของประเทศของตัวเองในระดับที่เปนหลัก
เปนหัวหนาเลยทีเดียว
เราไมใชเปนเพียงแคชาวบานที่ไปหาผลประโยชนในการแขง
ขันระหวางประเทศนั้น แตเราเปนผูนําในการดูแลผลประโยชนของ
ประเทศของเรานะ
ฉะนั้น ตอนนี้ ธรรมหรือหนาที่ของเราก็คือ ตองมุงมั่นในการ

ธรรมาธิปไตยไมมาฯ
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รักษาผลประโยชนนั้นอยางเอาจริงเอาจัง ถึงขนาดที่วา อะไรที่แมจะ
เปนผลประโยชนแกตัวเอง เราก็ตองสละได ใชไหม? เพราะวาเปา
หมายมันอยูที่ธรรม
แลวในที่นี้ก็คือธรรมของผูปกครองวา ตองทําเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน ตองทําใหแกบานเมือง จนกระทั่งแมแตประโยชน
สวนตนก็สละได อยางที่ทานเดิมพันพระชนมชีพดวยยุทธหัตถี
ตรงนี้แหละ ตองถามวา เจตนารมณที่วามานี้มีไหม นี่คือ
ธรรมาธิปไตย ไมใชไปดูแคจะเอาแงเอามุม แตตองดูเจตนารมณที่
มุงธรรม มุงเอาความจริงความถูกตองดีงาม ทําเพื่อประเทศชาติ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ดูวาอันนี้มีไหม

ผูหวงสถานการ : ถามลึกลงอีกนิดหนึ่ง ถาผมเปนนักธุรกิจ ไมไดมี
สถานะในการเปนผูปกครอง เหมือน DTAC ในการขายหุนก็ใช
กติกานี้ คือดอกเบี้ยอันนี้ อันนี้จะถือวาผิดธรรมดวยหรือเปลา
พระอาจารย: ผิด แตไมจงั ๆ หมายความวา เมือ่ เขารักษากติกาไมให
ผิดกฎหมายทีเ่ ปนกฎมนุษย เขาก็ยงั ไมผดิ ธรรมในระดับคนทัว่ ๆ ไป
แตขางในใจ เขาคงมีปญญาที่รูอยูกับตัววา ในแงความถูก
ตองชอบธรรมเพื่อประโยชนที่แทจริงของชีวิต ของสังคมประเทศ
ชาติประชาชน ตลอดจนของโลกของธรรมชาติ การตัดสินใจและทํา
การของเขาจะมีผลในทางดีหรือรายหรือไมอยางไร ถารูอยูเห็นอยูวา
มันจะมีผลราย เขาก็ผิดธรรมในระดับนี้ มากนอยตามสถานะและ
อัตราที่รูที่เปน
อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ เราไมคาดหวังจากคนทั่วๆ ไป ผูโนนผูนี้

๓๒

๓๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

มากนัก คือเราไมไดถือวาเขาตองถือธรรมของผูปกครองประเทศ
เขาไมไดอยูในฐานะที่ตองถือธรรมของผูปกครอง ที่ตองทําหนาที่
ของผูปกครอง เขาจึงพนไป

เรายังตองกาวไปอีก สูความเปนธรรมและสันติสุขที่สากล
อยางที่วาแลว ธรรมมีหลายระดับ เชน ธรรมของคฤหัสถ
ธรรมของพระภิกษุ ธรรมของแพทย ธรรมของนักธุรกิจ ธรรมของ
ผูปกครองประเทศ ฯลฯ
ในหลายเรื่อง พระจะไปทําอยางชาวบาน ก็ไมได อาจจะถึง
กับถูกมองวาไมเปนพระ แลวในกรณีที่เขาเปนผูปกครองประเทศ ก็
ตองตั้งอยูในธรรมของผูปกครองประเทศ ใชไหม
ทีนี้ หลักการของนักธุรกิจนั้น ถือผลประโยชนของตัวเองเปน
ใหญ โดยที่วาแมจะไมถูกธรรมมากนัก ไดแความันไมไปเบียดเบียน
คนอื่นชัดๆ เขาก็เอา เพราะวากฎหมายยอมรับความเปนจริงของ
มนุษยอยางนี้ คลายๆ กับวา คนออกกฎหมายก็ยอมรับในเรื่องของ
ผลประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งสนองความโลภของบุคคล ที่สงผลพลอย
ไดเปนประโยชนตอประเทศชาติสังคมบาง ก็เลยยอมให
หมายความวา คนออกกฎหมายที่ฉลาด เขายอมใหแกเรื่อง
ของความโลภที่เปนกิเลสของมนุษยอยูบาง บางทีเขาเปดทางให
ดวยซํ้า โดยที่วาบางทีก็ใหมีความเปนธรรมในระดับมุงประโยชน
ของประเทศของตัวเอง แตไมไดคํานึงถึงประเทศอื่น บางทีมุงเอา
เปรียบประเทศอื่นดวยซํ้า
คือ ในระหวางประเทศนี่ กฎหมายอันนี้ๆ ยอมหรือเอื้อใหพอ
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คาของเราไดผลประโยชนดีกวาพอคาตางประเทศ หรือวาในเวลาไป
แขงขันระหวางประเทศ ก็ใหมีโอกาสดีกวา แลวพอคาก็มุงเพียงแค
วาปฏิบัติใหถูกกฎหมายนั้น ก็พอแลว
แตเมื่อใครเปนผูปกครองประเทศ ถาเขาละเลยธรรมของผู
ปกครองประเทศ เขาจะถือหลักการของนักธุรกิจแบบนั้น มันก็ผิด
ธรรมของผูปกครอง

ผูห ว งสถานการ: จริงๆ ผมมองวา แมเปนนักธุรกิจแตไมไดเปนผูป กครอง
นี่ ผมพยายามใชแงมุมทางกฎหมายหลบเลี่ยง ผมก็ไมเปนธรรม
พระอาจารย: ก็ผิดไปตามอัตรา คือนอกจากตองรูวาเปนธรรมใน
ระดับไหนแลว ในแตละกรณี มันก็เปนสัมพัทธดวยวา เขาตัดสินใจ
โดยถือประโยชนตนแคไหน โลกาธิปไตยแคไหน ธรรมาธิปไตยแคไหน

ผูหวงสถานการ: ถึงบอกวา ในแงของผมที่เปนนักธุรกิจ สังคมไมได
คาดหวังจากผมในระดับที่เทากับผูปกครองประเทศ
พระอาจารย: สังคมไมไดคาดหวังดวย และตนเองก็ไมมีหนาที่
รักษาธรรมขั้นนั้นดวย เพราะวาถาเขาอยูในสถานะเปนผูปกครอง
ประเทศ ก็ตองถือธรรมของผูปกครอง เมื่อเขาเปนนักธุรกิจ เขาก็ถือ
ธรรมของนักธุรกิจ อันนี้เปนธรรมดาอยูแลว
แตควรมองใหกวางใหไกลมากกวานี้ จากที่พูดมา จะเห็นวา
ผูปกครองที่ยิ่งใหญในอดีตไดทําการทุกอยางเพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชนของตน และในอดีตนั้น แมวาความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศยั ง ไม ม ากนั ก การเบี ย ดเบี ย นระหว า ง
ประเทศก็ไดมีตลอดมา ผูปกครองประเทศก็ตองดูแลประเทศชาติให

๓๔

๓๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สงบสุขปลอดพนจากการรุกรานของตางประเทศดวย
ครั้นมาบัดนี้ ถึงยุคโลกาภิวัตน มีการติดตอถึงกันทั่วโลกเปน
เรื่องสามัญ ในการสัมพันธระหวางประเทศนั้น มีการคาขายและกิจ
กรรมทุกอยางทางเศรษฐกิจตอกัน แลวก็มีเรื่องความไมเปนธรรม
จากการเอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนการรุกรานแอบแฝง เปน
ปญหาเรื่อยมา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหโลกไมมีสันติภาพ
ในภาวการณอยางนี้ นักปกครองผูยิ่งใหญ จะตองกาวตอไป
และกาวออกไป ในการเพียรพยายามแกปญหาระหวางประเทศ โดย
เฉพาะในการเสริมสรางความเปนธรรมในระดับสากล เพื่อใหโลกมี
สันติภาพและใหมวลมนุษยมีสันติสุข
คนไทยไมควรติดจมกันอยูแคปญหาจุกจิกในวงแคบที่แสน
จํากัด แตควรพัฒนาจิตใจและปญญาอันกวางใหญไรพรมแดน เพื่อ
สรางเสริมแผขยายประโยชนสุขของประชาชนไทยรวมกับคนทั้งโลก

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง
ผูหวงสถานการ: กรณีอยางนี้คลายวาจะเปนเรื่องความบกพรองของ
กฎหมาย กฎหมายมันไมมีที่จะ perfect มันออกมาอยางนี้ๆ มันก็มี
ชองโหว
พระอาจารย: จึ งตองมีการปรับแกกฎหมายกันเรื่อย อันนี้เปน
ธรรมดา ไมตองหวงหรอก มีแตวา ขอใหผูออกกฎหมายและผูใช
กฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถาทําไมถูก
มันก็กลายเปนวามามุงหวังอํานาจเพื่อจะใชสนองการหาประโยชน
ตน ซึ่งผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง
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ตอนนี้เรากําลังมองธรรม ซึ่งเปนหนาที่ของผูปกครอง คือ ทุก
คนที่อยูในสังคมประชาธิปไตย ก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรม
อยางนอยก็เห็นแกประโยชนสุขของสังคมสวนรวม ที่จะรักษาสังคม
ที่ดีงามไว แตระดับของความรับผิดชอบ ที่เปนธรรมของแตละบุคคล
จะแคไหน ก็ตอ งวากันไปเปนขัน้ ตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน
แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมที่จะตองรับผิดชอบในฐานะที่
เปนราษฎรของสังคมประชาธิปไตย เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของ
ราษฎรที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือประเทศประชาธิปไตยนี้
คืออะไร และตองใหประชาชนทุกคนมีธรรมนี้ใหได แลวก็ใหเขาเอา
ธรรมนี้เปนเกณฑในการตัดสินใจ แคนี้เขาก็เปนธรรมาธิปไตย
ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกตั้ง ก็แค
ราษฎรตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเทานั้นแหละ แผนดินก็พลิกเลย
ใชไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉมโผลหนาขึ้นมาเลย
แตนี่ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็ยังทําไมไดแมแตขั้นพื้นฐาน แคการ
เลือกตั้ง ก็วนเวียนกันอยูที่อัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตย แลวจะเจอ
หนาประชาธิปไตยไดอยางไร
นี่นะ ธรรมาธิปไตยมันสําคัญตรงนี้ มันสําคัญที่เปนเกณฑการ
ตัดสินใจในกิจกรรมทุกอยางของประชาธิปไตย เปนตัวกําหนดการ
ใชอํานาจตัดสินใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีความ
สําคัญในขัน้ รากฐานทีส่ ดุ เปนตัวแกน เปนตัวยัน เปนตัวสําเร็จเด็ดขาด

ผูหวงสถานการ: เพราะฉะนั้น ในการนําเสนอความคิดครั้งนี้ ก็ควร
เสนอในแงที่ใหทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเอง

๓๖

๓๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระอาจารย: ใช ตองแยกใหชดั วา ธรรมาธิปไตยนี่ เปนเรือ่ งปฏิบตั ิ
การของตัวบุคคล ซึง่ แนนอนวา ในทีส่ ดุ ทุกคน แมแตคนที่ไมเปนตัว
ของตัวเอง ก็ตองตัดสินใจดวยตนเอง แมแตอยางงายทีส่ ดุ คนที่เชื่อ
คนอื่น ก็ตองตัดสินใจเองที่จะเชื่อ และในการตัดสินใจนั้น ถาจะให
ไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุกคนตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
ประชาธิปไตยที่วานี้ หมายถึงประชาธิปไตยที่ดี หรือที่พึง
ปรารถนา ไมวาคุณจะเปนราษฎร หรือเปนผูปกครอง ถาจะให
ประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเองตองมีธรรมาธิปไตย
โดยเฉพาะถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง
ตองทําหนาที่ของผูปกครอง
คุณก็สํารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบน
ฐานแหงอํานาจ แตคุณไดใชอํานาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของผู
ปกครอง ใชหรือไม นี่มันตองวัดกันเลยที่เกณฑการตัดสินใจ

ธรรมของผูปกครอง ตามครรลองราชประเพณีไทย
ผูห ว งสถานการ: ตอนนี้ ธรรมะของผูป กครองทานพอจะชวยแนะนํา…
พระอาจารย: พูดงายๆ แบบรวบรัด คือ ตองมุงเพื่อประโยชนสุข
ของสวนรวม ของประเทศชาติ ของประชาชน
ที่จริง ธรรมะของผูปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา ทาน
แสดงไวมากมาย มีทงั้ คําสอนแบบบรรยาย ทัง้ ขอความสัน้ ๆ เปนคติ
อยางทีเ่ ราเรียกกันวาสุภาษิต และหลักธรรมที่จัดเปนหมวดๆ ตาม
จํานวนขอธรรมในแตละชุด
ในประเพณีการปกครองของไทย ถือมาวา พระมหากษัตริย ซึง่
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ทรงเปนผูป กครองราชอาณาจักร ทรงปฏิบตั หิ ลักธรรมสําคัญจํานวน
หนึง่ ทีแ่ สดงไวในพระไตรปฎกและอรรถกถา ซึง่ นํามาจัดใหพราหมณ
อานประกาศในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ถาจะใหสะดวก ก็ยกหลัก
ธรรมเหลานีม้ าเปนคําตอบไดเลย
หลักธรรมสําคัญในการปกครอง ทีป่ ระกาศในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เทาทีน่ กึ ไดขณะนี้ คือ ราชธรรม ๑๐ (คือทศพิธราชธรรม)
จักรวรรดิวตั ร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ และ ราชพละ หรือ ขัตติยพละ ๕
แคนกี้ ไ็ มนอ ยแลว*
ทัง้ หมดนี้ ถือไดวา มีสาระทีส่ รุปอยูใ นพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก (๕ พ.ค. ๒๔๙๓) นัน้ เอง ทีว่ า **
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม”
*

ยังมีหลักธรรมหมวดตางๆ อีกมากมาย ที่ถือวาผูปกครองพึงปฏิบัติ เชน พรหมวิหาร ๔,
สังคหวัตถุ ๔, การเวนอคติ ๔, สัปปุริสธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๘, สาราณียธรรม ๖,
อปริหานิยธรรม ๗
**
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ไดทรงประกาศพระราชปณิธาน
ในการเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ (พระราชนิพนธนิราศทาดินแดง) วา
ตั้งใจจะอุปถัมภก
ยอยกพระพุทธศาสนา
ปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี

†

๓๘

-๕-

เพือ่ ธรรม จึงตองการปญญา
วิธกี ารทางปญญา คือคนหาธรรม จึงไมมีความรุนแรง
ผูหวงสถานการ: เหตุการณในตอนนี้ผมจับได ๒ ประเด็น ประเด็นแรก
ก็คอื วา ตอนนี้ รัฐบาลก็ยนื ยัน การชุมนุมก็ยนื ยัน มีการเผชิญหนากัน
นี้เปนประเด็นแรก ประเด็นที่สอง คือการปฏิรูปการเมืองตอไป
ในแงการนําเสนอ สําหรับประเด็นแรกที่มีการเผชิญหนากัน
เรามีหลักธรรมอะไรที่จะบอก เราควรเสนอทางออกอยางไรใหกับ
สังคม ในวิกฤติที่มันเกิดขึ้นอยางนี้ครับ
พระอาจารย: หนึ่งก็คือ ตองใชวิธีการทางปญญา ซึ่งก็คือการมุง
เอาธรรม และไมมีความรุนแรง นี้ขั้นที่หนึ่ง เปนขั้นพื้นฐานกอน อันนี้
เปนหลักการทัว่ ไปของประชาธิปไตย และของธรรมะดวย อันเดียวกัน
จากนี้ ดวยการใชวิธีการทางปญญา ก็คืบไปสูการพูดจากัน
โดยทําขอมูลตางๆ ใหกระจางชัด ไมปกปด พูดกันโดยเปดเผย อะไร
คื อ ความจริ ง ความถู ก ต อ งดีงามและประโยชนที่แทของชีวิตและ
สังคม ก็วากันไป แลวก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกตอง
ดีงามและประโยชนที่แทนั้น

ผูหวงสถานการ: ก็เทากับวา ใหทั้งสองฝายหันหนาเขาหากัน…
พระอาจารย: ตอนนี้ จะหันหนา หรือไมหันหนา เขาก็ถือหลักการ
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๔๐

เดียวกันแลว ไมวาจะหันหนาไปทางไหน เขาก็มีหลักการที่ทําใหเปน
อันเดียวกัน
ถาจะหันหนาเขาหากัน ก็ขอใหหันใจเขาหาธรรม เมื่อหันหนา
เขามาจะไดไมตีกัน ถาทุกฝายหันใจเขาหาธรรม ก็มีความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันในทันที

ผูหวงสถานการ: สมมติวาอีกฝายหนึ่งไมยอมถือหลักการนี้ จะวา
อยางไรครับ

พระอาจารย: เราจะไปทําอยางไรได เราก็ตองยํ้าอันนี้เขาไป หมาย
ความวา ในเมื่อมีคนสองพวก เราตองยํ้าใหเขาถือหลักอันนี้ ถาคุณ
ไมถือ มันก็ตองเกิดเรื่อง

ผูหวงสถานการ: คือเรานําเสนอแนวทางวาคุณตองเอาแบบนี้ หนึ่ง
คือบนฐานของอันนี้ ก็มาคุยกัน ทีนี้ถาเผื่อเขาไมคุยกัน ก็บังคับเขา
ไมได แตเรามีแนวทางใหวามันควรจะเปนอยางนี้...
พระอาจารย: เราบอกทางที่ถูกตองใหวามันเปนอยางนี้แหละ ถา
คุณจะทําใหถูก คุณก็ตองทําแบบนี้ แตถาคุณไมทํา มันก็เรื่องของ
คุณ ใครจะไปบังคับเขาได ก็เขาจะตีกัน
เราบอกวา ถาคุณจะเปนประชาธิปไตยจริง คุณก็ตองตัดสิน
ใจบนฐานของธรรมะ ตองเปนธรรมาธิปไตย ถูกไหม คุณก็ดูซิวา
อะไรเปนหลักการ อะไรเปนความจริง อะไรเปนความถูกตอง คุณก็
พิจารณา แตคุณจะรูจะเขาใจได คุณก็ตองมีปญญา
คุณจะมีปญ
 ญาได คุณก็ตอ งเจริญปญญา หรือพัฒนาปญญา
ตองมาบอกแจงชีแ้ จงหาและใหความรูกนั มาเจรจากัน พูดจากัน เอา

๔๐

๔๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ขอมูลมาบอกกันใชไหม ไมเชนนั้นมันจะรูขึ้นมาไดอยางไร ปญญา
มันจะเกิดไดอยางไร
เมื่อกระบวนการแหงปญญาดําเนินไป มันก็ไมมีความรุนแรง
มนุษยในสังคมประชาธิปไตยถือหลักการเดียวกันนี้แหละ ถา
ถือหลักการนี้มันก็ไปไดแลว คือประชาธิปไตยเริ่มดวยการใชปญญา
และอยูบนฐานของธรรม ซึ่งเปนเรื่องเดียวกัน คือ ปญญานั้นมันมุง
ไปที่ธรรม มันหาความจริง มันมุงใหเขาถึงความถูกตองดีงามและ
ประโยชนที่แท มันก็ไมใชวิธีการเบียดเบียน ตอจากนี้ขั้นตอนมันก็
เดินหนาเปนกระบวนการไปเอง เปนสันติอยูในตัว
แตทีนี้ กระบวนการที่จะเปนประชาธิปไตยมันถูกตัดตอนไป
เสียกอน เมื่อถูกตัดตอนเสียแลว มันก็เลยไปไมถึงประชาธิปไตย
ปญหาก็เลยเกิดขึ้น นี่… ตองใหชัดตรงนี้

รัฐธรรมนูญมุง ตัง้ ธรรมทีจ่ ะเปนหลักของสังคมประชาธิปไตย
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ ประเด็นที่สอง ในการที่จะแกไขกติกา คือรัฐ
ธรรมนูญนี่ เรามีแนวคิดมีหลักที่จะนําเสนอในทํานองไหนดีครับ
พระอาจารย: หนึง่ ก็จบั หลักใหไดวา รัฐธรรมนูญมีเพือ่ อะไร ก็เอาละ
วากันสั้นๆ เราจะปกครองแบบประชาธิปไตย มันก็ตองมีหลักมี
กติกาที่จะยึดถือรวมกัน แลวกติกาที่จะยึดถือรวมกันของสังคม
ประชาธิปไตยนี้ ก็มุงเพื่อความดีงามของสังคมเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน และเมื่อพูดใหสั้น นั่นก็คือมุงเพื่อธรรม
หมายความวา เปนหลักการของประชาธิปไตยวาเราตองมี
กติกาที่ยึดถือรวมกัน แตสังคมประชาธิปไตยก็มุงเพื่อธรรม คือเพื่อ
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ความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของสวนรวม และการที่เรามี
กติกาที่ยึดถือรวมกัน ก็เพื่อธรรมที่วานี้เอง
ถึงตรงนี้เราก็ตองมาดูละ คือ ดูวา อะไรเปนความจริงความถูก
ตองดีงามและประโยชนสุขที่พึงตองการ และหลักการวิธีการกฎ
กติกาอะไรจะใหเราลุถึงภาวะเชนนั้น นี่คือธรรมทั้งนั้น
ทีนี้ เพือ่ ใหเขาถึงธรรม เราตองใชวธิ กี ารทางปญญา ไมใชตดั สิน
หรือทึกทักวาไปโดยที่ยังไมทันศึกษาเรื่องใหจะแจง หรือเอาแตความ
เห็นของตัวเองโดยไมหาความรูใหชัดเจน
ตองยํ้าวา อันนี้ขาดมากในสังคมไทย คือ ขาดการศึกษาหาขอ
มูลใหเพียงพอ เขาที่ประชุมก็นัวเนียกันอยูกับความเห็น ชอบให
ความเห็น แตไมหาความรู สังคมไทยเวลานี้บกพรองอยางยิ่งใน
เรื่องที่วา ชอบออกความเห็น แตไมหาความรู

สมานฉันทสําคัญตอประชาธิปไตย
อีกเรื่องหนึ่ง การที่เราเปนประชาธิปไตย เมื่อมีหลักการรวม
กันนั้น เราก็มีองคประกอบอยางหนึ่งขึ้นมาดวย คือ สมานฉันท
ขอใหเขาใจวา สมานฉันทนี้ไมไดมีความหมายวาสามัคคี มัน
เปนอีกศัพทหนึ่ง
เวลานี้บางทีเราใช “สมานฉันท” สับสนกับคําวา “สามัคคี”
สมานฉันทเปนปจจัยอยางหนึง่ ของสามัคคี เปนปจจัยอันหนึง่ นะ ทีจ่ ะ
ใหสามัคคีคอื ความพรอมเพรียงเกิดขึน้ มา ยังไมใชตวั ความสามัคคี
“สมานฉันท” แปลวา มีความตองการตรงกัน ถาคนไมมีความ
ตองการตรงกัน มันก็ไปกันไมได

๔๒

๔๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ในสังคมประชาธิปไตยนั้น คนมีความตองการตรงกันรวมกัน
คือตองการธรรม ตองการความถูกตองดีงาม ตองการประโยชนสุข
ของสังคม ตองการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข แมแตในดาน
รูปธรรมก็ตองการระบบที่จะใหทุกคนมีสวนรวม ถาอยางนี้ก็มีความ
ตองการรวมกัน เปนสมานฉันท
เอ… ที่แกปญหาภาคใตกันนี่ ไมเห็นจะแสดงใหเห็นวาสอง
ฝาย หรือกี่ฝายที่เกี่ยวของ จะมีความตองการตรงกัน ไมเห็น
สมานฉันทปรากฏออกมาเลย ถาจะทําใหสมานฉันท ก็ตองไปทําให
สองฝายหรือกี่ฝายนั้นมีความตองการตรงกัน
นี่ก็คือ ตองชัดกอนวา ความตองการอะไร ที่จะตองใหมีตรง
เสมอเหมือนกัน

จะปฏิรูปการเมือง ผูรางรัฐธรรมนูญตองพัฒนาปญญา
ผูหวงสถานการ: ที่ผมเห็นในโครงสรางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ผมมองวาจริงๆ ตัวโครงสรางของรัฐธรรมนูญปจจุบันมันใชได คือมี
การตรวจสอบอํานาจกัน โดยใชกระบวนการในระบบประชาธิปไตย
เชนฝายคานตรวจสอบเสร็จ ก็ยังมีองคกรอิสระที่เขา design ขึ้นมา
หมด แตปญหาที่เกิดขึ้นคือการใชกฎหมาย
นายกฯ นี้เขามา เขารูวาองคกรอิสระจะเปนองคกรตรวจสอบ
ที่มีกําลังเขมแข็ง เพราะฉะนั้นเขาก็สงคนเขาไปหมดเลย มันเลยทํา
ใหองคกรอิสระเปนหมันไปหมด ตรวจสอบอะไรเขาไมไดเลย
ผมเขาใจวาโครงสรางของกฎหมายมันดีอยูแลว แตวาคนใชนี่
เนื่องจากเขาใชวิธีการ ใชสิ่งที่ตัวเองมีอยูทุกวิถีทางที่จะทําใหองคกร
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ตรวจสอบนี้มันออนแอลง ทีนี้ ตรงนี้ถาจะแก ผมก็ไมรูจะแกอยางไร
เหมือนกัน มันอยูที่สํานึกของคนใชกฎหมายเสียแลว
พระอาจารย: เอาละ ตรงนี้มี ๒ ประเด็น
ประเด็นหนึ่ง ก็คือ ตามที่คุณวามานั้น ตัวคนที่เขาไปเกี่ยวของ
ในระบบและในกระบวนการนี้ทั้งหมด แตละคนไมเปนธรรมาธิปไตย
เริ่มตนพอคิดนะ เจตนาก็ไมดีแลว คือคิดจะเอาองคกรอิสระมาเปน
เครื่องมือสนองเจตนาในการหาผลประโยชนหรืออะไรก็แลวแตของ
ตนเอง นี่ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย และในพวกองคกรอิสระนั้น เสียงที่
เปนมติออกมา ก็ตัดสินใจไมเปนธรรมาธิปไตย
ทีนี้ สอง มันก็เปนบทเรียนแสดงวา การวางกลไกที่จะปองกัน
การรวบอํานาจยังไมรัดกุมดีพอ ก็ตองไปคิดหนักละ
หมายความวา โครงสรางทั่วไปนี่นับวาดีพอสมควร ในการที่
วาใหมีกระบวนการตรวจสอบ มีองคกรอะไรตาง ๆ มาคานมาดุล
แตกลไกที่จะปองกันไมใหมีการเขามากุมอํานาจยังไมดีพอ ก็ตอง
สรางกลไกนี้ขึ้นมา นี่แหละตรงนี้คือจุดออน
หมายความวา ผูวางรัฐธรรมนูญก็ตองยอมรับตนเองวาตัวนั้น
มองไมถึงในบางเรื่อง เชนไปไวใจในแงนั้นๆ เกินไป แลวในเรื่องบาง
อยางก็มองดวยสายตาที่ตัวศึกษามาแบบตะวันตก ไมไดมองเห็น
แลวก็ไมไดคิดใหทัน ตอลักษณะนิสัยจิตใจของคนไทย ที่จะเอามา
ใชในการวางกลไกในระบบนี้ เพื่อจะใหรับมือกันได
เลยกลายเปนวา ไหวพริบปฏิภาณนิสัยของคนไทยไปเอา
ประโยชนจากระบบแบบฝรั่งนี้ได คือไป exploit เลย
นี่ก็แสดงวา พวกคนที่จะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ตองพัฒนาปญญาของตนเองใหเพียงพอ
เรื่องนี้ตองยอมรับความจริง และไมประมาทกันใหมาก มันไม
เฉพาะความรูไมทันลักษณะจิตใจนิสัยคนไทยเทานั้นหรอก ความรู
เกี่ยวกับพื้นฐานของสังคมไทย และรากเหงาของอารยธรรมใน
ดิ นแดนแถบนี้ ตลอดจนสภาพปจจุบันที่เปนปญหา ก็ตองศึกษากัน
ใหเพียงพอ

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

ตัง้ แตเลือกตั้ง ยันรางรัฐธรรมนูญ ยังยากจะหวัง?
ผูหวงสถานการ: อยางตอนรางรัฐธรรมนูญ สสร.มีที่เรียนมาจาก
หลายชาติ มีทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ก็ตีกัน ตางคนตางเสนอ
โครงสราง
พระอาจารย: นี่ แ หละที่ ว  า มี อั ต ตาฯ ต า งคนเข า มาต า งก็ มี
อัตตาธิปไตย ถือตัววาตนเองจบจากไหนๆ ก็เหิมไปบาง สงวนทาที
ดวยกลัววาตัวจะเสียทาบาง หรือจะเสียหนาแกพวกโนนนี่ เมื่อมี
อัตตาธิปไตยแรง ก็เลยทําใหการทํางานไมไดผลดี
ถาคนอยูกับปญญาที่มุงธรรม คือเปนธรรมาธิปไตยจริง จะได
ผลมาก คือไมถือตัว เมื่อเปนธรรมาธิปไตยก็มุงใหไดผลที่จะถึงธรรม
ก็แลวกัน คือจุดหมายมุงอยูที่จะหาความจริงความถูกตองดีงามและ
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ประโยชนที่แท เมื่อหาธรรม ก็หาปญญา เมื่อตองการธรรม ก็ตอง
เสริมสรางปญญา ตอนนี้ คุณมีคําแนะนําอยางไร ฉันฟงหมด
ถาคนมีธรรมาธิปไตยอยางนี้ ก็หมดปญหา เพราะจะไมมาถือ
พรรค ถือพวก ถือกลุม ถือแหลง ถือสถาบันอะไร แตมุงหามุงรูมุงให
ถึงธรรม เพื่อเอาธรรมเปนหลักเปนเกณฑในการตัดสินใจ เลยขาม
พนการถือตัวถือพวกไปไดหมด
เพราะฉะนั้น เกณฑตัดสินใจจึงสําคัญที่สุด ตั้งแตชาวบาน
เริ่มดวยการเลือกตั้ง ก็เอาผลประโยชนที่ ส.ส. มาใหเปนเกณฑตัด
สินใจ เมื่อเปนอยางนี้ เกณฑตัดสินใจในการเลือก สส. ก็ไมเปน
ธรรมาธิปไตยแลว แตจมกันอยูแคอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย ไป
ไมถึงธรรมาธิปไตย ที่เปนหัวใจของประชาธิปไตย
ขึ้ น มากระทั่ ง ผู  ร  างรัฐธรรมนูญ ถาติดอยูแคยึดตัวตนเปน
อัตตาธิปไตยบาง หวั่นไหวไปตามแรงกดดัน มีอาการที่จะทําเพราะ
เอาอกเอาใจ จนบางทีถงึ ขัน้ ทีอ่ าจจะลวงภยาคติ เปนโลกาธิปไตยบาง
เจอปญหาของรัฐธรรมนูญทีร่ า งเสร็จมา แตมไิ ดเจริญปญญาจากบท
เรียนของปญหานัน้ เทาทีค่ วร จึงไปไมถงึ ธรรมาธิปไตยบาง ถาอยางนี้
รัฐธรรมนูญที่ดีและการปฏิรูปการเมืองก็หวังไดยากที่จะเปนจริง
แมเปนถึงจักรพรรดิ ซึ่งปกครองคนเดียวดวยซํ้า ทานยังบอก
วาตองเปนธรรมาธิปไตย ถาจักรพรรดิใชเกณฑการตัดสินใจเปน
อัตตาธิปไตย ก็จบเหมือนกัน เกณฑตัดสินใจของจักรพรรดิก็ตอง
เปนธรรมาธิปไตย
เมื่ อ ประชาชนทุ ก คนมามี ส  ว นร ว มในสั ง คมประชาธิ ป ไตย
ประชาชนแตละคนนั้ นก็ตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เพื่อให

๔๖
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ประชาธิปไตยเปนจริงขึ้นมา

สังคมไทยเสื่อมทรุดหางไกลจากธรรมาธิปไตย?
ผูหวงสถานการ: มันสัมพันธกัน อยางที่วา นายกฯ นี้เขาพยายามใช
อุบายตางๆ มาครอบงํา เพื่อเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหเปนบริโภค
นิยม ใหอยูภายใตการครอบงําของเขา…
พระอาจารย: นี่ ก็อยูในหลักที่วามาทั้งนั้นแหละ ในเมื่อคนไมมี
หลักเกณฑในการตัดสินใจ มันก็ไปตามกระแสหมด ตอนนีป้ ระชาชน
จับหลักอะไรไมได มันพราไปหมด

ผูหวงสถานการ: ทักษิณทําสังคมใหกลายเปนสังคมใหมแบบทักษิณ
ทุกแงมุม

พระอาจารย: คงหมายถึงคําที่มีใครคิดขึ้นวา Taksinization?
ผูหวงสถานการ: ทีนี้ วาตามหลักการศึกษา โยนิโสมนสิการที่จะให
เปนธรรมาธิปไตยมันเกิดยาก เพราะนายกฯ นี้ เขาไปสรางสิ่งแวด
ลอมใหเปนปาปมิตรไปหมด มันไมมีกัลยาณมิตร
พระอาจารย: นี่จะกลายเปนการขยายขอบเขตของเรื่องจนกวาง
เกินไป แลวก็เปนการขยายพวงไปกับปญหาตัวบุคคล ในที่นี้จะไมใช
เวลากับการวิจารณตัวบุคคล และไมขยายขอบเขตของเรื่องออกไป
อีกละ เวลาก็ลวงไปมากแลว
เอาเปนวา ทั้งหมดนี้ พูดรวมๆ ก็จับเขาหลักการพื้นฐานที่
งายๆ ชั้นเดียวเชิงเดียวกอน บอกไปไดเลยวา ทุกคนตองตัดสินใจ
โดยเอาธรรมเปนหลัก พอคนมีหลักและอยูกับหลักได ก็ไมถูกลากไป

๔๗
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๔๘

และเริ่มรักษาตัวได
ทีนี้ ธรรมะคืออะไร ก็พูดงายๆ กอน อยาเพิ่งไปพูดลึกซึ้ง เอา
แควา ธรรมะ คือความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนสุขที่แท
ลองถามซิ ว  า ที่คุ ณจะตั ด สิ น ใจเลื อ กนี้ ถ า ตกลงจะเป น
ธรรมาธิปไตย คุณเห็นวาเขาเอาผลประโยชนมาใหแลวก็ชอบเขา
อยางนี้เปนธรรมาธิปไตยหรือเปลา ถาคุณจะเลือกใคร คุณรูจักเขา รู
ขอมูลที่เกี่ยวของดีแลวหรือยัง แลวถาจะเอาความถูกตองดีงามและ
ประโยชนสุข เราคิดถึงประโยชนสุขของคนสวนใหญ หรือมองแค
ประโยชนของตัวเอง อะไรอยางนี้ ตองชี้กันงาย ๆ ถามไปไดทันทีเลย

ผูหวงสถานการ : กรณีเลือกตั้งนี่นะครับ สมมติวาที่หนวยเลือกตั้งนี้
๓-๔ พรรคนี่มันเลวหมด จะทําอยางไรครับ
พระอาจารย: ก็เอาที่เลวนอยที่สุด - นี่พูดไปตามหลัก ที่จริง เมื่อ
เขาใจดีแลว จะเอาธรรมาธิปไตย ก็ตัดสินใจไดเองในขอบเขตที่
กฎหมายบัญญัติไวนั่นแหละ ปญหาก็อยูที่วา เรื่องเลือกตั้งนี่ ปญหา
หมักหมมหนัก ก็ปลอยกันมาจนเสียหมดแลว คงตองแกกันใหญ
ฟงที่พูดที่ถามมานี้ เหมือนวาสังคมไทยนี้เสื่อมทรุดลงไปจาก
ธรรมะอยางหนัก ในสภาพที่เสื่อมอยางนั้น ก็สอวาคนแทบไมเอา
ธรรมาธิปไตยกันแลว และก็เปนเครื่องบอกดวยวา การฟนฟูหรือการ
กาวไปสูประชาธิปไตย จะเปนงานที่หนักหนาสาหัส

๔๘

-๖-

หนทางสูประชาธิปไตยที่เปนธรรม
จะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม ธรรมาธิปไตยก็ตองมา
ผูหวงสถานการ: ขออนุญาตสรุปสถานการณเพื่อจะตัดสินใจ คือ
ตอนนี้สถานการณมันเลยขั้นที่วาไปแลว โดยสวนตัวผมเองไมคิดจะ
เคลื่อนไหวตอนนี้
แตมีพระกับมีคนคนหนึ่งที่เคยรวมงานกัน เขามาบอกวา ชาว
พุทธควรจะรวมแสดงความเห็น ควรจะเขามามีบทบาท เพราะวา
เปาหมายของชาวพุทธของเราก็คือ ปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองนี่ตอง
ใหเปนการปฏิรูปอยางแทจริง ปฏิรูปใหทั้งระบอบของประชาธิปไตย
มีคุณสมบัติของธรรมาธิปไตยใหได เกื้อหนุนสิ่งที่ผมเสนอไปนั้น
เขาบอกวา ถาอยางนั้นคุณตองไมตกขบวน เราตองแสดง
ความเห็น ทีนี้จะแสดงความเห็นอยางไรที่จะบอกวาเราก็มีสวน
แตตอนนี้อยางที่วา สถานการณมันสุกงอมเลยขั้นนั้นไปหมด
ตางคนตางใชอบุ ายเอาชนะกัน เพราะฉะนัน้ ผมวา ทามกลางฝุน ตลบ
เราออกไปนีม่ นั ตองโดนมองไมแงใดก็แงหนึง่
ทีนี้ใจผมเองผมก็อยากจะใหแนนอนกอนวาจะไปทางไหน คือ
ใจจริงผมอยากจะทาทายตรงที่วา ถาเกิดปฏิรูปการเมืองเที่ยวนี้ เลิก
กรอบตะวันตกทั้งหมด ไมตองไปคิดในกรอบรัฐศาสตรตะวันตกทั้ง
หมด คิดของเราใหดีที่สุด
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๕๐

ถาเอาความเห็นของผม คิดวา เรื่องหลักอธิปไตย ๓ เรา
สามารถจะประยุกตเรื่องธรรมาธิปไตย มายกระดับประชาธิปไตย
คือตัวโครงสรางเองก็ทําไดครับ ตัวโครงสรางและกลไกนี่ออกแบบให
เอื้อตอธรรมาธิปไตย
พระอาจารย: พูดไปพูดมาก็วนกลับมาที่เกาอีก บอกแลววา มันจะ
สับสนและก็คลุมเครือ และคนจะยุง แลวก็กลายเปนวา พอพูดไปๆ
มันเหมือนกับมีระบบอีกระบบหนึ่ง เรียกวาธรรมาธิปไตย แลวจะ
ปรับประชาธิปไตยใหเปนอยางนั้น ก็ยิ่งยุงใหญเลย แลวเขาจะถาม
วา จริงๆ แลว ระบบธรรมาธิปไตยมันเปนอยางไรนะ คราวนี้ก็ยุงละ
ระบบธรรมาธิปไตยมันไมมี การปกครองคณะสงฆก็ไมมีชื่ออยางนี้

ผูหวงสถานการ: ไมใชระบอบ ผมไมเคยเขียนคําวาระบอบ
พระอาจารย: ไมใชก็ไมใช แตตามวิธีที่พูดนั้นก็คือจะไปปรับระบบ
ประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย

ผูหวงสถานการ: ยกระดับขึ้นมาใหถึงขั้นที่มีคุณสมบัติธรรมาธิปไตย
ทุกสวนที่เกี่ยวของในประชาธิปไตยยกระดับขึ้นมา…
พระอาจารย: อันนี้ก็ไดพูดถึงแลว มันไมชัดหรอก ตองแยกแยะให
ชัด ประชาธิปไตยนั้นก็ใหเปนประชาธิปไตยที่มันถูกตอง มันก็เปน
ประชาธิปไตยที่เปนธรรมเทานั้นเอง แลวในประชาธิปไตยที่เปน
ธรรมนั้น ก็ตองมีธรรมาธิปไตยเปนแกน
ใหธรรมาธิปไตยเปนแกนของประชาธิปไตย ก็คือ คุณตองตัด
สินใจดวยธรรมาธิปไตย เพราะวาในประชาธิปไตยนั้น ไมวากิจกรรม
ไหนก็มีการตัดสินใจทั้งนั้น ถูกไหม?

๕๐

๕๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

การตัดสินใจนี้เปนเรื่องสํ าคัญที่สุด เพราะวาในการทํ าทุก
อยางตองมีการตัดสินใจทั้งสิ้น จะเดินหนา จะขับเคลื่อนไปได ตอง
อาศั ย การตั ด สิ น ใจทั้ ง นั้ น เราก็บอกเลยวา ในทุกกิ จ กรรมของ
ประชาธิปไตยนั้น ใหมีการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย หรือตัดสินใจ
อยางเปนธรรมาธิปไตย
เมือ่ วาถึงการปกครอง เราก็พดู ใหเต็มวา การใชอานาจตั
ํ
ดสินใจ
นี้ เปนแกนของระบบการปกครอง เมือ่ จะใหเปนระบบประชาธิปไตย
ก็เอาการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเปนเกณฑ
เปนอันวา คุณตองตัดสินใจในทุกกิจกรรมของประชาธิปไตย
ดวยธรรมาธิปไตย ก็เทานั้นแหละ

ปญหามีแควา ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้ ไมเปนธรรม
ผู ห วงสถานการ : ที่อาจารยพูดนี่เขาใจครับ มันใหคนเปนคนที่มี
ธรรมาธิปไตย มีเกณฑที่จะเอามาใช เอาธรรมาธิปไตยเปนเกณฑใน
การตั ด สิ น ใจ แต ที นี้ ก ลไกต า งๆ ทั้ ง หลายตามกรอบความคิ ด
ตะวั น ตกละ...
พระอาจารย: อันนั้นเราแยกศัพทไปเลย อยาไปยุง อยาไปปน อยา
เอาคําวาธรรมาธิปไตยไปใชปะปนกับศัพทของเขา เดี๋ยวมันจะไป
สับสนแมแตกับคําวาประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ที่มีการตกลง
วาประเทศไทยเราก็เอาดวย เราตองชัดแมแตวาประชาธิปไตยนั้น
เราเอาประเภทไหน แลวมันเปนอยางไร เมื่อตกลงใชแลว ก็ให
ประชาธิปไตยนั้นเปนธรรม เทานั้นแหละ
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๕๒

ผูห ว งสถานการ: ทีท่ า นอาจารยวา ประชาธิปไตยที่เปนธรรมนี่ แตกลไก
ที่พัฒนามา มันมีประวัติศาสตรความเปนมาของมัน ซึ่งของเราถูก
ครอบดวยความคิดตะวันตก
พระอาจารย: ก็นั่นนะซิ

ผูหวงสถานการ ๑: อาจารยเสนอแนวคิดวาใหลมของตะวันตกหมด
ผูหวงสถานการ ๒: ไมใชลม
ผูหวงสถานการ ๑: คือผมคิดวา การที่เขาไปเรียนทางตะวันตกมาแลว
เอามาเปนแนวคิด มันไมใชวาผิด
ผูห ว งสถานการ ๒: มันโดนครอบงําไง ไมคดิ ตอวาจะทําอยางไรใหมนั …
ผูหวงสถานการ ๑ : อันนั้นเปนอีก step หนึ่ง แตการที่เขามีประสบ
การณไปเรียนฝรั่งเศส ไปเรียนอเมริกา ไปเรียนอังกฤษมา แลวเอา
วิธีการพวกนั้นมาเปนตุกตา เอามาเปนแบบนี้ ผมคิดวาไมผิด เพียง
แตวาจะเอามาปรับอยางไรใหเหมาะสมกับเรา เหมาะสมกับสภาพ
ของเรา
พระอาจารย: ก็นี่แหละ สรุปลงดวยคําวา “ใหประชาธิปไตยที่นํา
มาใชมันเปนธรรม” ไมรูละ คุณจะเอาแบบไหนก็ตาม แตตองใหมัน
เปนธรรม เพราะประชาธิปไตยที่จัดกันอยูในปจจุบันนี้ไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ : นี่ มันอยูแคนี้แหละ ไมใชไปสรางความคิดเรื่องระบบ
ธรรมาธิปไตยขึ้นแลวก็มางง

ผูหวงสถานการ ๑ :

ในประเด็นเรื่องธรรมาธิปไตยนี้ แมจะเปน
เผด็จการ แตถาตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ก็ดี ถูกไหมครับ ถา

๕๒

๕๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อยางนี้คือ ไมอยูแคระบบ มันอยูที่การตัดสินใจ
พระอาจารย: อันนี้ตองวาเปนขั้นๆ คือ ระบบเผด็จการมันก็เปน
ธรรมาธิ ป ไตยได เป น อั ต ตาธิ ป ไตยได เป น โลกาธิ ป ไตยได
คณาธิปไตยก็เชนเดียวกัน ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน แตตกลง
ตอนนี้เราเอาระบบประชาธิปไตย
เมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตย ก็ใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และสวนรวมทีจ่ ริงทีแ่ ท ก็คอื สวนรวมในการตัดสินใจ โดยมี
อํานาจตัดสินใจดวยเชนเดียวกันทุกคน (ถาบอกวามีสว นรวม แตไมมี
อํานาจตัดสินใจดวย แลวสวนรวมนัน้ จะเปนจริงไดอยางไร)
เมือ่ ทุกคนมีสว นรวมในการตัดสินใจ เราบอกวาทุกคนนัน้ ตอง
เปนธรรมาธิปไตย ดังนัน้ ทุกคนตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

ผูหวงสถานการ: ชัดครับ ชัดเจนมาก
พระอาจารย: เขาใจนะ
ผูหวงสถานการ: ไมหลงแลว ไมหลงประเด็น
พระอาจารย: แลวมันจะแยกกันชัดไปเลย ไมตองมาสับสนกันอีก
คือไมตอ งเอาศัพทและแนวคิดไปปะปนกัน ไมเอาคําวา ธรรมาธิปไตย
ไปปนกับประชาธิปไตย ใหผิดตําแหนงผิดที่
เราบอกไดเลยวา คุณจัดการประชาธิปไตยใหเปนธรรมนะ
เวลานี้ประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวจะยกตัวอยางก็ได เชนวา คุณ
ไปยึดติดความคิดของตะวันตก เอาของเขามาเฉย ๆ โดยทีไ่ มไดรจู ริง
เราไมไดวาของตะวันตก ตะวันตกก็มีดีเยอะ แลวที่ดีนั้นบาง
อยางก็เอามาใชได บางอยางก็ไมเขากับสภาพแวดลอมของเรา มัน

๕๓
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๕๔

เหมาะกับของเขา อันนี้ก็วาไป มั นเปนสวนของการอธิบายราย
ละเอียด แตจะอยางไรก็ตาม เมื่อจัดลงตัวแลวก็คือ ใหมันเปนธรรม

ที่จะปฏิรูปการเมือง ก็แคจะทําประชาธิปไตยใหเปนธรรม
ผูห ว งสถานการ: นีค้ วามเห็นของผมเดิม อยางทีว่ า องคความรูย งั ไมชดั
คือผมอยากมีคณะทํางานซึง่ …
พระอาจารย: อันนีไ้ มเปนไร เปนรายละเอียด เปนเรือ่ งขัน้ ปฏิบตั กิ าร

ผูหวงสถานการ: ใจจริงผมไมอยากเผยแพรตอนนี้ สถานการณตอนนี้
ดูวา เราก็ไมรู จะเปนการเขาไปแทรก ตอนนี้การนําเสนอคิดวามัน
เสี่ยง มันไมคุมกับผลที่จะได
พระอาจารย: มันวาไดเปนขั้นตอน ในแงของการลงลึกที่เปนราย
ละเอียดก็วากันอีกขั้นหนึ่ง แตในแงที่จะพูดรวมๆ ตอนนี้เราพูดได วา
ประชาธิปไตยทีเ่ ปนอยูต อนนีม้ นั ไมเปนธรรม เราพูดไดไหม ก็พดู ไดนี่
มันเห็นชัดๆ อยู เรายกปญหาขึ้นมากอนก็ได โดยชี้ใหเห็นวา เพราะ
อยางนี้ๆ เราจึงบอกวาประชาธิปไตยที่เปนกันอยูนี่มันไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ: สถานการณตอนนี้เขาไมสนใจเรื่องจะปฏิรูปการ
เมือง มันยังไมถึงขั้นที่จะ…
พระอาจารย: ไมใชอยางนัน้ นี่เราพูดถึงปญหา คือสภาพบานเมือง
ทีม่ ีอยู จะเปนรัฐบาลหรืออะไรก็แลวแต ทีท่ าอะไรต
ํ
างๆ ซึง่ เปนตัวปญหา
เราอาจจะพูดเริ่มไวกอน แตตองเปนคําพูดที่ชัดจะแจงลงไป
เรารับสมอางเขาก็ได เราไมจําเปนตองไปพูดเอง นี่นะ ใครๆ ก็เห็น
กันอยู ที่เขาพูดกันอยูนี่ ที่เขาวากันอยูนี่ พูดกันสั้นๆ ก็คือเขาบอกวา

๕๔

๕๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ประชาธิปไตยมันไมเปนธรรม
เราพู ด ไปเลยว า ที่คุ ณ ว า กั น อยู  นี่ คุ ณ ยอมรั บ แล ว ว า
ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้ไมเปนธรรม จริงไหม
แลวที่วาจะปฏิรูปการเมืองกัน ดูเหมือนเปนเรื่องใหญโตนั้น ก็
คือ และก็แค จะแกปญหาประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรม โดยจะทําให
มันเปนประชาธิปไตยที่เปนธรรม ใชไหม

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

ผูหวงสถานการ : ผมคิดวาเอาตรงนี้จุดนี้ออกไป ถาประชาธิปไตยตัง้
อยูบ นความเปนธรรม จะไมเกิดปญหา แลวเขาจะฝุน ตลบอยางไร จะ
ฟงไมฟง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง
สมมติวาเราเตือนเขาแลว แนวทางมันควรจะเดินอยางนี้นะ นี่
ดีที่สุดนะ แตไมมีใครฟงเราเลย วันหลังเมื่อมีปญหา เราก็บอกเขาได
วา เราบอกคุณแลวนะ วาคุณตองเดินทางนี้ คุณไมเชื่อ มันเลยเกิด
ปญหาอยางนี้
พระอาจารย: เราพูดไวทีหนึ่งกอนได

ผูหวงสถานการ : ถาเราพูดทีหลัง เขาจะมองวา เออ! ไอนี่มาพูด
โมเม แตเราเตือนเขาแลว ไมมีใครเชื่อเลย ไมฟงเลย คือเราพูดไว
กอนแลวไง
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๕๖

ปญหาคือ ตองใหสงิ่ ทีเ่ ราพูดนี่ ทีเ่ ราแนะแนวทางนี่ ตองใหเปน
ธรรมอยางทีท่ า นบอก สิง่ ทีเ่ ราพูดตองถูกตอง เปนเเนวทางทีถ่ กู ตอง
ฟงไมฟงเราบังคับเขาไมได เขาจะคิดวาเราเปนฝายไหน ไมเปนไร
พระอาจารย: แลวที่เราพูดขึ้นมานี้ เราจับเอาสิ่งที่เขาวานี่ เราไมได
วาเอง
พวกคุณกําลังพูดถึงประชาธิปไตย สรุปแลวก็คือ คุณพูดวา
ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้มันไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ: วันนี้เขาประชุมกัน เดี๋ยวเย็นนี้ ถาตกลงกันได เขา
เปลี่ยนแผนแลว … จะปฏิรูปการเมือง คือประเด็นวา ประชาธิปไตย
ไมเปนธรรม หรือวารัฐธรรมนูญทีต่ อ งแก ฝายคานพูดมานาน รัฐบาล
ไมยอม นี่ก็เพิ่งมายอมวาจะใหปฏิรูปการเมือง ใหแกรัฐธรรมนูญ
พระอาจารย: อันนั้นเปนเรื่องของเขา แตเราสรุปใหไดเลย

ผูหวงสถานการ: ความจริง ที่เขาวากันไมใชประเด็นหลักนะครับ
พระอาจารย: อาว... ก็ไมใชซิ เราสรุปใหเขา คือเขาพูดกันอยูนั่น
แตเขาสรุปไมได ไมตั้งเปนประเด็นชัดออกมา
เ ร าชี้ ใ ห เ ขาเห็ น ว า ที่ คุ ณ พู ด กั น ทั้ ง หมดนั้ น คื อ พู ด ว า
ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม จริงไหม แลวทําไมมันไมเปน
ธรรม ก็เพราะวา… อยางนั้นๆ เหมือนที่พูดกันมาแลว

๕๖

-๗-

นําธรรมาธิปไตยมาใหแกประชาธิปไตย
จับประเด็นใหชัดไว ไมวาวุนไปกับสถานการณที่สับสน
ผูหวงสถานการ: ปญหาเรื่องประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรมนี้ มันเกิดมา
นานแล ว มั น อยู  ท  า มกลางกระแสซึ่งตอนนี้ค วามรู  สึ ก ของเขาก็
ไลทรราชอยางเดียว วาทรราชมันจะไปอยางไร ถาเราไปตอนนี้ ผม
วามันไมคุม ความเห็นของผมนะ
พระอาจารย: มันอยูที่เราจะปฏิบัติแคไหน เราจะพูดแคไหน

ผูหวงสถานการ ๒: ไมไดอยูที่ระบบนะ มันอยูที่ตัวบุคคล มีฝายที่จะไล
กับฝายที่พยายามจะอยู
ผูหวงสถานการ ๑: ก็ชางเขาซี เปนเรื่องของเขาไง
พระอาจารย: นี่เราพูดหลักการ ไมไดพูดถึงบุคคล เราไมไปพูด
เรื่องใคร แลวก็ไมตองพูดมาก พูดนิดเดียว แตถาคําที่พูดมันตรง
เรื่องนะ มันหนัก พูดทิ้งไวเลย แลวไมตองไปทําอะไรมาก

ผูห ว งสถานการ: พูดไปแลว ฟงไมฟง ก็ชา งเขา แลวเราขุดขึน้ มาพูดใหมได
ผูหวงสถานการ ๒: ถาทํา ก็ทําแบบเปนแถลงการณยอๆ
พระอาจารย: ก็แลวแต อันนั้นอาตมาไมตองออกความเห็น ไปวา
กันเอง ขอสําคัญอยูที่วา จะออกในรูปไหนก็ตามแต ก็เอาสาระที่วา
นี้เปนหลักการ เปนแนวทาง พูดใหมันเขม
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๕๘

มองใหกวางใหไกล ไมมองแคคนที่อยูในวังวน
ผูหวงสถานการ: ขอผมสรุปขั้นตอนถวายทานอาจารยนิดหนึ่งครับ
คือตอนนี้เทาที่คิดดู ทักษิณจะอยูยาก แตวาจะไปโดยวิธีไหน เวลา
เร็วหรือไมเร็ว แตคิดวารุนแรง เที่ยวนี้คงจะแรงมาก
ฝายที่จะไลมันมีหลายฝายที่ไดโอกาส เพราะวาฝายที่ไมชอบ
กลุมคนที่เสียประโยชน พรรคการเมืองที่เสียประโยชน และฝายนัก
วิชาการ ซึ่งเปนกลาง และนักวิชาการพวกนี้สวนหนึ่งเคยทํางานให
ทักษิณ ก็รูตื้นลึกหนาบาง
อย างอาจารยชัยอนันตม าเขี ย นนี่ มี นํ้ าหนักมาก เพราะ
อาจารยชัยอนันตเคยเปนประธานการบินไทย ประธานการไฟฟา
ฝายผลิต อาจารยชัยอนันตก็รูขอมูลลึก ก็บอกวาการเลือกตั้งที่ผาน
มาบัตรเลือกตั้งมันพิมพหลายชุด ก็เปลี่ยนยกชุด
แลวกรณีที่ฉอฉล ใครๆ เขาก็สรุปวา ตอนแรกก็ยังไมคิดอะไร
มาก แตพอทักษิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือวา เริ่มที่จะเอาตางชาติเขามา
ครอบงําประเทศไทย ซึ่งอาจารยก็ทนไมได อยางเชนการบังคับการ
บินไทยนี่นะครับ เปดใหแอรเอเชียหลายเสนทาง และแอรเอเชีย
นายกฯ ก็ถือหุนใหญอยูในนั้นรวมลงทุนกับสิงคโปร
เวลาไปเจรจาทํา FTA กับประเทศไหน ก็ไดสิทธิพิเศษดานโทร
คมนาคม อยางบังคลาเทศกับออสเตรเลียเนี่ย แตเปนการทําลาย
รากฐาน อยางไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียนี่ พวกที่เลีย้ งวัว นมวัว
ยังตองเททิง้ เลย เพราะวามันถูก ที่ออสเตรเลียขนาดเอามาตั้งไกล
เปนหมื่นกิโล เรายังแพงกวาเขาตั้งเยอะ...
พระอาจารย: เอาละ นี่เปนรายละเอียด เปนคําบรรยายในเรื่อง
ความไม ซอื่ ตรง ไม อ ยู  ใ นธรรมะ ของนั ก ปกครองที่ มุ  ง เรื่ อ งผล

๕๘

๕๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ประโยชนสวนตัว ถาวาไปก็คงยาวไปเรื่อย
ที นี้ ต อนนี้ ก็ คื อ รวมความที่ มั นเป นอย า งนี้ เราถึ ง ใชคํ าวา
“ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม” เรื่องก็อยูที่วาตองใหคน
จับประเด็นใหได
พวกที่มายุงกันอยูนี่ บางทียังจับประเด็นไมถูกเลย ฝายหนึ่งก็
จะไลทักษิณออกใหได อีกฝายหนึ่งก็ตรงขามหรือจะตานพวกที่ไล
ไปๆ มาๆ บางทีก็จะหาทางแคเอาชนะกัน
เรื่องที่นาจะคิดกันบางก็อยางที่วา เรามองกวางระยะยาว นี่
เขาวากันไป เราไมไดเขาไปยุงดวย คุณเลนงานกันไป ถาสมมติวา
ทักษิณออกไปจริง แลวตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหม อยางนอย
ใหสติวา ทําอยางไรจะใหคนที่จะมาแทนทักษิณ ที่จะมีอํานาจใหมนี่
เขาจะไมเปนอยางนี้อีก
เราคิดเรื่องระดับนี้มากกวาที่จะมายุงกับ ๒ ฝายที่ทะเลาะกัน
ขณะนี้ เราตองมองระยะยาวกวานั้น
ที่พูดกันเวลานี้ วาทักษิณเปนอยางนี้ อยางนอยกลุมหนึ่งก็วา
ไมดี ไมไดเรื่อง จึงมาไลทักษิณ แลวตอไปจะมีหลักประกันอะไรวาผู
ที่มาแทนจะไมเปนอยางทักษิณอีก เราตองทํางานขนาดนั้น ตองให
สังคมมีทางไปที่ถูก ที่จะไดผลในระยะยาว ใหเปนประชาธิปไตยที่
เปนธรรม ซึ่งมีประโยชนจริงๆ

ผูหวงสถานการ: นี่ขั้นที่ ๒
พระอาจารย: เราตองพูดไวกอน ตองใหสติเขากอนวา คุณนี่ยุงอยู
แคนเี้ องหรือ เรือ่ งทีส่ าคั
ํ ญคุณอยาคิดแคนไี้ มได ตองใหเขารูว า เขาจะ
คิดอยูแคนี้ไมพอ เพราะวาบทเรียนมันมีอยูแลว มันก็หมุนเวียนเปน
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๖๐

วงจรกันอยูแคนี้แหละ ถาคุณทําเสร็จแลว คุณจะหมุนอยูแคนี้หรือ
เห็นคุณหมุนกันมาหลายรอบแลว ตอนนี้กี่รอบแลว นี่ตองเตือนเขา
นี่คือ เมื่อเขามัวนัวเนียกันอยู เราตองมองใหกวางออกไป จะ
เอาแคไปตกอยูในวังวนกับเขาไมได ถาเรามัวไปยุงอยูกับเขา เราก็
ไมมอี ะไรทีจ่ ะชวยจะใหแกสงั คมได ทัง้ ในมิตกิ วาง และมิตไิ กล
เปนอันวา เราตองมองกวาง-คิดไกล โดยมีใจที่ใฝสงู อยูแ ลว คือ
ใฝธรรมที่จะตองเอามาเปนแกนของระบบประชาธิปไตย อันไดแก
ธรรมาธิปไตย
แตทั้งนี้ก็ไมใชหมายความวา เราจะมองนิ่งเฉยอยู ในสถานการณอยางนี้ เราตองเตือนตองบอกตองพยายามใหแนวทางที่เปน
ทางออกอยางชอบธรรมแกเขา แตจะเตือนจะบอกอยางไร อันนี้คือ
เรื่องที่คณะผูมานี้จะตองไปคิดกัน

หายวุนเมื่อใด ควรมาจับหลักสําคัญที่เปนเรื่องกวางไกล
วันนีไ้ ดพดู กันในเรือ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตย และได
ํ
พูดถึงเรือ่ งทีถ่ อื วาเปนหัวใจของการปกครอง คือเรือ่ ง การใชอานาจ
ตัดสินใจ ซึง่ มีจดุ สําคัญอยูท วี่ า ใครมีอานาจตั
ํ
ดสินใจ คนนั้นตองตัด
สินใจดวยธรรมาธิปไตย
ทํ าไมธรรมาธิปไตยจึงมีความสําคัญตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ก็เพราะวา เมื่อเปนประชาธิปไตย อํ านาจตัดสินใจก็
อยู  ที่ ป ระชาชน เมื่ อ อํ านาจตั ด สิ น ใจอยู  ที่ ป ระชาชน ก็ต  องให
ประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง คือตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
นี่ แ หละ จึ ง ต อ งมี ธ รรมาธิ ปไตย เพื่ อ ใหป ระชาชนมี
ธรรมาธิปไตยนั้นเปนเกณฑในการตัดสินใจ

๖๐

๖๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ผูหวงสถานการ: เราเสนอคําวาธรรมาธิปไตยตรงนี้
พระอาจารย: ก็ใชนะซิ ชี้จุดใหเห็นชัด ไมใชวากันพราไปหมดจน
ไมรูวาธรรมาธิปไตยเปนอะไร เอาไปปะปนกับระบบการปกครองวุน
วายสับสน

ผูหวงสถานการ: สรุปยอๆ ขั้นตอนที่จะปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู
ประชาธิปไตยที่เปนธรรมอยางที่ทา นอาจารยวา ใหคนมีธรรมาธิปไตย
ในการตัดสินใจจริงๆ มันสามารถทํากลไกได เอามาประยุกตได
พระอาจารย: การปฏิรูป ๒ ดาน ตองบรรจบกัน
หนึง่ ดานการจัดตัง้ วางระบบ ตองจัดกลไกอะไรตางๆ ทีจ่ ะให
มัน่ ใจทีส่ ดุ วาการตัดสินใจจะเปนไปดวยธรรมาธิปไตย มีการถวงดุล
และไมใหมีการมาครอบงํา เปนตน
ดานนี้ก็ไมงายเลย การวางกฎกติกา ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงไปที
เดียว ยังมีปญ
 หาขาดพรองมีชอ งโหวและบิดเบนอยูเ รือ่ ย ซึง่ จะตอง
วางใหมกี ลไกทีจ่ ะกําหนดและกํากับใหไดผลดีอยางแนนอนมัน่ ใจ แต
ในทีส่ ดุ การทีจ่ ะใหไดธรรมรวมทัง้ ธรรมาธิปไตยในภาคปฏิบตั ิ ก็มาขึน้
ตอธรรมาธิปไตยในใจตั้งแตของคนผูบัญญัติเอง ที่จะมีคุณภาพแค
ไหน ก็เลยเปนเรื่องวนเวียน และขึ้นตอการปฏิรูปดานที่ ๒ อีกนั่นเอง
สอง ดานตัวคน ไดแกการศึกษาทีจ่ ะพัฒนาบุคคล ใหมคี ณ
ุ ภาพ
ทีจ่ ะใชเจตนาหรือเจตจํานงที่ถูกตอง ทีจ่ ะตัดสินใจโดยเอาธรรมเปน
เกณฑ ที่เรียกวาเปนธรรมาธิปไตย
ในการตัดสินใจ ถาเราไมใหการศึกษา ไมพัฒนามนุษย เมื่อ
คนไมมีความรู ไมมีปญญา ก็งอนแงนคลอนแคลน โอนเอนไปตาม
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กระแส ถูกชักจูงหรือแมแตหลอกไดงาย หรือไมก็เฮไปตามพวก หรือ
แมกระทั่งตามเสียงเลาลือ กลายเปนโลกาธิปไตย ถาไมเชนนั้นก็เอา
ผลประโยชนของตัวเองเปนใหญ ถือทิฐิของตัว หรือมองอยูแคที่ตัว
จะไดจะเปน กลายเปนอัตตาธิปไตย การตัดสินใจของคนที่ขาดการ
ศึกษา จึงมักอยูกับอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย
ในทางตรงขาม ถาคนมีการศึกษาทีถ่ กู ตอง หรือการศึกษาทีแ่ ท
แลว ก็จะเปนคนมีคณ
ุ ภาพ คือดีทงั้ ดานปญญา และดีทงั้ ดานเจตนา
ดังที่ไดยํ้าบอยๆ
๑) มีปญญาดี คือ รูเขาใจเทาทันขอมูลขาวสารสถานการณ รู
จักคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณ แยกแยะไดวา อะไรเปนความจริง
ถูกตองดีงาม ประโยชน-มิใชประโยชน เปนตน
๒) มีเจตนาดี คือ คิดสุจริต ตั้งใจดี มุงพูดจาสื่อสารและทํา
การในทางทีจ่ ะชวยเหลือเกือ้ กูลสรางสรรค เริม่ แตหมายมัน่ ทําหนาที่
ของตนใหบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ
นีเ้ ปนเกณฑอยางงายๆ ทีจ่ ะใชตรวจสอบและวัดผลการศึกษา
ดูแค ๒ ดานนีก้ น็ บั วาเพียงพอ

ใหการศึกษามีคุณภาพ
ทีจ่ ะนําธรรมาธิปไตย มาใหแกประชาธิปไตย
ผูหวงสถานการ: ปจจุบันนี้ คนดูเหมือนจะหวงกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการศึกษากันมาก
พระอาจารย: เทาทีม่ องๆ กัน จะเห็นวา คนมักบอกวาการศึกษา
เวลานีเ้ นนดานปญญา ใหคนมีความรู แตพอดูกนั จริง ทีว่ า ปญญาก็
ไมคอ ยตรง มักเอาแคความรูข อ มูลในวงจํากัด บวกกับทักษะจําเพาะ

๖๒

๖๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สวนหนึง่ ทีจ่ ะเอาไปใชทางานอาชี
ํ
พ แตความมีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ
เปนตน บางทีไมไดฝก กัน
สวนดานทีส่ อง คือเจตนาหรือเจตจํานง มักจะเลือนลางหรือ
ขาดพรอง ขาดจิตสํานึกทีจ่ ะใหเจตนาตัง้ แนวมุง ไปในทางดี แทนทีจ่ ะ
มีเจตนาเปนกุศล กลับตรงขาม คือมักเปนไปในทางคิดจองหาผล
ประโยชนใหแกตน มุง จะเสพบริโภคบํารุงบําเรอ ฟุง เฟอหลงความโก
เก ฮือเฮไปตามกระแส มีความคิดผิวเผินแคสนองคานิยม ตอกยํากั
้ น
แตอตั ตาธิปไตย และโลกาธิปไตย
ถาตรวจสอบวัดผลออกมาอยางนี้ ก็ไมใชแควา เด็กจะสอบตก
ในการศึกษาเทานัน้ แตระบบการศึกษาเองไดสอบตกเสียกอนแลว
ถ า คนเป น ผู  ที่พัฒนาแลวดวยการศึกษา มีทั้งป ญ ญาและ
เจตนาที่ดี ก็มั่นใจไดวาเขาจะใชอํานาจตัดสินใจที่เขามีในระบบ
ประชาธิปไตย ดวยการตัดสินใจทีเ่ ปนธรรมาธิปไตย
แตถา มีพลเมืองทีข่ าดๆ พรองๆ ทางปญญาบาง ทางเจตนา
บาง ประชาธิปไตยก็ขาดๆ พรองๆ ไมมหี ลักประกัน แลวก็คงเวียน
วายอยูใ นวัฏสงสารอยางทีเ่ ปนอยูน ี้
สรุปวา ถาเจตนาดีแลว มีปญญาดวย ก็ตัดสินใจไดผลดี
ถามีปญญา แตเจตนาไมดี ก็เสร็จมัน ก็เอาปญญาไปใชหา
ผลประโยชนใหแกตัว และทํารายผูอื่น
ถาเจตนาดี แตปญญาไมมี ก็จบเหมือนกัน เพราะจะตัดสินใจ
ผิดพลาดโดยรูไมเทาถึงการณ แลวก็ไปไมรอด
นี่เปนจุดบรรจบของระบบการปกครอง กับธรรมะ คือความ
จริงความถูกตองดีงาม ที่เปนหลักทั่วไปอันหนึ่ง
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ผูหวงสถานการ: ปญญา กับ เจตนา นี่ เห็นเลยวาเปนเรื่องใหญจริงๆ
พระอาจารย: ไมใชดูแคปญญากับเจตนาในสวนของตัวเองเทานั้น
แตปญญานั้นยังมองดูรูเขาใจเทาทันเจตนาของผูอื่นทั้งหลายที่รวม
อยูในระบบประชาธิปไตยดวย เชน สามารถพิสูจนเจตนาของผูที่ใช
อํานาจตัดสินใจ ดูวาเขามีเจตนาที่เปนธรรมหรือเปลา ตรงนี้เปน
เรื่องใหญเหมือนกัน
จะเห็นวา ประชาชนไมคอยมองที่เจตนา แตไปมองที่อะไรที่
ตัวจะได ก็เลยติดอยูแคอัตตาธิปไตย
ที่จริง อยางนอยตองมองสองขั้นสองดาน เขาจะใหอะไรแก
เรา ตอนนี้คงมองแน แตเขาใหเพื่ออะไร ก็ตองมองดวย เจตนาของ
เขามุงดีเพื่อประโยชนแกประชาชนในฐานะที่เราเปนคนหนึ่งที่ยาก
จน จึงมาชวยยกฐานะ หรือวาเขามุงอะไรอีก และอะไรอีกที่วานั้น
ควรเปนที่ยอมรับไดหรือไม อยางนี้ก็เปนขอที่จะศึกษา
นีก่ ็คอื เปนเรือ่ งของคนในสังคมประชาธิปไตยทีจ่ ะตองใชปญ
 ญา
ถาไมเชนนัน้ ถึงดานเจตนาจะใชได ก็จะไมสามารถใชอานาจตั
ํ
ดสินใจ
ไดถูกตอง
ฉะนั้น จึงตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน
ผูเ ป น เจ า ของอํ านาจตัดสินใจนั้ น ทํ าการตั ด สิ น ใจด ว ยป ญ ญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม แลวตรงนี้แหละคือธรรมาธิปไตย
ตอนนี้ก็คงไมมองประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยปนกันยุงอีก
ตอไปแลว

ผูหวงสถานการ : วันนี้คงจะรบกวนทานมากไปแลว เกือบ ๒ ชั่วโมง
ขอนมัสการ

๖๔

-๘-

ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ*
“ประชาธิปไตย” เพิ่งเกิดใหมจาก democracy
ผูดูสถานการ: ไดทราบวาทานเทศนเรื่อง…
พระอาจารย: ไมมีอะไรหรอก พูดกันเรื่อง ประชาธิปไตย กับ
ธรรมาธิปไตย คณะนัน้ เขารางมาเปนแถลงการณเลยนะ สาระสําคัญ
ก็คือ จะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย
ก็ เ ลยบอกว า ต อ งพู ด กั น ให ชั ดว า ความหมายของ
ธรรมาธิปไตยคืออะไรกันแน เพราะมีการยกมาอางมาอธิบายกันจน
กระทัง่ คลุมเครือไปหมด ดังจะเห็นวา พอจะเอาเขาจริง ก็ไมจะแจง
ไมเด็ดขาดลงไป แลวคนก็ชกั จะมองในลักษณะที่เปนการเพอฝน
เรื่องเปนอยางนี้ คื อ มีการพูดกันเหมือนกับวามีระบบการ
ปกครองอุ ด มคติที่ เ รี ย กว า ธรรมาธิ ป ไตย แตเ วลานี้ เ ราเป น แค
ประชาธิปไตย จึงยังตองกาวไปเปนธรรมาธิปไตย คลายๆ อยางนั้น
อีกแบบหนึ่ง ก็มองเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนคุณสมบัติ
สูงสุดของการปกครองที่ดี จึงจะตองพัฒนาระบบประชาธิปไตยขึ้น
ไป ใหมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย
*

หลังจากมีการสนทนาในตอนคํ่าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แลว ตอมา ในวันรุงขึ้น
บังเอิญวามีผมู าเยีย่ มอีกคณะหนึง่ ซึง่ ไดปรารภเหตุการณใหญเดียวกันนัน้ จึงไดพดู ทบทวน
สาระของเรื่องธรรมาธิปไตยที่ไดพูดไปแลว เห็นวาเนื้อหาเหมือนเปนคําสรุป นาจะเปน
ประโยชน จึงนํามาลงพิมพตอทายไวดวย โดยตัดเติมตามควร
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๖๖

เดี๋ยวนี้ คนที่พูดเรื่องธรรมาธิปไตย มักจะมองในความหมาย
อยางที่วามานั้น
ความจริง ธรรมาธิปไตยมันไมใชระบบการปกครอง แตมัน
เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคน ก็เลยบอกวา นี่นะ แมแตสังฆะ
ซึ่งเปนสถาบันที่พระพุทธเจาตั้งขึ้นเอง ก็ไมมีการปกครองที่เรียกวา
ธรรมาธิปไตย คําวา “ธรรมาธิปไตย” ไมใชการปกครองที่ไหนทั้งนั้น
แมแตในคณะสงฆ แตมันเปนคุณสมบัติในตัวบุคคล
“ธรรมาธิปไตย” เปนคําเกาที่มีอยูกอนแลวในพระไตรปฎก
โดยมีความหมายของมันเองมาแตเดิม ทีนี้ชื่อของมันเกิดมาคลาย
เขากับคําใหมที่เขาคิดบัญญัติขึ้นมาไมนานนี้วา “ประชาธิปไตย” ซึ่ง
เปนการบัญญัติเพื่อใหเปนคําแปลของคําฝรั่งวา democracy
เมือ่ เปนคําบัญญัตขิ นึ้ สําหรับ democracy คําวา “ประชาธิปไตย”
ก็จงึ ตองมีความหมายไปตามคําฝรัง่ คือ democracy ทีว่ า นัน้ ดวย
ทีนี้ เมื่อเวลาผานมา คําวา “ประชาธิปไตย” มีการใชดาษดื่น
มาก จนกลายเปนวา คนรูจักคําวา “ประชาธิปไตย” มากกวาคําวา
“ธรรมาธิปไตย” พอเจอคํา “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยชักจะมองความ
หมายของมันไปในเชิงที่จะใหเขากับหรือใหอนุวัตรตามความหมาย
ของคําวา “ประชาธิปไตย”
ไปๆ มาๆ “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยจะมีความหมายที่คลุมเครือ
หรื อ สั บ สน เพราะยกขึ้ น มาพู ด ที ไ ร ก็ มั ก มี เ งาของคํ าว า
“ประชาธิปไตย” เขามาพาดผาน
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง ซึ่งมีเรื่องของการจัดตั้ง
วางระบบ มีกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรตางๆ ในการ

๖๖

๖๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ดํ าเนินการที่เปนรูปธรรม ตรงนี้ชัดวา ระบบจัดตั้งที่วานี้ไมมีใน
ธรรมาธิปไตย เพราะฉะนั้น ถาจะไปบอกใหพัฒนาประชาธิปไตยไป
เป น ธรรมาธิ ป ไตย ก็ ย  อ มมองไม ชั ด แล ว ถ า คนเข า ใจผิ ด ว า
ธรรมาธิปไตยเปนระบอบเปนระบบ ก็เลยจะยุงกันใหญ
จึงตองใหชัดวาประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวก็
ไปเที ย บกั บ ระบอบการปกครองอื่ น ๆ จะเป นระบอบเผด็ จ การ
สมบูรณาญาสิทธิราชย คณาธิปไตย หรืออะไรก็วาไป
แลวทีนี้ ธรรมาธิปไตยคืออะไรละ ออ… อันนี้ตองมาดูที่การ
ตัดสินใจของบุคคล ก็เลยตองอธิบายกันหนอย

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี
ตรงนี้ดูใหชัดนะ คือวา ในการปกครองทุกระบอบ มีองค
ประกอบสําคัญ คือ อํานาจตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกําหนดเด็ดขาด
การปกครองระบอบตางๆ ทั้งหลายนั้น เมื่อมองไปใหถึงที่สุด
ตัวกําหนดก็อยูท อี่ านาจตั
ํ
ดสินใจ หมายความวา อํานาจตัดสินใจสูงสุด
อยูท ไี่ หน การปกครองก็คอื ระบอบนัน้ จะเปนระบอบการปกครองไหน
ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ใด
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่บุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่คณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย
ตอนนี้ บานเมืองของเรานี้ ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย
อํานาจตัดสินใจก็จึงมาอยูที่ประชาชน
ทีนี้ ปจจุบนั เรามีระบอบประชาธิปไตยทีม่ ตี วั แทน ประชาชนก็
มอบอํานาจตัดสินใจนีใ้ หแกพวกตัวแทนทีพ่ วกตนเลือกตัง้ ไปนัน้ แลว
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ตัวแทนหรือผูแทน (ส.ส.) เหลานี้ ยังไปประชุมกันเลือกผูนําหรือ
หัวหนาผูบริหารขึ้นมาใหเปนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ก็ เลยเทากับไปมอบอํ านาจตัดสินใจ ใหกับคนที่เปนนายกรัฐมนตรีนั้ น
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีก็จึงเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และ
ทําการตัดสินใจในนามของประชาชน
ทีนี้ ในเมื่ออํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ เรียกไดวาเปนหัวใจ
ของการปกครองนั้น มันก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งวา บุคคลผูตัดสิน
ใจ จะใชอํานาจตัดสินใจนั้น ดวยเอาอะไรเปนตัวกําหนด หรือเอา
อะไรเปนเกณฑตัดสินใจ
นี่เราดูตรงนี้นะ ไมวาระบอบไหน จะเปนระบอบเผด็จการ
หรือเปนระบอบคณาธิปไตย หรือเปนระบอบประชาธิปไตย ในเวลา
ที่ใชอํานาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ
ถาเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงตัว เอา
ทิฐิความเห็นความเชื่อยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน เปน
เกณฑตัดสิน ก็เปนอัตตาธิปไตย
ถาตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเลาลือ หรือแมแต
ไมเปนตัวของตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วาแลวแต
พวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือ
ตอบแทนการเอื้อประโยชน ก็เปนโลกาธิปไตย
ถาเอาความจริงความถูกตองดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล
ประโยชนที่แทจริงของชีวิตและสังคม เปนเกณฑตัดสิน โดยใช
ปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟงอยาง

๖๘

๖๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

กวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหง
สติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปนธรรมาธิปไตย
ฉะนั้น ผูเผด็จการก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย
คณาธิ ป ไตยก็ เ ปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิ ปไตย และ
ธรรมาธิปไตย
ประชาธิ ป ไตยก็ เ ช น เดี ย วกั น ก็เ ป น ได ทั้ ง อั ต ตาธิ ป ไตย
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย
แตที่เราตองการ ซึ่งดีที่สุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย
ถาผูเ ผด็จการใชเกณฑตดั สินแบบธรรมาธิปไตย ก็เปนเผด็จการ
ทีด่ ี แตเรากลัววาเขาจะตัดสินใจไมรอบคอบ เพราะรูข อ มูลไมทั่วถึง
หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน
ถาคณาธิปไตยที่ไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปน
อยางดีที่สุดของคณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก
ทีนี้เราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํานาจ
ตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุด
จะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย
เพราะประชาชนทุกคนมีอํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกตั้งเลยทีเดียว
ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑธรรมาธิปไตย

ธรรมาธิปไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครัง้ สําคัญวันเลือกตัง้
พอถึงวันเลือกตั้ง เราตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เลือกใครละ
ก็ใชปญ
 ญาพิจารณาตรวจตราไลดใู หชดั ทีส่ ดุ ใครพรรคไหนเปนคนดี
มีธรรมมีปญญาซื่อสัตยสุจริตมุงทําประโยชนแกสวนรวมแนนอน ก็
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ไดตัวเลย บอกวาคนนี้เปนผูแทนของเราได
ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวาผูเลือกคงเปนอยางนั้น ถาผูเลือก
เปนคนดี ก็คงไดผูแทนที่เปนคนดี ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไวกอนวา
ผูเ ลือกก็คงจะชัว่ หรือมีคณ
ุ ภาพตํา่ มองไปไดถงึ ทัง้ ประเทศ คนชาติอนื่
มองดูที่ ส.ส. ไทย แลวบอกวา คนไทยก็คอื อยางนี้
พูดสั้นๆ วา ธรรมาธิปไตยจะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย เริ่มตั้งแตการเลือกตั้ง ซึ่ง
เปนบททดสอบการใชอํานาจตัดสินใจครั้งสําคัญยิ่งใหญ สําหรับ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ทีนี้ คนที่มีอํานาจตัดสินใจใหญที่สุด คือผูบริหารสูงสุด ใน
กรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรี เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปนผู
ใชอํานาจตัดสินใจนี้แทนประชาชน ในนามของประชาชน หรือใน
นามของประเทศชาติทั้งหมด
เพราะฉะนั้น การใชอํ านาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึ ง
สําคัญที่สุด
ถ านายกรัฐมนตรีผูทํ าหนาที่ตัดสินใจแทนประชาชนนี้ ใช
อํานาจตัดสินใจสูงสุดนั้น ดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็ดีนะซิ ก็หวังได
วาเขาจะรักษาประเทศชาติไวดวยดี และตัวเขาเองก็จะเปนรัฐบุรุษ
แตถานายกรัฐมนตรีใชเกณฑอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย
ในการตัดสินใจ แลวไมชา ไมนานนัก ประเทศชาติกม็ หี วังปน ปวนวุน
วาย และตัวเขาเองก็จะเปนอะไรทีต่ รงขามกับรัฐบุรษุ
ตอนนี้ เรามีประชาธิปไตยทีว่ า เปนระบอบการปกครองทีด่ ที สี่ ดุ
หรือเลวนอยทีส่ ดุ แลว ทําไมจึงตองมาโอดครวญแตปญ
 หากันอยูเ รือ่ ย

๗๐

๗๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เรื่ อ งก็คื อ ว า การใช อํ านาจตั ด สิ น ใจมั นไ ปไมค  อ ยจะถึ ง
ธรรมาธิปไตยกันเลย หรือวาธรรมาธิปไตยมันไมคอยจะเดนขึ้นมา
ใหเห็นชัดที่จะทําใหชื่นใจมั่นใจ
เมื่อไรๆ ก็ไดแตนัวเนียตัดพอตอวา กระทั่งทะเลาะกันอยู ที่
เรื่องอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยนั่นแหละ
บางทีทําทาจะเอาธรรมาธิปไตย แตก็อยูแคธรรมชั้นสองที่เปน
กฎคนทํา อางกันอยูนั่น ติดอยูแคนั้น ขึ้นไมคอยถึงธรรมแทที่เปน
กฎแหงธรรม ก็เลยเอาดีจริงไมได
เอาละ ระบอบประชาธิปไตยจะดีได คนตองเปนธรรมาธิปไตย
- เฉพาะอยางยิง่ ผูบ ริหารสูงสุดทีใ่ ชอานาจตั
ํ
ดสินใจในนามของ
ประชาชน จะตองทําการตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย และ
- ประชาชนผูเ ปนเจาของอํานาจตัดสินใจ แตละคนตองทําการ
ตัดสินใจขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย ที่จะเลือกผูแทนมารับมอบ
อํานาจตัดสินใจของตนไป ดวยการเลือกตั้งที่ใชเกณฑธรรมาธิปไตย
นี่แหละ มาบรรจบกันที่นี่ ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย ถา
อยางนี้จะไมสับสน ไมเชนนั้นก็ยุงอยูนี่ จะใหระบอบประชาธิปไตย
เปนธรรมาธิปไตยอยางไรดี มองไมชดั ก็เลยนัวเนียนุงนัง สับสนหมด

ธรรมาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี ชี้ชะตาประชาธิปไตย
ผูดูสถานการ: ชัดเจนมาก แตคนเราไมคอยมีหลัก ไมมีหลักคิด
พระอาจารย: มันตองชัดลงไป ขอนี้ ความนี้ หลักนี้ มันอยูตรงไหน
ที่จุดไหน ตําแหนงไหน ของเรื่องนั้นๆ ตองจับใหได ความชัดเจนนี้
สําคัญมาก ตองจะแจงชัดเจน
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ผูดูสถานการ:

ความจะแจงชัดเจนตองที่การกระทําดวย คือในการ
ที่จะทําตรงนั้นใหได
พระอาจารย: เริ่มดวยความชัดเจนในการคิด แลวก็พูดออกมาให
ชัดเจน และทําไดชัดเจนตรงจุด - คิดชัด พูดชัด ทําชัด
เรื่องนี้สําคัญจริงๆ นะ เรื่องประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตยนี้
ควรจะชัด ไมเชนนัน้ จะยุง จะมัวไปหมด และจะไมหนักแนน ไมมพี ลัง
แลวชาวพุทธเดีย๋ วนีก้ ช็ อบอางกันมากในเรือ่ งธรรมาธิปไตย
ถาไมชัด มันก็จะกลายเปนอยางที่วาเมื่อกี้ คือคนขางนอกเขา
จะมองไปในแงเปนเรื่องเพอฝน จับเอามาปฏิบัติไมได
ทีจ่ ริง แมแตคาที
ํ ใ่ ชเชิงนามธรรมวา "ความเปนประชาธิปไตย"
ทีห่ ลายคนชอบพูด ก็มคี วามหมายแคทํานองวาใจกวาง รับฟงคนอืน่
ยอมรับเสียงสวนใหญได ซึง่ ไมถงึ ขัน้ เปนตัวหลักการ แตธรรมาธิปไตย
นี้ ถาเขาใจแลว จะเห็นวาเปนตัวหลักการที่ชัดเปนแกนเลยทีเดียว
เอ… นาจะจบเสียที ถึงตรงนี้ เราตองกําชับวา นายกรัฐมนตรี
ทําหนาทีใ่ ชอานาจตั
ํ
ดสินใจแทนประชาชน ทานตองเปนธรรมาธิปไตย
ไมเชนนัน้ ประชาธิปไตยไมมที างสําเร็จ
ประชาธิ ป ไตยจะดี ไ ม ไ ด ถ า ผู  นํ าคื อนายกรั ฐ มนตรี ไ มมี
ธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตยนั้นก็จะไมเปนธรรม
ประชาธิ ป ไตยจะเป น ธรรมไม ไ ด ถ า นายกรั ฐ มนตรี ไ ม มี
ธรรมาธิปไตย
จะพูดใหหนักกวานี้ก็ไดวา
ประเทศไทยจะเปนประชาธิปไตยไมได ถานายกรัฐมนตรีไมมี
ธรรมาธิปไตย
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นี้เปนคําสรุปของที่พูดเมื่อกี้

ผูดูสถานการ:

เขาเขียนปายกันวา ใหมีจริยธรรม ใหมีอยางนั้น
อยางนี้ มันกวางๆ คลุมๆ ไมเห็นชัดลงไปอยางนี้
คําวาประชาธิปไตยก็อยางทีท่ า นชีแ้ จง แลวธรรมาธิปไตย จนถึง
อัตตาธิปไตย เรายังไมรเู ลยวา ทีจ่ ริง มันเปนเรือ่ งทีม่ าจากขางในตัว
ไมใชระบบ ประชาธิปไตยนี่คือระบอบ
พระอาจารย: ในที่สุด ระบอบนี้จะสําเร็จไดดวยตัวบุคคลนี้เอง
ผูดูสถานการ: คืออํานาจตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ…

ธรรมาธิปไตย พิสูจนนักบริหารที่ยิ่งใหญยามฝาวิกฤต
พระอาจารย: ทีพ่ ดู มานี้ เปนเรือ่ งหลักการทัง้ นัน้ และหลักการมาก
มายหลายอยาง ก็เปนเรือ่ งทีม่ นุษยเรานีแ่ หละบัญญัตจิ ดั ตัง้ วางกันขึ้น
โดยเฉพาะทีเ่ ดนก็คอื กฎหมาย ทีว่ า เปนกฎคนทํา แลวหลักการจําพวก
กฎคนทําเหลานี้ก็ออกมาในฐานะเปนตัวแทนหรือเปนสื่อของธรรม
และกฎแหงธรรมนั่นเอง คนจะตองไปใหถึงธรรมตัวจริงตัวแทนี้
คนที่รูจักยึดกฎคนทํา โดยโยงไปถึงกฎแหงธรรมได ไมหลง ไม
เฉไฉ นับวาเปนคนที่ยอดเยี่ยม
คนที่เขาถึงธรรม อยูกับธรรม โดยมีปญญารูธรรม และเจตนา
เปนธรรม จะมีความมั่นใจที่จิตไดดุล ซึ่งเปนความมั่นคงที่แทจริง จะ
ใสสวางสะอาดสงบ ไมหวั่นไหว และมีความสุขที่เปนอิสระ
ผูบริหารกิจการของมนุษย ไมวาในระดับใดๆ ก็ตาม จะเปน
เรื่องประเทศชาติ หรือหางรานบริษัท จะประสบความสําเร็จแทจริง
ได เปนนักบริหารสมบูรณ ตอเมื่อบริหารตลอดลงไปถึงกระบวน
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ธรรมาธิปไตยไมมาฯ
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ธรรมชาติที่วานี้ ใหกลมกลืนเปนองครวมที่บูรณาการทั่วตลอด
เมื่อเกิดเหตุการณราย แมจะเปนความขัดแยงที่รุนแรง ถึงขั้น
วิกฤต นักบริหารที่มุงธรรม ก็จะมองเปนโอกาสที่จะกาวไปสูความ
สมบู ร ณ ใ นการเข า ถึ ง บู รณภาพแหงธรรม เพราะจะไดสามารถ
สํารวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแงที่ยังขาดยังพรองที่จะไดแกไขจัด
ปรับใหสมบูรณ เขาจึงไมปฏิบัติการเชิงลบ ที่จะสูญเสียหรือทําลาย
พลังงานดวยการวิวาทตอกรพยายามเอาชนะภายนอก
เมื่อตั้งสติและดํารงขันติได ผานพนอารมณความรูสึกขุนเคือง
เปนตนไปแลว พอกาวสูการใชปญญา เขาจะขอบใจพวกคนที่มาชี้
โทษให แลวใชโอกาสและพลังงานในทางสรางสรรคใหเต็มที่ แลว
เขาก็จะกาวสูงขึ้นไป พรอมดวยชัยชนะแท ที่ทุกฝายไดดวยกัน ที่
ความเปนฝายละลายหายไป และทุกอยางดีขึ้น คือชัยชนะแหงธรรม
ถาตอสูเพื่อเอาชนะกัน ดวยความรุนแรงหรือเลหกลภายนอก
จะไมมีทางไดชัยชนะแทจริง เพราะความชนะที่สูญเสียธรรม ไมอาจ
เปนชัยชนะที่แท ตราบาปจะคงอยู และคงอยูยืนยาว นานกวาชีวิต
และแมแตชาติวงศของคนที่คิดวาตนชนะนั้น
ชัยชนะที่แทและยั่งยืน ตองเปนชัยชนะแหงธรรม และชัยชนะ
โดยธรรมเทานั้น

ธรรมาธิปไตยมา จะแกปญหาไดถูกทาง
ผูดูสถานการ:

ทําอยางไรดี ตอนนี้แทนที่จะคิดแกไขความแตกแยก
ดูเหมือนเขาจะยิ่งแสวงความแตกแยกใหหนักขึ้น
พระอาจารย: คนที่ขัดแยงกันเกินขีด จนกลายเปนแตกแยกแบง
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ฝ า ยทะเลาะต อ สู  จ ะเอาชนะกั น นั้ น ถ า ไม ใ ช เ พราะยึ ด ถื อ ผล
ประโยชนที่ถูกกระทบหรืออาจจะสูญเสีย หรือมีความตองการซอน
แฝงบางอยางแลว ก็มักเปนเพราะมีความยึดติดในตัวตนของบุคคล
เปนตนดวยการมองแบบคลุมๆ หรือเหมารวม ไมทางบวก ก็ทางลบ
แลวก็กลายเปนวา ถาเปนบวกก็บวกอยางเดียวทั้งตัวทั้งคน ถาเปน
ลบก็ลบอยางเดียวทั้งตัวทั้งคน ซึ่งโดยทั่วไปยากที่จะเปนจริง
คนที่แตกแยกแบงฝายนั้น ที่จริงตางก็คงมีความหวังดีตอ
ประเทศชาติสังคมของตน ถาเขามีความหวังดีเหมือนกัน แตเขามอง
เห็นตางกัน ก็แสดงวาโดยพื้นฐาน เขายังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ถาอยางนัน้ เขานาจะเอาความตางทีม่ องเห็น ซึง่ บางทีกค็ อื สวน
เพิม่ มาทําใหเปนประโยชนแกประเทศชาติของตนเทาทีจ่ ะเปนไปได
การที่จะทําอยางนั้นได ก็คือ การไมมองแบบเหมารวม ซึ่ง
หมายความวา ไมมองติดตันอยูที่ตัวบุคคล อันจะทําใหความเปน
ฝายเกิดขึ้นโดยเกาะอยูกับตัวบุคคลนั้น แตมองไปที่การกระทําของ
เขา ซึ่งจําแนกออกไปไดเปนแตละอยางๆ ทีจ่ ะเห็นไดหรือวิเคราะหได
วาดี-ราย ถูก-ผิด เปนคุณ-เปนโทษ อยางไรๆ โดยใจมุง ไปทีก่ ารแก
ปญหา และทําใหเกิดประโยชนสขุ ของสวนรวมประเทศชาติ
ทีด่ ี ทีเ่ ปนคุณ ก็ยอมรับโมทนา ทีไ่ มดี ทีผ่ ดิ ทีเ่ ปนโทษ ก็ยอม
รับตามเปนจริง แลวแกไขหรือปฏิบตั ไิ ปตามธรรม
การปฏิบัติโดยมองตามที่มันเปน และตั้งวางใจไปตามธรรม
อยางนี้ นอกจากจะแกปญ
 หา ชวยใหธรรมเกิดขึน้ แลว ก็ชว ยใหบคุ คล
นัน้ เจริญงอกงามกาวสูค วามสมบูรณยงิ่ ขึน้ ดวย
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