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ตีพิมพในหนังสือพิมพมติชนรายวัน  วันที่  11  มกราคม 2550  หนา  7 

 

 
ในมงคลวารคลายวันเกิดของพระพรหมคณุาภรณ (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  วัดญาณเวศกวัน  จังหวดันครปฐม  เวียนมา
อีกครั้งหนึ่งในวันศกุรที่ 12 มกราคมนี้   เพื่อแสดงมุทิตาจิตและความกตัญูกตเวทติาธรรมในมงคลวารนี้   
 
และเพื่อใหวันดังกลาวมีความหมายในทางธรรมตอสาธารณชนมากยิ่งขึ้น  สมกับที่พระเดชพระคุณเปนพระ
นักปราชญรวมสมัยที่ทรงภมูิธรรมภูมิปญญา  เปนที่ยกยองและยอมรับอยางกวางขวาง  จึงเห็นควรนําเสนอทัศนะ
เกี่ยวกับการสรางสรรคประชาธิปไตยที่พระคุณเจาไดแสดงไวในโอกาสตาง ๆ   เพื่อเปนแงคิดและขอสังเกตในการ
สรางสรรคประชาธิปไตยไทยในสถานการณปจจุบนั 

 

พระพรหมคณุาภรณ  ไดตั้งขอสังเกตหลายประการเกีย่วกบัประชาธิปไตยวา หลักการประชาธิปไตยในปจจุบนันี้ 
ยังเปนหลักการที่แทจริงอยูหรือไม เพราะความหมายของเสรีภาพ ถูกเนนหนกัไปในแงของ การมีโอกาส   ที่แตละ
คนแตละกลุมจะแยงชิงผลประโยชนกนั  

และระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงเปนระบอบการปกครองที่ไดรับความนยิมทั่วโลก ภายหลังการลมสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสตในสหภาพโซเวยีต และยุโรปตะวนัออก ซ่ึงถือไดวา เปนความยิ่งใหญและชัยชนะอันสงูสุดของลัทธิ
ประชาธิปไตย  ยังไมใชระบอบการปกครองที่ดีที่สุด  หรือเปนเพียงระบอบการปกครองที่เลวนอยที่สุด 

เพราะในขณะที่โลกสวนใหญที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยยังตองเผชิญกับปญหาตางๆ  ซ่ึงเปนเครื่องบง
บอกอยูในตัววา ในปจจุบันประชาธิปไตยยังมิใชทางออกที่ดีที่สุด และมนุษยเองก็ยังไมประสบผลสําเร็จในการทีจ่ะ
จัดสรรระบบความเปนอยูของมนุษยดวยกันเองใหลงตวัได  

ทานจึงไดนําเสนอถึงแนวคดิเกี่ยวกบัประชาธิปไตยวา   โดยทั่วไปแลว  ประชาธิปไตยสามารถพิจารณาไดใน  2  
ลักษณะ คือ ทั้งในแงรูปแบบและเนื้อหา  ทั้งสองสวนนีต้องอิงอาศัยกนัและกนั   

รูปแบบหรือระบบที่ดี  ไมวาจะเปนระบบพรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  การจัดตั้งรัฐบาล  รัฐสภาที่ดีเปนตน    
ยอมจะชวยรักษาและพัฒนาเนื้อหาหรือสาระของประชาธิปไตยใหสมบูรณได    
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อยางไรก็ตาม  สวนที่สําคัญที่สุด ก็คือ เนื้อหาสาระของประชาธิปไตย  การมีรูปแบบหรือระบบที่ดีนั้นก็เพื่อที่จะ
รักษาเนื้อหาสาระนี้ไว 
 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น  เปนระบบการปกครองที่จัดสรรสังคมเพื่อใหเกิด “โอกาส” ที่ดีที่สุดในการ
สรางสรรค  ที่จะทําใหชีวิตและสังคมบรรลุประโยชนสูงสุด     
 
โอกาสจึงเปนสิ่งที่ประชาธิปไตยใหเพื่อใหแตละบุคคลไดมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง  พัฒนาชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพของตน  ใหชีวิตเจริญงอกงาม  และใหประชาชนเหลานั้นแตละคนมีโอกาสที่จะนําเอาศักยภาพของตน
ออกไปรวมสรางสรรคความเจริญกาวหนาและประโยชนสุขใหแกสังคม  เชน ดวยการมีสิทธิเสรีภาพในการ
เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง 
 
เพื่อที่จะให “โอกาส” ทั้งสองดานดังกลาวนี้เกิดขึ้นและมาบรรจบกัน   ระบบประชาธิปไตยจึงมีหลักการสําคัญ  3 
ขอ เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางโอกาส คือ 
 
1.  เสรีภาพ (liberty, freedom)  ความเปนอิสระ  ไมมีอะไรมากีดกั้นจํากัด  หรือความมีสิทธิที่จะทําจะพูดได  โดยไม
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  ภายใตเงื่อนไข  ขอกําหนด หรือความคุมครองของกฎหมาย  เสรีภาพนี้เปนเครื่องมือเพื่อสราง
และเปดโอกาสใหศักยภาพที่มีอยูในแตละบุคคลใหออกมามีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 
 
2.  เสมอภาค (equality) หรือสมานภาพ  ความเสมอภาค  ความมีสมานฉันท  หรือการรวมสุขรวมทุกข รวมในการ
สรางสรรคหรือแกไขปญหา  เสมอภาคโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง  ไมดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกัน รวมทั้งไมเอารัดเอา
เปรียบกัน  การใชเสรีภาพในขอที่ 1 จึงตองมีขอบเขตในการที่จะไมกาวลํ้า  ไมละเมิดตอผูอ่ืน  มีโอกาสที่จะใช
เสรีภาพอยางเทาเทียมกัน    
 
3.  ภราดรภาพ (fraternity) หรือความสามัคคี  เอกภาพหรือเอกีภาพ  ความเปนพี่เปนนองกัน  ความประสานรวมเขา
กันได  หรือการรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เปนฐานและเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือใหการใชเสรีภาพและความ
เสมอภาค  เกิดผลงอกงามและสัมฤทธิ์ผล  
 
เนื้อหาสาระของประชาธิปไตยทั้งสามประการนี้  จะตองเปนไปโดยผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การใช
เสรีภาพ  และสมานภาพ/ความเสมอภาค จะตองกระทําโดยการประสานรวมมือและรวมกําลังกัน  โดยมีจุดมุงหมาย
อยูที่การเปดโอกาส  เพื่อนําเอาศักยภาพของทุกคนออกมารวมกันสรางสรรคสังคมใหรมเย็นเปนสุข 
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หากตรวจสอบดูเนื้อหาประชาธิปไตยในโลกปจจุบันนี้  ทานไดตั้งขอสังเกตวา  ไดถูกอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเขาครอบงําหรือแทรกแซง จนกลายเปนประชาธิปไตยแบบทุนนิยมหรือประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี 
(free-market democracy) จึงเปนที่นาสงสัยวา หลักการประชาธิปไตยในปจจุบันนี้  ยังเปนหลักการที่แทจริงหรือไม    
 
เพราะความหมายของเสรีภาพถูกเนนหนักไปในแงของการมีโอกาสที่จะแยงชิงผลประโยชนกัน  เมื่อความหมาย
ของเสรีภาพเริ่มเขว  ความเสมอภาคก็เขวตามไปดวย  ความเสมอภาคแทนที่จะเปนเครื่องมือมาชวยสมานสังคม  ก็
กลายเปนเครื่องสรางความแตกแยก  โดยมีความหมายในเชิงแกงแยงผลประโยชนกัน  ภราดรภาพหรือความสามัคคี
ประสานรวมมือและรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการสรางสรรคสังคมก็ไมเกิดขึ้น 
 
ดังนั้น  ทุกคนจึงตองหันมาทบทวนและตรวจสอบความหมายของหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยวา  ยังเปนไป
ตามหลักการที่แทจริงหรือไม  หรือถูกครอบงําดวยแนวคิดทางดานเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือลัทธิการตลาดเสรี   
  
ดังนั้น  การที่สังคมประชาธิปไตยจะมีเนื้อหาสาระตามที่ไดกลาวมานี้  สังคมจะตองยึดหลักการใหญที่จะเปนเครื่อง
ผูกพันคนในสังคมใหมีความสามัคคีและรวมมือรวมใจกัน  เพื่อที่แตละคนจะอยูไดดวยดีและเอาศักยภาพของตน
มารวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยนั้นได   
 
หลักการพื้นฐานดังกลาวนี้  คือความมีเมตตาหรือไมตรีตามหลักสาราณียธรรม  6  ประการ คือ 

• ทําตอกันดวยเมตตา  ดวยไมตรี  ดวยความปรารถนาดีตอกัน  รวมมือประสานงานกัน 

• พูดตอกันดวยเมตตา  ดวยความหวังดีตอกันและมุงประโยชนตอสวนรวม ไมทะเลาะเบาะแวงกัน 

• คิดตอกันดวยเมตตา ดวยความหวังดี ปรารถนาดีตอกัน มีไมตรีจิตตอกันอยางจริงใจ มีความรักไมแบงแยก 

• มีกินมีใชรวมกัน  แบงกันกินใช  

• มีความประพฤติสุจริตไวใจกันได  รักษาระเบียบวินัย  ทําตามกฎกติกาของสังคม 

• ปรับความเห็นเขากันได เคารพรับฟงความเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน  ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ   
มีความเชื่อมั่น  ยึดถือในหลักแหงความดีงานหรือจุดมุงหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

 
เมื่อสังคมมีหลักการพื้นฐานนี้มั่นคงแลว  ปญหาในเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคก็ปรับตัวลงไดไมยาก  และ
เนื้อหาของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ  สมภาพ  และภราดรภาพ ก็จะพรั่งพรอมบริบูรณ  เปนประชาธิปไตยที่มี
รากฐานและแกนสารครบครัน 
 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย  จึงตองเริ่มจากการพัฒนาและสรางสรรคคุณสมบัติแหงความเปนประชาธิปไตยให
เกิดขึ้นในแตละบุคคล  คุณสมบัติดังกลาว เรียกวา “ธรรมาธิปไตย” ซ่ึงหมายถึงแตละคนจะตองถือธรรมเปนใหญ  
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ยึดถือความจริง  ถือหลักการ  ตลอดจนกฎเกณฑกติกาเปนใหญ  เปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑในการตัดสินใจ  
เรียกสั้น ๆ วา “หลักการ”  หรือ “ธรรม”   ซ่ึงมี  2  ระดับ คือ 
 
1.  หลักการคือตัวความจริง  ความถูกตองดีงาม  ความเปนเหตุผลในสิ่งทั้งหลายที่เปนความจริงอยูโดยธรรมดาใน
ธรรมชาติ 
 
2.  หลักการที่มนุษยบัญญัติวางขึ้น  โดยใชปญญาพิจารณาถึงความจริง ความถูกตองดีงามในขอ 1.  แลวยกขึ้นมาตั้ง
เปนขอกําหนดในสังคม  ใหทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม  เชนวางเปนกฎเกณฑ  กติกา  หรือกฎหมาย 
 
ถาบุคคลใดยึดถือธรรม คือ หลักการตามความหมาย  2  อยางขางตนนั้นเปนใหญ  คือ เปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑ
ในการตัดสินใจ  บุคคลผูนั้นก็เปนธรรมาธิปไตย  
 
ถาสังคมใด  มีบุคคลที่เปนธรรมาธิปไตย  เขามาปฏิบัติการตาง ๆ ในสังคม  โดยใชระบบประชาธิปไตยที่จัดตั้งไว
เปนสื่อและเปนเครื่องมือดําเนินการ  สังคมนั้นก็จะเปนสังคมประชาธิปไตยที่ดี 

“ในระบบประชาธิปไตยนั้น  ถือวาเสียงประชาชนเปนใหญ  และเสียงประชาชนนั้นเปนเสยีง
สวรรค  ถาเราไมตองการใหเสียงสวรรคกลายเปนเสยีงนรก  ก็ตองพฒันาประชาธิปไตยใหด ี  โดยพัฒนา
ประชาชนใหมีคุณภาพ  ดวยการพัฒนาปญญา  ใหสามารถเลือกตัดสินใจดวยการใชปญญาอยางยิ่งยวด  ให
เปนปญญาที่บริสุทธิ์  อิสระ  ไมตกอยูใตอํานาจครอบงําของโลภะ  โทสะ  และโมหะ  ไมเลือกตัดสินใจ
หรือทําการใดเพราะเหน็แกจะไดผลประโยชนสวนตวั  โดยมุงหาอํานาจความยิ่งใหญ  หรือความเคยีดแคน
ชิงชังมุงทําลายใคร  หรือโดยไรความรูความคิด  ไมมีวิจารณญาณ” 

 

 
 
 
 


	ในมงคลวารคล้ายวันเกิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)  วัดญาณเวศกวัน  จังหวัดนครปฐม  เวียนมาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่ 12 มกราคมนี้   เพื่อแสดงมุทิตาจิตและความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในมงคลวารนี้   
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