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ประชาธิปไตยแนวพทุธ 
 ประชาธิปไตยในโลกยคุปัจจุบนั กลายเป็นค าท่ีผูค้นในโลกเรียกร้องเหมือนจะเป็นสูตรส าเร็จใน
ชีวติ  โดยเฉพาะผูน้ าของประเทศมหาอ านาจตะวนัตกไดใ้ชป้ระชาธิปไตยเป็นเคร่ืองมือส าหรับอา้งความ
เป็นมิตรประเทศ  และใชเ้ป็นคาถาหรือขอ้อา้งท่ีใชใ้นการท าร้ายหรือครอบง าประเทศท่ีอ่อนแอกวา่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศท่ีไม่ไดป้กครองโดยระบอบท่ีชาติมหาอ านาจตะวนัตกเรียกวา่ ประชาธิปไตย  
 

ความหมายและทีม่าของประชาธิปไตย  
 ค าวา่ประชาธิปไตยมีความหมายตามศพัทว์า่ ประชาชนเป็นใหญ่ เม่ือใชก้บัการปกครองจึง
หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีประชาชนเป็นใหญ่  ในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ถือกนัวา่ คือการใหป้ระชาชนในประเทศใชอ้ านาจของผูป้กครอง อนัเป็ฯอ านาจสูงสุดท่ีเรียกวา่ อ านาจ
อธิปไตย   
 ฌอง โบแดง (Jean Bodin) นกัปรัชญาการเมืองชาวฝร่ังเศส ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 หรือ
ประมาณ พ.ศ. 2100  เป็นคนแรกท่ีริเร่ิมใชค้  าวา่อ านาจอธิปไตย ในความหมายท่ีเขา้ใจกนัอยูใ่นปัจจุบนั 
กล่าวคือในความหมายท่ีเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  

 ต่อมา มองเตสกิเออ (Montesquieu) นกัคิดนกัปรัชญาการเมืองชาวฝร่ังเศส  เป็นผูใ้หก้  าเนิด
แนวคิดในการแบ่งแยกอ านาจปกครองสูงสุดหรืออ านาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย โดยพิจารณาในแง่ของ
องคก์รผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ  แนวคิด
ดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลมาจาแนวความคิดของอริสโตเติล (Aristotle) นกัปรัชญาทางการเมืองของชาวกรีก
โบราณ  ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานหรือมีเป้าประสงคป์ระการส าคญัแห่งหลกัการ คือ การให้
อ านาจของแต่ละฝ่ายใหถ่้วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัทั้งสามฝ่าย  และเพื่อประกนัสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนใหป้ลอดจากการใชอ้ านาจโดยมิชอบจากการใชอ้ านาจขององคก์รภาครัฐท่ีอาจใช้
อ านาจหน่ึงอ านาจใดไปในทางละเมิดหรือลิดรอนสิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  โดยอ านาจ
รัฐ ไม่วา่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือกนัวา่ เร่ิมตน้จากบางนครในรัฐกรีกโบราณ ช่วงศตวรรษ
ท่ี 5 ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเอเธนส์เม่ือ 508 ปีก่อนคริสตกาล  ท่ีประชาชนเขา้ประชุม
ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารประเทศดว้ยตนเอง  ไม่มีการตั้งตวัแทนใหเ้ป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครอง
แทนตน  ประชาธิปไตยแบบน้ีเรียกวา่ ประชาธิปไตยทางตรงซ่ึงพลเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ทางการเมืองโดยตรง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87


4 
 

อยา่งไรก็ตามวธีิปฏิบติัแบบประชาธิปไตย  มีปรากฏในสังคมอยูก่่อนแลว้ โดยเร่ิมแรก มีการใชใ้น
รูปสาธารณรัฐ (Republics) ซ่ึงมีข้ึนในอินเดียยคุโบราณ ในสมยั 600 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นช่วงก่อน
ก าเนิดของพระพุทธเจา้ (Buddha) สาธารณรัฐเหล่าน้ีเรียกวา่ Maha Janapadas และในจ านวนน้ีมีเมืองไพ
สาลี (Vaishali) ซ่ึงในปัจจุบนัเรียกวา่รัฐพิหาร (Bihar) ในประเทศอินเดีย ซ่ึงจดัวา่เป็นระบบสาธารณรัฐ 
แห่งแรกของโลก ในสมยัต่อมาในยโุรปในยคุสมยัของพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the 
Great) ประมาณ 400 ปี ก่อนคริสตกาล ชาวกรีกไดบ้นัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัรัฐท่ีช่ือวา่ Sabarcae และ 
Sambastai ซ่ึงในปัจจุบนัคือประเทศปากีสถาน (Pakistan) และ อฟักานิสถาน (Afghanistan)  ไดมี้รูปแบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีไดรั้บการยอมรับโดยนกัปราชญช์าวกรีกในยคุนั้น 

 

ประเภทของประชาธิปไตย Kinds of democracy 
 ประชาธิปไตยมี 3 ลกัษณะท่ีควรใหค้วามสนใจ อนัไดแ้ก่ (1) ประชาธิปไตยทางตรง (2) 
ประชาธิปไตยผา่นตวัแทน และ (3) ประชาธิปไตยเสรีนิยม 
 (1)  ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Mecocracy) เป็นระบบท่ีประชาชนสามารถออกเสียงเก่ียวกบั
การตดัสินใจเก่ียวกบัรัฐบาล จะรับหรือปฏิเสธกฎหมาย  ดว้ยการตดัสินใจของประชาชนเอง  ท่ีเรียกวา่
ทางตรง (Direct) เพราะอ านาจในการตดัสินใจกระท าโดยประชาชนโดยตรง โดยไม่ตอ้งมีตวัแทน 
(Intermediaries หรือ Representatives) โดยประวติัศาสตร์แลว้ รูปแบบการปกครองดงักล่าวมีไดน้อ้ย 
เน่ืองจากความยุง่ยากในการใหป้ระชาชนในท่ีต่างๆ มาอยูใ่นท่ีๆ เดียวกนัเพื่อจะมาออกเสียง  
ประชาธิปไตยทางตรง จึงเหมาะส าหรับชุมชนขนาดเล็ก  ไม่สามารถกระท ากนัในระดบัชุมชนขนาดใหญ่
ได ้  
 การท่ีกรีกโบราณ สามารถปกครองโดยระบบประชาธิปไตยทางตรงได ้ เพราะความเป็นนครรัฐ 
(City-States) เป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่ จึงสามารถประชุมประชาชนในเมืองทั้งหมดได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม  
โดยแทจ้ริงสิทธิแลว้  ในการออกเสียงของนครรัฐกรีกโบราณ ยงัจ ากดัอยูเ่ฉพาะประชากรชายกลุ่มน า
เท่านั้น ท่ีไม่ใช่ทาสและลูกจา้ง และไม่ใช่สตรี  อาจเป็นเพราะสังคมโบราณ  เป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีตอ้ง
ใชแ้รงงาน  และยงัมีการต่อสู้แยง่ชิงอ านาจกนั  ซ่ึงโดยสภาพทางสรีระแลว้  ผูช้ายมีความเหมาะสม
มากกวา่  ส่วนผูห้ญิงมีหนา้ท่ีเป็นเพียงแม่บา้น  ท่ีคอยดูแลครอบครัว  จึงไม่ควรมีส่วนเก่ียวขอ้งการกิจการ
บา้นเมือง  ผูห้ญิงในสมยัโบราณ  จึงไม่มีสิทธิในการปกครองประเทศ  ซ่ึงก็น่าจะเหมาะสมกบัสภาพ
ของสัฝคมในยคุนั้น       
 (2)  ประชาธิปไตยผ่านตัวแทน (Representative Democracy) เป็นระบบท่ีเหมาะสมกบัความเป็น
รัฐขนาดใหญ่ มีประชากรมาก และอยูก่ระจดักระจาย เป็นไปไดย้ากท่ีจะตดัสินใจในกิจการบา้นเมืองทุก
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เร่ือง โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงจึงเป็นเร่ืองยาก และในทางปฏิบติัอาจท าไม่ได ้จึงมี
แนวความคิดท่ีจะใหมี้ตวัแทนท่ีไดรั้บเลือกจากประชาชนกลุ่มต่างๆ เขา้ไป โดยหวงัวา่ผูท่ี้เป็นตวัแทนจะ
เขา้ไปดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชนท่ีไดเ้ลือกเขาเขา้ไป  ฉะนั้น โดยสภาพของระบบท่ีเรียกวา่
ประชาธิปไตยตวัแทน จึงเกิดข้ึนเพราะประชาชนไม่ไดมี้ส่วนในการตดัสินใจโดยตรง แต่โดยผา่นตวั
แทนท่ีตนเลือกเขา้ไป  ประชาธิปไตยโดยผา่นตวัแทนน้ีมีทั้งท่ีเป็นเสรีนิยม และท่ีไม่ใช่เสรีนิยม 
 (3)  ประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal democracy) เป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
ผา่นตวัแทน โดยตอ้งอาศยัการมีกฎหมาย และการแยกระบบอ านาจต่างๆ ออกจากกนั (Rule of Law และ 
Separation of Powers) ในทางปฏิบติั ไม่มีการก าหนดอ านาจใหช้ดัเจนไดว้า่ตวัแทนจะสามารถใชอ้ านาจ
ไปในการปกครอง อยา่งไร แต่ในอีกดา้นหน่ึงมีความชดัเจนในความเช่ือและการปฏิบติั คือการตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิของคนส่วนนอ้ย และการดูแลดา้นสิทธิมนุษยชน ตอ้งไม่มีการละเมิดหรือข่มเหงคนส่วน
นอ้ยท่ีเขาเป็นผูเ้สียเปรียบจากการ ตดัสิน การออกกฎหมายของคนส่วนใหญ่ 

 ประชาธิปไตยเสรีนิยม  จึงหมายถึงประชาธิปไตยท่ีตอ้งใหเ้สรีภาพแก่ประชาชน โดยมีหลกัการ
ส าคญั 3 ประการ กล่าวคือ 
 1. ความเท่าเทียมกนั (Equailty)  คือหลกัการท่ีเช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนเกิดมาอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่
จะเป็นเช้ือชาติใด เพศใด  หากไม่ยดึหลกัความเท่าเทียมกนัในความเป็นมนุษย ์ก็จะไม่จดัวา่เป็น
ประชาธิปไตยอยา่งสมบูรณ์ เช่น ประเทศอฟัริกาใตใ้นสมยัก่อนท่ีมีการแบ่งแยกผวิ และมีการปกครอง
โดยชนกลุ่มนอ้ยผวิขาว มีความเท่าเทียมกนัส าหรับคนผวิขาว แต่ไม่มีส าหรับคนผวิด า ดงัน้ีก็ไม่จดัวา่เป็น
ประชาธิปไตย 
 2. ความมีเสรีภาพ (Freedom)  คือมนุษยทุ์กคน มีความเป็นอารยะ มีเสรีภาพในการคิด การพดู 
และการแสดงออกนานาประการ ตราบเท่าท่ีการกระท าของเขาไม่ไปรบกวนสิทธิของผูอ่ื้น และสิทธิของ
เขาไดรั้บการปกป้อง เม่ือใดท่ีมนุษยถู์กจ ากดัสิทธิในการพดู การเขียน การน าเสนอความคิด ไม่สามารถ
กระท าไดอ้ยา่งเสรี ดงัน้ีก็จะไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ 
 3. ความมีภราดรภาพ (Fraternity)  มนุษยอ์ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุกดว้ยความรักใคร่กลมเกลียว ดุจ
ดงัพี่นอ้ง เห็นประโยชน์แห่งการอยูร่่วมกนั หากในประเทศใดไม่มีความสมคัรสมานกนั แบ่งเป็นเหนือ
เป็นใต ้เป็นไปตามชนเผา่ และมีการเอาชนะกนั ใชค้วามรุนแรงต่อกนั ประเทศนั้นก็จะไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได ้  
 สังคม คอมมิวนิสต ์เขายดึหลกัความเท่าเทียมกนัทางสังคมและเศรษฐกิจ และความเป็นพี่เป็น
นอ้ง มีการสร้างบรรยากาศของความเป็นสหาย (Comradeship) แต่ไม่ไดย้ดึหลกัเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนในชาติ 
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 ในประเทศ ท่ีมีการให้เสรีภาพ มีประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง ดงัเช่นประเทศอินเดีย แต่ไม่มีการ
สร้างความเท่าเทียมกนัของชนในชาติ ยงัมีระบบวรรณะ มีคนร ่ ารวยจ านวนนอ้ย แต่คนส่วนใหญ่ยงั
ยากจน ดงัน้ีความเป็นประชาธิปไตยก็จะสุ่มเส่ียงต่อการเกิดปัญหา ดว้ยความเปราะบางและการขาด
พฒันาการทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ จนกวา่คนยากจนจะไดรั้บการแกไ้ข มีการยกระดบัเศรษฐกิจจนถึง
ระดบัท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความสามารถใชก้ลไกทาง การเมืองแบบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อดูแลผลประโยชน์ของเขาและคนระดบัล่างทั้งหลายได ้
 ในการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมยัโบราณนั้น ไม่วา่จะเป็นระบบใด  หากเทียบกบั
ปัจจุบนัแลว้ อาจกล่าวไดว้า่ ไม่ใช่ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง อาจขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิแห่ง
ความเท่าเทียมของบุคคลท่ีต่างสถานะหรือต่างเพศกนั เช่น ผูท่ี้จะมีส่วนในการปกครองคือ ผูช้ายเท่านั้น 
หรือคนท่ีเป็นเสรีชน ไม่ใช่ทาส  นอกจากน้ี  ยงัการมีการจ ากดัอายท่ีุมากกวา่ปัจจุบนั 

 

ประชาธิปไตยดีจริงหรือ    

 การปกครองไม่วา่ระบอบใด  ยอ่มมีดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป  ไม่มีระบบการปกครองใดท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด ท่ีมนุษยธ์รรมดาจะคิดคน้ได ้ การปกครองท่ีมีอยูใ่นโลกใบน้ี พอแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ 
ใหญ่ๆ คือ ประชาธิปไตย กบัเผด็จการ แปลง่ายๆ วา่ ระบบท่ีประชาชนเป็นใหญ่ กบัระบบท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใด มีอ านาจในการปกครอง  

 การปกครองแบบเผด็จการ ยงัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ เผด็จการคนๆ เดียว กบัเผด็จการ
โดยกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลคอมมิวนิสต ์ 

 ความแตกต่างของการปกครองแบบเผด็จการและการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ การ
ปกครองแบบเผด็จการ อ านาจเบด็เสร็จอยูท่ี่ผูมี้อ  านาจปกครอง ไม่มีฝ่ายคา้น  แต่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  ปกครองโดยเสียงขา้งมากท่ีมีฝ่ายคา้น  

  ในทางการเมืองการปกครอง มีค ากล่าวของนกัปกครองท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แมมิ้ใช่เป็นระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด  แต่เป็นระบอบการปกครองท่ีเลวนอ้ยท่ีสุด ค า
กล่าวดงักล่าว  เป็นความจริงหรือไม่  

 ประเทศท่ีปกครองดว้ยระบบประชาธิปไตย แมจ้ะถือวา่เลวนอ้ยท่ีสุด ก็มิไดห้มายความวา่ ทุก
ประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย จะประสบความส าเร็จ เจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข และประเทศท่ีปกครอง
ดว้ยระบบเผด็จการ ไม่วา่จะเป็นเผด็จการแบบใด ก็มิไดย้  ่าแย ่
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 ฮิตเลอร์ กรณีศึกษาส าหรับประชาธิปไตย  

 คงไม่มีนกัการเมืองการปกครองคนใดในโลกน้ีท่ีไม่รู้จกัช่ือของ อดอลฟ์ ฮิตเลอร์  ผูซ่ึ้งไดรั้บการ
กล่าวขานวา่  เป็นผูน้ าเผด็จการแห่งเยอรมนันี เขาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก่อสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ฮิต
เลอร์ เป็นเผด็จการจริงหรือ 

 ฮิตเลอร์เคยก่อกบฎท่ีเรียกกนัวา่ กบฎโรงเบียร์ แต่เขาท าไม่ส าเร็จจนถูกจบัขงัคุก ภายหลงัจากถูก
ปล่อยตวัแลว้   ฮิตเลอร์ตกลงท่ีจะเคารพอ านาจโดยชอบของรัฐ และเขาจะมุ่งแสวงหาอ านาจทางการเมือง
เฉพาะผา่นกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น และเขาก็สามารถข้ึนสู่ผูน้ าของเยอรมนันีไดโ้ดยผา่นการ
เลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยพรรคนาซีของเขาชนะการเลือกตั้ง 

 ในระหวา่งการกุมอ านาจทางการเมืองท่ีไดม้าจากการเลือกตั้ง เขาไดเ้ปล่ียนแปลงกฎหมายใหเ้ขา
มีอ านาจเตม็โดยเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและประมุขของรัฐบาล ดว้ยการรวมต าแหน่งประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรีเขา้ดว้ยกนั ตามการอนุมติัจากการลงประชามติของประชาชนดว้ยคะแนนสนบัสนุน 90% 
ของผูอ้อกมาใชสิ้ทธิ 

นอกจากน้ี  ฮิตเลอร์ยงัใชก้ระบวนการทางประชาธิปไตย  เปล่ียนแปลงกฎหมายเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการก าจดัศตัรูทางการเมือง จนกลายเป็นผูน้ าท่ีมีอ านาจสูงสุด ของเยอรมนันี  โดยอาศยัฐาน
เสียงจากคนรากหญา้  

และในท่ีสุด ฮิตเลอร์ไดใ้ชอ้  านาจท่ีไดม้าจากประชาชนผา่นกระบวนการท่ีเรียกกนัวา่ 
ประชาธิปไตย ก่อสงครามโลกคร้ังท่ี 2  เขาเป็นคนท่ีเกลียดคนยวิ เม่ือมีอ านาจเบด็เสร็จ เขาไดส้ั่งฆ่าคนยวิ
ตายไปหลายลา้นคน แต่ในท่ีสุด เขาแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 จากมนัสมองของชาวยวิท่ีคิดคน้ระเบิด
นิวเคลียร์หรือระเบิดปรมณู ท าใหเ้ยอรมนัเป็นประเทศแพส้งคราม ไดรั้บความเสียหายอยา่งยบัเยนิจน
เยอรมนัถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ  

เป็นความทรงจ าอนัขมข่ืนของชาวเยอรมนันีมาจนทุกวนัน้ี  

จีน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ  

ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน เป็นอีกกรณีศึกษาหน่ึงท่ีควรน ามาเปรียบเทียบ  เน่ืองจากจีน
ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต ์ไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีพรรคฝ่ายคา้น การ
ปกครองของจีนจึงถือเป็นการปกครองท่ีเรียกกนัวา่ เผด็จการ แมจ้ะตั้งช่ือประเทศใหมี้ความหมายวา่ เป็น
ของประชาชนก็ตาม รัฐบาลจีนใชค้วามรุนแรง ความเด็ดขาดกบัผูท่ี้ต่อตา้นรัฐบาล จนถูกประเทศ
ประชาธิปไตยตะวนัตกกล่าวหาวา่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่วา่จะเป็นกรณีการใชก้ าลงัทหารพร้อมรถถงั
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เขา้ปราบปรามนกัศึกษาท่ีชุมนุมประทว้งท่ีจตุัรัสเทียนอนัเหมิน ท่ีมีผูค้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก หรือการ
ใชก้ าลงัทหารปราบปรามชนเผา่ท่ีอุยกซิูนเกียง  

แต่ประเทศจีนกลบัมีความเจริญรุ่งเรือง จนกลายเป็นมหาอ านาจท่ีทดัเทียมกบัอเมริกาซ่ึงถือวา่
เป็นผูน้ าของประเทศประชาธิปไตย ประเทศจีนในวนัน้ี เป็นประเทศท่ีทุกประเทศในโลกตอ้งการคบหา
ดว้ย  ประเทศตะวนัตกท่ีเป็นแม่แบบประชาธิปไตย ต่างหลัง่ไหลเขา้ไปลงทุนในจีน ติดต่อเปิดสัมพนัธ์
ทางการทูตกบัจีน ทั้งๆท่ีประกาศต่อตา้นการปกครองในระบอบเผด็จการ  

ในความเป็นจริงท่ีเห็นกนัในโลกน้ี ประเทศประชาธิปไตยท่ีประสบความส าเร็จ คือประเทศใน
แถบตะวนัตก ส่วนในประเทศแถบตะวนัออก มีเพียงประเทศท่ีเจริญแลว้บางประเทศเท่านั้น ท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงน่าสนใจวา่ เหตุใดระบอบประชาธิปไตยจึง
ใชไ้ดดี้กบับางประเทศ   

 ไดมี้การรวบรวมเง่ือนไข และโครงสร้างท่ีประกอบเป็นระบอบประชาธิปไตยอยา่งแข็งแรงได ้ 
โดยศึกษาจากในทศันะและประสบการณ์จากประเทศตะวนัตกท่ีไดมี้การเรียนรู้มาก่อนแลว้ มีดงัน้ี 
 1. การมีฐานของชนชั้นกลางมากเพียงพอ (Middleclass) หากสังคมมีคนรวยจ านวนนอ้ยท่ีรวย
มากๆ และคนจนท่ีจนมากๆ และมีเป็นจ านวนมาก ประชาธิปไตยก็จะเกิดไดย้าก แต่ในทางตรงกนัขา้ม 
หากสังคมท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจมาในระดบัหน่ึง มีชนชั้นกลางมากข้ึนและกลายเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ เขาเหล่านั้นก็มีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร มีทางเลือกในการรับการศึกษา และเขา้ใจทางเลือกท่ี
เขาควรจะไดรั้บ นกัการเมือง หรือกลุ่มมีอ านาจก็ยากท่ีจะปฏิเสธสิทธิประโยชน์ของชนชั้นกลางเหล่านั้น 
และในขณะเดียวกนั เม่ือคนมีฐานะในระดบัหน่ึง นกัการเมืองท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีคิดมิชอบจะใช้
วธีิการซ้ือสิทธิขาย เสียง ก็จะเป็นเร่ืองกระท าไดย้ากข้ึน 
 2. การคงอยูแ่ละรุ่งเรืองของสังคมอารยะ (Civil Society) สังคมทัว่ไปจะมีองคก์รท่ีเป็นภาค
ราชการ และอีกดา้นหน่ึงคือองคก์รภาคเอกชนท่ีเนน้ไปท่ีการคา้ การประกอบการและผลก าไร บางส่วนมี
องคก์รท่ีเป็นศาสนา คือพวกวดัวาอาราม และสมาคมตามความเช่ือทางศาสนา แต่ในสังคมประชาธิปไตย 
จะมีสังคมและการรวมตวักนัอีกประเภท คือเป็นสังคมอารยะ (Civil Society) ในสมยัหน่ึงเรียกวา่ Non 
Governmental Organizations – NGO คือเป็นองคก์รท่ีไม่ใช่ทั้งของรัฐ และไม่ใช่องคก์รเอกชนแสวงผล
ก าไร และในบางกรณีไม่ใช่ทั้งเป็นองคก์รศาสนา องคก์รเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รกลางๆ ท่ีเป็น
ทางเลือกของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง ใน
ประเทศประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์จะตอ้งเห็นประโยชน์ของการเกิดองคก์รประเภท NGO และมีบรรยากาศ
ของสังคมอารยะน้ี 
 3. ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (market economy) มีระบบตลาดและการคา้เสรี ไม่มีกลไกการ
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ผกูขาดสร้างความไดเ้ปรียบแต่เพียงกลุ่มคนบางส่วน ในหลายประเทศในอเมริกาเหนือและยโุรป มกัจะมี
ความเช่ือในเร่ืองเศรษฐกิจเสรีควบคู่ไปดว้ย นั้นคือ ผูบ้ริโภคตอ้งมีทางเลือก ซ่ึงเป็นลกัษณะตรงกนัขา้ม
กบัระบบคอมมิวนิสตท่ี์รัฐเป็นเจา้ของในกิจการต่างๆ หรือในระบบสังคมนิยม และรัฐสวสัดิการใน
ช่วงแรก ท่ีรัฐเขา้ไปด าเนินการในหลายๆ เร่ือง และไม่สามารถด าเนินการไดดี้ ประชาชนไม่มีสิทธิ
เลือกใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งแข่งขนักนัเสรี ตอ้งบริโภคสินคา้และบริการท่ีแพงท่ีรัฐเป็นฝ่ายจดัการ 
และทา้ยสุดกลบัมาเป็นภาระแก่ประชาชนในทางออ้มอีกที 
 4. การใหมี้ความหลากหลายทางการเมือง (Political Pluralism) ความเป็นเสรีนิยม (Liberal) 
หมายถึง มีความหลากหลายท่ีเป็นทางเลือกใหก้บัประชาชน ทางเลือกทางการเมืองตอ้งเปิดไว ้แมพ้รรค
คอมมิวนิสตอ์าจเป็นปฏิปักษก์บัระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีพรรคคอมมิวนิสต ์(Communist 
Parties) ประชาชนสามารถมีพรรคการเมืองท่ียดึถือแนวทางคอมมิวนิสตไ์ดอ้ยา่งถูกกฎหมาย ตราบเท่าท่ี
พรรคการเมืองนั้นไม่มีนโยบายใชค้วามรุนแรงและเผด็จการดว้ยชนชั้น ในการยดึอ านาจรัฐ 
 5. มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Multiple and Distinct Political Parties) ค าวา่ Multiple 
หมายถึงการมีหลายพรรคท่ีจะเป็นทางเลือกของประชาชน และค าวา่ Distinct คือแต่ละพรรคมีความ
แตกต่างกนัทางนโยบาย เพื่อเปิดโอกาสใหมี้ทางเลือกใหก้บัประชาชน เป็นระบบท่ีตอ้งแข่งขนักนั ไม่ใช่มี
พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเพียงพรรคเดียวแบบผกูขาดหรือมีแนวโนม้ไปสู่ การผกูขาด การมีพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียว ส่วนพรรคการเมืองอ่ืนๆ เป็นพรรคการเมืองอ่ืนๆ กลายเป็นพรรคไมป้ระดบั
เพราะถูกจ ากดับทบาทนั้น คือการท าใหไ้ม่มีทางเลือกให้กบัประชาชน เป็นเพียงทางเลือกท่ีพรรคได้
ก าหนดมาแลว้ 
 6. มีการปกครองดว้ยกฎหมายและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีไม่ไปขดัรัฐธรรมนูญ(Constitution) 
รัฐธรรมนูญการปกครองจดัเป็นกฎหมายสูงสุด และรัฐธรรมนูญนั้นตอ้งมีความเป็นเหตุผลและชอบธรรม
สอดคลอ้งกบัความเป็นไปใน ประเทศและสังคม ประเทศประชาธิปไตยตอ้งมีรัฐธรรมนูญ ตอ้งมีกฎหมาย 
แต่รัฐธรรมนูญนั้นอาจเป็นการสร้างข้ึนมาในแบบเผด็จการก็ได ้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัประสงคข์องคนส่วนใหญ่ และขณะเดียวกนัมีความชอบธรรม ไม่ไป
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือตดัสิทธิอนัพึงมีของคนแมจ้ะเป็นคนส่วนนอ้ย ของประเทศ 
 7. สิทธิในการเลือกตั้งอยา่งสากล (universal suffrage) พลเมืองไม่วา่ชายหรือหญิง ไม่วา่จะเช้ือ
ชาติใด ไม่วา่จะนบัถือศาสนาใด มีสิทธิในการเลือกตวัแทนของตนอยา่งเสรี และอยา่งเป็นความลบั 
 8. การมีกลไกตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ การแบ่งแยก และมีดุลแห่งอ านาจ (checks and balances) 
โดยทัว่ไป จะมีการแบ่งแยกอ านาจระหวา่ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ หรือ
ศาล การมีองคก์รกลางท่ีท าหนา้ท่ีดงัเป็นกรรมการกลาง เพื่อดูแลดา้นรัฐธรรมนูญ ในการก ากบัระบอบ
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ประชาธิปไตยใหเ้ป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม การดูแลการเลือกตั้ง การตดัสินการปกครองท่ีอาจเป็น
ความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบัเอกชน และประชาชน นอกเหนือจากการจดัตั้งหน่วยงานท่ีเป็นของรัฐบาล 
การด าเนินการดา้นบริษทัหา้งร้านเพื่อธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม องคก์รศาสนา การกุศล รวมถึงการมี
สิทธิในการจดัตั้งหน่วยงานไดอ้ยา่งเสรี และยงัเป็นเร่ืองของการจดัตั้งองคก์รในขอบข่ายความเป็นสังคม
อารยะ (Civil Society) เพื่อเขา้มาท าหนา้ท่ีต่างๆ ในสังคมดว้ยแนวทางอาสาสมคัร 
 9. การเลือกตั้งเสรีท่ีบริสุทธิยติุธรรม (Free Election) มีความบริสุทธ์ิยติุธรรมในระบบการ
เลือกตั้งแบบเสรี พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีโอกาสในการแข่งขนั น าเสนอนโยบายทั้งในดา้นการเขียน 
การพดู และการส่ือสารสมยัใหม่ไดอ้ยา่งเสรีทั้งในดา้นวทิย ุโทรทศัน์ และปัจจุบนัรวมถึงอินเตอร์เน็ต 
โดยระบบส่ือต่างๆ จะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอนัจ าเป็น ไม่เป็นการไปสร้างความ
ไดเ้ปรียบของกลุ่มผูมี้อ  านาจหรือฐานเศรษฐกิจท่ีแขง็ แกร่งกวา่ นอกจากน้ีในประเทศท่ีไม่พฒันาหรือ
ก าลงัพฒันานั้น โอกาสในการซ้ือสิทธิขายเสียงจะยงัคงมีบทบาทอยูม่าก ระบบสังคมจะตอ้งมีมาตรการท่ี
จะตดัโอกาสหรือลดโอกาสในการซ้ือสิทธิขายเสียง (Vote Buying) เหล่านั้น 
 
ประชาธิปไตยแนวพุทธ  
 ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ไดป้ระทานแนวทางการปกครองไวก้บัพระอานนท ์เพื่อใชใ้น
การปกครองคณะสงฆ ์ใหค้งอยูต่่อไป แมเ้ม่ือไม่มีพระองคแ์ลว้ ดงัน้ี  

“ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนีว่้า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระ
ศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนีพ้วกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมกดี็ วินัยกดี็ อันใดอันเราได้แสดงแล้ว ได้
ตรัสแล้วแก่เธอท้ังหลาย ธรรมและวินัยเหล่านั้น จักเป็นศาสดาของเธอท้ังหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา”  

พระพุทธเจา้ ใหใ้ชห้ลกัธรรม-วนิยั เป็นแนวทางในการปกครองคณะสงฆ ์ไม่ตอ้งมีผูน้ า ไม่ตอ้ง
เลือกตั้ง แต่ใหถื้อปฏิบติัตามหลกัธรรม-วนิยัท่ีพระพุทธองคไ์ดป้ระทานใหพ้ระภิกษุ สาวกของพระองคไ์ว้
อยา่งสมบูรณ์แลว้ พุทธศาสนาจึงด ารงมาไดถึ้งปัจจุบนักวา่ 2,500 ปีแลว้ และจะด ารงอยูต่่อไปจนครบ 
5,000 ปี ตามท่ีพระพุทธองคไ์ดพ้ยากรณ์ไว ้ 

การปกครองคณะสงฆ ์ท่ีสามารถสืบทอดกนัมาไดอ้ยา่งยาวนาน เพราะมีหลกัธรรม-วนิยั ท่ี
ยอมรับกนัวา่ เป็นความถูกตอ้ง สมบูรณ์ท่ีสุด เป็นความจริงแทท่ี้ไม่อาจเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้คณะสงฆ ์
จึงมีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน ไม่ตอ้งโตเ้ถียงกนัวา่ ธรรม-วนิยั ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ และไม่อาจใชเ้สียง
ขา้งมากเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ซ่ึงแตกต่างกบัการปกครองของฆราวาส ท่ีไม่มีหลกัความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงไดเ้หมือนธรรม-วนิยัของพระพุทธเจา้ จึงเป็นปัญหาให้โตเ้ถียงกนัในทุก
ยคุทุกสมยั  
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อยา่งไรก็ดี พระพุทธเจา้ ไดใ้หห้ลกัในการปกครองส าหรับฝ่ายอาณาจกัรไวด้ว้ย โดยได้
ยกตวัอยา่งของแควนวชัชี ดงัน้ี  

 อปริหานิยธรรม 7 ของกษตัริยว์ชัชี หรือ วชัชีอปริหานิยธรรม 7 (ธรรมอนัไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความ
เส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผูบ้ริหารบา้นเมือง 

1. หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ 
 2. พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม พร้อมเพรียงกนัท ากิจท่ีพึงท า หรือจะแปล
อีกอยา่งหน่ึงวา่  พร้อมเพรียงกนัลุกข้ึนป้องกนับา้นเมือง พร้อมเพรียงกนัท ากิจทั้งหลาย 
    3. ไม่บญัญติัส่ิงท่ีมิไดบ้ญัญติัไว ้(อนัขดัต่อหลกัการเดิม) ไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีบญัญติัไว ้(ตามหลกัการ
เดิม) ถือปฏิบติัมัน่ตามวชัชีธรรม (หลกัการ) ตามท่ีวางไวเ้ดิม  
 4. ท่านเหล่าใดเป็นผูใ้หญ่ในชนชาววชัชี เคารพนบัถือท่านเหล่านั้น เห็นถอ้ยค าของท่านวา่เป็นส่ิง
อนัควรรับฟัง  
 5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอ้ยูดี่โดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ  
     6. เคารพสักการะบูชาเจดีย ์(ปูชนียสถานและปูชนียวตัถุ ตลอดถึงอนุสาวรียต่์างๆ) ของวชัชี 
(ประจ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยใหธ้รรมิกพลีท่ีเคยใหเ้คยท าแก่เจดียเ์หล่านั้นเส่ือม
ทรามไป  
     7. จดัใหค้วามอารักขา คุม้ครอง ป้องกนั อนัชอบธรรม แก่พระอรหนัตท์ั้งหลาย (ในท่ีน้ีกินความ
กวา้ง หมายถึงบรรพชิตผูด้  ารงธรรมเป็นหลกัใจของประชาชนทัว่ไป) ตั้งใจวา่ ขอพระอรหนัตท์ั้งหลายท่ี
ยงัมิไดม้า พึงมาสู่แวน่แควน้ ท่ีมาแลว้พึงอยูใ่นแวน่แควน้โดยผาสุก  
 อปริหานิยธรรม 7 ประการน้ี พระพุทธเจา้ตรัสแสดงแก่เจา้วชัชีทั้งหลายผูป้กครองรัฐโดยระบอบ
สามคัคีธรรม ซ่ึงรัฐคู่อริยอมรับวา่ เม่ือชาววชัชียงัปฏิบติัตามหลกัธรรมน้ี จะเอาชนะดว้ยการรบไม่ได ้
นอกจากจะใชก้ารเกล้ียกล่อมหรือยแุยกใหแ้ตกสามคัคี  

การปกครองในทางพุทธศาสนา พิจารณาถึงอ านาจในการตดัสินใจวา่ อ านาจในการตดัสินใจ
สูงสุดอยูท่ี่ไหน การปกครองก็เป็นระบอบนั้น พุทธศาสนาจึงแบ่งการปกครองตามอ านาจการตดัสินใจใน
การปกครอง โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ประเภท  คือ อตัตาธิปไตย คณาธิปไตย ประชาธิปไตย และ
ธรรมธิปไตย 

อตัตาธิปไตย คือการปกครองท่ีการตดัสินใจข้ึนอยูก่บับุคคลคนเดียว ท่ีจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย 
ตดัสินปัญหา การปกครองอยา่งน้ี ในสมยัโบราณคือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ถา้เป็นปัจจุบนั เราก็
เรียกกนัวา่ เผด็จการ  
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คณาธิปไตย คือการปกครองท่ีการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัคณะบุคคล เป็นคนหลายคนร่วมกนั
ตดัสินใจในการปกครอง ปัจจุบนั เราก็ยงัคงถือวา่ เป็นระบอบเผด็จการโดยคณะบุคคล  

ประชาธิปไตย คือการปกครองโดยถือเอาประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ แต่
เน่ืองจากประชาชนมีจ านวนมาก ไม่สามารถตดัสินใจโดยตรงได ้จึงตอ้งเป็นการตดัสินใจโดยผา่นตวัแทน
เป็นทอดๆ ไป  

ธรรมาธิปไตย คือการปกครองโดยถือเอาธรรมเป็นใหญ่ การตดัสินใจไม่ข้ึนอยูก่บับุคคลใดๆ ไม่
วา่คนเดียวหรือหลายคน แต่ข้ึนอยูก่บัธรรม คือความถูกตอ้ง  

เม่ือหวัใจของการปกครองคือ อ านาจการตดัสินใจ การปกครองจะเกิดผลสัมฤทธ์ิจึงข้ึนอยูก่บัการ
ตดัสินใจ ถา้ตดัสินใจถูกประเทศก็เจริญรุ่งเรือง แต่ถา้ตดัสินใจผดิ ก็อาจเกิดความเสียหาย สร้างความ
พินาศกบัประเทศได ้ดงัเช่นการตดัสินใจของ ฮิตเลอร์   

ในระบอบประชาธิปไตยท่ีเราใหป้ระชาชนเป็นใหญ่ เป็นผูใ้ชอ้  านาจตดัสินใจ  ในความเป็นจริง 
ยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้ประชาชนทุกคนจะเห็นเหมือนกนัทุกคน ในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งใชเ้สียขา้ง
มากในการตดัสินใขของประชาชนเป็นใหญ่ ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะเจริญหรือไม่ 
จึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของประช่าชนส่วนใหญ่วา่ เป็นคนอยา่งไร  

ถา้เป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดี เป็นคนโง่ เสียงขา้งมากก็จะตดัสินใจแบบโง่ๆ ถูกหลอกหรือถูก
ชกัจูงไดง่้าย แต่ถา้คนส่วนใหญ่เป็นคนดี มีปัญญาการตดัสินใจก็จะถูกตอ้งไดผ้ลดี ไม่ข้ึนกบัผลประโยชน์
หรือกิเลสของคนใดคนหน่ึง 

เม่ือเราปกครองโดยคนส่วนใหญ่ การตดัสินใจใดๆ ข้ึนอยูก่บัคนส่วนใหญ่ ปัญหาจึงอยูท่ี่คุณภาพ
ของคนในประเทศนั้นๆ วา่ คนส่วนใหญ่เป็นคนดีหรือไม่ดี  

ในเร่ืองน้ี พระอานนทไ์ดทู้ลถามพระพุทธเจา้วา่ มนุษยท่ี์ตายแลว้ ไปสวรรคแ์ละลงนรก มีจ านวน
มากนอ้ยต่างกนัอยา่งไร  พระพุทธเจา้ทรงรับสั่งวา่ ผูท่ี้ลงนรกมีจ านวนเท่าขนโค ส่วนผูไ้ดข้ึ้นสวรรค ์มี
จ  านวนเท่าขนโค  

ในทางพุทธศาสนา มนุษยใ์นโลกน้ี มีคนท าบาปมากกวา่คนดี  มากกวา่ชนิดท่ีเทียบกนัไม่ไดเ้ลย 
ฉะนั้น เสียงขา้งมากในสังคมมนุษย ์จึงเป็นเสียงของคนไม่ดีมากกวา่คนดี การตดัสินใจของเสียงขา้งมาก
ในสังคม  จึงเป็นไปในทางท่ีไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์  

พุทธศาสนาจึงใหใ้ชธ้รรมาธิปไตยในการปกครอง เพราะการตดัสินดว้ยธรรมาธิปไตย เป็นการ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง  เสียงขา้งมากตดัสินความตอ้งการของคนในสังคมได ้แต่ตดัสินความ
เป็นจริงหรือความถูกตอ้งไม่ได ้เช่น ความเห็นของคนสมยัโบราณส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด เห็นวา่ 
โลกแบน ถา้มีคนเพียงคนเดียวเห็นวา่โลกกลม ถา้เราตดัสินดว้ยประชาธิปไตย โลกแบนตอ้งชนะ  แต่



13 
 

ความจริงแลว้ ความเห็นของคนๆเดียวกลบัเป็นความเห็นท่ีถูกตอ้ง เสียงขา้งมากจึงไม่ใช่ความเห็นท่ี
ถูกตอ้งเสมอไป  

เสียงขา้งมากจึงเป็นเสียงท่ีตดัสินความตอ้งการ แต่ไม่ไดต้ดัสินความเป็นจริง    
ตวัอยา่งท่ีเห็นกนัในปัจจุบนั ท่ียนืยนัในเร่ืองน้ีได ้คือ กรณีท่ีมีผูน้  ารถยนตไ์ปถวายหลวงพอ่ชา 

สุภทัโท ท่านไม่รับการถวายโดยขอประชุมพระทั้งวดัก่อน   
ความเห็นพระสงฆ ์ทุกรูปเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ควรจะรับดว้ยเหตุผลวา่ สะดวกแก่หลวงพอ่เวลาไป

เยีย่มส านกัสาขาต่างๆ ซ่ึงมีมากกวา่ ๔๐ สาขา ในเวลานั้น อีกทั้งเวลาพระเณรอาพาธก็จะไดน้ าส่งหมดได้
ทนัท่วงที 

หลงัจากท่ีหลวงพอ่ชารับฟังความคิดเห็นของท่ีประชุมแลว้ ท่านก็แสดงทศันะของท่านวา่ 
 “ส าหรับผม มีความเห็นไม่เหมือนกบัพวกท่าน ผมเห็นวา่เราเป็นพระ เป็นสมณะ เป็นผูส้งบระงบั 
เราตอ้งเป็นผูม้กันอ้ย สันโดษ เวลาเชา้เราอุม้บาตรออกไปเท่ียวบิณฑบาตรับอาหารจากชาวบา้นมาเล้ียง
ชีวติ เพื่อยงัอตัภาพน้ีใหเ้ป็นไป ชาวบา้นส่วนมากเขาเป็นคนยากจน เรารับอาหารจากเขา เรามีรถยนตแ์ต่
เขาไม่มี น่ีลองคิดดูซิวา่มนัจะเป็นอยา่งไร เราอยูใ่นฐานะอยา่งไร เราตอ้งรู้จกัตวัเอง เราเป็นลูกศิษยข์อง
พระพุทธเจา้ เม่ือพระพุทธเจา้ไม่มีรถ เราก็อยา่มีเลยดีกวา่ ถา้มี สักวนัหน่ึงก็จะมีข่าววา่รถวดันั้นคว  ่าท่ีน่ี รถ
วดัน้ีไปชนคนท่ีน่ี.. อะไรวุน่วาย เป็นภาระยุง่ยากในการรักษา  

 เม่ือก่อนน้ี จะไปไหนแต่ละทีมีแต่เดินไปทั้งนั้น ไปธุดงคส์มยัก่อนไม่ไดน้ัง่รถไปเหมือนทุกวนัน้ี 
ถา้ไปธุดงคก์็ไปธุดงคก์นัจริงๆ ข้ึนเขาลงหว้ยมีแต่เดินทั้งนั้น เดินกนัจนเทา้พองทีเดียว  
 แต่ทุกวนัน้ีพระเณรเขาธุดงคมี์แต่นัง่รถกนัทั้งนั้น เขาไปเท่ียว ดูบา้นนั้นเมืองน้ีกนั ผมเรียกทะลุดง 
ไม่ใช่ธุดงค ์เพราะดงท่ีไหนมีทะลุกนัไปหมด นัง่รถทะลุมนัเลย ไม่มีรถก็ช่างเหอะ ขอแต่ใหเ้ราประพฤติ
ปฏิบติัดีเขา้ไวก้็แลว้กนั เทวดาเห็นเขา้ก็เล่ือมใสศรัทธาเองหรอก” 
 “ผมไม่รับรถยนตท่ี์เขาจะเอามาถวายก็เพราะเหตุน้ี ยิง่สบายเสียอีก ไม่ตอ้งเช็ดไม่ตอ้งลา้งให้
เหน่ือย ขอใหท้่านทั้งหลายจงจ าไว ้

อยา่เห็นแก่ความสะดวกสบายกนันกัเลย” 
ในท่ีสุด พระทั้งวดัก็เห็นพอ้งกบัเหตุผลของท่านซ่ึงเป็นเพียงความเห็นเดียวเท่านั้น  
เสียงส่วนใหญ่จึงไม่ใช่เสียงสวรรค ์แต่น่าจะเป็นเสียงจากนรกหรือไม่ คงตอ้งพิจารณากนัเป็น

เร่ืองๆ ไป   
นอกจากน้ี ระบอบประชาธิปไตยใหค้วามส าคญักบัคนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยยดึหลกั 1 คน 

1 เสียงเท่ากนั โดยยดึถือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั  
ในความเป็นจริงแลว้ มนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนัหรือไม่  
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พระพุทธเจา้ทรงจ าแนกบุคคลออกเป็น 3 ประเภท (ตามพระไตรปิฎก แต่ในอรรถกถา เปรียบเป็น
บวั 4 เหล่า) เม่ือพระพรหมทูลเชิญใหพ้ระพุทธองคแ์สดงธรรมสั่งสอนสัตวโ์ลก ดงัน้ี  

“คร้ันอาตมภาพทราบวา่ทา้วสหมับดีพรหมอาราธนา และอาศยัความกรุณาในสัตวท์ั้งหลาย จึง
ตรวจดูโลกดว้ยพุทธจกัษุ. เม่ืออาตมภาพตรวจดูโลกดว้ยพุทธจกัษุ ก็ไดเ้ห็นหมู่สัตวซ่ึ์งมีกิเลสดุจธุลีใน
จกัษุนอ้ยก็มี มีกิเลสดุจธุลีในจกัษุมากก็มี มีอินทรียแ์ก่กลา้ก็มี มีอินทรียอ่์อนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลว
ก็มี จะพึงสอนใหรู้้ไดง่้ายก็มี จะพึงสอนใหรู้้ไดย้ากก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภยัอยูก่็
มี เปรียบเหมือนในกอบวัขาบ ในกอบวัหลวง หรือในกอบวัขาว ดอกบวัขาบ ดอกบวัหลวง หรือดอกบวั
ขาว ซ่ึงเกิดในน ้า เจริญในน ้า บางเหล่ายงัไม่พน้น ้า จมอยู่ในน า้ น ้าหล่อเล้ียงไว ้บางเหล่า ตั้งอยู่เสมอ
น า้ บางเหล่า ตั้งขึน้พ้นน า้ น ้าไม่ติด ฉนัใด ดูกรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพตรวจดูโลกดว้ยพุทธจกัษุ ก็ฉนั
นั้น ไดเ้ห็นหมู่สัตวซ่ึ์งมีกิเลสดุจธุลีในจกัษุนอ้ยก็มี มีกิเลสดุจธุลีในจกัษุมากก็มี มีอินทรียแ์ก่กลา้ก็มี มี
อินทรียอ่์อนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรู้้ไดง่้ายก็มี จะพึงสอนให้รู้ไดย้ากก็มี บางพวก
มีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภยัอยูก่็มี..” 

พระพุทธองคจ์  าแนกบุคคลตามความเป็นจริง มิไดแ้บ่งชนชั้น คนยากจนเป็นบวัพน้น ้าก็มาก 
พระมหากษตัริยท์  ากรรมหนกัจนถูกธรณีสูบก็มี การจ าแนกบุคคลของพระพุทธองค ์ท่านจ าแนกตามความ
เป็นจริงของบุคคลวา่ มีความสามารถท่ีจะฟังธรรม เขา้ใจธรรมไดแ้ค่ไหนเพียงใด มนุษยทุ์กคนจึงไม่
เหมือนกนั ไม่เท่าเทียมกนั โดยธรรมชาติ  

เม่ือบุคคลมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั จะตดัสินใจใหเ้กิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งไร 
ประชาธิปไตยในระบบตวัแทนท่ีใชก้นัอยู ่ จึงเป็นไดเ้พียงการเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ไปบริหารประเทศ แต่
มิไดห้มายความวา่ ผูท่ี้ไดเ้ขา้บริหารประเทศ จะสามารถท าอะไรไดด้งัใจ และไม่สามารถอา้งไดว้า่ ท าตาม
เสียงขา้งมากท่ีไดห้าเสียงไว ้เพราะเสียงขา้งมากไม่สามารถตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงได ้ 
ผูป้กครองท่ีใชอ้  านาจบริหารประเทศ จึงตอ้งตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ดงัท่ีท่าน
พุทธทาสทา่นไดใ้หค้  าจ  ากดัความของประชาธิปไตยไวว้า่ ประชาธิปไตยตอ้งถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นใหญ่ ไม่ใช่ถือประชาชนเสียงขา้งมากเป็นใหญ่  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง ท่ีจะเกิดประโยชน์กบัประเทศชาติ จึงข้ึนอยูก่บั
คุณภาพของประชาชนวา่ มีความเหมาะสมกบัการปกครองในระบอบประชาธิไตยเพียงใด  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) ท่านใหค้  าจ  ากดัความของประชาธิปไตยไวว้า่ การปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนท่ีแต่ละคนปกครองตวัเองได ้ 
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ท่านยงัไดอ้ธิบายค ากล่าวท่ีวา่ “ประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่การปกครองท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นการปกครอง
ท่ีเลวนอ้ยท่ีสุด” นั้น ยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งพดูต่อไปดว้ยวา่ “ในความเลวนอ้ยท่ีสุดนั้น ประชาธิปไตยจะดี
ท่ีสุด เม่ือประชาชนมีคุณภาพมากท่ีสุด” 

ระบอบการปกครองของไทยเราทุกวนัน้ี ยดึถือเพียงเสียงขา้งมาก โดยไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้ง 
ประเทศไทยเราจึงวุน่วายจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเราไม่เขา้ใจประชาธิปไตยท่ี
แทจ้ริง ไม่เขา้ใจหนา้ท่ีของผูป้กครองท่ีตอ้งท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของประเทศชาติ 
มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของเสียงส่วนใหญ่  

ประชาชนคนไทยในวนัน้ี รวมถึงนกัการเมือง มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะใชร้ะบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยหรือยงั  

   
 


