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บทคัดย่อ
บทความเรื่องพระพุทธศาสนากับการเมืองในสังคมไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจให้
หลักธรรมและระดับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของการเมืองพร้อมทัง้ แนวทางในการพัฒนา
นักการเมืองให้มคี ุณภาพโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความเข้าใจในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา การปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของการเมือง ดังนี้
1. การเมือ งที่ ดีแ ละมีคุ ณ ภาพควรปฏิ บ ัติ ต นหรือ มีพ ฤติ ก รรมกา รวางตนตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา 8 ประการ คือ
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทัง้ วาจาใจ และการกระทา
1.2 มีความเทีย่ งธรรมหรือเป็ นกลางในการปฏิบตั หิ น้าที่
1.3 มีสจั จะ รักษาคาพูด พูดจริง ทาจริง และมีความจริงใจ
1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าทีก่ ารงานเพือ่ ส่วนรวม
1.5 เสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ส่วนรวม
1.6 เคารพปฏิบตั ติ ามมติสว่ นรวม
1.7 เคารพทีป่ ระชุมและรักษาความลับของทีป่ ระชุมตามทีร่ ะเบียบกาหนด
1.8 หลีกเลีย่ งอบายมุขและหมันประพฤติ
่
ตนในทางเจริญ
การศึก ษาหลัก ธรรมตามแนวทางพุ ท ธศาสนาให้ มีค วามเข้ า ใจในหลัก ธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ศึกษาระดับการปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครัง้

ABSTRACT
This article aims to study the understanding of the principles and levels of practicing the
Buddhist principles of politics as well as the guidelines for the development of politicians within
understanding the principles of Buddhism and the practice of Buddhism as follows;



อาจารย์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ ์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

362

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

1. Good and quality politics should be observed or behaved in accordance with 8 Buddhist
principles;
1.1 Honestly, both verbal, mental and actionable.
1.2 Be honest or neutral on duty
1.3 Be truthful to say, say and actually do, and have sincerity.
1.4 Be responsible for self and work for the public.
1.5 Be sacrificial behaved for public.
1.6 Respect the practice of public’s resolution.
1.7 Respect the convention and keep the secret of the convention as prescribed.
1.8 Be abstained from all vices and behaved in a prosperous way.
The study of principles of Buddhism reaches to understand the principles of Buddhism and
to study of levels of practice in Buddhism. Mostly the House of Representatives always followed the
principles of Buddhism.

บทนา
มนุ ษย์ไม่อาจอยูโ่ ดดเดีย่ วตามลาพัง จาเป็ นต้องรวมกันอยูเ่ ป็ นสังคมเป็ นกลุ่มก้อน ดังนัน้ จาเป็ นต้อง
จัดระบบในการอยู่รว่ มกัน โดยจะต้องมีฝ่ายปกครอง และอยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งไม่ว่าการปกครองจะเป็ น
ลักษณะใดก็ตามถือว่าเป็ น “การเมือง” การเมืองจึงเป็ นเรื่องของการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครอง
กับผูท้ อ่ี ยูภ่ ายใต้การปกครองจะผูกมัดสมาชิกทัง้ หมดในสังคม
หลักการปกครองของพระพุทธศาสนา มีประเด็นสาคัญทีน่ ่าศึกษาและควรนามาประพฤติปฏิบตั เิ ป็ น
อย่างยิง่ กล่าวคือ พระพุทธศาสนาได้อุบตั ขิ ้ึนมาในช่วงทีม่ นุ ษย์ถูกกดขีอ่ สิ รภาพ มีการถือชัน้ วรรณะ เป็ นการ
จากัดสิทธิ และหน้าทีข่ องมนุ ษย์ ยังผลให้เกิดความเหลื่อมล้าต่าสูง ไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะสังคม
ชนชัน้ ของอินเดียในสมัยนัน้ ได้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของชนชาติอริยกะ ซึง่ เป็ นผูผ้ กู ขาดอานาจแต่เพีย ง
เผ่าเดียว จนกระทังพระพุ
่
ทธองค์ได้อุบตั ขิ น้ึ ในโลก ทรงปฏิเสธการถือชัน้ วรรณะทัง้ 4 คือ พราหมณ์ กษัตริย์
1
แพศย์ ศูทร ด้วยการยึดถือหลัก “อาวุโส” เป็ นประการสาคัญ ประเด็นที่ยกมาจะเห็นได้ว่า การเมืองและ
สันติภาพเป็ นสิง่ ที่พระพุทธองค์ให้ความสาคัญที่จะปลดปล่อยมนุ ษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทรงต่อสูก้ บั
แนวทางการปกครองทีถ่ อื ชัน้ วรรณะ การเอาเปรียบซึง่ กันและกัน มาสูค่ วามเสมอภาคกันและมีเสรีภาพในการ
ดารงชีวติ พระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางและหลักการทีจ่ ะนาพาชาติบา้ นเมืองให้บรรลุเป้ าหมายทีส่ งบสุขมีสนั ติ
อย่างแท้จริง โดยให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกของสังคมนัน้ ๆ หรือประเทศชาตินัน้ ๆ ได้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ตามแนวทางที่จะช่วยพยุงความอยู่รอดปลอดภัยให้เกิดแก่ชาติบา้ นเมืองเป็ นอันดับแรก จะเป็ นสภาพเอื้ อให้
สมาชิกทุกคนในประเทศนัน้ มีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ และมีจติ ใจมุง่ ไปสูค่ วามบริสทุ ธิ ์หลุดพ้นได้ดว้ ย

1

ประสิทธิ ์ จันรัตนา. “การบริหารกิจการคณะสงฆ์” นิ ตยสารหลักทศพิ ธราชธรรมในจังหวัดชุมพร. ปี ท่ี 3 ฉบับที่
4 (มกราคม–เมษายน 2556), หน้า 3
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การเมืองในโลกเป็ นเรือ่ งของการแบ่งสรรผลประโยชน์และอานาจ จึงจาเป็ นต้องสะสมผูค้ น พวกพ้อง
เงินทอง ข้าวของ แม้กระทังอาวุ
่ ธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพราะหากตกลงกันด้วยดีไม่ได้ ก็ตอ้ งข่มขูด่ ว้ ยวิธกี ารที่
รุนแรงไปตามลาดับ จนกระทังการสู
่
ร้ บขนาดเล็กไปจนถึงสงครามขนาดใหญ่ลามไปทัวโลก
่
การเมืองทางโลก
จึงเป็ นการแสดงพลังอานาจทุกๆ วิถที างเพื่อจะได้เหนือคู่ต่อสูอ้ นั จะทาให้สามารถแย่งชิงผลประโยชน์ใน
สัดส่วนทีม่ ากกว่าคนอื่นเพราะเหตุแห่งการมีกาลังอานาจมากกว่าคนอื่น
พระพุทธศาสนากลับมีแนวคิดตรงข้ามกับการแสวงหาอานาจที่มากกว่าผู้อ่นื แต่มุ่งเน้นในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสขุ ดังท่านองค์ดาไล ลามะ ผูน้ าพุทธศาสนาของทิเบต ได้กล่าวว่า
มวลมนุ ษยชาติท่ถี ือกาเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ ย่อมถือว่าเป็ นสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน คือ
ครอบครัวโลกมนุษย์ และเช่นเดียวกับสมาชิกทัง้ หลายของครอบครัวทัวไปครอบครั
่
วหนึ่ง เราจึงมีบุคลิกภาพที่
ไม่เหมือนกัน พร้อมกับความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพนัน้ เราจึงมีความแตกต่างกันทางด้านสติปัญญา
ความสนใจ และวัฒนธรรมประเพณีตามมา แต่ถงึ เราจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เราก็ยงั เป็ นมนุ ษย์ผหู้ นึ่ ง
เช่นเดียวกับเพื่อนมนุ ษย์คนอื่น ๆ กล่าวคือ เราต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์ความเจ็บปวด และที่
สาคัญคือเราต่างมีสทิ ธิเสรีภาพในการทีจ่ ะแสวงหาความสุขและหลีกเลีย่ งความทุกข์เท่ากัน2
วัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาก็เพื่อรับใช้และเอื้อประโยชน์ แก่มนุ ษยชาติ ตามทัศนะของชาว
พุทธ การพยายามทาให้คนอื่นกลับใจหันมานับถือศาสนาพุทธไม่ใช่เป็ นภารกิจอันสาคัญอะไร และไม่สามารถ
เทียบเท่าได้ก บั การบาเพ็ญประโยชน์ ให้กบั มนุ ษยชาติ พระพุทธองค์ทรงอุ ทิศพระองค์เป็ นแบบอย่างให้
พุทธศาสนิ กชนได้เห็นถึงความเป็ นผู้ม ีความพอพระทัย และความอดทน ในการบาเพ็ญประโยชน์ ให้กบั
ชาวโลกอย่างเสียสละพระพุทธองค์ให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์เป็ นสาคัญ ถ้าเรามีความสามารถช่วยเหลือได้ แต่
ถ้าไม่สามารถช่วยได้ เราก็อย่าเบียดเบียนเขา3
หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสันติภาพภายในตัวของมนุ ษย์ ถ้าเรามีสนั ติหรือความสงบในหัวใจ เรา
ก็สามารถต่อสู้กบั ปั ญหาภายนอกได้ ด้วยความสุขุมรอบคอบและด้วยปั ญญา เราจะเป็ นคนที่ย้มิ สู้ปัญหา
พระพุทธศาสนาสอนให้เรารักกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความอดทน ไม่เบียดเบียนกัน และคาสอนที่
สาคัญที่ทาให้เรามีสนั ติภาพภายในคือหลักของอิทปั ปั จยตาที่สอนว่า “สรรพสิง่ อิงอาศัยกันและกันตามเหตุ
ปั จจัยปรุงแต่ง”
การก าเนิ ด พุ ท ธะน ามาซึ่ง พุ ท ธศาสนาอัน เป็ นกลจัก รวงล้ อ แห่ ง ธรรมขับ เคลื่อ นสรรพสิ่ง ใน
หลากหลายมิติ ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็ นส่วนมากในอัตราเฉลี่ย 94.6%
ของคนไทยทัง้ ประเทศ ประการสาคัญของการนับถือศาสนาพุทธนัน้ นามาซึ่งการหลอมรวมจิตใจการยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามหลักแห่งธรรมของพระบรมศาสดาของคนไทยทัง้ ประเทศ ด้วยความสาคัญเกี่ยวเนื่องและถูกฝั ง
รากลึกมาอย่างยาวนาน จึงมีความสาคัญอย่างมากในหลากหลายประเด็น เช่น บทบาทเชิงพุทธที่ เกี่ยวกับ
“ธรรม” บทบาทเชิงพุทธทีเ่ กีย่ วกับ “พระสงฆ์” มีสว่ นเกีย่ วข้องกับ การสร้างฐานอานาจทางการเมืองให้แก่
ประชาชน ซึง่ บางครัง้ พระสงฆ์จะปฏิเสธการเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองเพราะถือว่าเป็ นเรื่องนอกเหนือพระ
2

สัญญา เคณาภูม.ิ “วิถปี ระชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”. วารสารวไลยอลงกรณ์ ปริ ทศั น์ ปี ท่ี 6
ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2551), หน้า 150-151
3
เอก ตัง้ ทรัพย์วฒ
ั นา. คาและความคิ ดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2. (กรุงเทพมหานคร: วี. พริน้ ท์, 2551), หน้า
28
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ธรรมวินัย แต่ดว้ ยการเมืองเป็ นเรื่องของทุกคน ในระบอบประชาธิปไตย พระสงฆ์ยงั ถือว่าอยู่ในฐานะที่เป็ น
พลเมืองตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ เท่านัน้ เอง
การก าเนิ ด พุ ท ธะน ามาซึ่ง พุ ท ธศาสนาอัน เป็ นกลจัก รวงล้ อ แห่ ง ธรรมขับ เคลื่อ นสรรพสิ่ง ใน
หลากหลายมิติ ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศที่นับถือพระพุ ทธศาสนาเป็ นส่วนมากในอัตราเฉลี่ย 94.6%
ของคนไทยทัง้ ประเทศ ประการสาคัญของการนับถือศาสนาพุทธนัน้ นามาซึ่งการหลอมรวมจิตใจการยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามหลักแห่งธรรมของพระบรมศาสดา ถือเป็ นระเบียบแบบแผนอันคงไว้ซ่งึ วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดี
งามดัง้ เดิมของไทย ซึ่งในปั จจุบนั รัฐบาลได้กาหนดนโยบายโดยการนามิตทิ างศาสนาร่วมแก้ไขปั ญหาวิกฤติ
สังคมด้วยการส่งเสริมนาพลัง “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม4
ด้วยบริบทดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ภายใต้ “บ ว ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) นัน้ “วัด” จะเป็ นหน่วยกลางใน
การเชื่อมต่อระหว่างบ้านกับโรงเรียนอันเป็ นสถาบันหลักของชาติ เมื่อเป็ นเช่นนี้บทบาททางพระพุทธศาสนา
จะมีมาก แต่เมื่อวิเคราะห์ถงึ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาผ่านสังคมไทยแล้วจะพบว่าทีผ่ ่านมา ผูม้ บี ทบาทอัน
เป็ นตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนธรรมก็คอื “พระสงฆ์” เพราะ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชาวบ้านมาเป็ นระยะเวลา
อันยาวนานกว่า 700 กว่าปี 5 ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์ดงั กล่าวเรียกได้วา่ เป็ นบทบาทหน้าทีห่ ลักต้องปฏิบตั ิ
ตามในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทงั ้ 6 ด้าน โดยเฉพาะด้าน 3 ซึ่งเป็ นภารกิจด้านการดาเนินการประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รบั ทราบในทุก ๆ วิธที ่ไี ม่ขดั ต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ม ี
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมแล้วน้ อมนาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน เช่น การเทศนา การปาฐกถา ใน
โอกาสและสถานที่ต่างๆ ทัง้ ในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทัง้ ทางวิทยุ และโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรม
ด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดที ศั น์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึง การที่วดั หรือพระภิกษุ จดั
กิจกรรมต่างๆ ขึน้ ในวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือ ต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม
หรือมุง่ เน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจาก หลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ
การจัดงานในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดงานในวันที่กาหนดเป็ นวันสาคัญของไทย (วันขึน้ ปี ใหม่
วันสงกรานต์ เป็ นต้น) การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น การจัดโครงการ บวชเนกขัมมจาริณี (ชี
พราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มกี ารปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธแี สดงตนเป็ น พุทธ
มามกะ การจัดให้มกี ารแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ (วันพระ) การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศี ลธรรมแก่นักเรียน
ตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีการเผยแผ่ธรรมทีค่ ณะสงฆ์ร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจดั
ให้ดาเนินการในรูปแบบ “หน่ วยอบรมประชาชนประจาตาบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน
ข้าราชการ และประชาชน” “การอบรมครู จริยศึกษา” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศลี ธรรม” “การส่งเสริมหน่วย

4

กรมการศาสนา. แนวทางการดาเนิ นงานชุมชนคุณธรรมและขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร”. (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556),หน้า 212
5
Jerrold, S. The new face of Buddha: Buddhism and Political power in Southeast Asia. (London: Victor
Gollancz LTD, 1967). p.332
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สงเคราะห์พุทธมามกะผูเ้ ยาว์” เช่น โครงการอุทยานการศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด โครงการ
ลานวัด ลานใจ ลานกีฬาโครงการวัดพัฒนาตัวอย่าง เป็ นต้น6
ปั จจุบนั การบริหารกิจการของคณะสงฆ์ถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญเพราะถ้ามีระบบการบริหารที่ดี
พระพุทธศาสนาก็มคี วามเจริญมันคง
่ การบริหารกิจการของคณะสงฆ์ทด่ี นี นั ้ จะต้องมีรูปแบบและวิธกี ารจัดการ
หรือมีแนวคิด ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การแบ่งงานมอบอานาจกระจายงานให้ผอู้ ยูฝ่ ่ ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบ ตาม
ความรูค้ วามสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่างๆ 7 ทีน้ี ประเด็นสาคัญมีอยู่ว่า บทบาทหน้าที่ของ
พระสงฆ์ดงั กล่าวส่วนมากจะเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างคุณประโยชน์ให้สงั คมประเทศชาติ “จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองได้อย่างไร” และก็มคี าถามต่อไปอีกว่า “เมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วจะได้ประโยชน์
อะไร” เพราะทัง้ ๆ ทีก่ ฎหมายบ้านเมืองก็กาหนดไว้ชดั เจนว่า พระสงฆ์เป็ นบุคคลธรรมดา เพียงแต่มกี รอบ
วิถที างดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างจากพลเมืองทัวไป
่ ถึงแม้เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งดารงชีวติ อยู่ดว้ ยปั จจัยสีแ่ ต่ดว้ ยความ
ศรัทธาต่อคุณธรรมอันยิง่ ในศาสนา จึงต้องยอมละความสุขแบบชาวโลกมาแสวงหาธรรมที่เหนือโลกและ
ท้ายที่สุดก็ยอ้ นกลับมาให้คุณประโยชน์ต่อสังคมไทยอยู่ดงั เดิม ฉะนัน้ บทบาทของพระสงฆ์ไทยที่มตี ่อสังคม
ประเทศชาตินนั ้ เป็ นทีป่ ระจักษ์ให้เห็นมาทุกยุคสมัยว่าท่านมีคุณูปการมากจนเกินทีจ่ ะพรรณนาได้ ตัง้ แต่การ
รักษาความเป็ นชาติไทยเคียงคู่มาพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การสืบ ทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริม
ให้สงั คมมีความร่มเย็น เป็ นต้น แต่เมื่อพิจารณาในอีกมุมหนึ่งพระสงฆ์เกือบจะถูกลืมจากสังคมไทย หากจะ
กล่าวไปแล้วในรัฐธรรมนู ญมิได้มบี ทบัญญัตใิ ดที่จะส่งเสริม หรือรับรองสถานะสงฆ์ให้มคี วามพิ เศษแตกต่าง
จากพลเมืองทัวไป
่ ทัง้ ๆ ทีอ่ ยู่ในสถาบันศาสนาอันเป็ นสถาบันหลักของประเทศ ในทางกลับกันต้องถูกจากัด
สิทธิหลายประการในทางกฎหมาย เช่น สงฆ์ไม่ได้รบั สิทธิเข้าร่วมพิจารณาออกกฎหมาย ไม่ได้รบั สิทธิในการ
ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยจะเห็นจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญมาตรา 106 (2) บัญญัตวิ ่า “บุคคลผูม้ ลี กั ษณะ
ต่อไปนี้ในวันเลือกตัง้ เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ คือ เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช”
บทบัญญัตกิ ฎหมายดังกล่าวเบือ้ งต้นจะเห็นได้วา่ พระภิกษุสงฆ์นนั ้ มี 2 ฐานะ คือ ฐานะพลเมืองของ
รัฐต้องอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายของรัฐเช่นเดียวกับพลเมืองทัวไป
่ นอกจากพระภิกษุ จะถูกจากัดสิทธิใน
บางส่วนแล้ว สิทธิในบางส่วนยังไม่เกินไปกว่าพลเมืองทัวไป
่ ดังบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 38 พระภิกษุ สงฆ์ก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของรัฐธรรมนู ญเสมอกับ
พลเมืองทัวไปที
่ น่ ับถือในทุกศาสนา ซึ่งบัญญัตวิ ่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบตั ติ ามศาสนาบัญญัตหิ รือ
ปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อหน้าทีข่ องพลเมืองและไม่เป็ นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใช้สทิ ธิเสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รบั
ความคุม้ ครองมิให้รฐั กระทาการใดๆ อันเป็ นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์ อนั ควรมีควรได้เพราะเหตุท่ถี อื
ศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตั ิตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบตั ิพธิ กี รรมตาม
ความเชื่อถือแตกต่างจากบุคคลอื่น” ส่วนฐานะทีส่ องต้องอยูภ่ ายใต้กรอบพระธรรมวินยั สงฆ์และต้องไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย คณะสงฆ์ซง่ึ ฝ่ ายบ้านเมืองได้บญ
ั ญัตเิ พือ่ ให้การปกครองคณะสงฆ์เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยป้ องกัน
6

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. การพัฒนาวัดสู่ความเป็ นมาตรฐาน. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554).หน้า 33
7
วรรณไชย มะยงค์. “การบริหารกิจการคณะสงฆ์” วารสารหลักทศพิ ธราชธรรมในจังหวัดชุมพร. ปี ท่ี 2 ฉบับที่ 5
(มีนาคม 2554), หน้า 34
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บุคคลผู้มเี จตนาไม่สุจริตอาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนาหาประโยชน์ ใส่ตน อันเป็ นต้นเหตุให้เกิด ความเสื่อม
ศรัทธาของชุมชนและเป็ นการส่งเสริมสถาบันสงฆ์อนั เป็ นสถานะทีส่ าคัญต่อการดารงอยูข่ องศาสนา เนื่องจาก
พระภิกษุเป็ นตัวแทนของศาสนาในฐานะองค์พระสังฆรัตนะซึง่ เป็ นทีเ่ คารพบูชา จึงมีความพิเศษแตกต่างจาก
พลเมืองทัวไป
่ 8
เพราะด้วยความศรัทธาจึงทาให้พระสงฆ์ได้มบี ทบาทสาคัญในการโน้มน้าวทางด้านจิตใจ ทีส่ ง่ ผลต่ อ
การตัดสินใจเลือกตัง้ ทางการเมือง แต่ทว่าการเมือง (Politics) เป็ นเรื่องของการต่อสูเ้ พื่อการมีอานาจ (Power)
อานาจหน้าที่ (Authority) หรือความขัดแย้ง9 (Conflict)ซึง่ เกิดขึน้ ในกระบวนการทางสังคมในรูปของกิจกรรมที่
มีทงั ้ การแข่งขันและการร่วมมือ และ การใช้อานาจเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในระดับบุคคล กลุ่มคนต่อกลุ่มคน
และสังคมต่อสังคม10อย่างไรก็ตามในสภาพของความเป็ นจริงการเมืองกลับกลายเป็ นเรื่องของอิทธิพลและผู้
ทรงอิทธิพลหรือผูท้ ส่ี ามารถได้รบั หรือกอบโกยสิง่ ทีม่ คี ุณค่าต่างๆ ในสังคม อันได้แก่ อานาจ ความเคารพนับ
ถือ ความนิยมชมชอบความยุตธิ รรม ความอยูด่ กี นิ ดี ความมันคง
่ ชานาญ และความรอบรูไ้ ด้ มากทีส่ ดุ 11 ชีวติ
กับการเมืองเกีย่ วข้องกันเพราะการเมืองเข้ามามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของมนุ ษย์ทุกคน กล่าวคือผลการบริหารของ
รัฐนาไปสูก่ ารพัฒนาบ้านเมืองเพื่อความอยูด่ ี กินดี มีสุขของประชาชน ชีวติ กับการเมืองจึงมีปฏิสมั พันธ์กนั 12
ซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า รูปแบบการปกครองใดก็ตามที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้อานาจเพื่อ
ประโยชน์ สุขของส่วนรวมถือเป็ นรูปแบบที่ดี ในขณะเดียวกันรูปแบบการปกครองที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้
อานาจเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตนและพรรคพวกนัน้ เป็ นรูปแบบทีไ่ ม่ดี ฉะนัน้ เพื่อป้ องกันมิให้ผมู้ อี านาจ ทางการ
ปกครองใช้อานาจเพือ่ ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง นักปรัชญาการเมืองจึงเห็นว่าประชาชนจึงเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ ์ที่
จะเป็ นผู้กาหนดตัวผู้ปกครอง รูปแบบการปกครองนี้ เรียกว่า “ระบอบประชาธิป ไตย”13
อย่างไรก็ดี
ประชาธิปไตยอาจมองได้ 3 มิตดิ ว้ ยกัน ได้แก่ มิตอิ ุดมการณ์ทางการเมือง มิตริ ปู แบบการปกครอง และมิตวิ ถิ ี
ชีวติ ของประชาชน ทัง้ สามอย่างอาศัยหลักการแห่งประชาธิปไตย เช่น (Mayo, 1976; Neumann, 1995; และ
Ranny, 1972) การยึดถือเหตุผล การเน้นความสาคัญของปั จเจกชน การถือรัฐเป็ นเครื่องมือของประชาชน
การอาศัยความสมัครใจเป็ นใหญ่ การยึดถือกฎเหนือกฎ การเน้นความสาคัญของวิธกี าร การถือความเห็น
พ้องต้องกันเป็ นหลักในมนุ ษย์ สมั พันธ์ การถือสมภาพ หรือความเท่าเทียมกัน ขัน้ มูลฐานของมนุ ษย์ ซึ่ง
ออกมา ในลักษณะของรูปธรรม ดังนี้ การควบคุมผูว้ างนโยบายโดยประชาชนความเสมอภาคทางการเมือง
เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน ยึดเสียงส่วนมาก อานาจอธิปไตย (อานาจ
สูงสุด) มาจากพลเมือง การเลือกผูน้ าเป็ นไปโดยเสรี ผูน้ ามีความรับผิดชอบการสนับสนุ นระบบพรรคการเมือง
8

ธรรม 6

กีรวุฒ ิ กิตยิ าดิศยั . สิ ทธิ เสรีภาพของพระภิ กษุสงฆ์. เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติ

9

Easton, D. The Political System. (New York: Alfred A. Knoff, 1960). p 88
Wolin, S. Politics and vision: continuity and innovation in western political thought. (New Jersey:
Princeton). p 66
11
Lasswell, D. H. & Kaplan, A. Power and Society. (New Haven: Yale University). p 23
12
สัญญา เคณาภูม.ิ วิถปี ระชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. วารสารวไลยอลงกรณ์ ปริ ทศั น์ . ปี ท่ี 5
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2545), หน้า 195-196.
13
Copelend, L. & Lawrence, L. The World’s Great Speeches. (2nd ed.), (New York: Dover, 1985). p 44
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หลายพรรค การไม่กีด กัน การมีส่ว นร่ว มทางการบริห ารการปกครองการส่ง เสริม ครรลองทัศ นคติแ บบ
ประชาธิปไตย เน้นความเชื่อมันในความดี
่
ของมนุษย์ การรับฟั งความคิดเห็น เป็ นต้น
ลักษณะประการสาคัญของการเมือง
คาว่า การเมือง หรือ Politics ซึง่ เป็ นคาทีผ่ คู้ นโดยทัวไปจะได้
่
ยนิ เป็ นการบ่อยครัง้ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
เหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงภายในประเทศคาเหล่านี้เราจะมีความคุน้ เคยกันดี ทีน้ีเมื่อตัง้ คาถามว่า การเมืองมี
ความหมายอย่างไร ทาไมประชาชนคนไทยหรือพลเมือง (Citizen) ต้องถือเอามาเป็ นเรื่องใกล้ตวั และต้องทา
ความเข้าใจในหลักและกระบวนการ แต่เมื่อเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบว่า คาตอบนี้มคี วามหลากหลายและ
ข้อสรุปของนิยามความหมายที่ชดั เจนเฉพาะเจาะจงจริง ๆ เป็ นเรื่องที่ทาได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรา
ทาการศึกษาแล้วนามาวิเคราะห์สกู่ ารสังเคราะห์ (Analysis to Synthesis) แล้วจะพบว่า การเมือง เป็ นเรื่องที่
ผูกติดกับระบบความเป็ นรัฐ เป็ นการจัดสรรสิง่ ทีม่ คี ุณค่าหรือทรัพยากร โดยมีอานาจทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันมาทา
ให้เกิดการปฏิบตั ติ าม หรือเป็ นเรื่องของการทีม่ คี นกลุ่มหนึ่งใช้อทิ ธิพลต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ที่
มีคุ ณค่าทางสังคม สิง่ ที่ม ีคุ ณค่าทางสังคมในที่น้ี ม ีไ ด้หลายอย่าง เช่น อานาจ ความศรัทธานับถือ ความ
ยุตธิ รรม ความนิยมชมชอบ ความอยู่ดกี นิ ดี ความมังคั
่ ง่ ความรอบรู้ ทักษะ เป็ นต้น บางครัง้ จะถูกตีกรอบ
เอาไว้ว่า เป็ นความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ในระบบการเมือง ซึ่งสามารถแยกออกจากความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ใน
ระบบย่อยอื่นๆ ของสังคมได้ โดยทีร่ ะบบการเมืองจะมีเป้ าหมายในตัวเองทีแ่ ตกต่างจากระบบย่อยอื่น ๆ ของ
สังคม เช่น ระบบวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา14
ดังนัน้ การเมืองจึงเป็ นกิจกรรมและกระบวนการที่เกิดขึน้ ในระบบการเมืองโดยมีเป้ าหมายเพื่อให้
สังคมบรรลุถงึ ข้อตกลงทางผลประโยชน์ร่วมกัน นัน่ ก็คอื เป้ าหมายในการจัดสรรทรัพยากร และสิง่ ทีม่ คี ุณค่า
ร่วมกันในสังคม ซึง่ เป็ นมิตหิ นึ่งของพฤติกรรมความสัมพันธ์หรือสถาบันของมนุ ษย์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุม
การใช้อทิ ธิพล การใช้อานาจและอานาจหน้าทีภ่ ายในระบบการเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คอื การเมืองเป็ นเรื่อง
ของการก่อร่างสร้างและแบ่งปั นอานาจภายในระบบการเมืองหรือภายในรัฐ ซึ่งจากมิตขิ องการแสวงหาและ
แบ่งปั นอานาจดังกล่าวนี้ การเมืองจะมีความหมายแคบลงมาเป็ นเรื่องทีค่ ่กู บั การปกครอง (Government) แต่
การจัดสรรสิง่ ทีม่ คี ุณค่าในสังคมโดยรัฐหรือ ผูม้ อี านาจและอิทธิพลนัน้ ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใด อาจมองได้
ว่าเป็ นเรือ่ งของการครอบงา หรือการมีอานาจเหนือผูอ้ ่นื ผ่านสถาบันต่างๆ ของรัฐ สะท้อนให้เห็นลักษณะของ
รัฐซึ่งเป็ นชุมชนของมนุ ษย์ในพืน้ ที่อนั มีเขตแดนที่แน่ นอน สามารถใช้กาลังและความรุนแรงบนพื้นฐานของ
การอ้างความชอบธรรม หรือเป็ นทีย่ อมรับได้
นอกเหนือจากที่กล่าวมา หากพิจารณาในแง่ของบทบาทของการสื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนที่ม ี
ความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันและมีอทิ ธิพลอย่างสูงต่อการรับรูแ้ ละทัศนคติของมวลชน ซึง่ ส่งผลให้ส่อื มวลชน
มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์อย่างมากกับการเมืองหรือรัฐ ทัง้ นี้ สื่อมวลชนเกีย่ วข้องสัมพันธ์โดยตรงกับการเมือง
และรัฐใน 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

14

ชลทิศ ธีระฐิต.ิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. นนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 23
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1. การมีอทิ ธิพลทางอุดมการณ์ในการสร้างรูปแบบของชีวติ และรูปแบบทางความคิด หรือการสร้าง
ความคิด ความเชื่อ การรับรูใ้ ห้ผรู้ บั สือ่ คล้อยตามนันเอง
่ 15
2. การส่งผลต่อการเมืองในระบบประชาธิปไตยผ่านการจัดวาระนโยบาย (Agenda-setting) การ
บิดเบือนข่าว การสร้างข่าวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณะจากปั ญหาที่เป็ นอยู่ และการใช้โ ทรทัศน์
เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการโฆษณาหาเสียงให้ได้รบั ความนิยม
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า สื่อและเสรีภาพของสื่อมีความสาคัญต่อการเมืองเป็ นอย่างมาก โดยในทาง
รัฐศาสตร์แล้วถือว่า สื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรี สิง่ นี้ถอื เป็ นเสาหลักหนึ่งของประชาธิปไตย 16 แต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏอยู่เสมอว่า ผู้กุมอานาจรัฐ หรือ
รัฐบาลมักไม่สามารถทนต่อการทีส่ ่อื มวลชน มีเสรีภาพและทาการวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลได้ จึงมักมีแนวคิดว่า
ต้องควบคุมการสือ่ สารมวลชนไว้ ให้ได้มากทีส่ ุด บางครัง้ ก็มกี ารใช้กลไกทางเศรษฐกิจและธุรกิจเข้าไปครอบ
งาหรือแทรกแซงสือ่ เพือ่ กากับทิศทางการนาเสนอข่าวสารให้เป็ นไปในลักษณะทีร่ ฐั ต้องการ
ฉะนัน้ จึงเกิดการใช้กลยุทธ์ กลไกหรือมาตรการต่างๆ ในการควบคุ ม ครอบงา หรือแทรกแซง
สื่อมวลชนเพื่อควบคุมหรือแย่งชิงพืน้ ที่สาธารณะ (Public Sphere) โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ที่สาธารณะใน
สือ่ มวลชนทีส่ ง่ ผลต่อการมีอานาจครอบงาหรือมีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และ การรับรูข้ องมวลชนหรือ
สาธารณชน ดังนัน้ หากพิจารณาในแง่มุมดังกล่าวนี้ การเมืองจึงมี ความหมายถึง การใช้วาทกรรมอันเป็ น
ปฏิบตั กิ ารเชิงอานาจ เพื่อครอบงามวลชนหรือผูห้ นึ่งผูใ้ ด หรือเพื่อควบคุมพืน้ ทีส่ าธารณะ (Public Sphere)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง พื้น ที่ส าธารณะในสื่อ มวลชนรู ป แบบและลัก ษณะวิถี ว ัฒ นธรรมทางการเมือ งใน
ประชาธิปไตย
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนัน้ มีความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึง่ ประเทศต่างๆ ใน
โลกได้น ามาใช้เ ป็ น ระบบในการปกครองประเทศ นับ ตัง้ แต่ ห ลัง สิ้น สุด ยุ ค สงครามเย็น ระหว่า งประเทศ
มหาอานาจตะวันตกซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาและอดีตสหภาพโซเวียต สังคมการเมืองที่ใช้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถทาให้ประชาชนในประเทศนัน้ ๆ มีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ที่ส มบูรณ์ แท้จริง เกิดขึ้นได้ท นั ที แต่ ต้อ งมีการพัฒ นาและศึก ษาอบรม หรือ บ่ ม เพาะประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย จนวัฒนธรรมทางการเมืองสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของประชาชนของประเทศนัน้ ๆ ประชาชนต้อง
มีจติ ใจปรารถนาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีจติ สานึกหรือวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
17
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้
1. จิตสานึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมือ่ ประชาชนศรัทธาแล้วจะมี
ความเชื่อมัน่ ถ้าหากมีอะไรเกิดขึน้ กับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องออกมาปกป้ องระบบการเมืองที่
ต้องรักษาเอาไว้คอื ระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็ นระบบการปกครอง ที่เสียหายน้อยที่สุด เพราะมีหลักการ
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เคารพในเรื่องศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์จติ สานึกและความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะมีตอ้ งมีขน้ึ ในหมู่
ประชาชนและผูน้ าทางการเมืองจึงทาให้ระบอบประชาธิปไตยประสบความสาเร็จ
2. จิตสานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เป็ นหลักการทีส่ าคัญของระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิเสรีภาพ
เป็ นหลักการที่สาคัญขัน้ พื้นฐานของระบบเสรีประชาธิปไตย เป็ นการรับรองสิทธิของเสรีชนหรือประชาชน
ทัวไป
่ เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใ นการชุมนุ ม สิทธิในการเลือกถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สิทธิในการเลือก
ประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รบั การศึกษา สิทธิในการรับรูข้ า่ วสาร เป็ นต้น
3. จิตสานึกในการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผูอ้ ่นื ผูท้ ม่ี จี ติ ใจเป็ นประชาธิปไตย
จะต้องพร้อมทีจ่ ะต่อสูเ้ พื่อสิทธิข องตนเองอันชอบธรรม เช่น ถ้าตนเองถูกกีดกันไม่ให้ลงคะแนนเสียงใช้สทิ ธิ
เลือกตัง้ จะต้องต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้สทิ ธิของตนเองกลับคืนมาซึง่ ถือเป็ นสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน การต่อสูเ้ พื่อ
สิทธิอนั ชอบธรรมถือเป็ นหลักการของประชาธิปไตย แต่ในการต่อสูเ้ พื่อสิทธิของตนเองต้องเคารพสิทธิของ
ผูอ้ ่นื ด้วย และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น หากเป็ นการเอาแต่ได้เพื่อตนเองโดยไม่คานึงถึงสิทธิของผูอ้ ่นื
เป็ นการแสดงว่าผูน้ นั ้ ขาดจิตสานึกในระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็ นเรือ่ งการเห็นแก่ตวั
4. จิตสานึกในเรือ่ งเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและ การคลีค่ ลาย
ข้อขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย คือ การออกเสียงลงคะแนน ก็ใช้เสียงข้างมากและเสียงส่วนใหญ่เป็ นเกณฑ์
ในการตัดสินใจ แต่การใช้เสียงส่วนใหญ่จะต้องไม่ขดั ต่อสิทธิของเสียง ส่วนน้อย ต้องเคารพรับฟั งเสียงส่วน
น้อยในขณะเดียวกันเสียงส่วนใหญ่จะมาลงคะแนนเพือ่ ไปจากัดสิทธิของเสียงส่วนน้อยไม่ได้
5. จิตสานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค คือหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย ชายและหญิงมีสทิ ธิ
เท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึง่ ใช้บงั คับกับทุกคน ในสังคม และหลักความ
เสมอภาคในทางการเมือง คือ เมื่อมีการเลือกตัง้ ทัวไปประชาชนผู
่
ม้ สี ทิ ธิ ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือก
ตัวแทนของตนเองเข้าไปทาหน้าทีฝ่ ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ ายบริหารประชาชนหนึ่งคนก็มหี นึ่งเสียงเท่ากัน หลัก
ทัง้ สองประการต้องมีอยูใ่ นระบอบประชาธิปไตย ถ้าหาก ไม่มหี ลักการนี้จะทาให้ประชาชนบางคนกลายเป็ นผู้
มีอภิสทิ ธิ ์เหนือประชาชนคนอื่นทัง้ ในทางกฎหมายและในทางการเมือง
6. จิตสานึกในหลักความยุตธิ รรม การเคารพกติกา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องมีหวั ใจ
เป็ นนักกีฬา เพราะบรรดาข้อขัดแย้งต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้หลักความยุตธิ รรมเป็ นเครื่องมือ
ตัดสินเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ป ระชาชน และการดาเนิ นการต่างๆ ต้องปราศจากอคติหรือเห็นแก่
ผลประโยชน์หากประชาชนในสังคมประชาธิปไตยไม่เคารพกติกาเสียแล้ว การจะยุตปิ ั ญหาต่างๆ ก็ไม่สามารถ
จะแก้ไขให้ลุลว่ งไปได้
7. จิตสานึกในความอดทนอดกลัน้ ต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมทีแ่ ตกต่าง เมื่อผูใ้ ด ใช้สทิ ธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกต่างๆ แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบ ก็ตอ้ งอดทน อดกลัน้ รับ
ฟั งในความเห็นต่างนัน้ ตราบใดที่ผู้นัน้ ยังใช้สทิ ธิของตนเองภายใต้ขอบเขต แห่งกฎหมาย ผู้นัน้ อาจจะพูด
สาเนียงแตกต่างกัน หรือรูปลักษณ์ภายนอกต่างกัน แต่ กเ็ ป็ นเสรีภาพ อันชอบธรรมของบุคคลนัน้ ตราบเท่าที่
เขาไม่ได้ทาผิดกฎหมายและทาให้ใครเดือดร้อน
8. จิตสานึกในหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) หลักนิตธิ รรม คือ หลักการอันถูกต้องตามกฎหมาย
เป็ นที่ยอมรับ มีความชอบธรรมตามกระบวนการกฎหมาย เรียกว่าการปกครองต้องเป็ นไปตามหลักของ
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กฎหมายเท่านัน้ ซึง่ ตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคณะบุคคลนอกจากนี้ หลักการดังกล่าว สัญญา เคณาภูม ิ
ยังได้สรุปรูปแบบและลักษณะประชาธิปไตยไว้ 3 ประการ คือ
1. ประชาธิปไตยทีแ่ สดงถึงความเคารพต่อตนเองและผูอ้ ่นื เช่น ให้ความสาคัญและ รูบ้ ทบาทของ
ตนเองในการดาเนินการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ในการเรียนรู้ ให้เกียรติ
และรับฟั งความคิดเห็นของเพือ่ นในกลุม่ มีความไว้วางใจเพื่อน ในกลุ่มขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่มต่อตนเองและ
ผูอ้ ่นื
2. ประชาธิปไตยทีแ่ สดงถึงความสามัคคีและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม เช่น ช่วยเหลือสนับสนุ น และ
ให้กาลังใจแก่เพื่อนๆ ในการทางานร่วมกัน มีความเสียสละเวลาเพื่อการทากิจกรรมการเรียนรูข้ องกลุ่มอย่าง
เต็มที่ มีการแบ่งปั นอุปกรณ์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรูก้ บั เพือ่ นในกลุม่ สามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้ดแี ละ
ร่วมทากิจกรรมการเรียนรูต้ ลอดระยะเวลาการเรียนรู้
3. ประชาธิปไตยที่แสดงถึงความมีเหตุผลและดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหา เช่น มีการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบก่อนวางแผนการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นขัน้ ตอน มีเหตุผลในการทีจ่ ะอภิปรายร่วมกับ
เพือ่ นในกลุม่ อย่างสมเหตุสมผล มีวธิ ดี าเนินการเรียนรูโ้ ดยการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม
มีการตัดสินใจแก้ปัญหาทีร่ อบคอบโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของความมีเหตุผล ได้กล่าวว่าทัง้ นี้ประชาชนในสังคมใด
จะมีวถิ วี ฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยแบบไหน หรือจะเจริญมากน้อย
เพียงใด ก็คงต้องพิจารณาถึงอุปนิสยั หรือวิถกี ารดาเนินชีวติ ของประชาชนในสังคมนัน้ ทัง้ นี้เพราะเรายังคง
เป็ นปุถุชนคนธรรมดาวิถแี ห่งจิตยังคงเต็มไปด้วย กิเลศ ความอยากมีอยากได้ โดยส่วนมากจะยังคงยึดมันใน
่
อัตตา (ตัวกู ของกู) ถืออุดมการณ์ของตน เป็ นใหญ่ แต่โดยประการทัง้ ปวงนัน้ วิถปี ระชาธิปไตยจาเป็ นต้อง
ประกอบไปด้วยลักษณะสาคัญ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่
1. การเคารพเหตุผลมากกว่าตัวบุคคล ประชาชนจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา จะให้ความเคารพซึง่
กันและกัน และต้องยอมรับว่าประชาชนบางคนมีสติปัญญาและการใช้เหตุผลในวงจากัด อาจจะให้เหตุผลถูก
ในเรื่องหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งอาจจะให้เหตุผลไม่ถูกก็ได้การไม่ยดึ หลักอาวุโสเคร่งครัดเกินไป ไม่ใช่ว่าคน
อาวุโสจะปฏิบตั ถิ ูกทุกเรื่อง บางครัง้ ความคิดดีๆ ของผูอ้ ่อนอาวุโสก็เป็ นเรื่องทีถ่ ูกต้อง สังคมประชาธิปไตยจะ
ดาเนินไปด้วยดีเพราะประชาชนใช้เหตุผลในการรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ เ่ี ห็นต่างจากตนเอง
2. การรูจ้ กั ประนีประนอม ผูศ้ รัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหาแต่
จะตกลงแก้ปั ญหากันอย่างสันติวธิ ีถ้าหากมีการใช้ค วามรุนแรงในการแก้ปั ญหาต่อกันระหว่างประชาชน
ด้วยกันก็ทาให้ขดั กับหลักเหตุผลของระบอบประชาธิปไตยขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ถือว่ามนุษย์เป็ นผูท้ ม่ี เี หตุผล
3. การมีระเบียบและมีวนิ ัย ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและ มีวนิ ัย
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายบ้านเมือง ทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ ์สิทธิโดยไม่ยอมให้ผใู้ ด มาละเมิดหรือ
กระทาการตามอาเภอใจได้ถ้าหากมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็ นธรรมก็ต้องเสนอข้อเรียกร้องให้แก้ไข
กฎหมายนัน้ ให้เป็ นธรรม ไม่ใช่ฝ่าฝื นไม่ยอมรับ เพราะการกระทาเช่นนัน้ จะทาให้ผู้อ่ืนฝ่ าฝื นหรือละเมิด
กฎหมายได้เช่นกัน จะทาให้เกิดความสับสนในสังคม ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิเสรีภาพส่วนบุคคลตราบเท่าที่
ไม่เกินขอบเขตของกฎหมาย เพราะถ้าประชาชนใช้สทิ ธิเสรีภาพของตนเองเกินขอบเขต ก็จะไปละเมิดหรือ
ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของผูอ้ ่นื จะทาให้สงั คมประชาธิปไตย ขาดความสงบสุขและไร้ระเบียบวินยั
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4. ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ความรับผิดชอบและคานึงถึงว่าตนเป็ นเจ้าของประเทศและ
ประชาชนคนอื่น ๆ ก็เป็ นเจ้าของประเทศ การประพฤติตนให้เป็ นพลเมืองดีของประเทศโดยรักษาสมบัตขิ อง
ส่วนรวมหรือสมบัตขิ องสาธารณะ รวมทัง้ การรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมและประเทศชาติไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สงั คม เช่น ไม่แสวงหาความร่า รวยด้วยการทาลาย
ทรัพยากรของประเทศชาติหรือผลิตสิง่ เสพติดมอมประชาชนในสังคม18
บทบาทเชิ งพุทธเกี่ยวกับธรรมที่ส่งผลทางการเมือง
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศในโลกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประชาธิปไตย จนทาให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการนาของคณะราษฎรใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 247519 ด้วยบริบทเชิงพุทธในการทา
หน้าทีน่ ้อมหลักธรรมมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่งประชาธิปไตยตามหลักการแล้ว ประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริกา
Abraham Lincoln (ค.ศ. 1809-1865) ได้ให้คานิยามประชาธิปไตยในการกล่าวสุนทรพจน์ ณ เมือง เกตต์ส
เบอร์ก หรือ “เกตต์สปุระ” ในมลรัฐเพนซิลวาเนียในวันที่ 19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2506 ว่า “รัฐบาลของประชาชน
โดยประชาชน เพือ่ ประชาชนจะไม่มวี นั สูญสลายไปจากพืน้ พิภพนี้20 ประชาธิปไตยเป็ นรูปแบบการปกครอง ที่
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมของรัฐและสร้างข้อตกลงของสังคมขึน้ มาใช้เอง 21 รัฐบาลต้อง
ยอมรับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลรวมถึงความถูกต้องและความชอบธรรมในการกระจายโอกาสและรายได้และ
ยังคานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ด้วยความเสมอภาค 22 ทัง้ นี้ เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่าน
กระบวนการเลือกตัง้ ของไทยให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศทีเ่ จริญแล้ว เช่น อเมริกา และอังกฤษ
เป็ นต้น การตัดสินใจเลือกตัง้ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนบทบาทหน้ าทีอ่ นั เหมาะสมให้กบั ผูล้ งสมัคร
รับเลือกตัง้ ได้ทาหน้าทีเ่ มื่อได้รบั เลือกตัง้ โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
ให้อย่างทัวถึ
่ ง นอกจากจะได้ผนู้ าทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี ี ทักษะ ความรู้ ความสามารถแล้ว การตัดสินใจเลือกตัง้ ทางการ
เมืองประชาชนก็ควรจะเน้ นปล่อยวางอัตตาธิปไตย ในการเป็ น ตัวกู ของกู ลงบ้าง แต่ทว่าด้วยสัญชาตญาณ
ของมนุษย์มคี วามเห็นแก่ตวั เป็ นส่วนใหญ่ การตัดสินใจเลือกตัง้ ทางการเมืองจึงมุง่ เน้นตอบสนองกิเลสของตน
โดยเป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่คานึงถึงผลของการพัฒนาประเทศส่วนรวม ซึง่ ในบางครัง้ นักการเมืองทีเ่ ลื อกเข้ามา
ในการบริหารประเทศอาจจะไม่ได้เป็ นไปเหมือนในอุดมคติทค่ี าดหวังไว้ แต่สงิ่ ที่ควรหันมาให้ ความสนใจใน
การส่งเสริมการเลือกตัง้ ทางการเมืองก็คอื หลักธรรมาธิปไตย อันเป็ นหลักการเพิม่ อุดมปั ญญาประชาธิปไตย
ในการตัดสินใจเลือกตัง้ ทางการเมืองเพื่อให้มองเห็นถึงประโยชน์ สุขของประชาชนส่วนรวม ไม่เลือกในสิง่ ที่
สนองต่อกิเลสของตน แต่จะมุง่ เน้นเพือ่ ประโยชน์สขุ ของเพือ่ นร่วมชาติ อันมีประการสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
18
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1. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักการประชาธิปไตย ทางการเมืองหลัก
ประชาธิปไตยเป็ นการให้อานาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อานาจทัง้ 3 คือ นิติ
บัญญัติ การบริหาร และตุลาการ อันเป็ นหลักการสาคัญของระบอบการเมืองทีไ่ ด้รบั ความศรัทธาเลื่อมใสจาก
ประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมากทีส่ ดุ ในปั จจุบนั ซึง่ ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ
1.1 หลักอานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึง
อานาจในการปกครองของประชาชนโดยแท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซึ่งการเป็ นเจ้าของอานาจ โดยใช้
อานาจกาหนดตัวผูป้ กครองและผูแ้ ทนของตน รวมทัง้ อานาจในการถอดถอนในกรณีท่มี กี ารใช้อานาจโดยมิ
ชอบ โดยผ่านกระบวนการเลือกตัง้ ของประชาชนอย่างอิสรเสรีแบบลับและทัวถึ
่ ง
มีกาหนดเวลาที่แน่ นอน ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการ คือ หลัก
อัตตาธิปไตยคือการเอาตนเป็ นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเป็ นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือ
การเอาหลักธรรมเป็ นใหญ่ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลักธรรมาธิปไตยเป็ นรูปแบบในการปกครองทีด่ ที ส่ี ุด
เพือ่ ส่งผลให้การตัดสินใจเป็ นธรรมมากทีส่ ดุ
1.2 หลักเสรีภาพ (Liberty) การทีบ่ ุคคลสามารถกระทา หรืองดเว้นกระทาการสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ตามทีต่ อ้ งการ ตราบเท่าทีก่ ารกระทาหรืองดเว้นการกระทานัน้ ไม่ไปละเมิดสิทธิ และเสรีภาพ ของผูอ้ ่นื ทีไ่ ด้รบั
การคุม้ ครองตามกฎหมายและไม่เป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในปั จจุบนั
ในการเลือกตัง้ แต่ละครัง้ ทีผ่ ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอย่างกว้างขวาง แต่ถา้ ตามหลักการ
พระพุทธศาสนาแล้วนัน้ มีการกาหนดสิทธิและหน้าทีอ่ นั พึงกระทาที่ “ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียนเบียนผูอ้ ่นื ทา
จิตใจให้บริสทุ ธิ ์” ซึง่ ในพระวินยั พระพุทธเจ้าได้ให้หลักเสรีภาพในการคิดพิจารณาแก่ชาวกาลามะ ในการทีจ่ ะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร 10 ประการ เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมาฟั งตามกันมา ข่าวลือ การ
อ้างตาราหรือทฤษฎี เป็ นต้น หากจะเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบตามหลักของโยนิโส
มนสิการ การตัดสินใจเลือกตัง้ ทางการเมืองก็เฉกเช่นเดียวกัน “ควรใช้ปัญญาโดยละเอียดถีถ่ ว้ นด้วยตัวเอง”
1.3 หลักความเสมอภาค (Equality) ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมันว่
่ าหากมนุ ษย์ มีโอกาส
ทีเ่ สมอภาคเท่าเทียมกัน ถึงแม้วา่ จะมีความสามารถทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม มนุษย์จะสามารถดารงชีวติ ทีด่ รี ว่ มกัน
ได้ ความเสมอภาคจึงเป็ นคุณลักษณะขัน้ พื้นฐานที่ประชาชนในสังคมเดียวกัน มีความเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายเดียวกัน ซึง่ ในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้อย่างชัดเจนในการให้ความเสมอภาคในเรือ่ งวรรณะเชือ้ ชาติ
เช่น บุคคลไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหนก็สามารถเข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาได้ และนับถือกันในเรื่องของ
พรรษา โดยไม่คานึงว่าจะอยูว่ รรณะใด เชือ้ ชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือพระรัตนตรัย เป็ น
ต้น แต่ถ้าบริบททางการเมืองไทยนัน้ จะมีการแบ่งแยกสรรปั นส่วน แบ่งพรรคแบ่งพวก จนเกิดวาทะ “พวก
มาก ลากไป” ทาให้พรรคทีไ่ ม่ได้รบั การเลือกตัง้ หาวิธกี ารในการหาข้อผิดพลาดของคณะรัฐบาลทีม่ าจากการ
เลือกตัง้ ให้เกิดความเสียหายและแสดงความรับผิดชอบจนถึงขัน้ ยุบสภาหรือลาออกไปในที่สุด การตัดสินใจ
เลือกตัง้ ทางการเมืองจึงควรเน้ นหลักพรหมวิหารธรรม คือ เมตตาสงสาร กรุณาช่วยเหลือ มุฑติ าเมื่อได้ดี
อุเบกขาไม่เห็นแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง แต่จะเน้นความเป็ นกลาง คือพิจารณาก่อนการตัดสินใจด้วยหลักการและ
เหตุผลนันเอง
่
1.4 หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการนี้มขี น้ึ เพื่อมุ่งจะให้ความ
คุม้ ครองแก่สทิ ธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนเป็ นสาคัญ “หนึ่งคนหนึ่งเสียง (One Man One Vote)”
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ถือเป็ นศักดิ ์และสิทธิของประชาชนในการเลือกตัง้ เพือ่ เป็ นการกาหนดให้ผปู้ กครองหรือ คณะรัฐบาลในฐานะที่
ได้ผ่านการเลือกตัง้ จะใช้อานาจใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อานาจไว้ อีกทัง้ การใช้อานาจนัน้ จะต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึง่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนเท่านัน้ การจากัดสิทธิ
เสรีภาพใดๆ ของประชาชนจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายเท่านัน้ ในพระพุทธศาสนามีพระวิ นัยซึ่ง
ถือว่าเป็ นกฎหมายที่เป็ นหลักปฏิบตั ขิ องสงฆ์ท่จี ะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่คณะมี
ความสงบสุข ข่มคนชัว่ ปกป้ องคนดี จนถึงเพื่อความตัง้ มันแห่
่ งพระสัทธรรม คือพระพุทธศาสนา เป็ นต้น การ
เลือกตัง้ ทางการเมืองก็เช่นกัน ถึงแม้จะผ่านการเลือกตัง้ แต่กย็ งั คงต้องให้ความเคารพในเสียงของประชาชนใน
ฐานะเป็ นเจ้าของอานาจอธิปไตย
1.5 หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็ น การ
ปกครองเพื่อ ผลประโยชน์ ข องประชาชน ดัง นัน้ ในการตัด สิน ใจใดๆ ไม่ว่า จะเป็ น การก าหนดตัว เลือ ก
ผูป้ กครอง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการตัดสินใจเลือกผูป้ กครองนัน้ จะสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่าง
แท้จริง ก็จะต้องให้ความเคารพและคุม้ ครองเสียงข้างน้อยด้วย (Minority Right) ทัง้ นี้ เพื่อประกันว่าฝ่ ายเสียง
ข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะพวกมากลากไป ในพระพุทธศาสนาก็ใช้หลักเสียงข้างมากเป็ นเครื่องตัดสิน เช่น
การรับกฐิน จะต้องมีการถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรปู ใดสมควรได้รบั ผ้ากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุ
รูปทีส่ มควรได้รบั ผ้ากฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็เปล่งวาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรปู ใดทาผิด
พระวินยั ก็มกี ารตัดสินทีเ่ รียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติ ทัง้ อธิกรณ์และการระงับ
สงฆ์สว่ นใหญ่ และในการประชุมทา สังฆกรรมต่างๆ นัน้ ต้องมีมติเป็ นเอกฉันท์ หากมีขอ้ ข้องใจมีสทิ ธิยบั ยัง้
(Veto) ได้ แม้เพียงพระภิกษุรปู เดียวทักท้วงสงฆ์ทงั ้ หมดก็ตอ้ งฟั ง ดังกรรมวาจาทีว่ ่า “ยสฺสายสฺมโตขมติ..โส
ตุณฺหสฺสยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบใจต่อท่านผูใ้ ด ท่านผูน้ นั ้ พึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อ
ท่านผูใ้ ด ผูน้ นั ้ พึงพูดขึน้ ” การตัดสินใจเลือกตัง้ ก็เหมือนกันเมื่อได้ตดั สินใจไปแล้วก็ควรจะยอมรับในผลของ
คะแนนนัน้ นอกเหนือจากการทีค่ ณะผู้ผ่านการเลือกตัง้ มีการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่สจุ ริตก็สามารถออกมา มีสว่ นใน
การทวงอานาจอธิปไตยของตนคืนได้23
จากสภาพการณ์ดงั กล่าว จะเห็นได้ว่าบทบาทเชิงพุทธเกี่ยวกับธรรม เป็ นกรอบแนวคิดใน
การปฏิบ ัติต ามระเบีย บแบบแผนที่ส่ ง ผลในทางการเมือ ง เมื่อ ทุ ก อย่ า งเป็ นไปตามกระบวนการการ
ประชาธิปไตย ผลของการตัดสินใจเลือกตัง้ บุคคลเข้ามาทาหน้าทีบ่ ริหารประเทศจะออกมาเป็ นอย่างไร ก็คง
ต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามเพื่อเป็ นการยอมรับในเสียงประชาชนส่วนใหญ่ แต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้ได้รบั เข้าไปทา
หน้าทีใ่ นการบริหารประเทศไม่สามารถทาตามแผนและนโยบายทีต่ นกาหนด ก็คงต้องแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการลาออกหรือยุบสภา เพื่อเป็ นการป้ องกันความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ทัง้ นี้ การตัดสินใจ
เลือกตัง้ ผู้แทนทางการเมืองก็เช่นกันประชาชนต้องใช้โยนิโสมนสิการ “คือ การพินิจพิจารณาตริตรองด้วย
ปั ญญาของตนด้วยเช่นกัน”

23

เกษฎา ผาทอง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม. ไทยภาคใต้ วารสารธรรม
ทัศน์ , ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 8 (กรกฏาคา 2559), หน้า 12
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บทสรุป
ด้วยอัตราเฉลี่ย 94.6% ในการนับถือพระพุทธศาสนาของประชาชนคนไทย จึงเป็ นปั จจัย ที่ม ี ส่วน
เกี่ยวข้องทางการเมืองในหลายๆ ประการ เช่น บทบาทเชิงพุทธที่เกี่ยวกับ “ธรรม” บทบาทเชิงพุทธที่
เกีย่ วกับ “พระสงฆ์” ซึง่ ปั จจัยเชิงพุทธดังกล่าวเป็ นส่วนทีช่ ่วยในการโน้มน้าวจิตใจหรือชีแ้ นะแนวทางในการ
ตัด สินใจหรือ กระทากิจกรรมทางการเมือ ง เพราะบริบ ททางสัง คมไทยฐานรากดัง้ เดิม มีค วามผูกพัน อัน
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามายาวนานตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนถึงปั จจุบนั ความคุน้ เคย การยอมรับนับถื อใน
สถาบันศาสนาพุทธจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ ในปั จจุบนั นโยบายของรัฐบาลที่ได้กาหนดนา
มิตทิ างศาสนาร่วมแก้ไขปั ญหาวิกฤติสงั คมด้วยการส่งเสริมนาพลัง “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน จึงทาให้วดั ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นหน่วยกลางมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการเป็ นศูนย์รวมในการพัฒนาทีห่ ลายๆ ด้าน
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