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บทคัดย่อ
สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบั ญญัติลายลักษณ์อักษรถึง
หลักการสาระสาคัญในด้านต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุมชัดเจน นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิ ป กพระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ จวบจนถึงรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุ บันนี้คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ว่าประเทศชาติจะผ่ านกาลเวลามา
ยาวนานสักเพียงใด ผ่านวิกฤตปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมานับครั้งไม่ถ้วน มีการยกเลิก
แก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วมากมายจนถึงฉบับปัจจุบันซึ่งถือเป็นฉบับที่ ๒๐ แล้วก็ตาม แต่
ความธารงคงอยู่ไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอานาจอธิปไตยอันเป็นของปวงชนชาวไทยนั้น ก็จะ
ยังคงอยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดารงคงอยู่ควบคู่ไปกับสามสถาบันหลัก ของประเทศไทย นั่น
คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบไป

กรรมการผู้จัดการบริษัท ปากน้าเท็กซ์ไทล์ จากัด

๓

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
(พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓)
“...ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ได้ทั้งนั้น เคยชี้แจงอยู่
เสมอว่า เมืองไทยนี้อยู่ได้ก็เพราะไม่มีการกีดกันระหว่างคนศาสนาโน้น คน
ศาสนานี้ แต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจของตนด้วยความมุ่งดี
หวังดี ตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ศาสนาทุกศาสนา
จึงใช้ได้ทั้งนั้น ขอเพียงอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน…”
(ความตอนหนึ่ง ของพระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนาและผู้แทนสถาบันการศึกษาต่าง ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ พระราชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕ ๒)
“...พระพุทธศาสนาชี้ทางดาเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ช่วยให้เกิดความ
เจริญร่มเย็น ได้อย่างแท้จริง เพราะมีคาสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริฐ
ในประการอาศัยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริง เป็นพื้นฐาน
เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ทุกคน...”
(ความตอนหนึ่งของพระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่ว ราชอาณาจักร ณ
วิทยาลัยครูจันทบุรี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕ ๘)
"...ชาวไทยซึ่งเป็นพุทธมามกชนมีจิตสานึกมั่นคง อยู่ในกุศลสุจริต และ
ในความเมตตาการุญ เห็นว่าศาสนาทั้งปวง ย่อมสั่งสอนความดีให้บุคคล
ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ชอบ จึงมิได้ดูแคลนเบียดเบียนผู้ถือศาสนาอื่น
ดังนี้คริสต์ศาสนาจึงเจริญงอกงาม ขึ้นได้ในประเทศไทย..."
(ความตอนหนึ่งของพระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสที่สมเด็จพระสั นตะปาปา จอห์นพอล ที่ ๒ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งจักรีมหาประสาท วันที่ ๐
พฤษภาคม ๒๕๒๗)
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้นและรวมถึงพระราชดารั ส
ข้างต้นนี้ เป็นพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผู้เขียนขอน้อม
๒

๒

จาก ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ (น. ๙-๓ ), โดย กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ, ๒๕๕๙,
กรุงเทพฯ : สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

๔

อัญเชิญนามาวางเป็นแนวทาง ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นพระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตยของไทยที่
ผู้เขียนตั้งใจไว้ เพื่อที่พสกนิกรที่ได้เกิดได้อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยในกาลสมัยที่พระองค์ท่านมีพระ
เมตตาปกครองบ้านเมืองอีกคนหนึ่งนี้จะได้น้อมราลึก ถึงพระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค์เมื่อครั้น
ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในพุทธศาสนา ต้นแบบของพสกนิกรชาวไทยสืบ
มาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์ ที่เป็นเหมือนดั่งคา
ปฏิ ญ าณตนที่ ม อบไว้ ใ ห้ แ ก่ พ สกนิ ก รชาวไทยว่ า พระองค์ จ ะทรงใช้ ห ลั ก ธรรมค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนามาปกครองประเทศเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม(Public Interest) เป็น
เป้าหมาย ทาให้เหล่าพสกนิกรตระหนักได้ ว่า พระองค์ท่านและรวมถึงพระมหากษัตริย์แห่งสยาม
ประเทศไม่ว่าจะยุคใดช่วงสมัยใดกาลเวลาใด พระมหากษัตริย์จะยึดหลักธรรมคาสอนมาผนวกเข้ากับ
หลักการปกครองประเทศได้โดยไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือบทกฎหมายอื่นใดมา
บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรบั ง คั บ ให้ พ ระองค์ ต้ อ งเปล่ ง สั ต ย์ ว าจาปฏิ ญ าณตนเหมื อ นเช่ น
พระมหากษัตริย์ในประเทศมหาอานาจอื่นบางประเทศกระทากัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอานาจ
อย่างในประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น หรือบางประเทศในกลุ่มอาเซียนดังเช่นประเทศมาเลเซีย
เหล่านี้เป็นต้น๓ จึงควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและรวมถึงผู้เขียนจะร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นี้
ประเทศไทยเป็นที่ทราบกันโดยวิถีชีวิตว่า ให้สิทธิและเสรี ภาพแก่ พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้น
แผ่นดินที่จะเคารพนับถือศรัทธาในองค์ศาสดารวมถึงหลักคาสอนในศาสนา(religion) ใดก็สามารถ
กระทากันได้อย่างเสรี ขึ้นอยู่กับฉันทะของแต่ละบุคคลแต่ละสังคม เพราะในแต่ละคาสอนต่างก็มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ในแนวทางคาสอนที่เป็นเอกลักษณ์ มีความละเอียดลึกซึ้งในหลักคาสอน อาจเหมือนกันบ้าง
หรือแตกต่างกันไปบ้าง เพราะสิ่งที่ได้รับจากคาสอนในแต่ละศาสนาจะต้องมีจุดมุ่งหมายจุดเกาะเกี่ยวทา
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่กายและใจที่จะต้องไม่ไปกระทบสิทธิหรือไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วย แต่ถึงแม้
ประเทศไทยจะให้สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนากันอย่างทั่วถึงแล้วก็ตาม พระพุทธศาสนาก็ยัง
เป็นแก่นหลักของประชาชนชาวไทยต่างเคารพนับถือ ทั้งด้วยแนวทางคาสอนแห่งองค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าและทั้งด้วยต้นแบบจากประมุขผู้ปกครองประเทศเราเอง ดั่งอีกใจความตอนหนึ่งในพระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่าน
ในพิธีเปิดการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่ วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๔๐ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับ
ภาวะวิกฤตของสังคมไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔
ความว่า “...ธรรมะใน
พระพุทธศาสนานั้นบริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในทุกระดับ ซึ่งบุคคลสามารถ
จะศึกษาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ คือ ความเจริญผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติ
ธรรมย่อมจะมีชีวิตและกิจการงานที่ประกอบด้วยความสว่าง สะอาด และสงบ ที่ว่าสว่างนั้น คือมี
ปัญญา รู้เหตุ รู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดี โดยกระจ่างชัด ที่ว่าสะอาดนั้น คือไม่มีความทุจริตทั้งกายวาจาใจ
มาเกลือกกลั้ว เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล ที่ว่าสงบนั้น คือเมื่อไม่ประพฤติทุจริตทุกๆ ทาง
แล้ว ความเดือดร้อนจากบาปทุจริตก็ไม่มาแผ้วพาล คนที่ประพฤติตนปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่ ในธรรม
๓

จาก หลักนิติธรรมกับธรรมาธิปไตย โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เอกสารประกอบการบรรยายหลัก สูตรหลัก นิติธ รรม
เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๕, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐.

๕

อย่างเคร่งครัด จึงเป็นผู้มีปรกติสุขอยู่ร่มเย็น ไม่ทาความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง แก่ผู้อื่น และสังคม
ส่วนรวม ท่านทั้งหลาย ผู้ตั้งใจอุทิศแรงกายแรงใจของตนเพื่อพระพุทธศาสนาและความผาสุกของ
ประชาชน จึงควรจะได้เพียรพยายามปฏิบัติส่งเสริมให้มหาชนได้ศึกษาและปฏิบั ติธรรมะอย่างถูกต้อง
ทั่วถึง ก็จะช่วยให้แต่ละบุคคล ดารงตนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเป็นสุขในทุกสถานการณ์ และช่วยค้า
จุนส่วนรวมมิให้เสื่อมทรุดลงได้ดังที่ท่านมุ่งหวัง …”๔ ต้นแบบจากแนวพระราชปณิธานของพระองค์
ท่าน ทาให้พิจารณาได้ว่า หากเราได้ยึดการปฏิบัติ ในชีวิตประจาวันตามหลักธรรมคาสอนไม่ว่าบท
ธรรมะใดนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตแล้ว ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในจิตใจได้ไม่
ยากเย็นนัก ไม่ว่าจะประสบกับสถานการณ์เช่นใดก็จะมีสติ เกิดปัญญา ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไป
ได้ ซึ่งต้องยอมรับว่า เนื้อแท้ของหลักธรรมคาสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องลึกซึ้ง
ละเอียดอ่อน ต้องตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงรสพระธรรม คาสอนที่แฝงอยู่ในแก่น
ธรรม จนอาจมองได้ว่ายากเกินจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่หากว่าไม่เริ่มลงมือนาธรรมะมาปฏิบัติใช้
ในชีวิตประจาวันเสียเลย ความวุ่นวายทั้งทางกาย วาจา ใจก็จะบังเกิดขึ้น ความไม่รู้ สึกสานึกใน
บาปบุ ญคุณโทษ การไม่รู้จั กละอายต่อบาป ไม่เกรงกลั วต่อ ความชั่ว ก็จะปรากฏในมโนความคิด
ความวุ่นวายจะเริ่มต้นขึ้นจากหน่วยย่อยเล็กๆ ในสังคมแผ่กระจายขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมเมือง
และลุกลามไปถึงระดับประเทศจะมีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะมีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละ
ครั้งจะแตกต่างแล้วแต่ระดับความรุนแรงที่ออกมาจากจิตใจของผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่หลากหลาย
มาผนวกเข้าด้วยกัน ผู้เขียนเห็นว่าควรค่ายิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้ได้ถึงความสาคัญและความมีอยู่
เป็ น อยู่ ข องหลั ก ธรรมค าสอนในพระพุ ท ธศาสนาที่ มิ ไ ด้ ส าคั ญ เพี ย งเพราะแค่ มี อ ยู่ คู่ วิ ถี ชี วิ ต ของ
พุทธศาสนิกชน ให้พวกเราได้ เรียนรู้เพียงแค่วันพระหรือวันสาคัญทางศาสนาต้องตื่นมาทาบุญตัก
บาตร ต้องพากันไปวัด ต้องพากันสวดมนต์ไหว้พระ ต้องพากันไปเวียนเทียน แล้วถ้าไม่ใช่วันสาคัญ
ทางศาสนาเราก็เพิกเฉยเช่นนั้นหรือ พระพุทธศาสนามีคุณค่ามากกว่านั้น มากมายและมีความสาคัญ
หยั่งรากลงไปถึงหลักการปกครองอย่างในระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติด้วย ดังที่เราจะได้
คุ้น เคยหลั ก การในทางธรรมที่ ผู้ ร่ า งกฎหมายเห็ น ควรจะต้ อ งน ามาบั ญ ญั ติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้ ผู้ บังคับใช้และรวมถึงผู้ ถูกบังคับใช้กฎหมายได้
ตระหนักถึง ซึ่งก็คือหลักนิติธรรมนั่นเอง

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ก่อนจะมาพิจารณาถึงระบอบการปกครองในประเทศไทย ขอเกริ่นนาถึงหลักประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลมากล่าวให้เห็นในภาพรวมเสียก่อนว่า คาว่า “ประชาธิปไตย” นั้น
เป็น คาที่มีนิ ยามกว้างมากพิจารณาไปได้ในหลายมุม มองความคิดเห็ น หากจะต้องนิยามจาเพาะ
เจาะจงลงไปให้ชัดเจนเห็นถึงรูปธรรมคงเป็นการยากยิ่งกับโลกในยุคดิจิตอล โลกในยุคโลกาภิวัตน์ ที่
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากเป็นหลักการใหญ่ที่สาคัญ ที่จะต้องใช้
เวลาส าหรั บ การศึกษามากพอสมควร จึง พิจารณาได้ จากมาตรฐานสากลที่คล้ายคลึ งกับระบอบ

๔

อ้างแล้ว.

๖

ประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรา เพื่อวางกรอบของหลักการปกครองในประชาธิปไตยของประเทศไทยก็
ทาให้พอเข้าใจได้ ดังนี้๕
Harold Joseph Laski ผู้ นาทางความคิด ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นทั้งนัก การเมือง นัก
เศรษฐศาสตร์ นักเขียน ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางได้ให้นิยามความหมายคาว่า ประชาธิปไตย
(Democratic) ไว้อย่างน่าศึกษาว่า ประชาธิปไตยนั้นมี ๒ สถานะ คือ ในฐานะที่เป็นระบอบการ
ปกครองรูปแบบหนึ่ง กับในฐานะที่เป็นวิถีการดารงชีวิตในสังคมแบบหนึ่ง แต่ความหมายทั้งสองนี้ก็
ปะปนหรือเกี่ยวพันกันอยู่มาก เช่น ในสังคมประชาธิปไตยจะปฏิเสธเอกสิทธิของบุคคลอันตั้งอยู่บ น
รากฐานของชาติกาเนิ ดหรื อความมั่งคั่ง เพศ วรรณะ ศาสนา และช่องว่างทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนจะให้มีอยู่น้อยที่สุด แต่ลักษณะเช่นนี้ ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ถือว่าเป็นอุดมการณ์ของลัทธิของ
ตนเช่นกัน ในด้านการปกครอง สิ่งที่ คนกลุ่มหนึ่งในประเทศเห็นว่า เป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนกลุ่มที่ย ากจนกว่าก็อาจจะมองว่าเป็นคณาธิปไตย๖มากกว่า โดยนัยนี้
ประชาธิปไตยจึงมีความหมายหรือมีบทบาทต่างกันในแต่ละวงการ
และจากนิ ย ามคาว่าประชาธิปไตยของ Harold Joseph Laski นี้ สารานุกรม
Encyclopædia Britannica ก็ได้นามาเป็นต้นแบบให้ความหมายไว้ในทานองเดียวกันแต่ได้ขยาย
ความหลักประชาธิปไตยไว้อย่างละเอียดขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ คาว่า ประชาธิปไตย ได้ถูกนาไปใช้
ในความหมายต่างๆ กันหลายประการ คือ
( ) ในความหมายดั้งเดิมของมัน คือการปกครองแบบหนึ่งซึ่งสิทธิในการตัดสินใจทาง
การเมืองนั้นเป็นของพลเมืองทั้งปวง พลเมืองเป็นผู้ใช้โดยตรงตามระเบียบวิธีที่ว่าเสียงข้างมากเป็น
ฝ่ายชนะ การปกครองแบบนี้เรียกกันว่าประชาธิปไตยโดยตรง หรือ
(๒) เป็ น การปกครองแบบหนึ่ ง ซึ่ ง พลเมื องใช้ สิ ทธิ อย่ างเดี ย วกั นนั้ นผ่ านทางผู้ แ ทนซึ่ ง
ประชาชนเป็นผู้เลือกและรับผิดชอบต่อประชาชน พลเมืองทั้งหมดไม่ได้ใช้สิทธิในการปกครองด้วย
ตนเอง แบบนี้เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน หรือ
(๓) เป็นการปกครองรูปหนึ่ง ซึ่งมักจะได้แก่รูปประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน แต่ผู้ที่มีเสียงข้าง
มากจะใช้อานาจตัดสินใจได้ก็แต่ภายในขอบเขตจากัดแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ออกแบบไว้รับรองสิทธิ
ของคนข้างน้อยให้ ได้ชื่นชมสิทธิส่วนบุคคลหรือส่วนรวมบางประการ เช่น สิทธิในการพูด และ
ในทางศาสนา แบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยเสรี หรือแบบมีรัฐธรรมนูญ (Liberal or Constitutional
Democracy) หรือ
(๔) ประการสุดท้าย คาว่าประชาธิปไตยมักจะถูกนามาใช้อธิบายระบบการเมืองหรือสังคม
ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างอัน
เกิดขึ้นจากการกระจายทรัพย์สมบัติส่วนตัวโดยไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ โดยไม่คานึงถึงว่ารูปของการ
ปกครองในระบบนั้นจะมีลักษณะประชาธิปไตยตามความหมาย ๓ ประการแรกหรือไม่ แบบนี้
เรียกว่าประชาธิปไตยทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
๕

จาก ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ (น. ๓-๘), โดย อมร รักษาสัตย์ และ
คณะ, ๒๕๔๓, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๖
คณาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งปกครองโดยคณะบุคคลจานวนน้อยของสังคม ได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโส
กลุ่มทหาร หรือกลุ่มคณะปฏิวัติ

๗

มี ยั ง มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การใช้ ค าว่ า ประชาธิ ป ไตยอี ก ประการก็ คื อ การใช้ ค าว่ า
“ประชาธิปไตย” ปะปนในความหมายเดียวกัน กับคาว่า “รัฐธรรมนูญ” กล่าวคือ แม้ว่าประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกจะมีการปกครองและยึดถือลัทธิการเมืองต่างๆ กันมากมายก็ตาม แต่ทุกประเทศใน
ปัจจุบันก็มีรัฐธรรมนูญใช้เป็น กฎหมายหลักในการบริหารจัดการปกครองในประเทศของตนด้วยกัน
ทั้งนั้ น ส่ ว นที่ว่า จะเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญที่เ ป็นไปตามหลั กประชาธิปไตยมากหรือน้ อยเพียงใด เป็ น
รัฐ ธรรมนูญที่รั ฐบาลและประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หรือเป็นสิ่งที่ประชาชนและผู้ ทรง
อานาจไม่ค่อยเหลียวแล หรือจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นไว้หรือไม่นั้น ไม่ใช่สาระสาคัญ ที่จริง
รั ฐ ธรรมนู ญ หมายถึ ง ชื่ อ ที่ ใ ช้ เ รี ย กกฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ ป็ น หลั ก ใหญ่ ที่ สุ ด ของสั ง คมประเทศ ที่ มี
ความสาคัญสูงกว่าหรือลาดับศักดิ์แห่งกฎหมายสู งกว่ากฎหมายอื่นเท่านั้น กล่าวโดยสรุปคือ การมี
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประเทศนั้นจะจัดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เสมอไป แต่การมีรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมีเขียนไว้หรือไม่ หรือมีกี่ฉบับก็ตาม เป็นเพียงการยอมรับว่า
การปกครองบ้านเมืองนั้นควรจะเป็นไปตามที่กฎหมายสูงสุดของประเทศกาหนดไว้ ไม่ได้เป็นไปตาม
อาเภอใจของผู้ใช้อานาจปกครองประเทศ ส่วนกฎหมายที่ว่านั้นจะเป็นธรรมหรือไม่เพียงใดก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรด้วยย่อมส่งผลให้การจัดระเบียบการปกครองประเทศทั้งในแง่อานาจหน้าที่ของ
สถาบันและพฤติกรรมทางการบริหารการเมืองนั้นมีความชัดเจนแน่นอนกว่าการไม่มีรัฐธรรมนูญเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องพิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ
ด้วยแล้ว๗
สาหรับพัฒนาการของการปกครองประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น เริ่มขึ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศโดยคณะผู้ยึดอานาจหรือคณะราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๔๗๕ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute
Monarchy)
มาเป็ นการปกครองระบอบราชาธิป ไตย๘ภายใต้รัฐ ธรรมนูญ (Constitutional
Monarchy) โดยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และเข้ามา
เป็นผู้ปกครองนั้น ซึ่งในช่วงที่เริ่มสร้างประชาธิปไตยจึงเป็นช่วงเวลาที่อานาจเปลี่ยนมือจากกษัตริย์
และพระราชวงษ์มาอยู่ในมือขุนนางที่เรียกว่าอมาตยาธิปไตย ๙ เป็นประชาธิปไตยเพียงครึ่งเดียว นั่น
คือเมื่อการเมืองไทยที่มุ่งหมายนั้ นเป็นประชาธิปไตยตัว แทน ประชาชนเลื อกผู้ แทนราษฎรโดย
มอบหมายให้ ผู้ แ ทนราษฎรไปจั ด ตั้ง รั ฐ บาลเอง จึ ง เป็ น รั ฐ สภาที่ อานาจนิติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ที่ม าของ
คณะรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้กาหนดตัวคนที่จะได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับ
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จนผ่านเข้าสู่ยุคการปกครองระบบเสนาธิปไตย ที่ทหารเข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองมากขึ้น เกิดการแบ่งฝ่ายทหารที่คิดต่าง จากที่เคยผ่อนปรนให้มีการปกครองในรูปกึ่ง
ประชาธิปไตยก็กลายมาเป็นยกเลิกการปกครองรูปแบบนี้ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐสภา ตั้งกลุ่ม
๗
๘
๙

อ้างแล้ว, หน้า ๗-๘.
ราชาธิปไตย หมายถึงระบอบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป็นใหญ่
อมาตยาธิปไตย หมายถึงระบอบการปกครองโดยเหล่าขุนนาง ข้าราชการพลเรือน

๘

คณะปฏิวัติ ปกครองตนเองเป็นเอกาธิปัตย์ ๐ มีอานาจสิทธิขาดในแผ่นดิน เป็น ช่วงที่ประชาธิปไตย
หยุ ดการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่ง นามาซึ่งเหตุการณ์ ๔ ตุลาคม ๒๕ ๖ และเหตุการณ์ ๖
ตุลาคม ๒๕ ๙ ในบ้านเมือง เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้
เป็นการล้มรัฐบาลอานาจนิยม เปิดทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชน ที่
กล่าวมานี้เป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยที่เกิดมีขึ้นตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อระบอบ
การเมืองการปกครองของประเทศไทยตามที่ได้สรุปมาข้างต้น พัฒนาการกว่าจะมาเป็นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นทุกวันนี้ แต่ความเป็นประชาธิปไตยดู
เหมือนว่าไม่มีทีท่าว่าจะสะดุดหยุดลงเหมือนอายุความในทางคดี เพราะหลักการนี้เป็นการสากลเป็น
หลักการใหญ่ โดยเฉพาะในทางการปกครองด้วยแล้ว ประชาธิปไตยตั้งอยู่ได้ด้วยการไม่เลือกชนชั้น
ไม่เลือกเพศสภาพ ไม่เลือกเชื้อชาติ ไม่เลือกศาสนา ไม่เลือกประเทศ ไม่สุดโต่งไปทางด้านใดอย่าง
ชัดแจ้ง และจะยังคงต้องเคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนในประเทศ เคารพซึ่ง
สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ความเสมอภาคของกั นและกัน เคารพซึ่ ง กฎ กติก าที่ มีอ ยู่ ใ นสั ง คม ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เช่นนี้แล้ว ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงกังวล
สักเพียงใด หรืออยู่ในสภาพที่ขาดรัฐธรรมนูญ มาบังคับใช้ก็ตาม แก่นแห่งหลักการพื้นฐานความเป็น
ประชาธิป ไตยก็จ ะยั งทาให้ ป ระชาชนในประเทศนั้นดารงอยู่ได้ แต่การจะดาเนินลุ ล่ ว งไปได้นั้ น
จาต้องอาศัยจุดเกาะเกี่ยวเฉกเช่นเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยนั้น ความดารงคงอยู่อย่างสถาพรของ
สถาบันหลักอันเป็นเสมือนเครื่องมือเป็นกลไกยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทั้งชาติให้ร่วมแรงร่วมใจกันก้าว
ข้ามวิกฤตชาติ ต่อไปได้นั่นคือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของประเทศไทยเรา
นั่นเอง

พระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตยของไทย
ดังที่ผู้เขียนได้น้อมอัญเชิญ พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาข้างต้น เพื่อแสดงถึงความสาคัญและน้อมราลึก
ในต้นแบบแห่งการปกครองที่เหล่าพสกนิกรผู้เกิด และเติบโตในแผ่นดินรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ตระหนักรู้ถึงผลแห่งการที่พระองค์ได้สร้างไว้ พระองค์ปกครอง
ให้ประชาชนได้เห็นแล้วถึงพระจริยวัตรแห่งพระองค์ท่านที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยพุทธศาสนธรรม
ทรงใช้หลักธรรมคาสอนสาคัญในพระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองแผ่นดินต่อเนื่องมายาวนาน
๗๐ ปีเศษ เป็นระยะเวลากว่า ๘๐ ปีของระบอบประชาธิปไตยไทย ทรงยึดมั่นในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายตลอดรัชสมัย เพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิก รชาวไทย ๒ และเหนือสิ่งอื่นใด ทาให้

๐

เอกาธิปัตย์หรือเอกาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองโดยคนคนเดียว

จาก การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (น. -๗๗), โดย นรนิติ เศรษฐบุตร, ๒๕๕ , กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
๒
อ้างแล้ว.

๙

ปุถุชน ๓ อย่างเราได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสาคัญ และเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของหลักธรรม
คาสอนแห่งพระพุทธศาสนา ว่าเมื่อได้นามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับการใดๆ เรื่องใดๆ ไม่ว่าจะ
การเล็ กหรื อ การใหญ่ ผลที่ จ ะได้ รั บ นั้ น มี ม ากมายมหาศาล และที่ ว่ ามากมายมหาศาลส าหรั บ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือ ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม พสก
นิกรชาวไทยกว่าหกสิบ ห้าล้านคนที่ได้รับอานิสงส์จากการปกครองแผ่นดินโดยธรรมจากพระเมตตา
ของพระองค์ท่าน
ผู้เขียนจึงขอหยิบยกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบางบทมาอรรถาธิบายถึงความสาคัญ
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวโยงกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรค่า
แก่ปุถุชนอย่างเราจะนามาปฏิบัติประยุกต์ใช้ได้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงปกครองประเทศโดยธรรมให้ดารงคงอยู่สืบไป ดังนี้
๑. ราชสังคหวัตถุ ๔ หรือสังคหวัตถุของพระราชา คือหลักการสงเคราะห์ประชาชนของ
นักปกครองอันมี ๔ ประการ ได้แก่
( ) สัสสเมธะ ฉลาดบารุงธัญญาหาร
(๒) ปุริสเมธะ ฉลาดบารุงข้าราชการ
(๓) สัมมาปาสะ ผูกผสานรวมใจประชาด้วยการส่งเสริมสัมมาชีพให้คนจนตั้งตัวได้
(๔) วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ
สาหรับสังคหวัตถุของคนทั่วไปที่ใช้ดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ก็มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นหลักการสงเคราะห์ ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดอง
เพื่อความเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย ๔ ประการ ได้แก่
( ) ทาน การให้ปันผลประโยชน์แก่กันหรือมีการเผื่อแผ่
(๒) ปิยวาจา การรู้จักใช้วาจาแสดงน้าใจดี ที่จะแก้ปัญหาและช่วยเหลือกัน
(๓) อัตถจริยา การเอากาลังแรงกายเข้าช่วยเหลือร่วมมือกัน
(๔) สมานัตตตา การมีความเสมอภาค ทาตัวให้เข้ากันได้ โดยร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ร่วมกัน
เผชิญและแก้ปัญหาไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และไม่เลือกที่รักผลักที่
ชัง สม่าเสมอสมานกันโดยธรรม
๒. หลักสาราณียธรรม ๕ ธรรมทีเ่ ป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทาให้มีความเคารพกัน ช่วยเหลือ
กันและสามัคคีพร้อมเพรียงกันในชุมชนแห่งกัลยาณมิตร ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ คือ
( ) จะทาอะไรก็ทาต่อกันด้วยเมตตา ทาด้วยใจหวังดี
เช่น เมื่อมีกิจการส่วนรวมก็มาร่วมมือกัน พร้อมแพรียรงกันทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ด้วยหวังดีที่จะให้เกิดประโยชน์สุขต่อกัน
(๒) จะพูดอะไรก็พูดต่อกันด้วยเมตตา พูดด้วยความหวังดี
เช่น มุ่งแก้ปัญหา มุงให้เกิดความสามัคคีและประโยชน์สุขร่วมกัน
๓
๔

หมายถึง คนที่ยังมีกิเลสหนา, สามัญชน, ผู้ที่มิได้เป็นพระอริยบุคคล

จาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (น. ๓๔ ), โดย พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท
สหธรรมิกจากัด.
๕
จาก นิติศาสตร์แนวพุทธ (น. ๘๐-๘ ), โดย พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๓, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจากัด.

๐

(๓) จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา คิดด้วยใจหวังดี
เช่น คิดในทางแก้ปัญหา ในทางสมัครสมานประสานส่งเสริม ในทางที่จะเอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือสนับสนุนกันเพื่อจุดหมายที่ดีงาม ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส
(๔) ได้มาแบ่งกันกินใช้
ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า พระพุทธศาสนามองข้ามเรื่องนี้ ไม่เอาใจใส่เรื่องวัตถุ
แต่แท้จริงพระพุทธศาสนาให้ความสาคัญกับเรื่องผลประโยชน์เป็น อย่างยิ่ง แต่ในขอบเขตที่ เรียกว่า
เป็นปัจจัย เพราะฉะนั้น เรื่องการแบ่งปันลาภและเอื้อเฟื้อกันจึงมาในหลักการของการอยู่ร่วมกัน
ซึ่งรวมถึงเรื่องจัดสรรผลประโยชน์
(๕) ตั้งอยู่ในหลักความประพฤติเสมอกัน
หลักการนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า สีลสามัญญตา แปลว่าความเป็นผู้เสมอกันในศีล
ทุกคนต่อหน้าวินัยแล้วเสมอกันทั้งหมด แม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ยกเว้น วินัยกาหนดไว้ให้เสมอ
ภาคกันและจึงต้องพยายามประพฤติตัวให้เสมอกันโดยศีล เพื่อไม่ให้เป็นที่รังเกียจแก่ชุมชน
(๖) มีความเสมอกันโดยทิฐิ เรียกว่า ทิฎฐิสามัญญตา หมายความว่า ยึดถือหลักการและ
อุดมการณ์ของสังคมร่วมกัน สังคมใดไม่มีหลักการร่วมกัน เช่น สังคมประชาธิปไตยนี้ ถ้าประชาชน
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในหลักการพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยร่วมกัน ก็ถึงอวสาน เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคน
จึงต้องมีอุดมการณ์และมีหลักการร่วมกันและควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็น
ของมหาชนชาวสยาม
๓. หลักนิติธรรม ๖
( ) เป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ทุกคนพึงต้องยึดมั่นเคารพและปฏิบัติตามกรอบของหลัก
นิติธรรม
(๒) การใช้อานาจรัฐของกลุ่มบุคคลรวมถึงองค์กรหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นไป
ตามหลักนิติธรรม
(๓) การบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๔) หลักนิติธรรม ( The Rule of Law ) เป็น “จริยธรรมของกฎหมาย” (Morality of law)
ซึ่งรวมทั้งอุดมการณ์ และมาตรฐานของกฎหมายและการใช้กฎหมายในสังคมมนุษย์เพื่อ
สร้างความถูกต้องและเป็นธรรมให้เกิดขึ้น (ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน)
หลักนิติธรรมไม่ใช่บท sanction ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดซึ่งขนาดไปละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป็นการตายตัวให้ต้องปฏิบัติตาม
ซึ่งหลักนิติธรรมนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมาย
สูงสุดประเทศที่มีควบคู่ไปกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้ให้ความสาคัญยิ่งกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาในอดีต เพราะมิใช่เพียงแต่นามาบัญญัติวางหลักไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง
ความว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม” รวมถึงในหมวด ๓ ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตาม
๖

ยกมาจากบทความเรื่องบทบาทของภาคเอกชนตามหลักนิติธรรมที่ผู้เขียนได้เคยศึกษาและสรุปความถึงหลักนิติธรรมไว้

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ความว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการ
จากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย” นอกจากนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการปกครองที่จะ
ดารงคงอยู่ ไ ด้ มิ ใ ช่ เพี ย งแต่ ใ ช้ อานาจที่ มี อ ยู่ใ นมื อ ผู้ ค รอบครองเท่ านั้ น แต่ จ าเป็ น ต้อ งมี ธ รรมะ
ประกอบควบคู่ไปพร้อมกันด้วย
นอกจากหลักธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนี้แล้ว ยังมีแก่นใจความจากหลักธรรมคาสอน
บทอื่นๆ อีกที่ควรค่ายิ่งที่จะนามาปรับใช้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเรา
และตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้บัญญัติชัดเจนให้เห็นแล้วว่า ยังคงหลักการเดิมคือมอบอานาจอธิปไตย
ให้เป็นของปวงชนชาวไทย และประชาชนชาวไทยจะใช้อานาจนั้นได้โดยผ่านตัวแทนที่ตนใช้สิทธิ
เลือกตั้งเข้ามาบริหารจัดการประเทศโดยระบบเสียงข้างมากให้เข้ามาทาหน้าที่แทนตน ซึ่งการใช้
อานาจแทนประชาชนนั้นเองกฎหมายสูงสุดยังได้ตอกย้าให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม การที่มีหลักนิติธรรมมากากับไว้อีกชั้นหนึ่ง สะท้อนให้ผู้ใช้อานาจไม่ว่าจะเป็น อานาจของ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ นอกจากจะต้องมีการดุลคานอานาจซึ่งกันและกันเอง
แล้วยังจะต้องมีหลักธรรมมากากับใจตนไม่ให้ใช้อานาจที่มีอยู่เกินขอบเขตออกนอกลู่นอกทาง
จากประสบการณ์ทผี่ ่านมาของประเทศไทยที่ฝ่าข้ามวิกฤตการณ์ปัญหาบ้านเมือง มีการแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย มีความขัดแย้งกันในทางความคิด แม้ประเทศจะอยู่ในอยู่ในช่วงไม่มีรัฐ ธรรมนูญมา
บังคับใช้ แต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็จะยังคงดารงอยู่
ได้ โดยหวังว่า จากนี้ต่อไปจะสามารถใช้หลักธรรมมาประกอบควบคู่ไปกับการปกครองประเทศโดย
มีเป้าหมายความสงบสุขของประชาชนภายในประเทศเป็นที่ตั้ง ซึ่งการนี้จะสาเร็จได้คงไม่ใช่แค่เพียง
ผู้ใช้อานาจปกครองประเทศ ประชาชนคนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็ด้วยเช่นกัน
และควรทีจ่ ะขยายการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักธรรมปลูกฝังไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่
จากรุ่นสู่รุ่นให้ตระหนักรู้ เข้าใจถึงเนื้อแท้ของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างแท้จริง
เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มและสื บ สานการปกครองโดยธรรมให้ ดารงคงอยู่ส นองพระราชปณิธ านของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบไป
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