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(จุดบรรจบ: รัฐศาสตร กับ นิติศาสตร)

- ๑ -
เปนกลาง? กวาง และ ไกล

เขาไลนายกฯ ชาวพุทธจะมบีทบาทอะไรดี
ผูหวงสถานการ : กราบนมัสการครับ
พระอาจารย: มีอะไรหรือ?

ผูหวงสถานการ : พอดีมีเรื่องไลนายกฯ โดยสนธิกับมหาจํ าลอง ฯลฯ
ทีน้ีเราก็เปนหวงวา ถาชาวพุทธไมไดมีปฏิกิริยาที่แสดงออกอะไรบาง
ทางดานสังคม เขาก็จะมองวาพวกเราไมมีน้ํ ายา ประการหนึ่ง และ
ประการที่สอง เราคิดวา ถาเกิดมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมา ใน
การที่เราจะไปเสนอความคิดเขาไป เดี๋ยวเขาจะไมฟง ก็เลยคิดวาเรา
ควรจะมีบทบาทอะไรสักอยางหนึ่งบาง
                                                                                
* พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคํ าถามของคณะบุคคลในเครือขายองคกร
พระพุทธศาสนา ซึ่งไดเรงรุดไปนมัสการที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือตอนคํ่ า วันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ (บางทานเสนอใหตั้งช่ือเรื่องนี้ว า “ธรรมาธิปไตยไมมา 
ประชาธิปไตยก็ไมมี”)
[ถอดจากเสียงเปนตัวอักษร ดวยความเอื้อเฟอของคุณพุทธชาติ แผนสมบุญ]
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(ในพวกเรานี้) ก็มีผูใหความคิดวา เราควรจะเสนอความคิด
เรื่องธรรมาธิปไตยเขาไปในตอนนี้เสียเลย เพื่อเปนการบอกใหเห็นวา
ประชาธิปไตยมีสวนของแนวคิดที่เปนทุนนิยม ซ่ึงกอปญหาทั้งหมด 
ตอนนี้รัฐบาลก็มีปญหา เพราะวาไมมีความชอบธรรม เอาคานิยม 
ไมถูกตองมาปกครองประชาชน และการเสนอธรรมาธิปไตยก็เปน
ทางออกของการปรับรัฐธรรมนูญใหม

ทีน้ี ถาเราเกิดไปเขาฝายใดฝายหนึ่ง ก็จะเปนผลเสีย ไมวาจะ
เปนฝายทักษิณ หรือมหาจํ าลอง หรือสนธิ ก็จะสรางผลเสียใหเรา
หมด เพราะฉะนั้น ในการเสนอหลักการออกไป ก็จะเปนไปใน
ลักษณะการเสนอความคิดมากกวา จึงไดมีการทํ า(แถลงแนวความ
คิด)เปนแถลงการณข้ึนมา (อาน แถลงการณ . . .)

กราบเรียนถามทานวา ถาเราจะเสนอความคิดเขาไปในตอนนี้
จะเหมาะสมหรือเปลา
พระอาจารย: เหมาะนะเหมาะ แตตองใหเขม ตองใหเห็นชัดเจน

หน่ึง ตองชี้ปญหาใหชัดวา สภาพปจจุบันนี้มันแย และก็รวม
ท้ังที่เปนมากอนนี้ดวย

สอง ตองชีใ้หเหน็วา วธิแีกของพวกคณุนีม้นัไมพอ ยงัไมตรงจดุ
ท่ีจะใหหลดุพนจากวงัวน จึงจะไมไดผลจริงจงัยัง่ยนื

แตท่ีวานี้ ก็ตองยกมาชี้เปนอยางๆ ตองพูดใหชัดไปเลยวามัน
เพราะอะไร

เพื่อทุกกาล ไมใชเฉพาะกิจ เปนกลาง ไมใชแคกลุม
แตกอนที่จะมาพูดเรื่องนี้ อาตมาอยากจะพูดกวางๆ อีกหนอย 

คือ ทาทีท่ีวาชาวพุทธจะเขาไปในสถานะอะไร
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เราตองมองกอนวา ชาวพุทธนี่ไมใชกลุมผลประโยชน ไมใช
กลุมหนึ่งเหมือนกับกลุมอื่นๆ

พวกคนที่เคลื่อนไหวทํ าการกันอยูน้ี เขาบอกวา เขามีอุดม-
การณ เขาทํ าเพื่อประชาธิปไตย เพื่อสวนรวม เพื่อประเทศชาติ บาง
ก็ทํ าเพื่อกลุมผลประโยชนของตัว ซ่ึงก็เปนความจริงวา กลุมผล
ประโยชนในบางเรื่องก็เปนสิ่งที่ดี เชน เขาทํ าเพื่อเกษตรกร เพื่ออะไร
ตออะไร เขาไมไดทํ าเพื่อสวนตัว แตมันก็เปนกลุมหนึ่งๆ

ทีน้ีในเรื่องกลุมอยางนี้ บางทีไปมองวาชาวพุทธก็เปนกลุมๆ
หนึ่ง แลวก็จะไปโยงถึงขนาดที่วา เดี๋ยวเวลาเขารางรัฐธรรมนูญ เขา
จะไดฟงเรา จะไดเอื้อตอชาวพุทธหรือตอพระพุทธศาสนา

เราจะมองอยางนั้นไมได เพราะเรื่องของชาวพุทธ เรื่องพระ
พุทธศาสนา เปนเรื่องของธรรมะ ซ่ึงเปนของกลาง เปนเรื่องคุณ
ความดีท่ีเปนหลักการสํ าหรับมนุษยทุกคน เปนหนาที่ของคนทุกคน
ท่ีจะปฏิบัติ ไมวาเขาจะเปนนักการเมืองหรือเปนอะไรก็ตาม ยิ่งใน
เรื่องการเมืองซึ่งเปนงานสวนรวม คนจะตองตั้งมั่นในธรรม

ทีน้ี การที่มีชาวพุทธเขามาตั้งองคกรทํ างานเพื่ออุดมการณน้ัน
ก็เพื่อมาเตือนมนุษยทุกคน ไมใชมาทํ างานเฉพาะกิจแบบพวกที่จะ
มาแกไขปญหาปจจุบันของรัฐบาล ท่ีเขามาคัดคาน จะถอดถอน
นายกฯ หรือจะใหนายกฯ ออก อะไรอยางนี้ ปฏิบัติการของเขาอยาง
น้ีเปนเรื่องที่วา แมจะมีอุดมการณท่ีมุงเพื่อประโยชนสวนรวม แตก็
เปนเรื่องเฉพาะกิจ

สวนธรรมะนั้น เปนเรื่องยืนตัวระยะยาว เปนเรื่องสวนรวม
วงกวางทั้งหมด เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตาม คนก็ตองยึดถือธรรมเปนหลัก
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การที่ชาวพุทธนํ าพุทธศาสนาเขามานี่ หมายความวา เมื่อมี
กิจกรรมหรอืเรือ่งราวของสวนรวมอะไรขึน้มา เราถอืวาธรรมเปนหลัก
ส ําคญัทีทุ่กคนจะตองตระหนกัไว และตองปฏบัิตใิหถกู เราเหน็ความ
สํ าคัญอันนี้ เราจึงตองมาชี้มายํ้ าวา พวกคุณนี่อยาลืมธรรมนะ ไมวา
ใครทั้งนั้น ทุกคนตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหเปนธรรม ใหตรงตามธรรม

ไมใชหมายความวา พุทธศาสนามาเปนกลุมหนึ่ง ในบรรดา
กลุมท้ังหลายอยางเขา แตไมวาใครก็ตามทํ าเรื่องอะไรขึ้นมา ธรรมะ
ก็ตองเปนเรื่องที่เขาทุกคนตองยึดถือท้ังนั้น เราเห็นความสํ าคัญอันนี้
จึงออกมาเตือนวา น่ีพวกคุณอยาลืมนะ ปฏิบัติใหถูกนะ

เรือ่งนีต้องพดูกนัไวใหชัด เพราะเดีย๋วจะไปนกึวา เราน่ี ในนาม
ของพระพทุธศาสนา เปนกลุมผลประโยชนอะไรกลุมหนึง่

อยางนอยตองแยกแยะไดวา ท่ีเขาท ํากนันัน้เปนเรือ่งเฉพาะกจิ 
เชนเขารวมตวักนัมาในการแกไขปญหาของรฐับาล ท่ีเกดิเรือ่งตอนนี้
วาจะลาออก หรือจะยุบสภา อยางนี้คือเขาทํ าเฉพาะกิจ

ยํ้ าไวอีกวา เรื่องของธรรมะนี้เปนเรื่องระยะยาวยืนตัววงกวาง
ครอบคลุมหมด ไมวาจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น คนก็มีธรรมเปนหนาที่ 
ทุกคนนั่นแหละมีหนาที่ตองทํ าใหถูกตอง แตทีน้ีเขาไมทํ า เราก็เขา
มาเตือนเขา ใหปฏิบัติตามธรรม น่ีทาทีตองตั้งใหถูก น่ีหน่ึงละ เรื่อง
ธรรมะไมใชเรื่องเฉพาะกิจ

แลวก็อยางที่วา สอง เราไมใชกลุมผลประโยชน อยาถือวา
เออ… ฉนัเปนกลุมชาวพทุธ กเ็ขามารวมดวยนะ เวลารางรฐัธรรมนญู
กอ็ยาลมืนะ ใสเรือ่งทีฉ่นัตองการดวยนะ ซ่ึงจะกลายเปนวาเราเปน
กลุมหนึ่งที่เขามาเพื่อหาทางสนองผลประโยชนของเรา น่ันไมใชเลย
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เพราะพระพุทธศาสนาไมมีเรื่องผลประโยชนอะไรที่จะเรียกรองเอา
แตเราเพียงมาชี้ เมื่อเขาไมมองใหตรงใหถูกตอง เราก็มาบอก

มาเตือน เชนในเรื่องรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ก็เปน
หนาที่ของเขาที่เปนคนไทยทุกคน หรือทุกคนที่เกิดหรืออยู ใน
ประเทศไทย จะตองรูตองคิดตองเขาใจ และตองใหมีการบัญญัติท่ี
ถูกตอง ใหเปนความชอบธรรม ใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติ
ของเขานั่นแหละ เมื่อเขาไมใสใจ เราก็ตองเตือนใหเขารูจักหา
ความรู และใหเขารูจักใชปญญา เพื่อใหทํ าใหถูก ตองตระหนักตรงนี้
ใหดี เราไมไดเปนกลุมท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนอะไรของตัวทั้งสิ้น

ถึงเอาชนะได ก็ไรความหมาย ถาไมหลุดจากวังวน
แลวตอไป เวลานี้ ในเมื่อมันมีปญหาขึ้นมาอยางนี้ ก็เกิดมีคู

กรณีข้ึนมา ตอนนี้ก็เห็นกันวาคูกรณีเกิดขึ้นแลว กลายเปนสองฝาย 
และก็จะมีการพยายามเอาชนะกัน และในการพยายามเอาชนะกัน
มันก็จะเกิดมีการทํ าเลหกล คิดอุบายเพื่อเอาชนะกัน

ในเมื่อฝายหนึ่งมีอุบาย อีกฝายหนึ่งก็จะทํ าอุบายมาแกกัน ก็
เปนปญหาขึ้นมา เราก็ตองระวังตัว อยาตกเขาไปในกลอุบายของ
พวกนี้ หมายความวา ถาเราไปทํ าการอยูในกลอุบายที่เขาวางไว เรา
ก็ไปตกเปนพรรคพวกของฝายใดฝายหนึ่ง น่ีก็ตองระวังไว

เราตองเขาใจวา เขามาถึงขั้นที่ทํ าอุบายเพื่อเอาชนะกัน ซ่ึง
เมื่อทํ าไป บางคนก็จะลืมแมแตอุดมการณ เพราะมัวไปมุงที่จะเอา
ชนะเทานั้น

แลวทีก่วางออกไปกค็อื เมือ่มองระยะยาว ในเรือ่งประชาธปิไตย
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ท่ีมาเปนปญหากันอยูน้ี แมแตในรัฐบาลเองก็มีคนที่มีประวัติวาเคย
ร วมอุดมการณกั นม ากับพวกข างนอก เ คยเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตย เคยเคลื่อนไหวมาเอง

แตตอนนี้กลายเปนวา พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวมาดวยกัน
น่ันแหละ เชน พวก ๑๔ ตุลาฯ ขนาดชั้นนํ าดวย ท่ีไปอยูในรัฐบาล
ทํ าไมจึงกลายเปนอยางนี้ เหมือนกับวาไดละทิ้งอุดมการณไปเสีย
แลว เรื่องเหลานี้เขาวากันเอง

ไมวาเขาจะเปนอยางไรก็ตาม ท่ียกมาพูดนี้ก็ใหเห็นวา ถาเปน
อยางนั้นจริง มันก็แสดงชัดวา ยังไมมีหลักประกันอันใดที่ดีพอ ท่ีจะ
สรางและรกัษาประชาธปิไตย

เมือ่บุคคลผูมอีดุมการณน้ียงัอยูวงนอก แลวขณะที่พวกวงใน
ซ่ึงเปนรัฐบาลทํ าอะไรผิดพลาด พวกวงนอกนั้นมาแลว มาแกไข
ปญหาเสร็จสิ้นไป แลวพวกวงนอกนี้เกิดมีสถานะ กลายเปนวงในมี
อํ านาจขึ้นมา อาว... มองดูจากบทเรียนกอนนี้ และที่เปนอยูกันนี้สิ
วา มันก็อาจจะเปนอยางนั้นอีก อยางนอยมันก็ไมไดแกปญหาจริง
แตมันก็จะเปนวงจรอยูอยางนี้

ก็จึงตองมองระยะยาววา วงจรแบบนี้จะแกไขไดอยางไร เชน
วา ทํ าไมคนที่เคยเปนเจาของอุดมการณหรือรวมในอุดมการณ 
อยางสํ าคัญเหลานี้ เมื่อเขาไปอยูในสถานะแหงอํ านาจแลว หรืออยู
ในชองทางแหงผลประโยชนแลว อยางนอยทํ าไมไมสามารถไปยืน
หยัดในหลักการ ท่ีจะแมแตชวยตรึงผูนํ าที่วา ถาเขาทํ าไมถูกตอง ก็
ยันไว หรือตัวเองยังยืนหยัดอยูได

ถาอยางนี้ ในระยะยาว พวกที่เคลื่อนไหวอะไรนี้ เราก็ไวใจไม
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ได พอใครเขาไปไดตํ าแหนง ฐานะ อํ านาจ มันก็จะเปนอยางที่เขา
เองกลาววากัน หมุนเวียนอยูอยางนี้...

เพราะฉะนั้น เราจึงตองคิดแกไขปญหาระยะยาวนี้ดวย เพราะ
วาจากตัวอยางในประวัติศาสตร และแมแตเหตุการณใกลๆ ท่ียังไม
เปนประวัติศาสตร มันก็เกิดปญหาแลว น่ีตองมองอยางนี้ดวย

เปนกลาง ไมใชอยูก่ึงกลาง ไมใชครึง่ๆ กลางๆ
ชาวพทุธในทีน้ี่กค็อืเรือ่งธรรมะ เรือ่งหลกัการใหญของสวนรวม 

ซ่ึงเปนหนาทีข่องทกุคนทีจ่ะตองค ํานงึถงึหมดทัง้นัน้ เพราะฉะนั้น เรา
จะตองแกปญหาที่ครอบคลุมกวา ไมใชมายุงอยูกับคนสองพวกนั้น 
แตวาตองมองทั้ง ๒ พวกนี้ เพื่อท่ีจะใหเขาแกปญหาใหถูกตอง

เมื่อวางตัวใหถูกใหตรงอยางนี้ มันก็ไมมีเรื่องที่จะไปเขากับ
ฝายใดฝายหนึ่ง ชาวพุทธตองมองใหถูก เพื่อตัวเองจะไดวางสถานะ
ทาทีใหถูกตอง

น่ีแหละที่บอกแลววา ธรรมะเปนหลักการใหญ เปนของกลาง
ธรรมะเปนเรื่องสากลกวางขวางรวมทั่วทั้งหมด ไมเขาใครออกใคร
ท้ังนัน้ เรากถ็อืหลกัไว ใครไมทํ าตามหลกั หลกัมนักว็าคณุทัง้นัน้แหละ

ผู ห วงสถานการ: ท่ีกอนหนานี้ทานบอกวา ก็นาจะวาทั้งสองฝาย
หมายความวาอยางไร?
พระอาจารย: ก็น่ีแหละ คือท่ีวา เราไมไดวาใครทั้งสองฝาย แตมัน
เปนไปเองในตัว ท่ีวาหลักนั่นเองจะเลนงานทั้งสองฝาย คือเราวาไป
ตามหลัก แลวหลักธรรม หรือหลักการนี่ ไมวาเปนใคร คุณจะเปน
ฝายหรือไมเปนฝาย ก็อยูในนี้ท้ังนั้น ไมวาเขาจะเปนฝายไหน เขาก็
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ตองเอาตามนี้ ถึงใครจะไมเปนฝาย ก็ตองเอาตามนี้เหมือนกัน หลัก
การที่มันแท ท่ีเปนความจริง ความถูกตอง ความดีงาม คุณปฏิเสธ
ไมไดท้ังนั้น ไมวาคุณจะถือฝายหรือไมถือฝาย

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

อยางนี้แหละที่วาธรรมะเปนกลาง ใครจะเปนกลางก็ตองเอา
อยางธรรมะ แตจะตองเขาใจความหมายของความเปนกลางนี้ใหชัด

ในแงหนึง่ เปนกลาง คอืเปนของกลางทีทุ่กคนเขาถงึครอบครอง
เสพใชไดเทากนัเสมอกนั เหมอืนเวลา เหมอืนอากาศ ธรรมะก็เหมือน
เปนสมบัติของทุกคน ใครจะปฏิบัติจะใชหรือไมก็แลวแต ก็ไดรับผล
หรอืขาดผลไปตามความเกีย่วของของตน ดงัความหมายในแงตอไป

อีกแงหนึ่ง เปนกลางก็อยางที่บอกแลววาไมเขาใครออกใคร 
เชน แสดงผลตอทุกคนเทากันเสมอกัน เหมือนเวลา ๑ ช่ัวโมง หรือ 
๑ วนั หรอืเทาไรกต็าม กเ็ทากนัเสมอหนาแกทุกคน ไมเลือ่นไมรอใคร

อีกแงหนึ่ง เปนกลาง คือ ไมเอนเอียงดวยอคติ ไมถือตาม
ความเกี่ยวของสวนตัว ไมยอมตามความรูสึก แตวาไปตามหลักฐาน 
ขอมูล ขอเท็จจริง ซ่ึงนํ ามาพิสูจนความจริง

ถาพูดใหสั้นก็วา เปนกลาง คือ ของทุกคนเทากันเสมอกัน 
และตอทุกคนเทากันเสมอกัน

ท่ีตองมาพูดยํ้ าความหมายของคํ าวาเปนกลางนี้ ก็เพราะมี
การเขาใจและใชคํ านี้ในความหมายที่เพี้ยนกันบอยๆ เชนกลายเปน
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วา อยูกึ่งกลาง และครึ่งๆ กลางๆ เปนตน
เหมือนกับวา มีคน ๒ คนดื่มสุรา คนหนึ่งดื่มมาก อีกคนหนึ่ง

ดื่มนอย นายคนหนึ่งมาบอกวาเขาจะเปนกลาง โดยจะดื่มนอยกวา
คนแรก และมากกวาคนหลัง อยูกึ่งกลางระหวางสองคนนั้น

อกีตวัอยางหนึง่ เหมอืนกบัวา มคีนรายรางกายใหญโตแขง็แรง
ก ําลงัท ํารายเดก็ทีอ่อนแอกวา มคีนอกีคนหนึง่ยนืดเูฉยอยูใกลๆ  เมื่อ
ถูกถามวาทํ าไมจึงไมหาทางชวยเด็ก เขาก็ตอบวาเขาเปนกลาง

ตวัอยางอืน่ๆ เชน มคีนรายแยงชงิของจากคนเดนิทาง คนผูหนึง่
ก็ยืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง หรือมีคนผูหนึ่งเอานํ้ าสกปรกมา
เที่ยวสาดรดถนนหลวงและบานผูคน ชาวบานออกมาวากลาวและ
โตเถียงกัน ตํ ารวจคนหนึ่งมายืนดูเฉย บอกวาตนเปนกลาง

ตัวอยางเหลานี้ เห็นไดไมยากวาไมใชความเปนกลาง เปนการ
กลาวอางที่ไมถูกตอง แตในโลกในสังคมที่เปนอยูกันนี้ ก็มีการอาง
ความเปนกลางแบบนี้กันอยูเรื่อยๆ และคนจํ านวนมากก็ยังเพลิน
หลงเชื่อตามไปงายๆ จึงควรทํ าความเขาใจใหกระจางชัด

ในเมื่อธรรมะเปนกลางตอทุกคน และเปนมาตรฐานกลางดวย 
ทุกคน ทุกฝาย และแมนอกฝาย รวมทัง้ตวัเราเอง ตลอดกระทัง่ผูพดูนี ้
กต็องเอาธรรมมาตรวจสอบตนเองวา ท่ีเราพดูเราท ําอะไรอยูน้ี เราไมมี
เบือ้งหนาเบือ้งหลงัอะไร ไมมแีรงจงูใจซอนแฝง เราท ําดวยบรสิทุธิ์ใจ 
โดยมุงหมายเพื่อความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของ
สวนรวมอยางแนแท

นอกจากนั้น ปฏิบัติการที่ทํ าอยู ก็ตองชอบธรรมดวย เชน ตั้ง
จิตเมตตาตอกัน ทํ าการที่เปนสุจริต ท้ังกาย วาจา ใจ ไรความรุนแรง 
เปนแบบอยางที่ดีงามไดสืบไป



- ๒ -
ธรรมาธิปไตย กั บ หรือ ใ น ประชาธิปไตย

ประชาธปิไตย กับธรรมาธปิไตย ตองชดัวาอันไหนเปนอะไร
ทีน้ีก็มาถึงเรื่องที่อาตมาตองการจะพูด คือปญหาเกี่ยวกับ

ความชัดเจนของหลักธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย เพราะคํ า
แถลงการณแสดงแนวความคิดที่เขียนมานั้น ฟงดูเหมือนกับวาเปน
การพยายามที่จะยกระดับประชาธิปไตย ใหเปนประชาธิปไตยที่มี
คุณภาพเปนธรรมาธิปไตย ใชไหม?

ผูหวงสถานการ : ก็เปนทํ านองนั้น
พระอาจารย: เรื่องประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตย อันนี้เปนเรื่องที่
เราจะตองชัดเจนดวยนะ ไมเชนนั้นก็วนเวียนกันอยูน่ีแหละ คลุม
เครือๆ แลวคนภายนอกหรือคนทั่วไปก็จะมองวาเปนเรื่องเพอฝน จึง
ตองแยกแยะและพูดออกมาใหชัด

เทาที่พูดกันอยู คงจะพอจัดไดเปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ พูดเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนการปกครอง

ระบบหนึ่ง ประชาธิปไตยก็เปนการปกครองอีกระบบหนึ่ง แลวก็พูด
เหมือนจะใหระบบประชาธิปไตยของเขาปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไป
เปนระบบธรรมาธิปไตยนี้ แตพอพูดไป ก็ไมชัดแมแตจะแยกใหเปน
ระบบท่ีตางหากกันอยางนั้นได ก็แคคลุมเครืออยู
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แบบที่ ๒ ไมไดแยกเปนระบบที่ตางหากกัน แตจะใหระบบ
ประชาธิปไตยนี่แหละมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย แตแลวก็ไมชัดอีก
วาประชาธิปไตยที่เปนธรรมาธิปไตยนั้นคืออยางไร

ตรงนีต้องแยกใหชัดนะ ระหวางธรรมาธปิไตยกบัประชาธปิไตย
อนัไหนอยูตรงไหน เปนอยางไร และสมัพนัธกนัอยางไร

ขอถามตรงนี้ว า คณะที่มานี้คิดมุ งไวว าจะเอาแบบไหน 
ระหวางประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอยางที่พูดมานั้น คือจะเอา
แบบที่ ๑ ท่ีคลายกับถือธรรมาธิปไตยเปนระบบอุดมคติ แลว
ประชาธิปไตยจะตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปเปนระบบธรรมาธิปไตย 
หรือแบบที่ ๒ วา ประชาธิปไตยเปนระบบ สวนธรรมาธิปไตยเปน
เนื้อในหรือเปนคุณภาพ และจะพัฒนาประชาธิปไตยใหมีคุณภาพ
เปนธรรมาธิปไตย หรือจะใหเปนแบบอะไรอยางอื่นอีก
ผูหวงสถานการ: คงเปนแบบที่ ๒
พระอาจารย: ก็ยังคลุมเครือท้ังคู
ผูหวงสถานการ: ตอนทีอ่านแถลงแนวคดินัน้ ยงัคยุกนัวา ถาจะแถลง
ออกไป ตองโดนใจอยางที่ทานบอก วาเปรี้ยงไปตองสะกิดใจ ไป
กระตกุเขาวามันมีอีกแนวทางหนึ่ง

ทีน้ี คํ าวา “ธรรมาธิปไตย” มันคอนขางจะเปนนามธรรม คือ
ถาเราไปบอกวาตองธรรมาธิปไตย คนไมรูเรื่องแน

ไมมีระบอบการปกครอง ที่เรียกวาธรรมาธิปไตย
พระอาจารย: สับสนมาตลอด คือไปพูดใหธรรมาธิปไตยเปนระบบ 
แลวมันมีท่ีไหนระบบธรรมาธิปไตย ท่ีจัดตั้งวางไววาใหทํ าอยางนั้นๆ
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ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวยังมีการแยก
ประเภทวาเปนแบบไหนๆ และในประเภทที่จัดอยูน้ีก็ตองมาแจกแจง
วาจะจัดตั้งอยางไร มันมีระบบที่กํ าหนดไวหมดวา มีการเลือกตั้ง
อยางนั้นๆ มีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติอยางนั้นๆ ฯลฯ 
ตองดูตรงนี้ จึงตองชัดกอนวา ธรรมาธิปไตยเปนอะไร มันเปนระบบ
หรือเปลา

แมแตในสังฆะ การปกครองสงฆก็ไมไดมีระบบธรรมาธิปไตย 
การปกครองคณะสงฆไมไดเรยีกวาธรรมาธปิไตย ค ําวา “ธรรมาธปิไตย” 
ไมไดใชเปนแบบแผนการปกครอง

คณะสงฆของพระพุทธเจา เปนสังฆะ ซ่ึงมีระบบแบบแผนที่
จัดตั้งวางขอกํ าหนดไว เชน ในการประชุม ในการที่จะตัดสินเรื่อง
ราว ในการออกเสียง เปนตน ท้ังหมดเปนเรื่องที่มีบทบัญญัติเปน
ระบบแบบแผน

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

ตองรูกอนวา คํ าวา “ประชาธิปไตย” สมัยโนนยังไมมี แตทาน
ก็มีระบบของทานที่เรียกวาเปน “สังฆะ” และสังฆะนั้นก็เปนระบบที่
มีการจัดตั้ง เชนวาจะบวชนาค จะพิจารณาคดี จะลงมติเลือกพระ
ทํ างานวัด ก็มีการดํ าเนินการตามขอกํ าหนดที่วางไว เชนวา จะตอง
มีองคประชุมเทานั้น เริ่มตั้งแตองคประชุม ๔ รูป เปนอยางนอย แต
ถาเปนการประชุมตัดสินเรื่องสํ าคัญอยางนี้ๆ องคประชุมตองเกิน
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กวานั้น เชน กิจการอยางนี้ตองมี ๑๐ รูปข้ึนไป กิจการอยางนั้นตอง
มี ๒๐ รูปข้ึนไป ฯลฯ และในการดํ าเนินการพิจารณาดํ าเนินเรื่องให
สํ าเร็จเสร็จสิ้น จะตองมีผูเขารวมอยางนี้ๆ ตองมีใครเปนประธาน 
ตองมีผูดํ าเนินการประชุมอยางนี้ จะใชเสียงขางมาก หรือใชเสียง
เอกฉันทอยางไร ฯลฯ อยางนี้จึงจะเรียกวาระบบการปกครอง ซ่ึงใน
ทางพระไมไดมีการใชคํ าวาธรรมาธิปไตย ในเรื่องอยางนี้

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตดัสินใจ
ทีน้ี ธรรมาธิปไตยคืออะไร มันก็คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจ

ของบุคคลที่อยูหรือรวมอยูในระบบการปกครองนั้น
บุคคลที่ไปรวมประชุมสงฆ หรือไปเขารวมประชุมในกิจกรรม

ประชาธิปไตยใดๆ ก็ตามนั้น ตัวเขาเองแตละคนอาจจะใชเกณฑการ
ตัดสินแบบอัตตาธิปไตย  หรือแบบโลกาธิปไตย  หรือแบบ
ธรรมาธิปไตย ก็ได

ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ แค
เลือกต้ังน่ี ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเขาเอง

ชาวบานที่มาเลือกตั้งนั้น ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาตัวเปน
ใหญ เอาผลประโยชนของตวัเปนใหญ ตดัสนิใจลงคะแนนโดยเอาผล
ประโยชนของตัวเองเปนหลัก น่ีคือเปนอัตตาธิปไตย* อะไรจะเกิดขึ้น
                                                                                
* อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ทั้งสามอยางนี้ จะใชในแงดีทั้งหมด ก็ได 
ดังเชนในพระไตรปฎก (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖) ที่แสดงตัวอยางไวใหเห็นวา เราอาจจะตัด
สินใจไมทํ าช่ัวหรือทํ าความดี ดวยคํ านึงถึงสถานะหรือศักด์ิศรีของตน (อัตตาธิปไตย) 
ดวยคํ านึงถึงเสียงกลาวขานของผูอ่ืน (โลกาธิปไตย) ดวยคํ านึงถึงธรรม (ธรรมาธิปไตย) 
แตแนนอนวา การตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ยอมเปนขอที่ดีที่สุด
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ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตาม
กระแส ไมมีหลักของตัวเอง ตดัสนิใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก ก็
เปนโลกาธิปไตย อะไรจะเกิดขึ้น

ทีน้ี ถาชาวบานแตละคนที่จะเลือกตั้งนั้น ตัดสินใจโดยตรวจ
สอบเรื่องราว สืบคนความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใชปญญา
พิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี ประพฤติถูกตองสุจริตชอบ
ธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทํ าประโยชนแกสวนรวม แก
สังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑของความดี
งามความถูกตองนั้น น่ีก็คือเปนธรรมาธิปไตย แลวอะไรจะเกิดขึ้น

แตละคนที่มารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยาง
เชนชาวบานทุกคนที่มาเลือกตั้ง พอตัดสินใจถูกตอง แตละคนนั้นก็
เปนธรรมาธิปไตยแลว ใชไหม ถาแตละคนเปนธรรมาธิปไตยอยางนี้
ละก็ ประชาธิปไตยก็ดีไดแนเลย

ไมวากจิกรรมการปกครองระบบไหนกต็าม กเ็ปนอตัตาธปิไตย 
หรอืโลกาธปิไตย หรอืธรรมาธปิไตย ไดท้ังนัน้ แลวแตเกณฑในการ
ตัดสินใจของผูมีอํ านาจที่จะตัดสินใจ แตทีน้ี ถาเปนประชาธปิไตย ก็
ประชาชนทุกคนนั่นแหละมีอํ านาจที่จะทํ าการตัดสินใจ และในการ
ตัดสินใจนั้น แตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเอง

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

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

น่ีแหละ พอถึงตรงนี้ มันก็เปนเรื่องใหญข้ึนมาทันที คือตอง
ศึกษา จึงจะมีปญญาใหรูได

ทํ าไมการศึกษาจึงสํ าคัญนักสํ าหรับระบอบประชาธิปไตย ก็
เพราะวา คนจะตดัสนิใจดวยธรรมาธปิไตยได จะตองมกีารศกึษา ให
เกดิความรูเขาใจ ตัง้แตรูขอมลู รูความจรงิความถกูตองในเรือ่งนั้นๆ 
วาเปนอยางไร เริม่ตัง้แตตองศกึษาคนทีม่าสมคัรรบัเลอืกตัง้ วาบคุคล
น้ีเปนอยางไร มปีระวตัอิยางไร เปนคนดี เปนคนทีเ่ชือ่ถอืไววางใจได
ไหม เปนคนมีอุดมคติมีฉันทะที่จะทํ างานเพื่อสวนรวมจริงหรือเปลา

แลวก็ดูตัวเองดวยวา ท่ีเรามาเลือกตั้งนี่ ท่ีเรามาทํ ากิจกรรมนี้ 
ไมใชเพื่อประโยชนสวนตัวนะ การปกครองนี้เพื่อประเทศชาติ เพื่อ
ประโยชนสวนรวม เพื่อความถูกตองดีงาม เพื่อความเปนธรรมใน
สังคม เปนตน เมื่อพิจารณาธรรมะทั้งหมดแลวตัดสินใจบนเกณฑ
ของธรรมะนั้น เรียกวา ธรรมาธิปไตย

เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยูในเรื่องใดก็ตาม เราตองตัดสินใจบน
เกณฑของธรรมาธิปไตย เมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือธรรม
เปนใหญในการตัดสินใจทุกกรณี ถูกไหม เกณฑน้ีใชไดในทุกกิจ
กรรม ทุกกรณีเลย
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เปนอันวา ธรรมาธิปไตยนี่ ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑ
การตัดสินใจของแตละบุคคล มันอยูกับตัวเลยทีเดียว

อํ านาจตัดสินใจ คือตัวกํ าหนดระบอบการปกครอง
ผูหวงสถานการ : ธรรมาธิปไตยนี้เปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ?
พระอาจารย: จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยังเบาไป มันหนักแนนและ
จํ าเพาะเจาะชัดนอยกวาที่บอกวาเปนเกณฑการตัดสินใจในทุกกรณี

จะตองพูดกันใหชัดวา ในเรื่องการปกครองนี้ คํ าที่สํ าคัญอยาง
ยิ่ง คือคํ าวา “อํ านาจตัดสินใจ”

ธรรมาธิปไตย ทํ าไมจึงสํ าคัญ ก็เพราะมันเปนเรื่องของการใช
อํ านาจตัดสินใจ

อํ านาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองนั้นๆ ใครมี
อํ านาจตัดสินใจสูงสุด น่ันคือตัวกํ าหนดระบบการปกครองนั้น

เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย 
คือ อ ํานาจอธปิไตย (sovereignty) เปนของประชาชน

จะพูดวา อํ านาจอธิปไตยเปนของประชาชน หรืออํ านาจ
อธปิไตยเปนของปวงชน หรอืจะวาประชาชนเปนใหญในแผนดนิ กถ็กู
ท้ังนัน้ ชาวบานฟงแลวกรู็สกึภมูใิจวา ทีน้ีพวกเราเปนใหญละนะ อาจ
จะรูสึกโก แตก็ดูเหมือนจะลอยๆ อยู มันไมโยง ไมบงชี้ถึงการปฏิบัติ

ท่ีบอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคน้ีก็ยุงละ 
มันไมใชแคเปนใหญอยูโกๆ ถามัวโกกับความใหญ จะไปไมถึง
ประชาธิปไตยสักที

ถาพดูกนัแบบชาวบาน เอาตรงทีว่านีด้กีวา คอืท่ี อ ํานาจตดัสนิใจ
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(decision-making power) อันนี้จะเห็นทางปฏิบัติทันที
อยางทีว่าเมือ่กี้ อ ํานาจตดัสนิใจ เปนหวัใจของระบบการปกครอง

ใครมีอํ านาจตัดสินใจสูงสุด น่ันคือตัวกํ าหนดระบบการปกครองนั้น
ถาเปนระบบเผด็จการ ก็คือบุคคลเดียว ท่ีเรียกวาผูเผด็จการ 

หรือผูนํ า มีอํ านาจในการตัดสินใจ
ถาเปนคณาธิปไตย ก็คือหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมี

อํ านาจในการตัดสินใจ
ถาเปนประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชนมีอํ านาจในการตัดสินใจ 

หรือวา ประชาชนเปนเจาของอํ านาจตัดสินใจ
ทีน้ี ใครมีอํ านาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหคนนั้นตัดสินใจบน

ฐานของธรรมาธิปไตย คือตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย

ตดัสนิใจดวยปญญา โดยมเีจตนาเปนธรรม คอื ธรรมาธปิไตย
เมื่อเปนประชาธิปไตย หลักบอกวาอํ านาจตัดสินใจอยูท่ี

ประชาชน
เมื่ออํ านาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็ตองใหประชาชนตัดสิน

ใจอยางถูกตอง คือตองมีธรรมาธิปไตย
ก็จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน

ผูเปนเจาของอํ านาจในการตัดสินใจนั้น ทํ าการตัดสินใจดวยปญญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม และตรงนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย

ตรงนี้คือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสํ าคัญ เพราะวาอํ านาจ
ตดัสนิใจ คอืหัวใจของการปกครอง และเปนตวัก ําหนดระบบการปกครอง 
ใครมีอํ านาจในการตัดสินใจ ก็ตองใหตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย
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แตไมจบแคน้ี เมือ่กีไ้ดบอกวา การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ก็คืออํ านาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน แตระบอบประชาธปิไตยของเรา
ไมใชเปนประเภทประชาธปิไตยแบบตรง ท่ีประชาชนใชอ ํานาจเองโดย
ตรง เรามีประชาธปิไตยแบบตวัแทน เรื่องจึงมีตอไปอีกวา มีคนที่ใช
อํ านาจตัดสินใจแทนประชาชน หรือในนามของประชาชน

คนผูน้ีจะตองใชอํ านาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปาก
วา เพื่อประชาชน ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน โดยที่
วามันเปนการตัดสินใจที่เปนธรรม ก็คือตัดสินใจเปนธรรมาธิปไตย

ท่ีพูดนี้หมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํ านาจ
ตัดสินใจ แตมีคนที่ใชอํ านาจตัดสินใจในนามของประชาชน และตรง
น้ีก็คือเรามีผูนํ า ผูปกครอง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีน่ีเขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทน
ประชาชนทั้งหมด เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร 
ท่ีมอี ํานาจตดัสนิใจ ไดเอาอ ํานาจตดัสนิใจไปมอบไวท่ีนายกรฐัมนตรี

ในธรรมาธปิไตย จะเอาธรรมไหน ไวถกกันตอไป
ผู หวงสถานการ: ทีน้ีธรรมาธิปไตยของแตละบุคคลเทากนัไหมครับ 
เชน สมมติวากรณีการขายหุน…
พระอาจารย: ออ… ไมมีทางเทา แตเราเอาแคน้ีกอนวา ขอใหเขา
เอาหลัก เอาความจริง เอาความถูกตอง คือเอาธรรมนั่นเอง น่ีตอง
หนึ่งเลยนะ

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

คุณยอมรับไหมวา คุณจะมุงเอาธรรมะ เรื่องนี้มันพิสูจนไดน่ี
วา จุดหมายของคุณอยูท่ีประโยชนสวนตัวหรือไม คุณมุงจะเอาใจ
ใคร หรือแคไปตามกระแสไหม หรือจะเอาธรรมะคือความจริงถูก
ตองดีงามและประโยชนสุขที่แทท่ีจริงที่มั่นคงยั่งยืน

ทีน้ี เมื่อตัดสินใจเอาธรรม คือความจริงความถูกตองดีงาม 
เอาประโยชนสุขที่แทแลว ถาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมยังไม
ตรงกัน ก็มาถกเถียงกันได

เพื่อใหชัด ขอสรุปอีกทีวา
ทุกคนตองเปนธรรมาธิปไตย ท่ีจะตัดสินใจเลือกเอาธรรม

เหมอืนกนั แตธรรมทีต่างคนตองเลอืกเอา อาจจะไมเหมอืนกนั



- ๓ -
กฎคนทํ า ตองเพื่อ กฎแหงธรรม

ธรรมชัน้สอง ตองรองรบัธรรมชัน้หนึง่
ผูหวงสถานการ : ทีน้ีผมเกรงวา ในทางโลกมันจะไมมีขอยุติอยางใน
ทางธรรม
พระอาจารย: มี มันดูได เห็นได มันมีเครื่องเทียบเคียง ก็ดูสิวา การ
ตัดสินใจในกรณีน้ัน มีผลประโยชนของตนเองเปนตัวกํ าหนดหรือ
เปลา หรือแลวแตพวกมากลากไป แคไปตามกระแส หรือวาคํ านึงถึง
ธรรมที่เปนหลักการกฎเกณฑกติกา

พูดถึงกฎเกณฑกติกานั้น มันไมใชแคกฎเทานั้น เราตองยอม
รับวา กฎเกณฑกติกาอยางเชนกฎหมาย ก็เปนธรรมอยางหนึ่ง แต
เปนธรรมชั้น ๒

กฎหมายเปนธรรมชั้น ๒ หรือในระดับ ๒ คือในระดับสมมติ
จึงตองทํ าความเขาใจวา โดยพื้นฐานนั้น เรามุงเพื่อ "ธรรม" 

แทๆ ท่ีเปนความจริงความถูกตองดีงามตามสภาวะ หรือตาม
ธรรมดาของมัน (ท่ีวาเปนกฎธรรมชาติ)

แลวบนพื้นฐานนั้น เพื่อใหธรรมเปนไปและบังเกิดผลตอวิถี
ชีวิตและสังคมสมประสงคของเราใหมากที่สุด เราจึงพยายามตั้งกฎ
ของมนุษยข้ึนมา เพื่อรองรับสนับสนุนธรรมที่เปนกฎธรรมชาติน้ัน 
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และเราก็ยอมรับกฎของมนุษยท่ีรองรับสนับสนุนธรรมนั้น โดยเรียก
มันวาเปน "ธรรม" ดวย

น่ีแหละก็จึงมี "ธรรม" ใน ๒ ข้ัน หรือ ๒ ระดับ คือ
ธรรมแทๆ ในระดับตามสภาวะของมัน ท่ีเปนกฎธรรมชาติ 

(เชนในคํ าวา “ธรรมสรณะ”) กับ
ธรรม ในระดับสมมติ ท่ีเปนกฎของมนุษย (เชนในคํ าวา 

“ธรรมศาสตร”)
แตเราจะเห็นวา หลายครั้ง จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย

เจตนาไมซ่ือก็ตาม ปรากฏวา กฎของมนุษย ท่ีเปนธรรมจัดตั้ง 
(สมมติ) ไมตรงกับธรรมที่แทจริง ไมสื่อ ไมนํ าไปใหถึงธรรม 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 สํ าหรับคนอื่นหรือในทางสังคม ก็พอดูออก อยางที่
พูดกันวา "กรรมเปนเครื่องสอเจตนา" และในระบอบประชาธิปไตย 
เราก็ยังมีระบบและกระบวนการเพื่อจัดสรรโอกาสที่จะตรวจสอบ
และชี้แจงกันอีก
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ในธรรมาธปิไตย ถาเปนผูปกครอง ตองเอาธรรมไหน
ทีน้ีมาดูในแงการตัดสินใจ ท่ีเรามุงใหคนเปนธรรมาธิปไตย 

โดยเอาธรรมเปนเกณฑน้ัน แมวาคนจะหลุดพนจากอัตตาธิปไตยที่
เอาแตตัว และหลุดพนจากโลกาธิปไตยที่ไหลไปตามกระแสออกมา
ไดแลว แมวาเขาจะมุงเอาความถูกตองตามธรรม แตก็มาเจอปญหา
อีกวา ธรรมที่จะเอานั้นคืออะไร แคไหน เพราะธรรมสํ าหรับแตละคน 
สํ าหรับแตละกลุมชน อาจจะไมเหมือนกัน หรือไมเทากัน

เพราะฉะนัน้จงึมกีารเนนวา เมือ่ทานมาเปนผูปกครองประเทศ 
ทานจะปฏิบัติตัวอยางชาวบานไมได จะเอาแคกฎกตกิาขั้นธรรมดา
ของชาวบานหรือแคธรรมของชาวบานไมได ทานตองปฏิบัติธรรม
ของผูปกครอง ท่ีมุงเพื่อใหสังคมประเทศชาติดีงามมีความสุขความ
เจรญิ เพือ่ประโยชนสวนรวมของประชาชน ทานท ํางานเพือ่อนันัน้หรอื
เปลา หรอืทานยงัวุนวายอยูกบัเรือ่งประโยชนสวนตวั น่ีคนกม็องออก

ผู  ห  ว ง สถานกา ร  :  ถ าอย างนั้น ในส วนของธรรมาธิปไตยนี้  
ธรรมาธิปไตยของคนที่อยูในสถานะที่ตางกัน ก็จะไมเทากัน ไม
เหมือนกันใชไหม
พระอาจารย: อันนี้ ขอยํ้ าที่พูดเมื่อกี้ ยกมาพูดอีกทีวา

"ทุกคนตองเปนธรรมาธิปไตย ที่จะตัดสินใจเลือกเอาธรรม
เหมือนกนั แตธรรมทีต่างคนตองเลอืกเอา อาจจะไมเหมือนกนั"

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

แมแตธรรมอยางเดียวกันที่ตองปฏิบัติเหมือนกัน บางทีความ
จํ าเปนที่จะตองปฏิบัติ หรือความคาดหวังในการที่จะปฏิบัติ สํ าหรับ
ตางคน ก็อาจจะไมเทากัน

ท่ีวานั้นคือ โดยพื้นฐานมันเทา แตสํ าหรับคนที่ตางสถานะ เรา
ยอมใหในแงวา สํ าหรับเรื่องนี้ๆ เราไมมุงหวังจากคนกลุมน้ีพวกนี้
หรือระดับน้ีมากนัก

อยางเชนธรรมสํ าหรับพลเมืองทุกคน วาจะตองเอาใจใสทํ า
ประโยชนใหแกประเทศชาติ --

ถาเขาเปนชาวบานทั่วไป การมุงหวังในธรรมขอน้ี คือในการ
ถือธรรมะของเขา เราก็ไมคาดหวัง ไมเรียกรองจากเขามาก บางทีก็
เอาเพยีงวา เมือ่คณุท ํามาหากนิ จะเอาผลประโยชนอะไร เรากไ็มวาละ 
ขอแควา คณุอยาไปเบยีดเบยีนคนอืน่ อยาไปฆาใคร อยาไปลกัขโมย 
อยาไปละเมดิตอคนอืน่ชนดิทีม่นัชดัๆ ออกมากแ็ลวกนั สวนการที่จะ
ทํ าประโยชนอะไร เราก็อาจจะปลอยใหเปนเรื่องของตัวเขาเอง

แตถาเขาบอกวา ฉันมาสมัครเปนผูบริหาร ฉันจะมาทํ าหนาที่
ปกครองประเทศ มันชัดอยูแลววา เขาตองทํ าเพื่อความดีงามความ
เจริญของประเทศชาติ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เขาจะมาวุน
วายกับการหาผลประโยชนตางๆ ไมไดแลว เพราะมันมีธรรมของผู
ปกครองมากํ ากับอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อจะดูรวบรัด ก็บอกวา ถาเปนผูปกครองแลว คุณยึดถือ
หรือตั้งมั่นอยูในธรรมของผูปกครองไหม แลวธรรมะก็มีเปนระดับ
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เปนขั้นตอน ซ่ึงในที่สุดก็ดูเจตนาในการตัดสินใจที่วา เขาเอาธรรม
เปนเกณฑ หรือเอาอะไรเปนตัวชี้นํ ากํ าหนด

กฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ เมื่อกฎคนทํ ามีประสิทธิภาพ
ผูหวงสถานการ: ทีน้ี ท่ีผมอานในหนังสือ นิติศาสตรแนวพุทธ ของ
ทานนั้น กฎหมายที่ดีท่ีสุดคือมันเปนกฎของธรรมชาติ และก็มี
กฎหมายที่เรารางขึ้นเปนอีกระดับหนึ่งนะครับ
พระอาจารย: ก็ใชอยางนั้น เหมือนกับท่ีพูดมาแลวนั่นแหละ แต
เพื่อใหสื่อความหมายกันไดแมนยํ าชัดเจน ไมใหสับสน ตองขอใช
ถอยคํ าแบบจํ าเพาะอยางเครงครัด คือ

กฎแหงความจริงที่เปนไปตามธรรมดาของมัน เชน ทํ าเหตุ
ปจจัยอยางไร ก็เกิดผลที่สอดคลองกันอยางนั้น ถามนุษยเบียด
เบียนทํ ารายกัน เขาก็เดือดรอน อยูกันไมเปนสุข สังคมก็วุนวายไม
สงบ ถามนุษยเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เขาก็เริงรื่น อยูกันสุขสํ าราญ 
สังคมก็สงบเรียบรอย

กฎแหงความจริงตามธรรมดาอยางนี้ เรียกจํ าเพาะลงไปวา
กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ

ทีน้ี อีกขั้นหนึ่ง เราไมอยากใหคนเดือดรอน ไมตองการให
สังคมวุนวายไมสงบ แตเราอยากใหคนอยูดีสังคมมีความรมเย็นเปน
สุข และเรารูวามันจะเปนอยางนั้นได คนจะตองไมเบียดเบียนทํ า
รายกัน แตตองเอื้อเฟอชวยเหลือกัน เราก็จึงบัญญัติจัดตั้งกฎของเรา
ข้ึนมาหามกั้นคนไมใหเบียดเบียนทํ ารายกัน เชน ตราไววา ใครฆา 
ใครขโมย จะถูกลงโทษอยางนั้นๆ ฯลฯ
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กฎที่มนุษยเราจัดตั้งขึ้นมาอยางนี้ เรียกจํ าเพาะลงไปวา
กฎหมาย หรือกฎมนุษย

จะเรียกงายๆ ใหลอกันก็ได
อยางแรก เรียกวา กฎแหงธรรม
อยางหลัง เรียกวา กฎคนทํ า
ตามทีว่านีจ้ะเหน็วา เพือ่จะใหธรรม ท่ีเปนอดุมคติ (กฎแหงธรรม)

ซ่ึงเปนนามธรรม เปนศักยภาพแหงความจริงในธรรมชาติ มัน
สัมฤทธิ์ผลเปนความจริงขึ้นมาในสังคมมนุษย เราก็บัญญัติจัดตั้ง
ธรรม คือกฎหมาย ท่ีเปนกฎของมนษุย (กฎคนท ํา) ข้ึนมาใหมนุษย
ปฏบัิตจัิดการกนัได*

กฎธรรม หรือกฎธรรมชาติ น้ันมันแนนอนของมันอยูแลว แต
ปจจัยที่หลากหลายมีมากมาย มันอาจจะสอดแซงแทรกซอนเขามา
จนมนษุยตามไมทัน และท ําใหผลเกดิขึน้ไมสมประสงคของมนุษย

ดังนั้น มนุษยผูมีปญญาจึงจัดตั้งวางแผนของคนขึ้นมา เพื่อ
เอาการกระทํ าของตนเขาไปรวมเปนปจจัย ท่ีจะผลักดันกระบวน
การแหงเหตุปจจัยในกฎแหงธรรมนั้น ใหกอผลสมที่ตนประสงค
                                                                                
* ในพระพทุธศาสนา เรือ่งทีพู่ดกันอยูน้ีสํ าคัญอยางยิง่ --

ธรรมทีเ่ปนความจรงิแท ซึง่มอียูและเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่เปนกฎแหง
ธรรม ทานเรียกส้ันๆ วา ธรรม

สวนธรรมที่มนุษยบัญญัติจัดตั้งข้ึนเปนกฎเกณฑกติกาหรือกฎหมาย ที่เปนกฎของ
มนุษย หรือกฎคนทํ า ทานใหช่ือพิเศษวา วินัย

ธรรมมีอยูตามธรรมดา พระพุทธเจาตรัสรูและนํ าหรือยกมาแสดง สวนวินัยน้ัน พระ
พุทธเจาทรงบัญญัติจัดวางขึ้น เพ่ือใหธรรมสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนแกมนุษย หรือใหมนุษย
ไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม

ธรรมและวินัยรวมกัน เรียกวา ธรรมวินัย คือทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
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แผนการที่มนุษยจัดตั้งวางขึ้นนั้น จะเรียกวา กฎหมาย หรือ
กฎมนุษย หรือกฎคนทํ า ก็แลวแต ขอสํ าคัญอยูท่ีวา มันจะมี
ประสทิธภิาพใหเกดิผลดตีามทีม่นุษยตองการแคไหน กอ็ยูท่ีคณุภาพ
ของปญญาและเจตนาของมนษุยเองเปนส ําคญั

ปญญาเชื่อมโยงมนุษย ใหถึงธรรมดาที่เปนความจริงของ
ธรรมชาติ ถารูจริงทั่วตลอดชัดแจง ก็เจาะกฎแหงธรรมได

เจตนาช้ีนํ ามนุษย ไปสูจุดหมายที่ตนปรารถนา ถาชี้นํ ามุงตรง
ไปยังจุดหมายที่แท ก็อาจสัมฤทธิ์ประโยชน  แตถาเจตนาไมตรง ก็
คงวุนวาย เจตนาจึงเปนแกนหรือเปนตัวแทนของจริยธรรม

ธรรมาธิปไตยก็สํ าเร็จดวยเจตนาที่เลือกเอาธรรมเทาที่ปญญา
จะบอกใหไดน่ีแหละ

 ปญญาและเจตนาจึงเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนามนุษย

กฎหมายเปนสมมต ิแตเจตนาเปนของจรงิ
ผูหวงสถานการ: ทีน้ี ในบางเรื่อง มันเปนกฎเกณฑท่ีมนุษยคิดกติกา
กันขึ้นเอง อยางเชน ขับรถนี่ จะขับชิดซายหรือชิดขวาอะไรนี่ มันเปน
กฎเกณฑท่ีไมใชเรื่องของกฎธรรมชาติ มันก็จะเปนกฎหมายที่สมมติ
กนัขึน้มา ท่ีเราตกลงกนัในกลุมของประเทศนีว้าเราจะขบัรถชดิซาย…
พระอาจารย: แตเจตนามันมีอยู ในการบัญญัติหรือกํ าหนดใหขับ
ชิดซายหรือขับชิดขวานั้น มันมีวัตถุประสงค ซ่ึงเปนธรรมะ ก็คือเพื่อ
ความเรียบรอยในการเดินทาง ใหมันแนลงไปวาใครจะไปทางไหน

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

ผูหวงสถานการ: ทีน้ี ตรงนี้แหละครับท่ีจะเปนปญหา เพราะวาวันนี้
ถาผมเปนนายกฯ ผมบอกวา ก็ในเมื่อกฎนี้เปนกฎที่มนุษยเราสมมติ
ข้ึน แลวผมก็ทํ าทุกอยางใหถูกตามกฎนี้ ถูกกฎหมดเลย คือในกรณี
ของนายกฯ น่ี ถาเราเอาตามกฎหมาย เอาเฉพาะตัวหนังสือไปจับน่ี 
ก็ถูกหมดเลย แตถาเอาเจตนาจริงๆ ลึกๆ น่ี มันคือเขาเจตนาเลี่ยง 
โดยอาศัยกติกาที่มนุษยคิดขึ้นมา คือตัวกฎหมาย เขาเลี่ยงโดย
อาศัยกติกา ในแงกฎหมายคือความถูกตอง

ทีน้ี ในกรณีอยางนี้นะ เขาก็บอกวา อาว… ในธรรมาธิปไตย
ของผมนี่ สมมติผมเปนนายกฯ ผมบอกวาผมทํ าถูกตองแลว 
เพราะวา ในเมื่อกติกานี้มนุษยคิดขึ้น ผมก็ทํ าตามกติกาแลวนี่ 
ธรรมาธิปไตยของเขาแบบนี้จะไดหรือเปลา
พระอาจารย: ก็ไดบอกถึงหลักไวแลววา กฎมนุษยหรือกฎคนทํ า
น้ันเรามีไว เพื่อสนับสนุนใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลข้ึนมาในสังคม
มนุษย แตท่ีคณุพดูมานัน้ มนัตรงขามเลย มนัชดัอยูแลววา เขาไมได
มุงธรรมแลว แตเขามุงเอากฎหมายหรือกฎมนุษยน้ันมาสนองการ
หาผลประโยชนของตวัเอง หมายความวา เขามองทีว่าท ําอยางไรฉนั
จะได เออ… ใหกฎนีม้นัเขาทางของฉนัเถอะ ฉนักเ็อา แทนทีจ่ะนกึวา 
ทํ าอยางไรจะใหเกดิประโยชนสวนรวม

กฎมนษุยน้ันคนท ําขึน้มา เปนสมมต ิใช แตเจตนาเปนของจรงิ
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ผูปกครองตองดูแล ใหกฎคนทํ า น ําสูผลตามกฎแหงธรรม
เรื่องนี้คงตองยํ้ าตองพูดทวนซํ้ าอีก ตองขอใหเขาใจชัดใหได
อยางที่บอกแลววา กฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํ าน้ี เรา

บัญญัติจัดตั้งหรือตราขึ้น เพื่อใหกฎแหงธรรมสัมฤทธิ์ผลเปน
ประโยชนแกมนุษย* เชน เพือ่ใหคนอยูกนัเปนสุขสงบและใหสังคม
เจรญิมัน่คง โดยมกีตกิากนัมใิหคนท ําชัว่ และใหคนทีทํ่ าชัว่กไ็ดรับผล
ช่ัวดวยการถกูลงโทษ

พรอมกนันัน้กม็กีฎเกณฑขอก ําหนดในการสรางสรรค เชน ใน
การกอสราง การคาขาย การรกัษาพยาบาล การบรหิารกจิการตางๆ 
ฯลฯ จะตองท ําอะไร จะตองไมทํ าอะไร อยางไร ในขอบเขตแคไหน 
เปนตน และถาละเมิดหรือทํ าไมไดผลตามที่กํ าหนดนั้น จะจัดการ
ด ําเนนิการอยางไร

กฎหมาย ซ่ึงเปนกฎคนทํ าน้ีจะมีความหมาย ก็ตอเมื่อมันชวย
ผลักดันหนุนนํ ากํ ากับใหเกิดผลขึ้นตามกฎแหงธรรม ในการทํ าให
เกิดความถูกตองดีงามและประโยชนสุขที่มุงหมาย

อยางที่วาแลวอีกนั่นแหละ คือ จะดวยปญญาไมพอ หรือดวย
เจตนาไมผอง หรือดวยทั้งสองอยางก็ตาม มีบอยๆ ท่ีกฎคนทํ าไมยัง
                                                                                
* ความหมายนัยลึก ของกฎหมาย กฎมนุษย หรือกฎคนทํ า ที่ทานเรียกวา “วินัย” น้ัน 
ก็คือ การที่มนุษยน้ีมีปญญารูเขาใจกฎธรรมชาติหรือกฎแหงธรรมแลว จึงเอาตัวเขาไป
รวมเปนปจจัยในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติน้ันดวย โดยใชกรรมคือการ
กระทํ าของตนผลักดันใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยดํ าเนินไปยังผลที่หมายตามเจตจํ านง
ที่สนองเจตนาของตน ทั้งนี้ ดวยการบัญญัติจัดตั้งหรือตราขอที่จะพึงทํ าและไมทํ าข้ึนให
สอดคลอง อันเรียกวาเปนกฎ กติกา กฎหมาย ฯลฯ คือ “วินัย” น้ัน
สมมติ และบัญญัติ ของมนุษย จึงมีผลจริงข้ึน ดวยการมาบรรจบกับสภาวะที่เปนจริง

ของกฎแหงธรรม ดวยประการฉะนี้
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ผลสัมฤทธิ์ตามกฎแหงธรรม เบี่ยงเบนไป หรือถึงกับกอผลรายตรง
ขามกับความมุงหมายที่เปนหรือพึงเปนเจตนารมณของมัน

เหตุใหไมสัมฤทธิ์อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนของการบัญญัติ หรือ
ในขั้นปฏิบัติการคือนํ าไปใช ก็ได

จึงมีกฎหมายที่บัญญัติอยางดี และนํ าไปใชใหไดผลท่ีดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติอยางดี แตนํ าไปใชใหไดผลท่ีไมดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติไมดี และนํ าไปใชใหไดผลท่ีไมดี
จึงมีกฎหมายที่บัญญัติไมดี และไมนํ าไปใชใหไดผลท่ีไมดี
ตรงนี้แหละที่ตองทราบวา มันเปนธรรม(ในแงหนาที่)ของผู

ปกครอง ท่ีจะดูแล จัดการ ดํ าเนินการ ใหมั่นใจที่สุดวา การบัญญัติ
และการใชกฎหมาย(กฎคนทํ า)น้ัน จะใหเกิดผลที่มุ งหมายตาม
กฎธรรมชาติ(กฎแหงธรรม) อยางมีประสิทธิภาพที่สุด

จะเปนอยางนั้นได ผูปกครองตองทั้งมีปญญาท่ีพอ (รูเขาใจ
ชัดเจน เทาทัน ท่ัวตลอด) และเจตนาท่ีผอง (สุจริต ใฝความจริงถูก
ตองดีงาม มุงเพื่อประโยชนสุขของประชาชน)

ขอสํ าคัญที่สุดอยูท่ีวา จะตองโยงกฎหมายที่เปนกฎคนทํ า ให
ถึงกฎแหงธรรมใหได คือตองเอาความไดผลตามกฎแหงธรรม เปน
ตัวตัดสินความใชไดหรือความชอบธรรมของกฎหมาย

ถาไมอยางนี้ กฎหมายก็ไมมีความหมายอะไร อาจจะถึงกับ
เปนเครื่องมือทํ ารายเบียดเบียนกันก็ได

เหมือนกับวา เราตองการใชน้ํ าและจะทํ าใหมีน้ํ ามาถึงเราเพื่อ
พรอมท่ีจะใชไดตลอดเวลา ทีน้ีเรามปีญญารูธรรมดาธรรมชาตขิองนํ ้า
ท่ีเปนของเหลวและมกีารไหลไปไดอยางไรๆ (กฎแหงธรรม) เรากจึ็งวาง
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ระบบตดิตัง้ตอเดนิทอน้ํ าจากแหลงนํ ้ามาถงึทีเ่ราอยูอาศยั (กฎคนทํ า/
กฎหมาย) เรากทํ็ าตามนัน้และมน้ํี าทีจ่ะใชไดตามประสงค

แตบางท ี เราอาจจะจดัหาทอน้ํ ามา หรอืดงึเอาทอน้ํ าออกมา
จากระบบทีต่ดิตัง้นัน้ แลวแทนทีจ่ะใชมนัเปนเครือ่งน ํานํ ้ามา เรากลบั
ใชมนัเปนเครือ่งมอืตอสูกนัหรอืทํ ารายคนอืน่

โดยนยันี ้ทอน้ํ าอาจกลายเปนไมพลองส ําหรบัใชตกีนัได ฉนัใด 
กฎหมายก็อาจกลายเปนเครื่องมือประทุษรายเพื่อนมนุษยและ
ทํ าลายสังคมได ฉันนั้น

จะเหน็วา บางครัง้ แทนทีจ่ะใชกฎคนทํ าเปนเครือ่งสือ่หรอืชวย
หนุนใหเกิดผลตามกฎแหงธรรม คนกลับใชกฎคนทํ าน้ันเปนเครื่อง
หาชองหลบหนจีากผลทีจ่ะพงึเกดิขึน้ตามกฎแหงธรรม

พดูงายๆ ถากฎหมายไมสื่อธรรม มันก็กลายเปนเพียงกระบวย
ไวตักเอาผลประโยชนใหตัว หรือเปนกระบองไวตีหัวคนอื่น อยาง
นอยก็เปนเพียงกระบวนวิธีท่ีจะหลบหลีกหลอกลอเลนแงกัน



- ๔ -
ธรรมาธิปไตยของผูปกครอง

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

ถาจะวากันในแงของความเปนธรรมระหวางประเทศ ก็อีก
เรื่องหนึ่งนะ คือในระดับสากล กฎหมายนี้อาจจะไมเปนธรรมก็ได 
แตเอาละ เพื่อผลประโยชนของประเทศของตัวๆ เราและเขาก็วาง
กฎหมายกันแบบนี้

คนที่ปกครองก็ตองรูแลววากฎหมายนี้วางไวเพื่อผลประโยชน
ของประเทศของใครของมัน ตัวเรานี้มีหนาที่ปกครองประเทศ ซ่ึงจะ
ตองรักษาผลประโยชนของประเทศของตัวเองในระดับท่ีเปนหลัก
เปนหัวหนาเลยทีเดียว

เราไมใชเปนเพียงแคชาวบานที่ไปหาผลประโยชนในการแขง
ขันระหวางประเทศนั้น แตเราเปนผูนํ าในการดูแลผลประโยชนของ
ประเทศของเรานะ

ฉะนั้น ตอนนี้ ธรรมหรือหนาที่ของเราก็คือ ตองมุงมั่นในการ
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รักษาผลประโยชนน้ันอยางเอาจริงเอาจัง ถึงขนาดที่วา อะไรที่แมจะ
เปนผลประโยชนแกตัวเอง เราก็ตองสละได ใชไหม? เพราะวาเปา
หมายมันอยูท่ีธรรม

แลวในที่น้ีก็คือธรรมของผูปกครองวา ตองทํ าเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน ตองทํ าใหแกบานเมือง จนกระทั่งแมแตประโยชน
สวนตนก็สละได อยางที่ทานเดิมพันพระชนมชีพดวยยุทธหัตถี

ตรงนี้แหละ ตองถามวา เจตนารมณท่ีวามานี้มีไหม น่ีคือ
ธรรมาธิปไตย ไมใชไปดูแคจะเอาแงเอามุม แตตองดูเจตนารมณท่ี
มุงธรรม มุงเอาความจริงความถูกตองดีงาม ทํ าเพื่อประเทศชาติ 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ดูวาอันนี้มีไหม

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

แตขางในใจ เขาคงมีปญญาที่รูอยูกับตัววา ในแงความถูก
ตองชอบธรรมเพื่อประโยชนท่ีแทจริงของชีวิต ของสังคมประเทศ
ชาติประชาชน ตลอดจนของโลกของธรรมชาติ การตัดสินใจและทํ า
การของเขาจะมีผลในทางดีหรือรายหรือไมอยางไร ถารูอยูเห็นอยูวา
มันจะมีผลราย เขาก็ผิดธรรมในระดับน้ี มากนอยตามสถานะและ
อัตราที่รูท่ีเปน

อยางไรก็ดี ในกรณีน้ี เราไมคาดหวังจากคนทั่วๆ ไป ผูโนนผูน้ี
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มากนัก คือเราไมไดถือวาเขาตองถือธรรมของผูปกครองประเทศ 
เขาไมไดอยูในฐานะที่ตองถือธรรมของผูปกครอง ท่ีตองทํ าหนาที่
ของผูปกครอง เขาจึงพนไป

เรายังตองกาวไปอีก สูความเปนธรรมและสันติสุขที่สากล
อยางที่วาแลว ธรรมมีหลายระดับ เชน ธรรมของคฤหัสถ 

ธรรมของพระภิกษุ ธรรมของแพทย ธรรมของนักธุรกิจ ธรรมของ
ผูปกครองประเทศ ฯลฯ

ในหลายเรื่อง พระจะไปทํ าอยางชาวบาน ก็ไมได อาจจะถึง
กับถูกมองวาไมเปนพระ แลวในกรณีท่ีเขาเปนผูปกครองประเทศ ก็
ตองตั้งอยูในธรรมของผูปกครองประเทศ ใชไหม

ทีน้ี หลักการของนักธุรกิจน้ัน ถือผลประโยชนของตัวเองเปน
ใหญ โดยที่วาแมจะไมถูกธรรมมากนัก ไดแความันไมไปเบียดเบียน
คนอื่นชัดๆ เขาก็เอา เพราะวากฎหมายยอมรับความเปนจริงของ
มนุษยอยางนี้ คลายๆ กับวา คนออกกฎหมายก็ยอมรับในเรื่องของ
ผลประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงสนองความโลภของบุคคล ท่ีสงผลพลอย
ไดเปนประโยชนตอประเทศชาติสังคมบาง ก็เลยยอมให

หมายความวา คนออกกฎหมายที่ฉลาด เขายอมใหแกเรื่อง
ของความโลภที่เปนกิเลสของมนุษยอยูบาง บางทีเขาเปดทางให
ดวยซํ้ า โดยที่วาบางทีก็ใหมีความเปนธรรมในระดับมุงประโยชน
ของประเทศของตัวเอง แตไมไดคํ านึงถึงประเทศอื่น บางทีมุงเอา
เปรียบประเทศอื่นดวยซํ้ า

คือ ในระหวางประเทศนี่ กฎหมายอันนี้ๆ ยอมหรือเอื้อใหพอ
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คาของเราไดผลประโยชนดีกวาพอคาตางประเทศ หรือวาในเวลาไป
แขงขันระหวางประเทศ ก็ใหมีโอกาสดีกวา แลวพอคาก็มุงเพียงแค
วาปฏิบัติใหถูกกฎหมายนั้น ก็พอแลว

แตเมื่อใครเปนผูปกครองประเทศ ถาเขาละเลยธรรมของผู
ปกครองประเทศ เขาจะถือหลักการของนักธุรกิจแบบนั้น มันก็ผิด
ธรรมของผูปกครอง

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

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

แตควรมองใหกวางใหไกลมากกวานี้ จากที่พูดมา จะเห็นวา 
ผูปกครองที่ยิ่งใหญในอดีตไดทํ าการทุกอยางเพื่อประโยชนสุขของ
ประเทศชาติและประชาชนของตน และในอดีตนั้น แมวาความ
สัมพันธระหวางประเทศยังไมมากนัก การเบียดเบียนระหวาง
ประเทศก็ไดมีตลอดมา ผูปกครองประเทศก็ตองดูแลประเทศชาติให
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สงบสุขปลอดพนจากการรุกรานของตางประเทศดวย
ครั้นมาบัดนี้ ถึงยุคโลกาภิวัตน มีการติดตอถึงกันทั่วโลกเปน

เรื่องสามัญ ในการสัมพันธระหวางประเทศนั้น มีการคาขายและกิจ
กรรมทุกอยางทางเศรษฐกิจตอกัน แลวก็มีเรื่องความไมเปนธรรม
จากการเอารัดเอาเปรียบกัน ตลอดจนการรุกรานแอบแฝง เปน
ปญหาเรื่อยมา เปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหโลกไมมีสันติภาพ

ในภาวการณอยางนี้ นักปกครองผูยิ่งใหญ จะตองกาวตอไป 
และกาวออกไป ในการเพียรพยายามแกปญหาระหวางประเทศ โดย
เฉพาะในการเสริมสรางความเปนธรรมในระดับสากล เพื่อใหโลกมี
สันติภาพและใหมวลมนุษยมีสันติสุข

คนไทยไมควรติดจมกันอยูแคปญหาจุกจิกในวงแคบที่แสน
จํ ากัด แตควรพัฒนาจิตใจและปญญาอันกวางใหญไรพรมแดน เพื่อ
สรางเสริมแผขยายประโยชนสุขของประชาชนไทยรวมกับคนทั้งโลก

พลกิแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง
ผูหวงสถานการ: กรณีอยางนี้คลายวาจะเปนเรื่องความบกพรองของ
กฎหมาย กฎหมายมันไมมีท่ีจะ perfect มันออกมาอยางนี้ๆ มันก็มี
ชองโหว
พระอาจารย: จึงตองมีการปรับแกกฎหมายกันเรื่อย อันนี้เปน
ธรรมดา ไมตองหวงหรอก มีแตวา ขอใหผูออกกฎหมายและผูใช
กฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถาทํ าไมถูก 
มันก็กลายเปนวามามุงหวังอํ านาจเพื่อจะใชสนองการหาประโยชน
ตน ซ่ึงผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ๓๖

๓๖

ตอนนี้เรากํ าลังมองธรรม ซ่ึงเปนหนาที่ของผูปกครอง คือ ทุก
คนที่อยูในสังคมประชาธิปไตย ก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรม
อยางนอยก็เห็นแกประโยชนสุขของสังคมสวนรวม ท่ีจะรักษาสังคม
ท่ีดีงามไว แตระดับของความรับผิดชอบ ท่ีเปนธรรมของแตละบุคคล
จะแคไหน กต็องวากนัไปเปนขัน้ตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน

แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมที่จะตองรับผิดชอบในฐานะที่
เปนราษฎรของสังคมประชาธิปไตย เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของ
ราษฎรที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือประเทศประชาธิปไตยนี้
คืออะไร และตองใหประชาชนทุกคนมีธรรมนี้ใหได แลวก็ใหเขาเอา
ธรรมนี้เปนเกณฑในการตัดสินใจ แคน้ีเขาก็เปนธรรมาธิปไตย

ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกตั้ง ก็แค
ราษฎรตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเทานั้นแหละ แผนดินก็พลิกเลย
ใชไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉมโผลหนาขึ้นมาเลย

แตน่ี จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็ยังทํ าไมไดแมแตข้ันพื้นฐาน แคการ
เลือกตั้ง ก็วนเวียนกันอยูท่ีอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตย แลวจะเจอ
หนาประชาธิปไตยไดอยางไร

น่ีนะ ธรรมาธิปไตยมันสํ าคัญตรงนี้ มันสํ าคัญที่เปนเกณฑการ
ตัดสินใจในกิจกรรมทุกอยางของประชาธิปไตย เปนตัวกํ าหนดการ
ใชอํ านาจตัดสินใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีความ
ส ําคญัในขัน้รากฐานทีส่ดุ เปนตวัแกน เปนตวัยนั เปนตวัส ําเรจ็เดด็ขาด

ผูหวงสถานการ:  เพราะฉะนั้น ในการนํ าเสนอความคิดครั้งนี้ ก็ควร
เสนอในแงท่ีใหทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเอง
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พระอาจารย: ใช ตองแยกใหชัดวา ธรรมาธปิไตยนี ่เปนเรือ่งปฏบัิติ
การของตวับคุคล ซ่ึงแนนอนวา ในทีส่ดุ ทุกคน แมแตคนที่ไมเปนตัว
ของตัวเอง ก็ตองตัดสินใจดวยตนเอง แมแตอยางงายทีส่ดุ คนที่เชื่อ
คนอื่น ก็ตองตัดสินใจเองที่จะเชื่อ และในการตัดสินใจนั้น ถาจะให
ไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุกคนตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตยที่วานี้ หมายถึงประชาธิปไตยที่ดี หรือท่ีพึง
ปรารถนา ไมวาคุณจะเปนราษฎร หรือเปนผูปกครอง ถาจะให
ประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเองตองมีธรรมาธิปไตย

โดยเฉพาะถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง 
ตองทํ าหนาที่ของผูปกครอง

คุณก็สํ ารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบน
ฐานแหงอํ านาจ แตคุณไดใชอํ านาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของผู
ปกครอง ใชหรือไม น่ีมันตองวัดกันเลยที่เกณฑการตัดสินใจ

ธรรมของผูปกครอง ตามครรลองราชประเพณีไทย
ผูหวงสถานการ: ตอนนี้ ธรรมะของผูปกครองทานพอจะชวยแนะน ํา…
พระอาจารย: พูดงายๆ แบบรวบรัด คือ ตองมุงเพื่อประโยชนสุข
ของสวนรวม ของประเทศชาติ ของประชาชน

ท่ีจริง ธรรมะของผูปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา ทาน
แสดงไวมากมาย มท้ัีงค ําสอนแบบบรรยาย ท้ังขอความสัน้ๆ เปนคติ
อยางทีเ่ราเรยีกกันวาสุภาษิต และหลักธรรมที่จัดเปนหมวดๆ ตาม
จํ านวนขอธรรมในแตละชดุ

ในประเพณกีารปกครองของไทย ถอืมาวา พระมหากษตัรยิ ซ่ึง
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ทรงเปนผูปกครองราชอาณาจกัร ทรงปฏบัิตหิลกัธรรมส ําคญัจ ํานวน
หนึง่ทีแ่สดงไวในพระไตรปฎกและอรรถกถา ซ่ึงน ํามาจดัใหพราหมณ
อานประกาศในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ถาจะใหสะดวก กย็กหลกั
ธรรมเหลานีม้าเปนค ําตอบไดเลย

หลกัธรรมส ําคญัในการปกครอง ท่ีประกาศในพระราชพธิบีรม-
ราชาภเิษก เทาทีนึ่กไดขณะนี ้คอื ราชธรรม ๑๐ (คอืทศพธิราชธรรม) 
จกัรวรรดวิตัร ๑๒ ราชสงัคหวตัถ ุ๔ และ ราชพละ หรอื ขตัตยิพละ ๕

แคน้ีกไ็มนอยแลว*

ท้ังหมดนี ้ ถอืไดวามสีาระทีส่รุปอยูในพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก (๕ พ.ค. ๒๔๙๓) น้ันเอง ท่ีวา**�

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

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

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

ต้ังใจจะอุปถัมภก  ยอยกพระพุทธศาสนา
ปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี



- ๕ -
เพือ่ธรรม จึงตองการปญญา

วธิกีารทางปญญา คือคนหาธรรม จึงไมมีความรุนแรง
ผูหวงสถานการ: เหตุการณในตอนนี้ผมจับได ๒ ประเด็น ประเด็นแรก
กค็อืวา ตอนนี ้รัฐบาลกย็นืยนั การชมุนุมกย็นืยนั มกีารเผชญิหนากนั 
น้ีเปนประเด็นแรก ประเด็นที่สอง คือการปฏิรูปการเมืองตอไป

ในแงการนํ าเสนอ สํ าหรับประเด็นแรกที่มีการเผชิญหนากัน 
เรามีหลักธรรมอะไรที่จะบอก เราควรเสนอทางออกอยางไรใหกับ
สังคม ในวิกฤติท่ีมันเกิดขึ้นอยางนี้ครับ
พระอาจารย: หนึ่งก็คือ ตองใชวิธีการทางปญญา ซ่ึงก็คือการมุง
เอาธรรม และไมมีความรุนแรง น้ีข้ันที่หนึ่ง เปนขั้นพื้นฐานกอน อันนี้
เปนหลกัการทัว่ไปของประชาธปิไตย และของธรรมะดวย อนัเดยีวกนั

จากนี้ ดวยการใชวิธีการทางปญญา ก็คืบไปสูการพูดจากัน 
โดยทํ าขอมูลตางๆ ใหกระจางชัด ไมปกปด พูดกันโดยเปดเผย อะไร
คือความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนท่ีแทของชีวิตและ
สังคม ก็วากันไป แลวก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกตอง
ดีงามและประโยชนท่ีแทน้ัน

ผูหวงสถานการ: ก็เทากับวา ใหท้ังสองฝายหันหนาเขาหากัน…
พระอาจารย: ตอนนี้ จะหันหนา หรือไมหันหนา เขาก็ถือหลักการ
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เดียวกันแลว ไมวาจะหันหนาไปทางไหน เขาก็มีหลักการที่ทํ าใหเปน
อันเดียวกัน

ถาจะหันหนาเขาหากัน ก็ขอใหหันใจเขาหาธรรม เมื่อหันหนา
เขามาจะไดไมตีกัน ถาทุกฝายหันใจเขาหาธรรม ก็มีความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันในทันที

ผูหวงสถานการ:  สมมติวาอีกฝายหนึ่งไมยอมถือหลักการนี้ จะวา
อยางไรครับ
พระอาจารย: เราจะไปทํ าอยางไรได เราก็ตองยํ้ าอันนี้เขาไป หมาย
ความวา ในเมื่อมีคนสองพวก เราตองยํ้ าใหเขาถือหลักอันนี้ ถาคุณ
ไมถือ มันก็ตองเกิดเรื่อง

ผูหวงสถานการ: คือเรานํ าเสนอแนวทางวาคุณตองเอาแบบนี้ หนึ่ง
คือบนฐานของอันนี้ ก็มาคุยกัน ทีน้ีถาเผื่อเขาไมคุยกัน ก็บังคับเขา
ไมได แตเรามีแนวทางใหวามันควรจะเปนอยางนี้...
พระอาจารย: เราบอกทางที่ถูกตองใหวามันเปนอยางนี้แหละ ถา
คุณจะทํ าใหถูก คุณก็ตองทํ าแบบนี้ แตถาคุณไมทํ า มันก็เรื่องของ
คุณ ใครจะไปบังคับเขาได ก็เขาจะตีกัน

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

คณุจะมปีญญาได คณุกต็องเจรญิปญญา หรอืพฒันาปญญา 
ตองมาบอกแจงชีแ้จงหาและใหความรูกนั มาเจรจากนั พดูจากัน เอา
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ขอมูลมาบอกกันใชไหม ไมเชนนั้นมันจะรูข้ึนมาไดอยางไร ปญญา
มันจะเกิดไดอยางไร

เมื่อกระบวนการแหงปญญาดํ าเนินไป มันก็ไมมีความรุนแรง
มนุษยในสังคมประชาธิปไตยถือหลักการเดียวกันนี้แหละ ถา

ถือหลักการนี้มันก็ไปไดแลว คือประชาธิปไตยเริ่มดวยการใชปญญา
และอยูบนฐานของธรรม ซ่ึงเปนเรื่องเดียวกัน คือ ปญญานั้นมันมุง
ไปท่ีธรรม มันหาความจริง มันมุงใหเขาถึงความถูกตองดีงามและ
ประโยชนท่ีแท มันก็ไมใชวิธีการเบียดเบียน ตอจากนี้ข้ันตอนมันก็
เดินหนาเปนกระบวนการไปเอง เปนสันติอยูในตัว

แตทีน้ี กระบวนการที่จะเปนประชาธิปไตยมันถูกตัดตอนไป
เสียกอน เมื่อถูกตัดตอนเสียแลว มันก็เลยไปไมถึงประชาธิปไตย 
ปญหาก็เลยเกิดขึ้น น่ี… ตองใหชัดตรงนี้

รฐัธรรมนญูมุงตัง้ธรรมทีจ่ะเปนหลกัของสงัคมประชาธปิไตย
ผูหวงสถานการ: ทีน้ี ประเด็นที่สอง ในการที่จะแกไขกติกา คือรัฐ
ธรรมนูญนี่ เรามีแนวคิดมีหลักที่จะนํ าเสนอในทํ านองไหนดีครับ
พระอาจารย: หนึง่ก็จับหลกัใหไดวา รัฐธรรมนูญมเีพือ่อะไร ก็เอาละ
วากันสั้นๆ เราจะปกครองแบบประชาธิปไตย มันก็ตองมีหลักมี
กติกาที่จะยึดถือรวมกัน แลวกติกาที่จะยึดถือรวมกันของสังคม
ประชาธิปไตยนี้ ก็มุงเพื่อความดีงามของสังคมเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน และเมื่อพูดใหสั้น น่ันก็คือมุงเพื่อธรรม

หมายความวา เปนหลักการของประชาธิปไตยวาเราตองมี
กติกาที่ยึดถือรวมกัน แตสังคมประชาธิปไตยก็มุงเพื่อธรรม คือเพื่อ
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ความถูกตองดีงามและประโยชนสุขของสวนรวม และการที่เรามี
กติกาที่ยึดถือรวมกัน ก็เพื่อธรรมที่วานี้เอง

ถึงตรงนี้เราก็ตองมาดูละ คือ ดูวา อะไรเปนความจริงความถูก
ตองดีงามและประโยชนสุขที่พึงตองการ และหลักการวิธีการกฎ
กติกาอะไรจะใหเราลุถึงภาวะเชนนั้น น่ีคือธรรมทั้งนั้น

ทีน้ี เพือ่ใหเขาถงึธรรม เราตองใชวธิกีารทางปญญา ไมใชตดัสนิ
หรือทึกทักวาไปโดยที่ยังไมทันศึกษาเรื่องใหจะแจง หรือเอาแตความ
เห็นของตัวเองโดยไมหาความรูใหชัดเจน

ตองยํ้ าวา อันนี้ขาดมากในสังคมไทย คือ ขาดการศึกษาหาขอ
มูลใหเพียงพอ เขาที่ประชุมก็นัวเนียกันอยูกับความเห็น ชอบให
ความเห็น แตไมหาความรู สังคมไทยเวลานี้บกพรองอยางยิ่งใน
เรื่องที่วา ชอบออกความเห็น แตไมหาความรู

สมานฉันทสํ าคัญตอประชาธิปไตย
อีกเรื่องหนึ่ง การที่เราเปนประชาธิปไตย เมื่อมีหลักการรวม

กันนั้น เราก็มีองคประกอบอยางหนึ่งขึ้นมาดวย คือ สมานฉันท
ขอใหเขาใจวา สมานฉันทน้ีไมไดมีความหมายวาสามัคคี มัน

เปนอีกศัพทหนึ่ง
เวลานี้บางทีเราใช “สมานฉันท” สับสนกับคํ าวา “สามัคคี” 

สมานฉนัทเปนปจจัยอยางหนึง่ของสามคัค ี เปนปจจัยอนัหนึง่นะ ท่ีจะ
ใหสามคัคีคอืความพรอมเพรยีงเกดิขึน้มา ยงัไมใชตวัความสามคัคี

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

เอ… ท่ีแกปญหาภาคใตกันนี่ ไมเห็นจะแสดงใหเห็นวาสอง
ฝาย หรือกี่ฝายที่เกี่ยวของ จะมีความตองการตรงกัน ไมเห็น
สมานฉันทปรากฏออกมาเลย ถาจะทํ าใหสมานฉันท ก็ตองไปทํ าให
สองฝายหรือกี่ฝายนั้นมีความตองการตรงกัน

น่ีก็คือ ตองชัดกอนวา ความตองการอะไร ท่ีจะตองใหมีตรง
เสมอเหมือนกัน

จะปฏิรูปการเมือง ผูรางรัฐธรรมนญูตองพัฒนาปญญา
ผูหวงสถานการ: ท่ีผมเห็นในโครงสรางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ผมมองวาจริงๆ ตัวโครงสรางของรัฐธรรมนูญปจจุบันมันใชได คือมี
การตรวจสอบอํ านาจกัน โดยใชกระบวนการในระบบประชาธิปไตย
เชนฝายคานตรวจสอบเสร็จ ก็ยังมีองคกรอิสระที่เขา design ข้ึนมา
หมด แตปญหาที่เกิดขึ้นคือการใชกฎหมาย

นายกฯ น้ีเขามา เขารูวาองคกรอิสระจะเปนองคกรตรวจสอบ
ท่ีมีกํ าลังเขมแข็ง เพราะฉะนั้นเขาก็สงคนเขาไปหมดเลย มันเลยทํ า
ใหองคกรอิสระเปนหมันไปหมด ตรวจสอบอะไรเขาไมไดเลย

ผมเขาใจวาโครงสรางของกฎหมายมันดีอยูแลว แตวาคนใชน่ี 
เนื่องจากเขาใชวิธีการ ใชสิ่งที่ตัวเองมีอยูทุกวิถีทางที่จะทํ าใหองคกร
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ตรวจสอบนี้มันออนแอลง ทีน้ี ตรงนี้ถาจะแก ผมก็ไมรูจะแกอยางไร
เหมือนกัน มันอยูท่ีสํ านึกของคนใชกฎหมายเสียแลว
พระอาจารย: เอาละ ตรงนี้มี ๒ ประเด็น

ประเด็นหนึ่ง ก็คือ ตามที่คุณวามานั้น ตัวคนที่เขาไปเกี่ยวของ
ในระบบและในกระบวนการนี้ท้ังหมด แตละคนไมเปนธรรมาธิปไตย 
เริ่มตนพอคิดนะ เจตนาก็ไมดีแลว คือคิดจะเอาองคกรอิสระมาเปน
เครื่องมือสนองเจตนาในการหาผลประโยชนหรืออะไรก็แลวแตของ
ตนเอง น่ีก็ไมเปนธรรมาธิปไตย และในพวกองคกรอิสระนั้น เสียงที่
เปนมติออกมา ก็ตัดสินใจไมเปนธรรมาธิปไตย

ทีน้ี สอง มันก็เปนบทเรียนแสดงวา การวางกลไกที่จะปองกัน
การรวบอํ านาจยังไมรัดกุมดีพอ ก็ตองไปคิดหนักละ

หมายความวา โครงสรางทั่วไปนี่นับวาดีพอสมควร ในการที่
วาใหมีกระบวนการตรวจสอบ มีองคกรอะไรตาง ๆ มาคานมาดุล 
แตกลไกที่จะปองกันไมใหมีการเขามากุมอํ านาจยังไมดีพอ ก็ตอง
สรางกลไกนี้ข้ึนมา น่ีแหละตรงนี้คือจุดออน

หมายความวา ผูวางรัฐธรรมนูญก็ตองยอมรับตนเองวาตัวนั้น
มองไมถึงในบางเรื่อง เชนไปไวใจในแงน้ันๆ เกินไป แลวในเรื่องบาง
อยางก็มองดวยสายตาที่ตัวศึกษามาแบบตะวันตก ไมไดมองเห็น
แลวก็ไมไดคิดใหทัน ตอลักษณะนิสัยจิตใจของคนไทย ท่ีจะเอามา
ใชในการวางกลไกในระบบนี้ เพื่อจะใหรับมือกันได

เลยกลายเปนวา ไหวพริบปฏิภาณนิสัยของคนไทยไปเอา
ประโยชนจากระบบแบบฝรั่งนี้ได คือไป exploit เลย

น่ีก็แสดงวา พวกคนที่จะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็
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ตองพัฒนาปญญาของตนเองใหเพียงพอ
เรื่องนี้ตองยอมรับความจริง และไมประมาทกันใหมาก มันไม

เฉพาะความรูไมทันลักษณะจิตใจนิสัยคนไทยเทานั้นหรอก ความรู
เกี่ยวกับพื้นฐานของสังคมไทย และรากเหงาของอารยธรรมใน
ดินแดนแถบนี้ ตลอดจนสภาพปจจุบันที่เปนปญหา ก็ตองศึกษากัน
ใหเพียงพอ

ผูหวงสถานการ: ทีน้ีมันตรงกันขามกับท่ีทานอาจารยพูด นักวิชาการ
เขาคิดวาฝรั่งเปนเทวดา จะบังคับคนไทย วิสัยไทย วิถีไทยใหตาม
แบบเขา
พระอาจารย: น่ีแหละไดบทเรียนแลวไงเลา มันบอกวาคุณไปไม
รอดแลว

ตัง้แตเลือกตั้ง ยันรางรัฐธรรมนญู ยังยากจะหวัง?
ผู หวงสถานการ: อยางตอนรางรัฐธรรมนูญ สสร.มีท่ีเรียนมาจาก
หลายชาติ มีท้ังอังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน ก็ตีกัน ตางคนตางเสนอ
โครงสราง
พระอาจารย : น่ีแหละที่ว ามีอัตตาฯ  ตางคนเข ามาตางก็มี
อัตตาธิปไตย ถือตัววาตนเองจบจากไหนๆ ก็เหิมไปบาง สงวนทาที
ดวยกลัววาตัวจะเสียทาบาง หรือจะเสียหนาแกพวกโนนนี่ เมื่อมี
อัตตาธิปไตยแรง ก็เลยทํ าใหการทํ างานไมไดผลดี

ถาคนอยูกับปญญาที่มุงธรรม คือเปนธรรมาธิปไตยจริง จะได
ผลมาก คือไมถือตัว เมื่อเปนธรรมาธิปไตยก็มุงใหไดผลท่ีจะถึงธรรม
ก็แลวกัน คือจุดหมายมุงอยูท่ีจะหาความจริงความถูกตองดีงามและ
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ประโยชนท่ีแท เมื่อหาธรรม ก็หาปญญา เมื่อตองการธรรม ก็ตอง
เสริมสรางปญญา ตอนนี้ คุณมีคํ าแนะนํ าอยางไร ฉันฟงหมด

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

เพราะฉะนั้น เกณฑตัดสินใจจึงสํ าคัญที่สุด ตั้งแตชาวบาน
เริ่มดวยการเลือกตั้ง ก็เอาผลประโยชนท่ี ส.ส. มาใหเปนเกณฑตัด
สินใจ เมื่อเปนอยางนี้ เกณฑตัดสินใจในการเลือก สส. ก็ไมเปน
ธรรมาธิปไตยแลว แตจมกันอยูแคอัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย ไป
ไมถึงธรรมาธิปไตย ท่ีเปนหัวใจของประชาธิปไตย

ข้ึนมากระทั่งผู ร างรัฐธรรมนูญ ถาติดอยู แคยึดตัวตนเปน
อัตตาธิปไตยบาง หวั่นไหวไปตามแรงกดดัน มีอาการที่จะทํ าเพราะ
เอาอกเอาใจ จนบางทถีงึขัน้ทีอ่าจจะลวงภยาคต ิเปนโลกาธปิไตยบาง  
เจอปญหาของรฐัธรรมนญูทีร่างเสรจ็มา แตมไิดเจรญิปญญาจากบท
เรยีนของปญหานัน้เทาทีค่วร จึงไปไมถงึธรรมาธปิไตยบาง ถาอยางนี้ 
รัฐธรรมนูญที่ดีและการปฏิรูปการเมืองก็หวังไดยากที่จะเปนจริง

แมเปนถึงจักรพรรดิ ซ่ึงปกครองคนเดียวดวยซํ้ า ทานยังบอก
วาตองเปนธรรมาธิปไตย ถาจักรพรรดิใชเกณฑการตัดสินใจเปน
อัตตาธิปไตย ก็จบเหมือนกัน เกณฑตัดสินใจของจักรพรรดิก็ตอง
เปนธรรมาธิปไตย

เมื่อประชาชนทุกคนมามีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย 
ประชาชนแตละคนนั้นก็ตองตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เพื่อให
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ประชาธิปไตยเปนจริงขึ้นมา

สงัคมไทยเสื่อมทรุดหางไกลจากธรรมาธิปไตย?
ผูหวงสถานการ:  มันสัมพันธกัน อยางที่วา นายกฯ น้ีเขาพยายามใช
อุบายตางๆ มาครอบงํ า เพื่อเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหเปนบริโภค
นิยม ใหอยูภายใตการครอบงํ าของเขา…
พระอาจารย: น่ีก็อยูในหลักที่วามาทั้งนั้นแหละ ในเมื่อคนไมมี
หลกัเกณฑในการตดัสนิใจ มนักไ็ปตามกระแสหมด ตอนนีป้ระชาชน
จับหลกัอะไรไมได มนัพราไปหมด

ผูหวงสถานการ:  ทักษิณทํ าสังคมใหกลายเปนสังคมใหมแบบทักษิณ
ทุกแงมุม
พระอาจารย: คงหมายถึงคํ าที่มีใครคิดขึ้นวา Taksinization?
ผูหวงสถานการ: ทีน้ี วาตามหลักการศึกษา โยนิโสมนสิการที่จะให
เปนธรรมาธิปไตยมันเกิดยาก เพราะนายกฯ น้ี เขาไปสรางสิ่งแวด
ลอมใหเปนปาปมิตรไปหมด มันไมมีกัลยาณมิตร
พระอาจารย: น่ีจะกลายเปนการขยายขอบเขตของเรื่องจนกวาง
เกินไป แลวก็เปนการขยายพวงไปกับปญหาตัวบุคคล ในที่น้ีจะไมใช
เวลากับการวิจารณตัวบุคคล และไมขยายขอบเขตของเรื่องออกไป
อีกละ เวลาก็ลวงไปมากแลว

เอาเปนวา ท้ังหมดนี้ พูดรวมๆ ก็จับเขาหลักการพื้นฐานที่
งายๆ ช้ันเดียวเชิงเดียวกอน บอกไปไดเลยวา ทุกคนตองตัดสินใจ
โดยเอาธรรมเปนหลัก พอคนมีหลักและอยูกับหลักได ก็ไมถูกลากไป 
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และเริ่มรักษาตัวได
ทีน้ี ธรรมะคืออะไร ก็พูดงายๆ กอน อยาเพิ่งไปพูดลึกซึ้ง เอา

แควา ธรรมะ คือความจริงความถูกตองดีงามและประโยชนสุขที่แท
ลองถามซิวา ท่ีคุณจะตัดสินใจเลือกนี้ ถาตกลงจะเปน

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

ผูหวงสถานการ :  กรณีเลือกตั้งนี่นะครับ สมมติวาที่หนวยเลือกตั้งนี้
๓-๔ พรรคนี่มันเลวหมด จะทํ าอยางไรครับ
พระอาจารย: ก็เอาที่เลวนอยที่สุด - น่ีพูดไปตามหลัก ท่ีจริง เมื่อ
เขาใจดีแลว จะเอาธรรมาธิปไตย ก็ตัดสินใจไดเองในขอบเขตที่
กฎหมายบัญญัติไวน่ันแหละ ปญหาก็อยูท่ีวา เรื่องเลือกตั้งนี่ ปญหา
หมักหมมหนัก ก็ปลอยกันมาจนเสียหมดแลว คงตองแกกันใหญ

ฟงที่พูดที่ถามมานี้ เหมือนวาสังคมไทยนี้เสื่อมทรุดลงไปจาก
ธรรมะอยางหนัก ในสภาพที่เสื่อมอยางนั้น ก็สอวาคนแทบไมเอา
ธรรมาธิปไตยกันแลว และก็เปนเครื่องบอกดวยวา การฟนฟูหรือการ
กาวไปสูประชาธิปไตย จะเปนงานที่หนักหนาสาหัส



- ๖ -
หนทางสูประชาธิปไตยที่เปนธรรม

จะท ําประชาธิปไตยใหเปนธรรม ธรรมาธิปไตยก็ตองมา
ผู หวงสถานการ:  ขออนุญาตสรุปสถานการณเพื่อจะตัดสินใจ คือ
ตอนนี้สถานการณมันเลยขั้นที่วาไปแลว โดยสวนตัวผมเองไมคิดจะ
เคลื่อนไหวตอนนี้

แตมีพระกับมีคนคนหนึ่งที่เคยรวมงานกัน เขามาบอกวา ชาว
พุทธควรจะรวมแสดงความเห็น ควรจะเขามามีบทบาท เพราะวา
เปาหมายของชาวพุทธของเราก็คือ ปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองนี่ตอง
ใหเปนการปฏิรูปอยางแทจริง ปฏิรูปใหท้ังระบอบของประชาธิปไตย
มีคุณสมบัติของธรรมาธิปไตยใหได เกื้อหนุนสิ่งที่ผมเสนอไปนั้น

เขาบอกวา ถาอยางนั้นคุณตองไมตกขบวน เราตองแสดง
ความเห็น ทีน้ีจะแสดงความเห็นอยางไรที่จะบอกวาเราก็มีสวน

แตตอนนี้อยางที่วา สถานการณมันสุกงอมเลยขั้นนั้นไปหมด 
ตางคนตางใชอบุายเอาชนะกนั เพราะฉะนัน้ผมวา ทามกลางฝุนตลบ
เราออกไปนีม่นัตองโดนมองไมแงใดกแ็งหนึง่

ทีน้ีใจผมเองผมก็อยากจะใหแนนอนกอนวาจะไปทางไหน คือ
ใจจริงผมอยากจะทาทายตรงที่วา ถาเกิดปฏิรูปการเมืองเที่ยวนี้ เลิก
กรอบตะวันตกทั้งหมด ไมตองไปคิดในกรอบรัฐศาสตรตะวันตกทั้ง
หมด คิดของเราใหดีท่ีสุด
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ถาเอาความเห็นของผม คิดวา เรื่องหลักอธิปไตย ๓ เรา
สามารถจะประยุกตเรื่องธรรมาธิปไตย มายกระดับประชาธิปไตย 
คือตัวโครงสรางเองก็ทํ าไดครับ ตัวโครงสรางและกลไกนี่ออกแบบให
เอื้อตอธรรมาธิปไตย
พระอาจารย: พูดไปพูดมาก็วนกลับมาที่เกาอีก บอกแลววา มันจะ
สับสนและก็คลุมเครือ และคนจะยุง แลวก็กลายเปนวา พอพูดไปๆ 
มันเหมือนกับมีระบบอีกระบบหนึ่ง เรียกวาธรรมาธิปไตย แลวจะ
ปรับประชาธิปไตยใหเปนอยางนั้น ก็ยิ่งยุงใหญเลย แลวเขาจะถาม
วา จริงๆ แลว ระบบธรรมาธิปไตยมันเปนอยางไรนะ คราวนี้ก็ยุงละ 
ระบบธรรมาธิปไตยมันไมมี การปกครองคณะสงฆก็ไมมีช่ืออยางนี้

ผูหวงสถานการ: ไมใชระบอบ ผมไมเคยเขียนคํ าวาระบอบ
พระอาจารย: ไมใชก็ไมใช แตตามวิธีท่ีพูดนั้นก็คือจะไปปรับระบบ
ประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตย

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

ใหธรรมาธิปไตยเปนแกนของประชาธิปไตย ก็คือ คุณตองตัด
สินใจดวยธรรมาธิปไตย เพราะวาในประชาธิปไตยนั้น ไมวากิจกรรม
ไหนก็มีการตัดสินใจทั้งนั้น ถูกไหม?
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การตัดสินใจนี้เปนเรื่องสํ าคัญที่สุด เพราะวาในการทํ าทุก
อยางตองมีการตัดสินใจทั้งสิ้น จะเดินหนา จะขับเคลื่อนไปได ตอง
อาศัยการตัดสินใจทั้งนั้น เราก็บอกเลยวา ในทุกกิจกรรมของ
ประชาธิปไตยนั้น ใหมีการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย หรือตัดสินใจ
อยางเปนธรรมาธิปไตย

เมือ่วาถงึการปกครอง เรากพ็ดูใหเตม็วา การใชอ ํานาจตดัสนิใจ
น้ี เปนแกนของระบบการปกครอง เมือ่จะใหเปนระบบประชาธิปไตย 
ก็เอาการตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยเปนเกณฑ

เปนอันวา คุณตองตัดสินใจในทุกกิจกรรมของประชาธิปไตย
ดวยธรรมาธิปไตย ก็เทานั้นแหละ

ปญหามีแควา ประชาธิปไตยที่เปนอยูนี้ ไมเปนธรรม
ผู ห วงสถานการ: ท่ีอาจารยพูดนี่เขาใจครับ มันใหคนเปนคนที่มี
ธรรมาธิปไตย มีเกณฑท่ีจะเอามาใช เอาธรรมาธิปไตยเปนเกณฑใน
การตัดสินใจ แตทีน้ีกลไกตางๆ ท้ังหลายตามกรอบความคิด
ตะวันตกละ...
พระอาจารย: อันนั้นเราแยกศัพทไปเลย อยาไปยุง อยาไปปน อยา
เอาคํ าวาธรรมาธิปไตยไปใชปะปนกับศัพทของเขา เดี๋ยวมันจะไป
สับสนแมแตกับคํ าวาประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ท่ีมีการตกลง
วาประเทศไทยเราก็เอาดวย เราตองชัดแมแตวาประชาธิปไตยนั้น
เราเอาประเภทไหน แลวมันเปนอยางไร เมื่อตกลงใชแลว ก็ให
ประชาธิปไตยนั้นเปนธรรม เทานั้นแหละ
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ผูหวงสถานการ: ท่ีทานอาจารยวาประชาธปิไตยที่เปนธรรมนี ่ แตกลไก
ท่ีพัฒนามา มันมีประวัติศาสตรความเปนมาของมัน ซ่ึงของเราถูก
ครอบดวยความคิดตะวันตก
พระอาจารย: ก็น่ันนะซิ

ผูหวงสถานการ ๑: อาจารยเสนอแนวคิดวาใหลมของตะวันตกหมด
ผูหวงสถานการ ๒:  ไมใชลม
ผูหวงสถานการ ๑: คือผมคิดวา การที่เขาไปเรียนทางตะวันตกมาแลว
เอามาเปนแนวคิด มันไมใชวาผิด
ผูหวงสถานการ ๒:  มนัโดนครอบง ําไง ไมคดิตอวาจะท ําอยางไรใหมนั…
ผูหวงสถานการ ๑ : อันนั้นเปนอีก step หนึ่ง แตการที่เขามีประสบ
การณไปเรียนฝรั่งเศส ไปเรียนอเมริกา ไปเรียนอังกฤษมา แลวเอา
วิธีการพวกนั้นมาเปนตุกตา เอามาเปนแบบนี้ ผมคิดวาไมผิด เพียง
แตวาจะเอามาปรับอยางไรใหเหมาะสมกับเรา เหมาะสมกับสภาพ
ของเรา
พระอาจารย: ก็น่ีแหละ สรุปลงดวยคํ าวา “ใหประชาธิปไตยที่นํ า
มาใชมันเปนธรรม” ไมรูละ คุณจะเอาแบบไหนก็ตาม แตตองใหมัน
เปนธรรม เพราะประชาธิปไตยที่จัดกันอยูในปจจุบันนี้ไมเปนธรรม

ผูหวงสถานการ : น่ี มันอยูแคน้ีแหละ ไมใชไปสรางความคิดเรื่องระบบ
ธรรมาธิปไตยขึ้นแลวก็มางง

ผูหวงสถานการ ๑ : ในประเด็นเรื่องธรรมาธิปไตยนี้ แมจะเปน
เผด็จการ แตถาตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย ก็ดี ถูกไหมครับ ถา
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อยางนี้คือ ไมอยูแคระบบ มันอยูท่ีการตัดสินใจ
พระอาจารย: อันนี้ตองวาเปนขั้นๆ คือ ระบบเผด็จการมันก็เปน
ธรรมาธิปไตยได เป นอัตตาธิปไตยได เป นโลกาธิปไตยได 
คณาธิปไตยก็เชนเดียวกัน ประชาธิปไตยก็เชนเดียวกัน แตตกลง
ตอนนี้เราเอาระบบประชาธิปไตย

เมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตย ก็ใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และสวนรวมทีจ่ริงทีแ่ท กค็อืสวนรวมในการตดัสนิใจ โดยมี
อ ํานาจตดัสนิใจดวยเชนเดยีวกนัทกุคน (ถาบอกวามสีวนรวม แตไมมี
อ ํานาจตดัสนิใจดวย แลวสวนรวมนัน้จะเปนจรงิไดอยางไร)

เมือ่ทุกคนมสีวนรวมในการตดัสนิใจ เราบอกวาทกุคนนัน้ตอง
เปนธรรมาธปิไตย ดงันัน้ ทุกคนตองตดัสนิใจดวยธรรมาธิปไตย

ผูหวงสถานการ: ชัดครับ ชัดเจนมาก
พระอาจารย: เขาใจนะ

ผูหวงสถานการ: ไมหลงแลว ไมหลงประเด็น
พระอาจารย: แลวมันจะแยกกันชัดไปเลย ไมตองมาสับสนกันอีก
คอืไมตองเอาศพัทและแนวคดิไปปะปนกัน ไมเอาค ําวา ธรรมาธิปไตย
ไปปนกับประชาธิปไตย ใหผิดตํ าแหนงผิดที่

เราบอกไดเลยวา คุณจัดการประชาธิปไตยใหเปนธรรมนะ
เวลานี้ประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวจะยกตัวอยางก็ได เชนวา คุณ
ไปยดึตดิความคดิของตะวนัตก เอาของเขามาเฉย ๆ โดยทีไ่มไดรูจริง

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

ที่จะปฏิรูปการเมือง ก็แคจะทํ าประชาธิปไตยใหเปนธรรม
ผูหวงสถานการ: น้ีความเหน็ของผมเดมิ อยางทีว่าองคความรูยงัไมชัด 
คอืผมอยากมคีณะท ํางานซึง่…
พระอาจารย: อนันีไ้มเปนไร เปนรายละเอยีด เปนเรือ่งขัน้ปฏบัิตกิาร

ผูหวงสถานการ: ใจจริงผมไมอยากเผยแพรตอนนี้ สถานการณตอนนี้
ดูวา เราก็ไมรู จะเปนการเขาไปแทรก ตอนนี้การนํ าเสนอคิดวามัน
เสี่ยง มันไมคุมกับผลท่ีจะได
พระอาจารย: มันวาไดเปนขั้นตอน ในแงของการลงลึกที่เปนราย
ละเอียดก็วากันอีกขั้นหนึ่ง แตในแงท่ีจะพูดรวมๆ ตอนนี้เราพูดได วา
ประชาธปิไตยทีเ่ปนอยูตอนนีม้นัไมเปนธรรม เราพดูไดไหม กพ็ดูไดน่ี 
มันเห็นชัดๆ อยู เรายกปญหาขึ้นมากอนก็ได โดยชี้ใหเห็นวา เพราะ
อยางนี้ๆ เราจึงบอกวาประชาธิปไตยที่เปนกันอยูน่ีมันไมเปนธรรม

ผู หวงสถานการ: สถานการณตอนนี้เขาไมสนใจเรื่องจะปฏิรูปการ
เมือง มันยังไมถึงขั้นที่จะ…
พระอาจารย: ไมใชอยางนัน้ น่ีเราพดูถงึปญหา คอืสภาพบานเมอืง
ท่ีมีอยู จะเปนรฐับาลหรอือะไรกแ็ลวแต ท่ีทํ าอะไรตางๆ ซ่ึงเปนตวัปญหา

เราอาจจะพูดเริ่มไวกอน แตตองเปนคํ าพูดที่ชัดจะแจงลงไป 
เรารับสมอางเขาก็ได เราไมจํ าเปนตองไปพูดเอง น่ีนะ ใครๆ ก็เห็น
กันอยู ท่ีเขาพูดกันอยูน่ี ท่ีเขาวากันอยูน่ี พูดกันสั้นๆ ก็คือเขาบอกวา
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ประชาธิปไตยมันไมเปนธรรม
เราพูดไปเลยว า  ท่ีคุณว ากันอยู  น่ี คุณยอมรับแล วว า

ประชาธิปไตยที่เปนอยูน้ีไมเปนธรรม จริงไหม
แลวที่วาจะปฏิรูปการเมืองกัน ดูเหมือนเปนเรื่องใหญโตนั้น ก็

คือ และก็แค จะแกปญหาประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรม โดยจะทํ าให
มันเปนประชาธิปไตยที่เปนธรรม ใชไหม

ผูหวงสถานการ: ถาเปนธรรมมันก็ไมมีปญหาหรอก
พระอาจารย: เอาละ เราบอกวา พวกคุณที่มาพูดกันอยูน่ี พากัน
ปรารภเรื่องปญหาประชาธิปไตยไมเปนธรรม แลวคุณคิดวาจะทํ า
อยางไรใหเปนธรรม ตีกลับไปเลย

ผูหวงสถานการ : ผมคิดวาเอาตรงนี้จุดนี้ออกไป ถาประชาธิปไตยตัง้
อยูบนความเปนธรรม จะไมเกดิปญหา แลวเขาจะฝุนตลบอยางไร จะ
ฟงไมฟง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง

สมมติวาเราเตือนเขาแลว แนวทางมันควรจะเดินอยางนี้นะ น่ี
ดีท่ีสุดนะ แตไมมีใครฟงเราเลย วันหลังเมื่อมีปญหา เราก็บอกเขาได
วา เราบอกคุณแลวนะ วาคุณตองเดินทางนี้ คุณไมเชื่อ มันเลยเกิด
ปญหาอยางนี้
พระอาจารย: เราพูดไวทีหนึ่งกอนได

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

พวกคุณกํ าลังพูดถึงประชาธิปไตย สรุปแลวก็คือ คุณพูดวา 
ประชาธิปไตยที่เปนอยูน้ีมันไมเปนธรรม

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

ผูหวงสถานการ: ความจริง ท่ีเขาวากันไมใชประเด็นหลักนะครับ
พระอาจารย: อาว... ก็ไมใชซิ เราสรุปใหเขา คือเขาพูดกันอยูน่ัน 
แตเขาสรุปไมได ไมตั้งเปนประเด็นชัดออกมา

เ ร าชี้ ให  เขาเห็นว า  ท่ีคุณพูดกันทั้งหมดนั้น คือพูดว า 
ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม จริงไหม แลวทํ าไมมันไมเปน
ธรรม ก็เพราะวา… อยางนั้นๆ เหมือนที่พูดกันมาแลว



- ๗ -
น ําธรรมาธิปไตยมาใหแกประชาธิปไตย

จับประเด็นใหชัดไว ไมวาวุนไปกับสถานการณที่สับสน
ผูหวงสถานการ: ปญหาเรื่องประชาธิปไตยที่ไมเปนธรรมนี้ มันเกิดมา
นานแลว มันอยู ทามกลางกระแสซึ่งตอนนี้ความรู สึกของเขาก็
ไลทรราชอยางเดียว วาทรราชมันจะไปอยางไร ถาเราไปตอนนี้ ผม
วามันไมคุม ความเห็นของผมนะ
พระอาจารย: มันอยูท่ีเราจะปฏิบัติแคไหน เราจะพูดแคไหน
ผูหวงสถานการ ๒: ไมไดอยูท่ีระบบนะ มันอยูท่ีตัวบุคคล มีฝายที่จะไล
กับฝายที่พยายามจะอยู
ผูหวงสถานการ ๑: ก็ชางเขาซี เปนเรื่องของเขาไง
พระอาจารย: น่ีเราพูดหลักการ ไมไดพูดถึงบุคคล เราไมไปพูด
เรื่องใคร แลวก็ไมตองพูดมาก พูดนิดเดียว แตถาคํ าที่พูดมันตรง
เรื่องนะ มันหนัก พูดทิ้งไวเลย แลวไมตองไปทํ าอะไรมาก

ผูหวงสถานการ: พดูไปแลว ฟงไมฟงกช็างเขา แลวเราขดุขึน้มาพดูใหมได
ผูหวงสถานการ ๒: ถาทํ า ก็ทํ าแบบเปนแถลงการณยอๆ
พระอาจารย: ก็แลวแต อันนั้นอาตมาไมตองออกความเห็น ไปวา
กันเอง ขอสํ าคัญอยูท่ีวา จะออกในรูปไหนก็ตามแต ก็เอาสาระที่วา
น้ีเปนหลักการ เปนแนวทาง พูดใหมันเขม
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มองใหกวางใหไกล ไมมองแคคนที่อยูในวังวน
ผู หวงสถานการ: ขอผมสรุปข้ันตอนถวายทานอาจารยนิดหนึ่งครับ 
คือตอนนี้เทาที่คิดดู ทักษิณจะอยูยาก แตวาจะไปโดยวิธีไหน เวลา
เร็วหรือไมเร็ว แตคิดวารุนแรง เที่ยวนี้คงจะแรงมาก

ฝายที่จะไลมันมีหลายฝายที่ไดโอกาส เพราะวาฝายที่ไมชอบ 
กลุมคนที่เสียประโยชน พรรคการเมืองที่เสียประโยชน และฝายนัก
วิชาการ ซ่ึงเปนกลาง และนักวิชาการพวกนี้สวนหนึ่งเคยทํ างานให
ทักษิณ ก็รูตื้นลึกหนาบาง

อยางอาจารยชัยอนันตมาเขียนนี่ มีน้ํ าหนักมาก เพราะ
อาจารยชัยอนันตเคยเปนประธานการบินไทย ประธานการไฟฟา
ฝายผลิต อาจารยชัยอนันตก็รูขอมูลลึก ก็บอกวาการเลือกตั้งที่ผาน
มาบัตรเลือกตั้งมันพิมพหลายชุด ก็เปลี่ยนยกชุด

แลวกรณีท่ีฉอฉล ใครๆ เขาก็สรุปวา ตอนแรกก็ยังไมคิดอะไร
มาก แตพอทักษิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือวา เริ่มท่ีจะเอาตางชาติเขามา
ครอบงํ าประเทศไทย ซ่ึงอาจารยก็ทนไมได อยางเชนการบังคับการ
บินไทยนี่นะครับ เปดใหแอรเอเชียหลายเสนทาง และแอรเอเชีย
นายกฯ ก็ถือหุนใหญอยูในนั้นรวมลงทุนกับสิงคโปร

เวลาไปเจรจาทํ า FTA กับประเทศไหน ก็ไดสิทธิพิเศษดานโทร
คมนาคม อยางบังคลาเทศกับออสเตรเลียเนี่ย แตเปนการทํ าลาย
รากฐาน อยางไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียนี ่พวกที่เลีย้งววั นมววั
ยงัตองเททิง้เลย เพราะวามันถูก ท่ีออสเตรเลียขนาดเอามาตั้งไกล 
เปนหมื่นกิโล เรายังแพงกวาเขาตั้งเยอะ...
พระอาจารย: เอาละ น่ีเปนรายละเอียด เปนคํ าบรรยายในเรื่อง
ความไมซ่ือตรง ไมอยู ในธรรมะ ของนักปกครองที่มุ งเรื่องผล
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ประโยชนสวนตัว ถาวาไปก็คงยาวไปเรื่อย
ทีน้ีตอนนี้ก็คือรวมความที่มันเปนอยางนี้ เราถึงใชคํ าวา

“ประชาธิปไตยที่เปนอยูมันไมเปนธรรม” เรื่องก็อยูท่ีวาตองใหคน
จับประเด็นใหได

พวกที่มายุงกันอยูน่ี บางทียังจับประเด็นไมถูกเลย ฝายหนึ่งก็
จะไลทักษิณออกใหได อีกฝายหนึ่งก็ตรงขามหรือจะตานพวกที่ไล 
ไปๆ มาๆ บางทีก็จะหาทางแคเอาชนะกัน

เรื่องที่นาจะคิดกันบางก็อยางที่วา เรามองกวางระยะยาว น่ี
เขาวากันไป เราไมไดเขาไปยุงดวย คุณเลนงานกันไป ถาสมมติวา
ทักษิณออกไปจริง แลวตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหม อยางนอย
ใหสติวา ทํ าอยางไรจะใหคนที่จะมาแทนทักษิณ ท่ีจะมีอํ านาจใหมน่ี 
เขาจะไมเปนอยางนี้อีก

เราคิดเรื่องระดับน้ีมากกวาที่จะมายุงกับ ๒ ฝายที่ทะเลาะกัน
ขณะนี้ เราตองมองระยะยาวกวานั้น

ท่ีพูดกันเวลานี้ วาทักษิณเปนอยางนี้ อยางนอยกลุมหนึ่งก็วา
ไมดี ไมไดเรื่อง จึงมาไลทักษิณ แลวตอไปจะมีหลักประกันอะไรวาผู
ท่ีมาแทนจะไมเปนอยางทักษิณอีก เราตองทํ างานขนาดนั้น ตองให
สังคมมีทางไปที่ถูก ท่ีจะไดผลในระยะยาว ใหเปนประชาธิปไตยที่
เปนธรรม ซ่ึงมีประโยชนจริงๆ

ผูหวงสถานการ: น่ีข้ันที่ ๒
พระอาจารย: เราตองพูดไวกอน ตองใหสติเขากอนวา คุณนี่ยุงอยู
แคน้ีเองหรอื เรือ่งทีส่ ําคญัคณุอยาคดิแคน้ีไมได ตองใหเขารูวาเขาจะ
คิดอยูแคน้ีไมพอ เพราะวาบทเรียนมันมีอยูแลว มันก็หมุนเวียนเปน
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วงจรกันอยูแคน้ีแหละ ถาคุณทํ าเสร็จแลว คุณจะหมุนอยูแคน้ีหรือ 
เห็นคุณหมุนกันมาหลายรอบแลว ตอนนี้กี่รอบแลว น่ีตองเตือนเขา

น่ีคือ เมื่อเขามัวนัวเนียกันอยู เราตองมองใหกวางออกไป จะ
เอาแคไปตกอยูในวังวนกับเขาไมได ถาเรามัวไปยุงอยูกับเขา เราก็
ไมมอีะไรทีจ่ะชวยจะใหแกสงัคมได ท้ังในมติกิวาง และมติไิกล

เปนอนัวา เราตองมองกวาง-คดิไกล โดยมใีจท่ีใฝสูงอยูแลว คอื
ใฝธรรมที่จะตองเอามาเปนแกนของระบบประชาธิปไตย อันไดแก
ธรรมาธิปไตย

แตท้ังนี้ก็ไมใชหมายความวา เราจะมองนิ่งเฉยอยู ในสถาน-
การณอยางนี้ เราตองเตือนตองบอกตองพยายามใหแนวทางที่เปน
ทางออกอยางชอบธรรมแกเขา แตจะเตือนจะบอกอยางไร อันนี้คือ
เรื่องที่คณะผูมานี้จะตองไปคิดกัน

หายวุนเมื่อใด ควรมาจับหลักสํ าคัญที่เปนเรื่องกวางไกล
วนันีไ้ดพดูกนัในเรือ่งการปกครองระบอบประชาธปิไตย และได

พดูถงึเรือ่งทีถ่อืวาเปนหวัใจของการปกครอง คอืเรือ่ง การใชอ ํานาจ
ตัดสนิใจ ซ่ึงมจุีดส ําคญัอยูท่ีวา ใครมอี ํานาจตดัสนิใจ คนนั้นตองตัด
สินใจดวยธรรมาธิปไตย

ทํ าไมธรรมาธิปไตยจึงมีความสํ าคัญตอการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย ก็เพราะวา เมื่อเปนประชาธิปไตย อํ านาจตัดสินใจก็
อยู  ท่ีประชาชน เมื่ออํ านาจตัดสินใจอยู ท่ีประชาชน ก็ตองให
ประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง คือตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย

น่ีแหละ จึงต องมีธรรมาธิปไตย  เพื่ อให ประชาชนมี
ธรรมาธิปไตยนั้นเปนเกณฑในการตัดสินใจ
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ผูหวงสถานการ: เราเสนอคํ าวาธรรมาธิปไตยตรงนี้
พระอาจารย: ก็ใชนะซิ ช้ีจุดใหเห็นชัด ไมใชวากันพราไปหมดจน
ไมรูวาธรรมาธิปไตยเปนอะไร เอาไปปะปนกับระบบการปกครองวุน
วายสับสน

ผูหวงสถานการ: สรุปยอๆ ข้ันตอนที่จะปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู
ประชาธปิไตยที่เปนธรรมอยางที่ทานอาจารยวา ใหคนมธีรรมาธปิไตย
ในการตดัสนิใจจรงิๆ มนัสามารถท ํากลไกได เอามาประยุกตได
พระอาจารย: การปฏิรูป ๒ ดาน ตองบรรจบกัน

หน่ึง ดานการจดัตัง้วางระบบ ตองจดักลไกอะไรตางๆ ท่ีจะให
มัน่ใจทีส่ดุวาการตดัสนิใจจะเปนไปดวยธรรมาธิปไตย มกีารถวงดุล
และไมใหมีการมาครอบงํ า เปนตน

ดานนี้ก็ไมงายเลย การวางกฎกติกา ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงไปที
เดียว ยงัมปีญหาขาดพรองมชีองโหวและบดิเบนอยูเรือ่ย ซ่ึงจะตอง
วางใหมกีลไกทีจ่ะก ําหนดและก ํากบัใหไดผลดอียางแนนอนมัน่ใจ แต
ในทีส่ดุ การทีจ่ะใหไดธรรมรวมท้ังธรรมาธปิไตยในภาคปฏบัิต ิกม็าขึน้
ตอธรรมาธิปไตยในใจตั้งแตของคนผูบัญญัติเอง ท่ีจะมีคุณภาพแค
ไหน ก็เลยเปนเรื่องวนเวียน และขึ้นตอการปฏิรูปดานที่ ๒ อีกนั่นเอง

สอง ดานตวัคน ไดแกการศกึษาทีจ่ะพฒันาบคุคล ใหมคีณุภาพ
ท่ีจะใชเจตนาหรือเจตจํ านงที่ถูกตอง ท่ีจะตดัสนิใจโดยเอาธรรมเปน
เกณฑ ท่ีเรียกวาเปนธรรมาธิปไตย

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

ในทางตรงขาม ถาคนมกีารศกึษาท่ีถกูตอง หรอืการศกึษาทีแ่ท
แลว กจ็ะเปนคนมคีณุภาพ คอืดท้ัีงดานปญญา และดท้ัีงดานเจตนา
ดังที่ไดยํ้ าบอยๆ

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

๒) มีเจตนาดี คอื คิดสุจริต ตั้งใจดี มุงพูดจาสื่อสารและทํ า
การในทางทีจ่ะชวยเหลอืเกือ้กลูสรางสรรค เริม่แตหมายมัน่ท ําหนาที่
ของตนใหบริสทุธิบ์ริบูรณ

น้ีเปนเกณฑอยางงายๆ ท่ีจะใชตรวจสอบและวดัผลการศกึษา 
ดูแค ๒ ดานนีก้นั็บวาเพยีงพอ

ใหการศึกษามีคุณภาพ
ทีจ่ะนํ าธรรมาธิปไตย มาใหแกประชาธิปไตย
ผูหวงสถานการ: ปจจุบันนี้ คนดูเหมือนจะหวงกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการศกึษากนัมาก
พระอาจารย: เทาทีม่องๆ กนั จะเหน็วา คนมกับอกวาการศกึษา
เวลานีเ้นนดานปญญา ใหคนมคีวามรู แตพอดกูนัจรงิ ท่ีวาปญญาก็
ไมคอยตรง มกัเอาแคความรูขอมลูในวงจ ํากดั บวกกบัทักษะจ ําเพาะ
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สวนหนึง่ ท่ีจะเอาไปใชทํ างานอาชพี แตความมเีหตผุล มวีจิารณญาณ 
เปนตน บางทไีมไดฝกกนั

สวนดานทีส่อง คอืเจตนาหรอืเจตจํ านง มักจะเลือนลางหรือ
ขาดพรอง ขาดจติส ํานกึทีจ่ะใหเจตนาตัง้แนวมุงไปในทางด ีแทนทีจ่ะ
มีเจตนาเปนกุศล กลับตรงขาม คือมักเปนไปในทางคิดจองหาผล
ประโยชนใหแกตน มุงจะเสพบรโิภคบ ํารงุบ ําเรอ ฟุงเฟอหลงความโก
เก  ฮือเฮไปตามกระแส มคีวามคดิผวิเผนิแคสนองคานยิม ตอกยํ ้ากนั
แตอตัตาธปิไตย และโลกาธปิไตย

ถาตรวจสอบวดัผลออกมาอยางนี ้ กไ็มใชแควาเดก็จะสอบตก
ในการศกึษาเทานัน้ แตระบบการศกึษาเองไดสอบตกเสยีกอนแลว

ถาคนเปนผู ท่ีพัฒนาแลวดวยการศึกษา มีท้ังปญญาและ
เจตนาท่ีดี ก็มั่นใจไดวาเขาจะใชอํ านาจตัดสินใจที่เขามีในระบบ
ประชาธปิไตย ดวยการตดัสนิใจทีเ่ปนธรรมาธปิไตย

แตถามพีลเมอืงทีข่าดๆ พรองๆ ทางปญญาบาง ทางเจตนา
บาง ประชาธปิไตยก็ขาดๆ พรองๆ ไมมหีลกัประกนั แลวกค็งเวยีน
วายอยูในวฏัสงสารอยางทีเ่ปนอยูน้ี

สรุปวา ถาเจตนาดีแลว มีปญญาดวย ก็ตัดสินใจไดผลดี
ถามีปญญา แตเจตนาไมดี ก็เสร็จมัน ก็เอาปญญาไปใชหา

ผลประโยชนใหแกตัว และทํ ารายผูอื่น
ถาเจตนาดี แตปญญาไมมี ก็จบเหมือนกัน เพราะจะตัดสินใจ

ผิดพลาดโดยรูไมเทาถึงการณ แลวก็ไปไมรอด
น่ีเปนจุดบรรจบของระบบการปกครอง กับธรรมะ คือความ

จริงความถูกตองดีงาม ท่ีเปนหลักทั่วไปอันหนึ่ง
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ผูหวงสถานการ: ปญญา กับ เจตนา น่ี เห็นเลยวาเปนเรื่องใหญจริงๆ
พระอาจารย: ไมใชดูแคปญญากับเจตนาในสวนของตัวเองเทานั้น 
แตปญญานั้นยังมองดูรูเขาใจเทาทันเจตนาของผูอื่นทั้งหลายที่รวม
อยูในระบบประชาธิปไตยดวย เชน สามารถพิสูจนเจตนาของผูท่ีใช
อํ านาจตัดสินใจ ดูวาเขามีเจตนาที่เปนธรรมหรือเปลา ตรงนี้เปน
เรื่องใหญเหมือนกัน

จะเห็นวา ประชาชนไมคอยมองที่เจตนา แตไปมองที่อะไรที่
ตัวจะได ก็เลยติดอยูแคอัตตาธิปไตย

ท่ีจริง อยางนอยตองมองสองขั้นสองดาน เขาจะใหอะไรแก
เรา ตอนนี้คงมองแน แตเขาใหเพื่ออะไร ก็ตองมองดวย เจตนาของ
เขามุงดีเพื่อประโยชนแกประชาชนในฐานะที่เราเปนคนหนึ่งที่ยาก
จน จึงมาชวยยกฐานะ หรือวาเขามุงอะไรอีก และอะไรอีกที่วานั้น 
ควรเปนที่ยอมรับไดหรือไม อยางนี้ก็เปนขอท่ีจะศึกษา

น่ีก็คอื เปนเรือ่งของคนในสงัคมประชาธปิไตยทีจ่ะตองใชปญญา 
ถาไมเชนนัน้ ถงึดานเจตนาจะใชได กจ็ะไมสามารถใชอ ํานาจตดัสนิใจ
ไดถูกตอง

ฉะนั้น จึงตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชน
ผูเปนเจาของอํ านาจตัดสินใจนั้น ทํ าการตัดสินใจดวยปญญา
โดยมีเจตนาที่เปนธรรม แลวตรงนี้แหละคือธรรมาธิปไตย

ตอนนี้ก็คงไมมองประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยปนกันยุงอีก
ตอไปแลว
ผูหวงสถานการ : วันนี้คงจะรบกวนทานมากไปแลว เกือบ ๒ ช่ัวโมง 

ขอนมัสการ



- ๘ -
ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ*

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

ก็ เลยบอกว  า ต องพูดกันให  ชัดว  า ความหมายของ
ธรรมาธิปไตยคืออะไรกันแน เพราะมีการยกมาอางมาอธิบายกันจน
กระทัง่คลมุเครอืไปหมด ดงัจะเหน็วา พอจะเอาเขาจรงิ กไ็มจะแจง
ไมเดด็ขาดลงไป แลวคนกชั็กจะมองในลกัษณะที่เปนการเพอฝน

เรื่องเปนอยางนี้ คือ มีการพูดกันเหมือนกับวามีระบบการ
ปกครองอุดมคติท่ีเรียกวาธรรมาธิปไตย แตเวลานี้เราเปนแค
ประชาธิปไตย จึงยังตองกาวไปเปนธรรมาธิปไตย คลายๆ อยางนั้น

อีกแบบหนึ่ง ก็มองเหมือนกับวา ธรรมาธิปไตยเปนคุณสมบัติ
สูงสุดของการปกครองที่ดี จึงจะตองพัฒนาระบบประชาธิปไตยขึ้น
ไป ใหมีคุณภาพเปนธรรมาธิปไตย
                                                                                
* หลังจากมีการสนทนาในตอนคํ่ าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แลว ตอมา ในวันรุงข้ึน 
บงัเอญิวามีผูมาเย่ียมอกีคณะหนึง่ ซึง่ไดปรารภเหตกุารณใหญเดียวกนัน้ัน จงึไดพูดทบทวน
สาระของเรื่องธรรมาธิปไตยที่ไดพูดไปแลว เห็นวาเน้ือหาเหมือนเปนคํ าสรุป นาจะเปน
ประโยชน จึงนํ ามาลงพิมพตอทายไวดวย โดยตัดเติมตามควร
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เดี๋ยวนี้ คนที่พูดเรื่องธรรมาธิปไตย มักจะมองในความหมาย
อยางที่วามานั้น

ความจริง ธรรมาธิปไตยมันไมใชระบบการปกครอง แตมัน
เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคน ก็เลยบอกวา น่ีนะ แมแตสังฆะ
ซ่ึงเปนสถาบันที่พระพุทธเจาตั้งขึ้นเอง ก็ไมมีการปกครองที่เรียกวา 
ธรรมาธิปไตย คํ าวา “ธรรมาธิปไตย” ไมใชการปกครองที่ไหนทั้งนั้น 
แมแตในคณะสงฆ แตมันเปนคุณสมบัติในตัวบุคคล

“ธรรมาธิปไตย” เปนคํ าเกาที่มีอยูกอนแลวในพระไตรปฎก
โดยมีความหมายของมันเองมาแตเดิม ทีน้ีช่ือของมันเกิดมาคลาย
เขากับคํ าใหมท่ีเขาคิดบัญญัติข้ึนมาไมนานนี้วา “ประชาธิปไตย” ซ่ึง
เปนการบัญญัติเพื่อใหเปนคํ าแปลของคํ าฝรั่งวา democracy

เมือ่เปนค ําบญัญตัข้ึินส ําหรบั democracy ค ําวา “ประชาธปิไตย” 
กจึ็งตองมคีวามหมายไปตามค ําฝรัง่คอื democracy ท่ีวานัน้ดวย

ทีน้ี เมื่อเวลาผานมา คํ าวา “ประชาธิปไตย” มีการใชดาษดื่น
มาก จนกลายเปนวา คนรูจักคํ าวา “ประชาธิปไตย” มากกวาคํ าวา
“ธรรมาธิปไตย” พอเจอคํ า “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยชักจะมองความ
หมายของมันไปในเชิงที่จะใหเขากับหรือใหอนุวัตรตามความหมาย
ของคํ าวา “ประชาธิปไตย”

ไปๆ มาๆ “ธรรมาธิปไตย” ก็เลยจะมีความหมายที่คลุมเครือ
หรือสับสน  เพราะยกขึ้นมาพูดที ไ ร  ก็มักมี เ งาของคํ  าว า
“ประชาธิปไตย” เขามาพาดผาน

ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง ซ่ึงมีเรื่องของการจัดตั้ง
วางระบบ มีกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรตางๆ ในการ
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ดํ าเนินการที่เปนรูปธรรม ตรงนี้ชัดวา ระบบจัดตั้งที่วานี้ไมมีใน
ธรรมาธิปไตย เพราะฉะนั้น ถาจะไปบอกใหพัฒนาประชาธิปไตยไป
เปนธรรมาธิปไตย ก็ย อมมองไมชัด แลวถาคนเขาใจผิดวา
ธรรมาธิปไตยเปนระบอบเปนระบบ ก็เลยจะยุงกันใหญ

จึงตองใหชัดวาประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง แลวก็
ไปเทียบกับระบอบการปกครองอื่นๆ จะเปนระบอบเผด็จการ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย คณาธิปไตย หรืออะไรก็วาไป

แลวทีน้ี ธรรมาธิปไตยคืออะไรละ ออ… อันนี้ตองมาดูท่ีการ
ตัดสินใจของบุคคล ก็เลยตองอธิบายกันหนอย

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยที่ดี
ตรงนี้ดูใหชัดนะ คือวา ในการปกครองทุกระบอบ มีองค

ประกอบสํ าคัญ คือ อ ํานาจตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกํ าหนดเด็ดขาด
การปกครองระบอบตางๆ ท้ังหลายนั้น เมื่อมองไปใหถึงที่สุด

ตวัก ําหนดกอ็ยูท่ีอ ํานาจตดัสนิใจ หมายความวา อ ํานาจตดัสนิใจสงูสดุ
อยูท่ีไหน การปกครองกค็อืระบอบนัน้ จะเปนระบอบการปกครองไหน
ก็ดูวาอํ านาจตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีใด

ถาอํ านาจตัดสินใจอยูท่ีบุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ
ถาอํ านาจตัดสินใจอยูท่ีคณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย
ถาอํ านาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย
ตอนนี้ บานเมืองของเรานี้ ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย

อํ านาจตัดสินใจก็จึงมาอยูท่ีประชาชน
ทีน้ี ปจจุบัน เรามรีะบอบประชาธปิไตยทีม่ตีวัแทน ประชาชนก็

มอบอ ํานาจตดัสนิใจนีใ้หแกพวกตวัแทนทีพ่วกตนเลอืกตัง้ไปนัน้ แลว
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ตัวแทนหรือผูแทน (ส.ส.) เหลานี้ ยังไปประชุมกันเลือกผูนํ าหรือ
หัวหนาผูบริหารขึ้นมาใหเปนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ก็เลยเทากับไปมอบอํ านาจตัดสินใจ ใหกับคนที่เปนนายก-
รัฐมนตรีน้ัน

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีก็จึงเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจ และ
ทํ าการตัดสินใจในนามของประชาชน

ทีน้ี ในเมื่ออํ านาจตัดสินใจเปนสิ่งสํ าคัญ เรียกไดวาเปนหัวใจ
ของการปกครองนั้น มันก็เปนเรื่องสํ าคัญอยางยิ่งวา บุคคลผูตัดสิน
ใจ จะใชอํ านาจตัดสินใจนั้น ดวยเอาอะไรเปนตัวกํ าหนด หรือเอา
อะไรเปนเกณฑตัดสินใจ

น่ีเราดูตรงนี้นะ ไมวาระบอบไหน จะเปนระบอบเผด็จการ 
หรือเปนระบอบคณาธิปไตย หรือเปนระบอบประชาธิปไตย ในเวลา
ท่ีใชอํ านาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ

ถาเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงตัว เอา
ทิฐิความเห็นความเชื่อยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน เปน
เกณฑตัดสิน ก็เปนอัตตาธิปไตย

ถาตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเลาลือ หรือแมแต
ไมเปนตัวของตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วาแลวแต
พวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือ
ตอบแทนการเอื้อประโยชน ก็เปนโลกาธิปไตย

ถาเอาความจรงิความถกูตองดงีาม หลกัการ กฎ กตกิา เหตผุล
ประโยชนท่ีแทจริงของชีวิตและสังคม เปนเกณฑตัดสิน โดยใช
ปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟงอยาง
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กวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีท่ีสุด เต็มขีดแหง
สติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปนธรรมาธิปไตย

ฉะนั้น ผูเผด็จการก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย

คณาธิปไตยก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย

ประชาธิปไตยก็เช นเดียวกัน ก็เป นได ท้ังอัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย

แตท่ีเราตองการ ซ่ึงดีท่ีสุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย
ถาผูเผดจ็การใชเกณฑตดัสนิแบบธรรมาธปิไตย ก็เปนเผดจ็การ

ท่ีด ี แตเรากลวัวาเขาจะตดัสนิใจไมรอบคอบ เพราะรูขอมลูไมท่ัวถึง 
หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน

ถาคณาธิปไตยที่ไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปน
อยางดีท่ีสุดของคณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก

ทีน้ีเราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํ านาจ
ตัดสินใจดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็จะดีท่ีสุด

จะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย 
เพราะประชาชนทุกคนมีอํ านาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกตั้งเลยทีเดียว  
ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑธรรมาธิปไตย

ธรรมาธปิไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครัง้ส ําคญัวนัเลอืกตัง้
พอถึงวันเลือกตั้ง เราตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เลือกใครละ

กใ็ชปญญาพจิารณาตรวจตราไลดใูหชัดทีส่ดุ ใครพรรคไหนเปนคนดี
มีธรรมมีปญญาซื่อสัตยสุจริตมุงทํ าประโยชนแกสวนรวมแนนอน ก็
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ไดตัวเลย บอกวาคนนี้เปนผูแทนของเราได
ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวาผูเลือกคงเปนอยางนั้น ถาผูเลือก

เปนคนดี ก็คงไดผูแทนที่เปนคนดี ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไวกอนวา
ผูเลอืกกค็งจะชัว่หรอืมคีณุภาพตํ ่า มองไปไดถงึทัง้ประเทศ คนชาตอิืน่
มองดท่ีู ส.ส. ไทย แลวบอกวา คนไทยกค็อือยางนี้

พูดสั้นๆ วา ธรรมาธิปไตยจะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย เริ่มตั้งแตการเลือกตั้ง ซ่ึง
เปนบททดสอบการใชอํ านาจตัดสินใจครั้งสํ าคัญยิ่งใหญ สํ าหรับ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ทีน้ี คนที่มีอํ านาจตัดสินใจใหญท่ีสุด คือผูบริหารสูงสุด ใน
กรณีน้ีก็คือนายกรัฐมนตรี เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปนผู
ใชอํ านาจตัดสินใจนี้แทนประชาชน ในนามของประชาชน หรือใน
นามของประเทศชาติท้ังหมด

เพราะฉะนั้น การใชอํ านาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึง
สํ าคัญที่สุด

ถานายกรัฐมนตรีผู ทํ าหนาที่ตัดสินใจแทนประชาชนนี้ ใช
อํ านาจตัดสินใจสูงสุดนั้น ดวยเกณฑธรรมาธิปไตย ก็ดีนะซิ ก็หวังได
วาเขาจะรักษาประเทศชาติไวดวยดี และตัวเขาเองก็จะเปนรัฐบุรุษ

แตถานายกรัฐมนตรีใชเกณฑอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย 
ในการตัดสินใจ แลวไมชาไมนานนกั ประเทศชาติกม็หีวงัปนปวนวุน
วาย และตวัเขาเองกจ็ะเปนอะไรทีต่รงขามกบัรัฐบุรุษ

ตอนนี้ เรามปีระชาธปิไตยทีว่าเปนระบอบการปกครองทีด่ท่ีีสดุ 
หรอืเลวนอยทีส่ดุแลว ทํ าไมจงึตองมาโอดครวญแตปญหากนัอยูเรือ่ย
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เรื่องกค็ือวา การใชอํ านาจตัดสินใจมันไปไมค อยจะถึง
ธรรมาธิปไตยกันเลย หรือวาธรรมาธิปไตยมันไมคอยจะเดนขึ้นมา
ใหเห็นชัดที่จะทํ าใหช่ืนใจมั่นใจ

เมื่อไรๆ ก็ไดแตนัวเนียตัดพอตอวา กระทั่งทะเลาะกันอยู ท่ี
เรื่องอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยนั่นแหละ

บางทีทํ าทาจะเอาธรรมาธิปไตย แตก็อยูแคธรรมชั้นสองที่เปน
กฎคนทํ า อางกันอยูน่ัน ติดอยูแคน้ัน ข้ึนไมคอยถึงธรรมแทท่ีเปน
กฎแหงธรรม ก็เลยเอาดีจริงไมได

เอาละ ระบอบประชาธปิไตยจะดไีด คนตองเปนธรรมาธปิไตย
- เฉพาะอยางยิง่ ผูบริหารสงูสดุทีใ่ชอ ํานาจตดัสนิใจในนามของ

ประชาชน จะตองท ําการตดัสนิใจดวยเกณฑธรรมาธปิไตย และ
- ประชาชนผูเปนเจาของอ ํานาจตดัสนิใจ แตละคนตองท ําการ

ตัดสินใจขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย ท่ีจะเลือกผูแทนมารับมอบ
อํ านาจตัดสินใจของตนไป ดวยการเลือกตั้งที่ใชเกณฑธรรมาธปิไตย

น่ีแหละ มาบรรจบกันที่น่ี ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย ถา
อยางนี้จะไมสับสน ไมเชนนั้นก็ยุงอยูน่ี จะใหระบอบประชาธิปไตย
เปนธรรมาธปิไตยอยางไรดี มองไมชัด ก็เลยนวัเนยีนงุนงั สบัสนหมด

ธรรมาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี ชี้ชะตาประชาธิปไตย
ผูดูสถานการ: ชัดเจนมาก แตคนเราไมคอยมีหลัก ไมมีหลักคิด
พระอาจารย: มันตองชัดลงไป ขอน้ี ความนี้ หลักนี้ มันอยูตรงไหน 
ท่ีจุดไหน ตํ าแหนงไหน ของเรื่องนั้นๆ ตองจับใหได ความชัดเจนนี้
สํ าคัญมาก ตองจะแจงชัดเจน
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ผูดูสถานการ: ความจะแจงชัดเจนตองที่การกระทํ าดวย คือในการ
ท่ีจะทํ าตรงนั้นใหได
พระอาจารย: เริ่มดวยความชัดเจนในการคิด แลวก็พูดออกมาให
ชัดเจน และทํ าไดชัดเจนตรงจุด - คิดชัด พูดชัด ทํ าชัด

เรื่องนี้สํ าคัญจริงๆ นะ เรื่องประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตยนี้
ควรจะชดั ไมเชนนัน้จะยุงจะมวัไปหมด และจะไมหนกัแนน ไมมพีลงั 
แลวชาวพทุธเดีย๋วนีก้ช็อบอางกนัมากในเรือ่งธรรมาธปิไตย

ถาไมชัด มันก็จะกลายเปนอยางที่วาเมื่อกี้ คือคนขางนอกเขา
จะมองไปในแงเปนเรื่องเพอฝน จับเอามาปฏิบัติไมได

ท่ีจริง แมแตค ําทีใ่ชเชงินามธรรมวา "ความเปนประชาธปิไตย"
ท่ีหลายคนชอบพดู กม็คีวามหมายแคทํ านองวาใจกวาง รับฟงคนอืน่ 
ยอมรบัเสยีงสวนใหญได ซ่ึงไมถงึขัน้เปนตวัหลกัการ แตธรรมาธปิไตย
น้ี ถาเขาใจแลว จะเห็นวาเปนตัวหลักการที่ชัดเปนแกนเลยทีเดียว

เอ… นาจะจบเสียที ถึงตรงนี้ เราตองกํ าชับวา นายกรัฐมนตรี
ทํ าหนาทีใ่ชอ ํานาจตดัสนิใจแทนประชาชน ทานตองเปนธรรมาธปิไตย 
ไมเชนนัน้ประชาธปิไตยไมมทีางส ําเรจ็

ประชาธิปไตยจะดีไมได ถาผู นํ าคื อนายกรัฐมนตรีไม มี
ธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตยนั้นก็จะไมเปนธรรม

ประชาธิปไตยจะเปนธรรมไมได ถานายกรัฐมนตรีไมมี
ธรรมาธิปไตย

จะพูดใหหนักกวานี้ก็ไดวา
ประเทศไทยจะเปนประชาธิปไตยไมได ถานายกรัฐมนตรีไมมี

ธรรมาธิปไตย
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น้ีเปนคํ าสรุปของที่พูดเมื่อกี้
ผูดูสถานการ: เขาเขียนปายกันวา ใหมีจริยธรรม ใหมีอยางนั้น
อยางนี้ มันกวางๆ คลุมๆ ไมเห็นชัดลงไปอยางนี้

ค ําวาประชาธปิไตยกอ็ยางทีท่านชีแ้จง แลวธรรมาธปิไตย จนถงึ
อตัตาธปิไตย เรายงัไมรูเลยวา ท่ีจริง มนัเปนเรือ่งทีม่าจากขางในตัว
ไมใชระบบ ประชาธิปไตยนี่คือระบอบ
พระอาจารย: ในที่สุด ระบอบนี้จะสํ าเร็จไดดวยตัวบุคคลนี้เอง
ผูดูสถานการ: คืออํ านาจตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ…

ธรรมาธิปไตย พิสูจนนักบริหารที่ยิ่งใหญยามฝาวิกฤต
พระอาจารย: ท่ีพดูมานี ้ เปนเรือ่งหลกัการทัง้นัน้ และหลกัการมาก
มายหลายอยาง กเ็ปนเรือ่งทีม่นุษยเรานีแ่หละบญัญตัจัิดตัง้วางกนัขึ้น 
โดยเฉพาะทีเ่ดนกค็อืกฎหมาย ท่ีวาเปนกฎคนท ํา แลวหลกัการจ ําพวก
กฎคนทํ าเหลานี้ก็ออกมาในฐานะเปนตัวแทนหรือเปนสื่อของธรรม
และกฎแหงธรรมนั่นเอง คนจะตองไปใหถึงธรรมตัวจริงตัวแทน้ี

คนที่รูจักยึดกฎคนท ํา โดยโยงไปถงึกฎแหงธรรมได ไมหลง ไม
เฉไฉ นับวาเปนคนที่ยอดเยี่ยม

คนที่เขาถึงธรรม อยูกับธรรม โดยมีปญญารูธรรม และเจตนา
เปนธรรม จะมีความมั่นใจที่จิตไดดุล ซ่ึงเปนความมั่นคงที่แทจริง จะ
ใสสวางสะอาดสงบ ไมหวั่นไหว และมีความสุขที่เปนอิสระ

ผูบริหารกิจการของมนุษย ไมวาในระดับใดๆ ก็ตาม จะเปน
เรื่องประเทศชาติ หรือหางรานบริษัท จะประสบความสํ าเร็จแทจริง
ได เปนนักบริหารสมบูรณ ตอเมื่อบริหารตลอดลงไปถึงกระบวน



ธรรมาธิปไตยไมมาฯ๗๔
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ธรรมชาติท่ีวานี้ ใหกลมกลืนเปนองครวมที่บูรณาการทั่วตลอด
เมื่อเกิดเหตุการณราย แมจะเปนความขัดแยงที่รุนแรง ถึงขั้น

วิกฤต นักบริหารที่มุงธรรม ก็จะมองเปนโอกาสที่จะกาวไปสูความ
สมบูรณในการเขาถึงบูรณภาพแหงธรรม เพราะจะไดสามารถ
สํ ารวจตรวจสอบมองเห็นจุดเห็นแงท่ียังขาดยังพรองที่จะไดแกไขจัด
ปรับใหสมบูรณ เขาจึงไมปฏิบัติการเชิงลบ ท่ีจะสูญเสียหรือทํ าลาย
พลังงานดวยการวิวาทตอกรพยายามเอาชนะภายนอก

เมื่อตั้งสติและดํ ารงขันติได ผานพนอารมณความรูสึกขุนเคือง
เปนตนไปแลว พอกาวสูการใชปญญา เขาจะขอบใจพวกคนที่มาชี้
โทษให แลวใชโอกาสและพลังงานในทางสรางสรรคใหเต็มท่ี แลว
เขาก็จะกาวสูงขึ้นไป พรอมดวยชัยชนะแท ท่ีทุกฝายไดดวยกัน ท่ี
ความเปนฝายละลายหายไป และทุกอยางดีข้ึน คือชัยชนะแหงธรรม

ถาตอสูเพื่อเอาชนะกัน ดวยความรุนแรงหรือเลหกลภายนอก 
จะไมมีทางไดชัยชนะแทจริง เพราะความชนะที่สูญเสียธรรม ไมอาจ
เปนชัยชนะที่แท ตราบาปจะคงอยู และคงอยูยืนยาว นานกวาชีวิต
และแมแตชาติวงศของคนที่คิดวาตนชนะนั้น

ชัยชนะที่แทและยั่งยืน ตองเปนชัยชนะแหงธรรม และชัยชนะ
โดยธรรมเทานั้น

ธรรมาธิปไตยมา จะแกปญหาไดถูกทาง
ผูดูสถานการ: ทํ าอยางไรดี ตอนนี้แทนที่จะคิดแกไขความแตกแยก
ดูเหมือนเขาจะยิ่งแสวงความแตกแยกใหหนักขึ้น
พระอาจารย: คนที่ขัดแยงกันเกินขีด จนกลายเปนแตกแยกแบง
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ฝายทะเลาะตอสู จะเอาชนะกันนั้น ถาไมใชเพราะยึดถือผล
ประโยชนท่ีถูกกระทบหรืออาจจะสูญเสีย หรือมีความตองการซอน
แฝงบางอยางแลว ก็มักเปนเพราะมีความยึดติดในตัวตนของบุคคล
เปนตนดวยการมองแบบคลุมๆ หรือเหมารวม ไมทางบวก ก็ทางลบ 
แลวก็กลายเปนวา ถาเปนบวกก็บวกอยางเดียวทั้งตัวทั้งคน ถาเปน
ลบก็ลบอยางเดียวทั้งตัวทั้งคน ซ่ึงโดยทั่วไปยากที่จะเปนจริง

คนที่แตกแยกแบงฝายนั้น ท่ีจริงตางก็คงมีความหวังดีตอ
ประเทศชาติสังคมของตน ถาเขามีความหวังดีเหมือนกัน แตเขามอง
เห็นตางกัน ก็แสดงวาโดยพื้นฐาน เขายังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ถาอยางนัน้ เขานาจะเอาความตางทีม่องเหน็ ซ่ึงบางทกีค็อืสวน
เพิม่ มาท ําใหเปนประโยชนแกประเทศชาตขิองตนเทาทีจ่ะเปนไปได

การที่จะทํ าอยางนั้นได ก็คือ การไมมองแบบเหมารวม ซ่ึง
หมายความวา ไมมองติดตันอยูท่ีตัวบุคคล อันจะทํ าใหความเปน
ฝายเกิดขึ้นโดยเกาะอยูกับตัวบุคคลนั้น แตมองไปที่การกระทํ าของ
เขา ซ่ึงจ ําแนกออกไปไดเปนแตละอยางๆ ท่ีจะเหน็ไดหรอืวเิคราะหได
วาด-ีราย ถกู-ผดิ เปนคณุ-เปนโทษ อยางไรๆ โดยใจมุงไปทีก่ารแก
ปญหา และท ําใหเกดิประโยชนสขุของสวนรวมประเทศชาติ

ท่ีด ี ท่ีเปนคณุ กย็อมรับโมทนา ท่ีไมด ี ท่ีผดิ ท่ีเปนโทษ กย็อม
รับตามเปนจรงิ แลวแกไขหรอืปฏบัิตไิปตามธรรม

การปฏิบัติโดยมองตามที่มันเปน และตั้งวางใจไปตามธรรม
อยางนี ้นอกจากจะแกปญหา ชวยใหธรรมเกดิขึน้แลว กช็วยใหบุคคล
น้ันเจรญิงอกงามกาวสูความสมบรูณยิง่ขึน้ดวย


	Button: 


