ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทย
ภายใต้กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
Strategic Development Of Democratic And Processes
Civil Society Thailand Under The Paradigm Principles
Of Buddhism
พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ (ผาทอง)*
พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร.**
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูม***ิ

บทคัดย่อ
กระแสประชาธิปไตยกระจายไปทุกแห่งหนในโลก จนท�ำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
การปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕
แต่สภาวการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงนัน้ ประชาธิปไตยของไทยไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นรากฐานแห่งหลักการทีเ่ ป็นสากล มัก
จะพบกับความเป็นเผด็จการเสียเป็นส่วนใหญ่กระบวนการภาคประชาสังคมทีแ่ สดงออกไม่สามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้โดยแท้จริง ทั้งนี้ในการที่จะสร้างกระบวนทัศน์พัฒนาประชาธิปไตยและ
ภาคประชาสังคมให้เป็นระบอบการปกครองทีป่ ระชาชนเป็นใหญ่มอี ดุ มการณ์ไปทางเดียวกัน ทีว่ า่ “รัฐบาล
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” เข้าสู่อุดมปัญญาประชาธิปไตยจ�ำเป็นต้องบูรณาการ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาหลอมรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอธิปไตยเชิงพุทธกับประชาธิปไตย การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
พุทธธรรมกับหลักการประชาธิปไตย การบริหารจริยธรรมผู้ปกครองเชิงพุทธ การจัดการตนเองด้วยการ
ครองตน ครองคน ครองงาน การวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงพุทธการขับเคลื่อนกระบวนการภาค
ประชาสังคมตามหลักสาราณียธรรม
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Abstract
The spread democracy everywhere in the world, until the Thailand step into a
change of government. From the regime of absolutism to democracy since 1932, but the
actual situation Thailand democracy is not built on a foundation of principles are
universal. Often find with the Autocracy is the majority. The civil society process at
expression can not develop into a real democracy. In the to create a paradigm develop
democratic and civil society process give regime people are big and give have in the same
ideology. That the “government of the people, by the people and for the people” into
the rich intellectual democracy must integration the principles of Buddhism merged into
one entity. In particular, the following. Management relationships between Buddhist
sovereignty with democracy. Management relationship between the Buddhitmorality with
democracy principles. Management ethics Buddhist parents. Self-management with
self-dominate, dominate people, dominate jobs. Strategic planning driven Buddhist. A
driven civil society process by Saraniyadhamma.
Keywords: Democratic Development, Civil SocietyProcesses, Paradigm Principles of
Buddhism

๑. บทน�ำ

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของหลาย
ประเทศในโลกได้เคลือ่ นตัวเข้าสูป่ ระชาธิปไตย จน
ท�ำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ

ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยการน�ำของ
คณะราษฎรใน วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕๑
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบบ
การปกครองที่ ป ระชาชนเป็ น ใหญ่ โดยรู ป การ
ปกครองที่ยึดถืออ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน๒

ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์, “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ : การปฏิวัติที่ถูกนิยามใหม่ The Changing
of the ruling in 1932 : The new definition revolution”, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) : หน้า ๓๙.
๒
วิชัย ตันศิริ, วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๘๙.
๑๑
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ลักษณะส�ำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย
สามารถพิจารณาได้จาก รัฐบาล การเลือกตั้งและ
การปกครองโดยเสี ย งข้ า งมากประเทศที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตยนั้นจ�ำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ เพราะ
รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายหลั ก หรื อ เป็ น กติ ก าที่
ก� ำ หนดแนวทางส� ำ หรั บ การที่ รั ฐ จะใช้ อ� ำ นาจ
ปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการ
ปกครองแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดง
ความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครอง
ด้วยระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตย
หรือไม่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นได้
ให้ ก ระบวนการประชาสั ง คมซึ่ ง ประชาชนเป็ น
เจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
กระบวนการดังต่อไปนี้
๑. รั ฐ บาลในระบอบประชาธิ ป ไตย
ลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย อับราฮัม
ลินคอลน์ (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. ๑๙๐๙-๑๘๖๕) ได้ให้คำ� นิยาม
ประชาธิปไตยในการกล่าวสุนทรพจน์ ณ เมือง
เกตต์ ส เบอร์ ก หรื อ “เกตต์ ปุ ร ะ” ในมลรั ฐ
เพนซิลวาเนีย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ.
๑๘๖๓ ว่ า คื อ “รั ฐ บาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน”๓ การที่รัฐบาลใด
๓

p. 315.
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จะได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจะต้องมี
ลักษณะครบทั้ง ๓ ประการ กล่าวคือ ๑) รัฐบาล
ของประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ๒) รัฐบาลโดยประชาชน
หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะ
เป็นผู้ปกครองได้ ถ้าหากได้รับเสียงสนับสนุนจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ ๓) รัฐบาล
เพื่ อ ประชาชน หมายถึ ง รั ฐ บาลจะต้ อ งมี จุ ด
ประสงค์เพือ่ ความผาสุกของประชาชน และจะต้อง
มีการก�ำหนดวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น ทุก ๔
ปี ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าผู้ปกครองจะ
ต้องปกครองเพื่อประชาชน
๒. การเลือกตั้ง ซึ่ง ธานินทร์กรัยวิเชียร๔
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่า การเลือกตัง้
หมายถึง การที่ประชาชนได้เลือกบุคคลหนึ่งจาก
บุคคลหลายๆ บุคคลหรือจากบัญชีรายชือ่ หนึง่ หรือ
หลายบั ญ ชี เพื่ อ ให้ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นมี เ สี ย งในคณะ
บริหารราชการแผ่นดิน ในทํานองเดียวกับ วิสุทธิ์
โพธิแท่น๕ ทีไ่ ด้ให้ความหมายการเลือกตัง้ ไว้วา่ การ
เลือกตั้ง หมายถึง การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่ง
หรือบุคคลจํานวนหนึ่งจากหลายๆ คน หรือจาก
บัญชีรายชือ่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ บัญชีหนึง่ หรือบัญชี
จํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชี เพื่อให้
ไปกระทําการอันหนึ่งอันใดแทนตน ความหมาย

Copeland, L. & Lamm, L., The World’s Great Speeches, (2nded.), (New York : Dover, 1985),

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ระบบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๐), หน้า ๕๖.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น, ประชาธิปไตย : แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓.
๔

๕
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เช่นนี้เห็นได้ว่าได้จําแนกประเภทของการเลือกตั้ง
และแฝงปรัชญาแนวคิดการเลือกตั้งไว้ในตัว
๓. การปกครองโดยเสียงข้างมาก ซึ่ง
เดโช สวนานนท์๖ ได้กล่าวถึงการปกครองโดยเสียง
ข้างมาก ในพจนานุกรมศัพท์การเมืองว่า เป็น
คะแนนเสียงที่สมาชิกใช้ลงมติ ที่มีมากเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด ต่อมา คณิน บุญ
สุวรรณ๗ ได้กล่าวถึงการปกครองโดยเสียงข้าง
มากว่ า ในการประชุ ม สภาผู ้ แ ทนราษฎร การ
ประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมทัง้ เสียงข้างมากในการออกเสียงประชามติของ
ประชาชน โดยเสียงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎรมี
ความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามที่ได้หา
เสียงไว้กบั ประชาชนและตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ
ไว้ และในส่วนของการตรากฎหมายก็ต้องอาศัย
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกัน
เพราะการลงมติรบั หลักการร่างพระราชบัญญัตทิ กุ
ครั้งจะใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
๔. หลั ก การวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตย
ลักษณะส�ำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอาจ
จ�ำแนกได้ดังนี้๘
๔.๑ เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล
โดยไม่ศรัทธาบุคคลใดถึงชัน้ ปูชนียบุคคล (แต่กต็ อ้ ง
๖

๑๕๗-๑๕๙.
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กตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ) จะต้องไม่
เคร่งครัดเรื่องระบบอาวุโส (แต่ก็ต้องให้ความ
เคารพผู้อาวุโส) ประชาธิปไตยจะด�ำเนินไปได้ด้วย
ดีก็ต่อเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
๔.๒ รู้จักการประนีประนอม คือ
ยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ไม่นิยมความรุนแรง ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นไม่ยึดมั่นหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของ
ตนเองโดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไข และต้องยอม
เปลีย่ นแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมือ่ ผูอ้ นื่
มีความคิดเห็นที่ดีกว่า
๔.๓ มีระเบียบวินัย คือ ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม�่ำเสมอ และ
ช่วยท�ำให้กฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์
โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดตามอ�ำเภอใจแต่ถ้ามี
ความรูส้ กึ ว่ากฎหมายทีใ่ ช้อยูไ่ ม่เป็นธรรม ก็ตอ้ งหา
ทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นมิใช่ฝ่าฝืน
หรือไม่ยอมรับ
๔.๔ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ซึง่ เกิดขึน้ จากความรูส้ กึ ของคนในสังคมว่า ตนเป็น
เจ้าของประเทศ และประเทศเป็นของคนทุกคน
โดยส�ำนึกว่าการทีต่ นได้รบั การศึกษาสามารถท�ำมา
หาเลี้ยงชีพและด�ำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสังคมอัน
เป็นส่วนรวมของทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ท�ำ

เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศัพท์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, ๒๕๓๗), หน้า

คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพ
ใจ, ๒๕๔๘), หน้า ๙๙๒-๙๙๔.
๘
ดนัย ไชยโยธา, การเมืองและการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘),
หน้า ๑๒๐.
๗
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ประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน
นอกจากนี้ สัญญา เคณาภูม๙ิ ยังได้กล่าว
ถึงวิถีประชาธิปไตยว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกับ
หลักการ ๓ ประการ ได้แก่
๑. ประชาธิปไตยที่แสดงถึงความเคารพ
ต่ อตนเองและผู ้อื่น เช่น ให้ความส�ำคัญและรู ้
บทบาทของตนเองในการด�ำเนินการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายใน
การเรียนรู้ ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนในกลุ่ม มีความไว้วางใจเพื่อน ในกลุ่มขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๒. ประชาธิปไตยทีแ่ สดงถึงความสามัคคี
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ช่วยเหลือ
สนับสนุน และให้กาลังใจแก่เพื่อนๆ ในการท�ำงาน
ร่วมกัน มีความเสียสละเวลาเพื่อการท�ำกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ข องกลุ ่ ม อย่ า งเต็ ม ที่ มี ก ารแบ่ ง ปั น
อุปกรณ์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้กับเพื่อนใน
กลุม่ สามารถร่วมงานกับบุคคลอืน่ ได้ดแี ละร่วมท�ำ
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
๓. ประชาธิ ป ไตยที่ แ สดงถึ ง ความมี
เหตุผลและดุลยพินจิ ในการแก้ไขปัญหา เช่น มีการ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนวางแผน
การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผลในการที่จะ
อภิปรายร่วมกับเพือ่ นในกลุม่ อย่างสมเหตุสมผล มี
วิธดี ำ� เนินการเรียนรูโ้ ดยการใช้แหล่งทรัพยากรการ
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เรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาที่
รอบคอบโดยอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล

๒. ความส�ำคัญของกระบวนการประชาสังคม
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎรซึ่งได้แก่ทหาร พลเรือน
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มการเมือ
งอืน่ ๆ เข้ามามีบทบาทหรือมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ท�ำให้การเมืองในระยะแรกๆ นั้น เป็นเรื่องของคน
กลุ่มน้อยหรือเรื่องของคน ชั้นน�ำ  ประชาชนไม่ได้
เข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมือง สถานการณ์ทางการ
เมืองในขณะนัน้ เกิดการปฏิวตั ริ ฐั ประหารบ่อยครัง้
และยั ง ไม่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยหากแต่ เ ป็ น การ
ปกครองของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔
ตุ ล าคม ๒๕๑๖ เกิ ด การต่ อ สู ้ เ รี ย กร้ อ งของ
ประชาชน มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นผู้น�ำ การสร้าง
กระแสการชุมชนต่อต้าน ส่งผลให้ขบวนการนิสิต
นักศึกษามีบทบาททางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดใน
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นั้น เป็นจุดส�ำคัญ
หรือเป็นหลักส�ำคัญของการเมืองภาคประชาชน๑๐
ในขณะต่อมาประชาชนในระดับล่างทั้งกรรมกร
ชาวนาคนยากจน รวมทั้งชนชั้นกลางมีการลุกขึ้น
ต่ อ สู ้ เ พื่ อ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพตามระบอบ
ประชาธิปไตยหลายเหตุการณ์ ในระยะต่อมาได้มี
ความพยายามที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

สัญญา เคณาภูม,ิ “วิถปี ระชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศั น์,
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : หน้า ๑๙๕-๑๙๖.
๑๐
ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๔๕.
๙
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ท�ำให้เกิดการปฏิวัติสังคมมีการปราบปรามนิสิต
นักศึกษาอย่างรุนแรง ท�ำให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาหัน
ไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
แต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างต่อ
เนื่ อ งแต่ เ ป็ น การเคลื่ อ นไหวเฉพาะเหตุ ก ารณ์
ส�ำคัญๆจากความแตกแยกภายในประเทศ ทัง้ จาก
ขบวนการคอมมิ ว นิ ส ต์ ส ากล และจากภายใน
ประเทศ เองท�ำให้ภาครัฐเริ่มด�ำเนินนโยบายฟื้นฟู
ประชาธิปไตย โดยเน้นเรือ่ งความสามัคคีของคนใน
ประเทศท�ำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโต
ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งผล
ให้ประชาชนเริม่ เคลือ่ นไหวต่อสูท้ างการเมืองลดลง
การต่อสู้เรียกร้องมีขึ้นเฉพาะประชาชนผู้ได้รับ
ความเดื อ ดร้ อ นจากปั ญ หาในด้ า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากอ�ำนาจรัฐ ความไม่ยุติธรรมทางกฎหมาย การ
ได้รับผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถือเป็นจุด
เริม่ ต้นระบอบประชาธิปไตยของไทย แต่ความเป็น
จริงที่ผ่านมาการปกครองกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างไปเท่าใดนัก อ�ำนาจรวมศูนย์ก็ยังอยู่ที่
รัฐบาลแม้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อ�ำนาจสูงสุดจะเป็นของประชาชน ประชาชนมีสทิ ธิ
ที่จะปกครองตนเองและมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบาย เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนก็ตามแต่
ทว่าทัง้ นีป้ ระชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการ
ประชาสังคมตามระบอบประชาธิปไตยทีป่ ระชาชน
เป็นใหญ่เป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย ผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาประชาธิปไตยไม่พัฒนา เพราะการ
แสดงออกของผู้ปกครองไม่ได้ใช้อ�ำนาจในทางที่
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ชอบธรรม กระบวนการประชาสังคมในฐานะทีเ่ ป็น
บทบาทของการเมืองภาคประชาชน จึงเป็นพลัง
ส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการทางการ
เมืองของสังคม ผ่านการแสดงออกในหลายรูปแบบ
เพือ่ ให้มสี ว่ นในการเพิม่ มิตริ ะบอบประชาธิปไตยให้
เป็นแบบประชาชนมีส่วนร่วมหรือแบบทางตรง
มากขึ้น
บทความนี้ทางผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะ
น�ำเสนอมุมมอง แนวคิด เพื่อให้เป็นยุทศาสตร์การ
พัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ภายใต้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานัน้ จะได้เป็น
แนวทางให้ผู้ปกครองประเทศและประชาชนได้
เข้าใจในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
โดยน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ
เพื่อให้ประชาธิปไตยในไทยนั้นปราศจากการใช้
ความรุนแรง อีกทั้งท�ำให้ประชาชนได้เข้าใจใน
อ�ำนาจอธิปไตยทีต่ นเป็นเจ้าของอ�ำนาจได้อย่างถูก
ต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การเมืองไทยเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เกิดความสุข ความสงบต่อไป

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตย
โดยกระบวนการภาคประชาสังคมภายใต้
กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ส�ำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตย
โดยภาคประชาสังคมภายใต้กระบวนทัศน์หลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นความพยายาม
สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางปัญญาในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง โดยทุกกระบวนการแห่งการกระท�ำ
หรือการแสดงออกนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือ
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แม้แต่ผถู้ กู ปกครองเอง จ�ำเป็นต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นใน
หลั ก การและเหตุ ผ ล สร้ า งหลั ก แห่ ง การ
ประนีประนอม น�ำมาสู่บ่อเกิดแห่งปัญญาในการ
ก้าวข้ามพ้นวิกฤติทางการเมือง อันปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงในทุกกระบวนการ ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักการเชิงพุทธหลายหัวข้อทีท่ างผูเ้ ขียนเองได้นำ�
มาบูรณาการเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม คือ
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอธิปไตยเชิงพุทธ
กับประชาธิปไตยการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
หลัก พุทธธรรมกับหลักการประชาธิปไตย การ
บริหารจริยธรรมผู้ปกครองเชิงพุทธ การจัดการ
ตนเองด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน การ
วางยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นเชิงพุทธ และการขับ
เคลื่อนกระบวนการภาคประชาสังคมตามหลัก
สาราณียธรรม ดังนี้
๑. การจั ด การความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
อธิปไตยเชิงพุทธกับประชาธิปไตย ประเทศไทยได้
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๗๕ จนถึงวันนี้ นับได้ ๗๕ ปีกว่าแล้ว แต่ถึง
กระนั้น ระบอบประชาธิปไตยที่หลายๆ คนใฝ่หาก็
ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะท�ำให้ผู้อยู่ใต้ปกครองได้รับ
ความสุขเพิม่ ขึน้ กว่าทีเ่ คยเป็น ได้อย่างเป็นรูปธรรม
กว่าที่เคยมีและเคยเป็นในระบอบเดิม จะเห็นได้
อย่างเดียวก็คือ มีรูปแบบของการปกครองเปลี่ยน
ไป และท�ำให้ผู้อยู่ภายใต้ปกครองมีส่วนในการ
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ก�ำหนดรูปแบบการปกครองเพิ่มขึ้น แต่ในด้าน
การกระท�ำของผูน้ ำ� ระบอบการปกครองทีไ่ ด้มาจาก
การเลือกตั้ง อันถือเป็นรูปแบบเบื้องต้นของการ
ปกครอง ก็ยังรับประกันไม่ได้ว่า ทุกครั้งที่มีการ
เลื อ กตั้ ง ใหม่ จ ะได้ ผู ้ น� ำ ที่ มี ค วามดี เ พิ่ ม ขึ้ น และมี
ความเลวลดลงเมือ่ เทียบกับอายุของประชาธิปไตย
ล่วงเลยมามากถึง ๗๐ กว่าปีแล้ว และที่เป็นเช่นนี้
น่าจะเกิดจากเหตุปัจจัย ดังต่อไปนี๑๑
้
๑.๑ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบทที่ห่างไกล ยังมี
ความรู้และความเข้าใจในระบอบการปกครองที่
เปลี่ยนมาใหม่ ยังไม่กว้างขวางและลึกซึ้งพอที่จะ
เลือก และไม่เลือกผู้แทนราษฎรเข้ามาท�ำหน้าที่
เป็นปากเป็นเสียงแทนตัวเอง แต่เลือกและไม่เลือก
ตามการชี้น�ำของบรรดาหัวคะแนนที่มาพร้อมกับ
การเสนอผลประโยชน์ให้เป็นการแลกเปลี่ยน
๑.๒ ผูท้ ลี่ งรับสมัครเพือ่ เป็นผูแ้ ทนฯ
ก็มีวาระซ่อนเร้นซ่อนตัวตนที่แท้จริงด้วยการพูด
และท�ำในลักษณะสร้างภาพเพื่อหวังคะแนนจากผู้
ลงคะแนนก่อนการเลือกตั้ง แต่ครั้นได้รับเลือกตั้ง
แล้วก็แสดงพฤติกรรมอันเป็นธาตุแท้ดั้งเดิมหรือที่
เรียกได้ว่าเป็นสันดานออกมาในทิศทางที่ตรงกัน
ข้ามกับสิ่งที่เคยท�ำก่อนการเลือกตั้ง
๑.๓ พรรคการเมืองที่โดยหลักการ
ควรจะเป็นสถาบันทางการเมืองทีค่ อยเลือกคนดี มี
คุณธรรม และมีความรู้ความสามารถ เพื่อเสนอให้
ประชาชนเลือก พร้อมกับน�ำเสนอนโยบายของ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. แหล่งที่มา : http://www.br.ac.th/elearning/social/ elearning/
social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/Unit5_2_1_7.html [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
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พรรคเพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารประเทศถ้าได้
เป็ น รั ฐ บาล แต่ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ
ทางการเมื อ งที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ แนวคิ ด และ
เจตนารมณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นหลัก จะ
คิดถึงส่วนรวมก็มาทีหลังประโยชน์ส่วนตัว
ด้วยปัจจัย ๓ ประการดังกล่าว
มาแล้ว น่าจะถือได้วา่ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตยอายุ
๗๕ ปีของไทยไม่โตเท่าที่ควรจะเป็น และในเหตุ ๓
ประการนี้ แท้จริงแล้วก็มีเพียงประการเดียวที่เป็น
เหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ประชาธิปไตยของไทยไม่เติบโตก็
คือ การยึดถืออัตตาธิปไตยจนเกินไปในกลุ่มผู้น�ำ
ทางการเมืองนั่นเอง
อี ก ประการหนึ่ ง ในบรรดา
บุคลากรทางการเมืองที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่
ท�ำให้การเมืองไทยไม่โตก็คอื นายทุนทางการเมือง
ที่มีอยู่จ�ำกัด และในความจ�ำกัดนี้ส่วนใหญ่ยึดติด
อัตตาธิปไตย
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
อ�ำนาจอธิปไตยเชิงพุทธกับประชาธิปไตย โดยนัย
แห่งค�ำสอนในศาสนาพุทธตามความเข้าใจของคน
ทัว่ ไปพุทธศาสนาเป็นค�ำสอนและระบบปฏิบตั ทิ าง
ศีลธรรมเท่านั้น นั่นคือสอนที่ว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้
ชั่ ว แต่ ส ภาวการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง นั้ น ผู ้ น� ำ ในการ
ปกครองประเทศ ยังขาดการน�ำหลักธรรมไปใช้ใน
การปกครอง บางทีมิจฉาทิฎฐิเข้าครอบง�ำ  เห็นด�ำ
เป็นขาว เห็นขาวเป็นด�ำก็อาจเป็นไปได้ หรือโดน
ชักน�ำจากผู้มีอิทธิพล ฉะนั้นผู้ที่ท�ำหน้าที่ในด้าน
การปกครองจะต้องประกอบไปด้วย ๓ ธรรม ดังนี้
๑) ธรรมฐิตผิ ทู้ รงธรรม แนวคิดนีผ้ ปู้ กครองต้องเป็น
ผู้มีคุณธรรมหรือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม โดยการ
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ประพฤติปฏิบัติตามธรรม หรือที่เรียกว่า “ธรรม
ราชา” ๒) ธรรมนิติระบบที่เป็นธรรม กล่าวคือผู้
ปกครองต้องเข้ามาสู่อ�ำนาจตามแบบแผนที่สังคม
ได้วางเอาไว้ ซึ่งระบบดังกล่าวต้องเป็นธรรมหรือ
ธรรมาธิปไตยในรูปแบบการปกครอง และ ๓) ธรรม
มติ ม ติ ที่ เ ป็ น ธรรม กล่ า วคื อ เป้ า หมายของการ
บริหารปกครองต้องอยู่ที่ประชาชน คนใต้การ
ปกครองทีจ่ ะได้รบั การดูแลเอาใจใส่โดยอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติสุข มีมิตรภาพภารดรภาพสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งผู้ปกครองสามารถสร้างวัฒนธรรมแบบแผนให้
เกิดขึ้นด้วยธรรม หรือเรียกว่า ธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ อ�ำนาจอธิปไตยเชิง
พุ ท ธกั บ ประชาธิ ป ไตย ยั ง น� ำ มาก� ำ หนดเป็ น
ยุทธศาสตร์และปรับประยุกต์ใช้ได้อกี หลายรูปแบบ
เช่น
๑. โลกาธิปไตย หมายถึง การ
ถือกระแสโลกเป็นใหญ่ จนลืมเบื้องหลังของการที่
ตนได้มาซึ่งอ�ำนาจ และโลกในที่นี้หมายถึงคน จะ
เห็นได้ในค�ำสอนของพระพุทธองค์ทตี่ รัสว่า โลกคือ
หมู่สัตว์ ดังนั้นโลกาธิปไตยตามความหมายนี้เทียบ
ได้กับค�ำว่า ประชาธิปไตยที่ให้ถือเอาคนส่วนใหญ่
เป็นหลัก
๒. อั ต ตาธิ ป ไตย หมายถึ ง
การถือตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่นำ� พาว่าคนอืน่ จะเห็น
เป็นอย่างไร จึงน่าจะเทียบได้กบั ค�ำว่า เผด็จการแต่
ในที่นี้ตามระบอบประชาธิปไตยที่ตนเป็นใหญ่นั้น
เป็นเรื่องส�ำคัญ ถ้าผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองไม่ยึด
หลักความถูกต้องเป็นหลัก ใช้อ�ำนาจในทางที่ผิด
ประเทศชาติก็อาจจะล่มจมได้

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

๓. ธรรมาธิปไตย หมายถึง
การปกครองที่ยึดถือธรรมหรือความถูกต้องเป็น
ใหญ่การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถูกต้อง
เท่านั้นไม่ได้อิงอาศัยอามิสสินจ้างหรือเกียรติยศ
รวมถึงพรรคพวก ญาติพี่น้องแต่อย่างใดไม่ การ
ปกครองในลักษณะนีจ้ าํ เป็นอย่างยิง่ ทีค่ วรจะนาํ มา
ใช้กับทุกยุคสมัย เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอมตะ
เหมือนพระธรรม (ความถูกต้อง) ดังที่กล่าวว่า
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย๑๒
เพื่อให้ประชาธิปไตยของไทยเติบโต
ไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศที่เจริญแล้ว เช่น
อเมริกา และอังกฤษ เป็นต้น นอกจากผู้น�ำจะเป็น
เป็นผู้ที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถแล้ว ผู้น�ำ
และนายทุ น ทางการเมื อ งควรจะปล่ อ ยวาง
อัตตาธิปไตยลงบ้าง หันมาเพิ่มธรรมาธิปไตยและ
ให้มองเห็นถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม
ให้มากขึ้น ไม่เลือกพื้นที่การปฏิบัติ ก็พอจะช่วย
ให้การเมืองไทยเติบโตได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลด
ความความขัดแย้งระหว่างผูป้ กครองกับประชาชน
๒. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
พุ ท ธธรรมกั บ หลั ก การประชาธิ ป ไตย หลั ก
ประชาธิปไตยเป็นการให้อ�ำนาจแก่ประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อ�ำนาจทั้ง ๓
คือ นิติบัญญัติ การบริหาร และตุลาการ อันเป็น
หลักการส�ำคัญของระบอบการเมืองที่ได้รับความ
ศรัทธาเลื่อมใสจากประชาคมโลกอย่างแพร่หลาย
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มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ซึง่ ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ
๕ ประการ คือ
๒.๑ หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดง
ออกถึงอ�ำนาจในการปกครองของประชาชนโดย
แท้จริง ประชาชนจะแสดงออก ซึง่ การเป็นเจ้าของ
โดยใช้อ�ำนาจก�ำหนดตัวผู้ปกครองและผู้แทนของ
ตน รวมทั้งอ�ำนาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการ
ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
ของประชาชนอย่างอิสระเสรีแบบลับและทั่วถึง มี
ก�ำหนดเวลาที่แน่นอนในพระพุทธศาสนาได้กล่าว
ถึงหลักอธิปไตย ๓ ประการคือ หลักอัตตาธิปไตย
คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย คือการ
เอาโลกเป็นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือการเอา
หลักธรรมเป็นใหญ่ ซึง่ พระพุทธศาสนามุง่ เน้นหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดีที่สุด
๒.๒ หลักเสรีภาพ (Liberty) หมาย
ถึง การที่บุคคลสามารถกระท�ำ หรืองดเว้นกระท�ำ
การสิง่ หนึง่ สิง่ ใดตามทีต่ อ้ งการ ตราบเท่าทีก่ ารกระ
ท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำนัน้ ไม่ไปละเมิดสิทธิ และ
เสรีภาพของผูอ้ นื่ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน ตามหลักพระพุทธศาสนา
มีการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ไว้ในพระวินัยไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น การก�ำหนดบทบาทและหน้าทีข่ องสงฆ์
ในการท�ำญัตติกรรม ท�ำด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ สงฆ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นตรี วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๔๒), หน้า ๕๗.
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๔ รูปขึน้ ไป ได้แก่ การสวดปาฏิโมกข์ ท�ำสังฆกรรม
เป็นต้น การท�ำญัตติจตุตถกรรม ท�ำด้วยสงฆ์ปัญจ
วรรค คือ สงฆ์ ๕ รูปขึ้นไป ได้แก่ การกรานกฐิน
เป็นต้น และญัตติจตุตถกรรม ท�ำด้วยสงฆ์ ๑๐ รูป
ขึ้นไป (ยกเว้นในที่กันดารที่หาพระสงฆ์ได้ยาก)
ได้ แ ก่ การอุ ป สมบท เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น
พระพุทธเจ้ายังให้หลักเสรีภาพในการคิด เช่น ชาว
กาลามะ ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร
๑๐ ประการ เช่น อย่าเชือ่ เพียงเพราะเล่าสืบกันมา
ฟังตามกันมา ข่าวลือ การอ้างต�ำราหรือทฤษฎี
เป็นต้น หากจะเชือ่ ต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณาไตร่ตรอง
ให้รอบคอบตามหลักของโยนิโสมนสิการ
๒.๓ หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่าหาก
มนุษย์มโี อกาสทีเ่ สมอภาคเท่าเทียมกัน ถึงแม้วา่ จะ
มี ค วามสามารถที่ แ ตกต่ า งกั น ก็ ต าม มนุ ษ ย์ จ ะ
สามารถด�ำรงชีวิตที่ดีร่วมกันได้ ดังนั้นความเสมอ
ภาคจึ ง หมายถึ ง ความเสมอภาค ขั้ น พื้ น ฐานที่
ประชาชนในสังคมเดียวกัน มีความเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายเดียวกันได้ ในพระพุทธศาสนา จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนในการให้ความเสมอภาคในเรือ่ ง
วรรณะเชื้อชาติ เช่น บุคคลไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหน
ก็สามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ และ
นับถือกันในเรื่องของพรรษา โดยไม่ค�ำนึงว่าจะอยู่
วรรณะใด เชื้อชาติใด หลักความเสมอภาคในการ
เคารพนับถือพระรัตนตรัย เป็นต้น
๒.๔ หลักการปกครองโดยกฎหมาย
(Rule of Law) หลักการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความ
คุ ้ ม ครองแก่ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ ผูป้ กครองจะใช้อำ� นาจ
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ใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ อีกทั้งการ
ใช้ อ� ำ นาจนั้ น จะต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ข อบเขตตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนเท่านั้น การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
ใดๆ ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมายเท่านั้น ในพระพุทธศาสนามีพระวินัยซึ่ง
ถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่
คณะมีความสงบสุข ข่มคนชั่ว ปกป้องคนดี จนถึง
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม คือพระพุทธ
ศาสนา เป็นต้น
๒.๕ หลักเสียงข้างมาก (Majority
Rule) การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
เป็นการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
ดังนัน้ ในการตัดสินใจใดๆ ไม่วา่ จะเป็นการก�ำหนด
ตัวผู้ปกครอง หรือการตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จะต้องถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ และเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสิน
ใจนั้นสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่
อย่างแท้จริง ก็จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครอง
เสียงข้างน้อยด้วย (Minoirty Right) ทั้งนี้ เพื่อ
ประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะ
พวกมากลากไป ในพระพุทธศาสนาก็ใช้หลักเสียง
ข้างมากเป็นเครื่องตัดสิน เช่น การรับกฐิน จะต้อง
มีการถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรูปใดสมควร
ได้รับผ้ากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปที่สมควร
ได้รับผ้ากฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็เปล่ง
วาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรปู ใดท�ำผิด
พระวินยั ก็มกี ารตัดสินทีเ่ รียกว่า “เยภุยยสิกา”คือ
การระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติ ทั้งอธิกรณ์และ
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การระงั บ สงฆ์ ส ่ ว นใหญ่ และในการประชุ ม ท� ำ
สังฆกรรมต่างๆ นั้น ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หากมี
ข้อข้องใจมีสทิ ธิยบั ยัง้ (Veto) ได้ แม้เพียงพระภิกษุ
รูปเดียวทักท้วงสงฆ์ทงั้ หมดก็ตอ้ งฟัง ดังกรรมวาจา
ที่ว่า “ยสฺสายสฺมโตขมติ...โสตุณฺหสฺสยสฺส น ขมติ
โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบใจต่อท่านผู้
ใด ท่านผูน้ นั้ พึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผูใ้ ด ผูน้ นั้
พึงพูดขึ้น”
จะเห็ น ได้ ว ่ า หลั ก พุ ท ธธรรม
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติส�ำหรับผู้ปกครอง
หรือแม้แต่ตวั ประชาชนเองเมือ่ ทุกอย่างเป็นไปตาม
กระบวนการการประชาธิปไตย ผลของการคัดเลือก
บุคคลเข้ามาท�ำหน้าที่บริหารประเทศจะออกมา
เป็นอย่างไร ก็คงต้องยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อ
เป็นการยอมรับในเสียงประชาชนส่วนใหญ่ แต่ถ้า
ผู้ถือครองอ�ำนาจในการบริหารประเทศหรือแม้แต่
ประชาชนเองก็ตาม ถ้าขาดหลักที่เป็นแนวทางใน
การสร้างความก้าวหน้าให้กบั ระบอบประชาธิปไตย
แล้ว การบริหารประเทศคงยากทีจ่ ะพัฒนา คงเป็น
ไปได้แต่ทำ� เพือ่ ประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ผอู้ นื่
เพราะฉะนัน้ การทีพ่ ฒ
ั นาประชาธิปไตยจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมกับประชาธิปไตย
ที่ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องต้องกันได้
๓. การบริหารจริยธรรมผู้ปกครองเชิง
พุทธ การปกครองของไทยตัง้ แต่สมัยสุโขทัยเป็นต้น
มาผู้น�ำ  ผู้ปกครอง กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงนับถือ
พระพุ ท ธศาสนา และส่วนมากมิได้ใช้พ ระราช
อ�ำนาจในฐานมีพระราชอ�ำนาจเด็ดขาดเลย ทั้งนี้
๑๓

ขุ.ชา.๒๘/๒๔๐/๘๖.

ธรรมทรรศน์ 265
เพราะอานุภาพของพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนา
ประจ�ำชาติไทยเราโดยแท้ดังจะเห็นได้ว่า ในงาน
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกของทุกรัชกาล พระปฐม
บรมราชโองการซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รง
พระราชทาน เมื่อทรงรับภาระปกครองแผ่นดิน ก็
คื อ พระองค์ จ ะทรงปกครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม
สม�่ำเสมอ และทรงตั้งสัตยาธิษฐานตั้งพระราช
หฤทัยด�ำรงทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นธรรมเช่นเดียว
กับธรรมะของพระราชาในครั้งพุทธกาล ทศพิธรา
ชธรรม หรือธรรม ๑๐ ประการ ส�ำหรับพระมหา
กษัตริย์นั้น ได้แก่ ๑) ทาน การที่พระราชทานวัตถุ
แก่ผู้ที่ควรได้รับพระราชทาน ๒) ศีล การที่ทรงตั้ง
สังวรระวังรักษาพระอาการ กาย วาจา ให้สะอาด
งามปราศจากโทษควรครหา ๓) บริจาค การที่ทรง
พระราชบริจาคไทยธรรมบรรเทามัจฉริยโลภเสียได้
๔) อาชวะ ความที่มีพระอัธยาศัยกอปรด้วยความ
ซื่ อ ตรง ด� ำ รงในสั ต ย์ สุ จริ ต ๕) มั ท วะ ความมี
อั ธ ยาศั ย อ่ อ นละมุ น ไม่ ดื้ อ ถื อ พระองค์ ด ้ ว ยอ� ำ
นาจถัมภะและมานะ ๖) ตปะ การที่ทรงสมาทาน
กุศลวัตร เผาผลาญก�ำจัดอกุศลวิตกบาปธรรมให้
เสื่อมสูญไม่ตั้งอยู่ได้ ๗) อักโกธะ การที่ไม่ทรง
พระพิโรธโดยวิสยั ใช่เหตุทคี่ วรจะทรงพระพิโรธ ๘)
อวิหิงสา การที่ไม่ทรงเบียดเบียนประชาชนให้ได้
ทุกข์ยากอันไม่ควรท�ำ  ๙) ขันติ มีพระราชหฤทัย
ด�ำรงมั่นในขันติ มีความอดทนในสิ่งที่ควรอดทน
เป็นเบือ้ งหน้า และ ๑๐) อวิโรธนะ ทรงรักษาความ
ยุติธรรมไม่ให้แปรผันผิดจากที่ตรง และด�ำรงพระ
อาการคงที่ ไม่แสดงยินดียินร้ายต่อใคร๑๓
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บทบาทของผูป้ กครองในการทีจ่ ะเป็น
ผู ้ น� ำ ในการบริ ห ารพั ฒ นาประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้านัน้ จริยธรรมของผู้
ปกครองถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญ เพราะเป็นตัวชีว้ ดั ใน
บุ ค คลที่ จ ะสร้ างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กั บ
ประชาชน เพราะความหวังของประชาชนนัน้ ขึน้ อยู่
กับตัวผู้ปกครองเป็นหลักหากผู้ปกครองประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมตามโอวาทของพระมหา
กษั ต ริ ย ์ ทุ ก พระองค์ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว การทุ จ ริ ต
คอรัปชัน่ ก็คงจะหายไป เมือ่ ไม่มกี ารทุจริตคอรัปชัน่
กระบวนการภาคประชาสังคมทีจ่ ะออกมาเรียกร้อง
ซึ่งสิทธิที่ตนคงไม่เกิดขึ้น บ้านเมืองก็จะเกิดความ
สงบสุขร่มเย็น
๔. การจัดการตนเองด้วยการครองตน
ครองคน ครองงาน ผูป้ กครองในฐานะทีเ่ ป็นผูด้ แู ล
ทั้ ง ด้ า นปกครองและด้ า นการบริ ห ารประเทศ
ประการส�ำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจในบริบท
หน้าที่ของตน เช่น ผู้ปกครองนั้นเป็นผู้มีความรับ
ผิดชอบต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพือ่ ความสงบสุข ประชาชนมีการกิน
ดีอยู่ดี โดยผู้ปกครองจะต้องเข้าใจในหลักแห่งการ
ด�ำรงตนตามหลักแห่งธรรมหลายด้าน ดังนี้
๔.๑ ด้านการครองตน
๔.๑.๑ การประหยั ด และ
อดออมผู้น�ำในการบริหารประเทศจะต้องรู้จักใช้
จ่ายงบประมาณในการบริหารประเทศตามควรแห่ง
ฐานะของประเทศหรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็น
ประโยชน์และประหยัด โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ เช่น รถยนต์ และ
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วางมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานรู้จัก
มัธยัสถ์และเก็บออมเพื่อสร้างฐานะตนเองและ
ครอบครัว ด้วยการออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขและอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำแผน
ดูแล บ�ำรุง และรักษาทรัพย์สนิ ของตนเองและส่วน
รวมพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
๔.๑.๒ การรักษาระเบียบวินัยและเคารพ
กฎหมายเป็ น ผู ้ รั ก และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและ
กฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้โดยได้กำ� ชับและมุง่ เน้นให้ผใู้ ต้
บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้มี
การน�ำระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
มาใช้ในหน่วยงาน พร้อมทัง้ ได้ประพฤติและปฏิบตั ิ
ตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคล
โดยทั่วไปอย่างสม�่ำเสมอ และยังได้น�ำแนวทาง
นโยบาย หรื อ ข้ อ สั่ ง การของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชามา
ถ่ า ยทอดสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งทุ ่ ม เทและจริ ง ใจซึ่ ง
เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชือ่ ฟังและให้ความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่
ให้ความส�ำคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่อง
งานและวินัยส่วนตัว จะสังเกตได้จากการนัดเวลา
ประชุมหรือการติดตามงานตามแผนผังก�ำกับงาน
เป็นต้น
๔.๑.๓ การปฏิบตั ติ ามคุณธรรม
ของศาสนาเป็นบุคคลทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นในฐานะ
พุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเว้นต่อการประพฤติชั่ว
และไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเสียสละแรง
กายในฐานะกรรมการและก�ำลังทรัพย์เพื่อช่วย
เหลือประชาชนที่ตกทุกข์ ซึ่งบ่งบอกถึงมีความ
เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป
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มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะ
สังเกตเห็นได้จากการรักษาค�ำมั่นสัญญาที่ให้กับผู้
บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเครือข่ายองค์
กรอื่นๆ
๔.๑.๔ การมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้ส่งเสริม สนับสนุน
ระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของ
ทางราชการและรัฐบาลอย่างจริงจังและทุ่มเทโดย
ได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ซึ่งปัจจุบัน
ยั ง ได้ บ รรจุ เ ป็ น ก� ำ ลั ง พล กอ.รมน.จว.ยส. ใน
ต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการมวลชนและได้เข้าร่วม
ปฏิบัติศาสนกิจและท�ำนุบ�ำรุงศาสนาในเทศกาล
ส�ำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นผู้น�ำแก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น
ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้ได้เข้าร่วมพิธี ในโอกาสส�ำคัญอย่าง
สม�่ำเสมอปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรม
ราโชวาทเป็นกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงมี
ความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน
๔.๒ ด้านการครองคน
๔.๒.๑ ผู ้ น� ำ หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร
ประเทศจะต้ อ งความสามารถในการประสาน
สัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่วมงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และประชาชนผูม้ า
ติดต่องานเป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่
ได้กระท�ำ  มีน�้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงาน
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๔.๒.๒ ผู ้ น� ำ หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร
ประเทศจะต้องความสามารถในการร่วมท�ำงาน
เป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้
ความช่วยเหลือเป็นผู้มีความสามารถในด้านองค์
ความรูแ้ ละทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผล
ให้ความเห็น ปรึกษา และได้มีการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาส
ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือประชาชน
๔.๒.๓ การเป็ น ผู ้ น� ำ หรื อ ผู ้
บริ ห ารประเทศจะต้ อ งมี ค วามเป็ น ธรรมทั้ ง ต่ อ
ตนเองและต่อผู้อื่น เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ทีก่ ำ� หนดถือประโยชน์
ของทางราชการหรื อ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง ตั ด สิ น
วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
๔.๒.๔ การเสริมสร้างความ
สามั ค คี แ ละร่ ว มกิ จ กรรมของหมู ่ ค ณะให้ ค วาม
ส�ำคัญกับประชาชนทั้งในและนอกหน่วยงานรัฐ
เป็นผู้ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายนอกหน่วยงานให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ านของทีมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เป็นอย่างยิง่ และทีส่ ำ� คัญผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหารประเทศ
จะต้องเป็นบุคคลที่ให้ความส�ำคัญ ยกย่อง หรือให้
เกียรติแก่ผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง
๔.๓ ด้านการครองงาน
๔.๓.๑ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า ง
สรรค์และปรับปรุงงาน เป็นผูม้ คี วามสามารถในการ
คิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้ และสามารถท�ำงานทีย่ ากหรืองานใหม่ให้สำ� เร็จ
เป็นผลดี
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๔.๓.๒ การค�ำนึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมและประชาชน การปฏิบัติงานได้ยึด
หลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็น
ส�ำคัญ และสอดคล้องกับความต้องการของส่วน
รวมและประชาชน โดยค�ำนึงถึงการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม
ตลอดจนร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงาน
ระหว่ า งราชการกั บ ประชาชนอย่ า งทุ ่ ม เทและ
จริงใจงาน๑๔
จากหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ดังกล่าวไว้ข้างต้นนั้น เป็นการใช้หลัก
ธรรมเชิงพุทธเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ให้ผู้น�ำหรือผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อ
ประชาชนในประเทศ ได้ด�ำเนินการในการบริหาร
จัดการทั้ง ๓ ด้าน คือด้านการด�ำเนินชีวิตส่วนตัว
(การครองตน) การปกครองคน (การครองคน) และ
การควบคุมด�ำเนิน การบริหารงาน (การครองงาน)
ให้เกิดความสมดุลลงตัวสอดคล้องกัน ตลอดจนให้
เกิดการบริหารจัดการ และบริหารงาน คือการ
บริหารตนเองการบริหารคน และการบริหารงาน
ตามหลั ก การบริ ห ารงานในทางทฤษฎี ท างการ
บริหารกระบวนการในการบริหารงานต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ จะมีผลท�ำให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะเกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องเป็นผลดีกับประชาชน องค์กรหน่วย
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งาน ตลอดจนประเทศชาติและผู้ที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุดคือ ประชาชนและสังคม จะมีความสุขที่
มีผู้น�ำหรือผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง
ในการบริหารอย่างแท้จริง
๕. การวางยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นเชิง
พุทธ ยุทธศาสตร์เชิงศาสนธรรม เกี่ยวข้องกับหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นค�ำสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึง
ปัจจุบนั และในอนาคต แต่ในทีน่ จี้ ะได้นำ� หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาบางประการมาก�ำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ให้กับผู้ปกครองบ้านเมืองได้น�ำมาใช้
เป็นหลักในใช้อ�ำนาจ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗
อันเป็นยุทธศาสตร์เชิงศาสนธรรมที่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความ
เมตตาต่อกันและรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระ
แสโลกาภิวัตน์หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้
ยึดหลักการอยูร่ ว่ มกันและรูเ้ ท่าทันโลก “หลักสัปปุ
ริสธรรม”ที่จะเป็นยุทธศาสตร์เชิงศาสนธรรม มี ๗
ประการ๑๕ คือ
๕.๑ ธัมมัญญุตา (Knowing the
Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
คือ รู้ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
ธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการ
ที่จะท�ำ ให้เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการ
ในองค์กร ผูบ้ ริหารจ�ำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริง

นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์, อุปกรณ์และสาธารณูปโภค. แหล่งที่มา : http://www.eng.
ubu.ac.th/ home/plan/6 [๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๑๕
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๔๙),
หน้า ๖๕.
๑๔
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อย่างถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจ้ กั การวิเคราะห์ความ
จริงทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ อันว่า “สิง่ ทัง้ หลายเกิด
ขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลัก
การและเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร
๕.๒ อัตถัญญุตา (Knowing the
Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้
รูจ้ กั ผล หรือความมุง่ หมาย คือรูค้ วามหมาย รูค้ วาม
มุง่ หมาย รูป้ ระโยชน์ทปี่ ระสงค์ รูจ้ กั ผลทีเ่ กิดขึน้ สืบ
เนือ่ งจากการกระท�ำตามหลัก หมายถึง การบริหาร
งานองค์ ก รให้ บ รรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ และรู ้ ถึ ง
ประโยชน์ขององค์กรทีน่ ำ� ไปสูค่ วามมัน่ คง และไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมี
แผนงานทีด่ ี การวางแผนทีว่ เิ คราะห์ผลกระทบด้าน
ต่างๆ
๕.๓ อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผูร้ จู้ กั ตน คือ รูจ้ กั เราว่าเรานัน้ โดย
ฐานะภาวะเพศ ความรู ้ ความสามารถ และ
คุณธรรมเป็นอย่างไรและเท่าใด แล้วประพฤติให้
เหมาะสม และรูจ้ กั ทีจ่ ะปรับปรุงต่อไป ในทีน่ หี้ มาย
ถึง รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย
จุดแข็งอย่างไร มีขดี ความสามารถอย่างไร และรูจ้ กั
การปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระ
ทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะท�ำให้
องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร
๕.๔ มัตตัญญุตา (Moderation,
Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จัก
ประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงินหรือการขยาย
กิจการต้องพิจารณาให้รจู้ กั ประมาณในความเพียง
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พอขององค์กรขีดความสามารถขององค์กร ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวม
ทั้ ง การแข่ ง ขั้ นที่ ร อบคอบและรู ้ จัก ประมาณขี ด
ความสามารถขององค์กร
๕.๕ กาลัญญุตา (Knowing the
Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา
อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจใน
ที่น้ีหมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความ
เข้าใจถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม การสร้างโอกาสของ
องค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานัน้ ๆ
ว่าควรจะด�ำเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควร
กระท�ำ เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดที่
จะบริหารองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จต่อองค์กรมาก
ที่สุด
๕.๖ ปริสัญญุตา (Knowing the
Assembly, Knowing the Society) ความเป็น
ผูร้ จู้ กั ชุมชน คือ รูก้ ริยาทีจ่ ะประพฤติตอ่ ชุมชนนัน้
ว่าควรจะด�ำเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ
จ�ำเป็นต้อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็น
พันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือการ
ประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อ
องค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการ
บริ ห ารจั ด การที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ยเมตตา
ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ชุมชน หรือสาธารณะชนจะ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๕.๗ ปุคคลัญญุตา (Knowing the
individual, Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่าง
ของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล
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และใช้มอบงานทีเ่ หมาะสมให้การบริหารจัดการใน
การรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทจี่ ะต้องมีการพัฒนา และบริหาร
บุคคลในองค์กรให้มคี วามรูค้ วามสามารถและภักดี
ต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม
และเสมอภาคให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงการ
ท�ำงานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับบุคคล
ต่างๆ ด้วยความเป็นมิตรไมตรี รวมทัง้ มีความจริงใจ
ต่อกัน๑๖
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ธรรมของ
สัตบุรุษ ธรรมของคนดีอันเป็นคุณสมบัติภายใน
ตั ว ผู ้ น� ำ  ซึ่ ง ถ้ า ผู ้ น� ำ ประเทศมี คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง ๗
ประการนีอ้ ย่างสมบูรณ์จะท�ำให้เป็นผูน้ ำ� ทีส่ มบูรณ์
แบบ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคมในประเทศไทยก็จะสามารถบริหาร
จัดการหรือปฏิบตั กิ ารในภาระงานทุกอย่างให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย
๖. การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการภาค
ประชาสังคมตามหลักสาราณียธรรม หลัก สาราณีย
ธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือ
ภราดรภาพ หลักสาราณียธรรม แปลว่าธรรมเป็น
เครือ่ งระลึกถึงกัน เป็นหลักการทีจ่ ะท�ำให้เกิดความ
ประสานพร้อมเพียงสามัคคีและผนึกร่วมกันเป็น
เอกภาพ หลักธรรมนี้มีสาระส�ำคัญที่สอนว่า สังคม
ประชาธิปไตยจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้มีความ
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สามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพราะการที่แต่ละคนจะ
อยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยดี แ ละเอาศั ก ยภาพของตนมาร่ ว ม
สร้างสรรค์สงั คมประชาธิปไตยได้นนั้ คนเหล่านีจ้ ะ
ต้องมีความสามัคคีรู้จักร่วมมือกันและอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี การร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดีนั้นมี
ลักษณะการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเน้นความมีเมตตา
ปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อกันอันจะโยงไปหา
หลักการพื้นฐานคือการที่คนเราจะต้องใช้ปัญญา
คือ จะต้องใช้ปัญญานั้นบนพื้นฐานของเมตตา
หมายความว่าใช้ปญ
ั ญาโดยมีเมตตาประกอบ หลัก
ของความเป็นเอกภาพที่เรียกว่า สาราณียธรรม มี
๖ ประการ๑๗ คือ
๖.๑ เมตตากายกรรม คือ จะท�ำ
อะไรก็ท�ำต่อกันด้วยเมตตา หมายความว่าท�ำด้วย
ความรัก ด้วยไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มี
ความช่วยเหลือกัน มีการร่วมมือกัน มีความพร้อม
ที่จะประสานงานกัน
๖.๒ เมตตาวจีกรรม คือ จะพูดอะไร
ก็พูดด้วยเมตตา โดยเจรจากันด้วยเหตุผล โดยใช้
ปัญญา ไม่ใช้โทสะเป็นตัวน�ำฉะนั้นต้องพูดด้วย
ความปรารถนาดีตอ่ กัน มีจติ ส�ำนึกในผลประโยชน์
สุขร่วมกัน
๖.๓ เมตตามโนกรรม คือ จะคิด
อะไรก็คดิ ต่อกันด้วยเมตตา นัน่ คือ การมีความหวัง
ดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อกันโดยการคิดพิจารณา

พระมหาสมควร ศรีสงคราม, “การศึกษาความสัมพันธระหว่างสัปปุริสธรรมและพละธรรมกับการปฏิบัติ
งานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม เขตกรุงธนใต สงั กัดกรุงเทพมหานคร”, ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐.
๑๗
จรัส พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช่วงชั้น
ที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๘), หน้า ๔๘.
๑๖
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วิ นิ จ ฉั ย คิ ด วางแผนต่ า งๆ โดยมุ ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สขุ แก่กนั สร้างสรรค์สงั คมและมีไมตรีตอ่
กันอย่างแท้จริง
๖.๔ สาธารณโภคี หมายถึง การมี
กินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ต่อกันหรือการมุ่งช่วยเหลือและบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว
๖.๕ สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีล
เสมอกัน คือมีความประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย
รักษากฎกติกาของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่
เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อน
แก่สังคม
๖.๖ ทิฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฐิ
มี ค วามเห็ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ยึ ด ถื อ ในหลั ก การ
อุดมการณ์และอุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกัน
คนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความเห็นความ
เข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย
ร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย การ
เข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ
ภราดรภาพหรือเอกภาพ เป็นต้น
หลักธรรมทัง้ ๖ ประการนี้ ถ้าอยูด่ ว้ ย
หลัก ๖ ประการแล้วแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของ
สั ง คมไม่ ว ่ า จะเป็นผู้บริห ารประเทศหรือแม้แต่
ประชาชนก็ตามจะระลึกถึงกัน มีน�้ำใจประสาน
กลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกัน เพราะตั้งแต่ทาง
กายทั้ ง ผู ้ น� ำ และประชาชนเราก็ มี เ มตตาต่ อ กั น
ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน
ทางวาจาเราก็พูดด้วยน�้ำใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิด
ปรารถนาดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันมีทรัพยากร
อะไรหรือได้รบั สิง่ ใดมาในประเทศก็มาแบ่งปันหรือ

จัดสรรให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงในการรักษา
สถานภาพของสังคมก็รกั ษาระเบียบวินยั มีศลี เสมอ
กัน ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน และ
ปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมืองเราก็มีความเชื่อ
มัน่ ยึดถือและเข้าใจหลักการส�ำคัญของประชาธิปไตย
ร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจร่วมกันในความจริงที่เป็น
ธรรมชาติของโลกและชีวิตที่จะรองรับความเป็น
มนุษย์ของเราไว้ดว้ ยกัน เพียงเท่านีก้ อ็ ยูเ่ ป็นสุขและ
พัฒนาได้ดีแน่ บนฐานแห่งความสัมพันธ์ท่ีดีงาม
มั่นคง โดยที่แต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน�้ำใจ
ประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุม
กันอยู่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “เอกภาพ” นั่นเอง

๔. สรุป

เราจะเห็ น ได้ ว ่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะเป็ น
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสั ง คมไทยให้ เ ป็ น ระบอบการปกครองที่
ประชาชนเป็นใหญ่ “รัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” ภายใต้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนานั้นในบริบทเนื้อหาดังกล่าว
ทางผู้เขียนเองได้ยกประเด็นปัญหาให้เห็นในเชิง
ประจักษ์ แล้วน�ำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณ
าการใช้เพื่อยกระดับของการพัฒนาประชาธิปไตย
ให้เป็นการเมืองภาคประชาชนที่ปราศจากการใช้
ความรุนแรง โดยได้นำ� หลักธรรมเชิงพุทธมาบูรณา
การกับประชาธิปไตย คือการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างอธิปไตยเชิงพุทธกับประชาธิปไตย การ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับ
หลักการประชาธิปไตย การบริหารจริยธรรมผู้
ปกครองเชิงพุทธ การจัดการตนเองด้วยการครอง
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ตน ครองคน ครองงาน การวางยุทธศาสตร์การขับ
เคลื่อนเชิงพุทธ การขับเคลื่อนกระบวนการภาค
ประชาสังคมตามหลัก สาราณียธรรม สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
เป็นยุทธศาสตร์ทจี่ ะน�ำพาประเทศชาติกา้ วข้ามพ้น
จากวงจรอุบาททางการเมืองหรือระบอบเผด็จการ

อันจะน�ำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริงเพื่อ
การกินดี อยู่ดี มีสุข ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
และการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนผู้
เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยตามหลักประชาธิปไตย
ได้โดยแท้จริง
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สัญญา เคณาภูมิ. “วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”. วารสารวไลยอลงกรณ์
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