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เจริญพรพี่นองชาวไทยทุกทาน
วันนี้ขอทานสาธุชนพี่นอ งชาวไทย

โปรดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ที่พระองคไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแกประชาชน
ชาวไทยสืบมา โดยที่เราสํานึกในหนาที่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น สํานึกวาเรามี
สิทธิหนาที่ และรับผิดชอบอยางเต็มที่แลว
ประการที่ ๒ โปรดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาของพระองค ๑๐๐ ปในปนี้
ขอสาธุชนทัง้ หลายโปรดสํานึกในหนาที่ สมัญญา คือ วันนีอ้ กี วันหนึ่งดวยและวันนี้นะเปนวัน
รัฐธรรมนูญ ที่พระองคไดพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้น แตคําวาธรรมนูญ แปลวา ธรรมะของ
ชีวิต เปนสภาพขอคิดของประชาชนชาวไทย
วันนี้จะขอชีแ้ จงในเรื่อง วิถีทางออกของการกําหนดจิตของธรรมนูญชีวติ นั้น การเมือง
เรื่องธรรมะอยางไร ธรรมนูญคือธรรมะ ชีวติ นี้เดินทางไปดวยความถูกตอง และจุดมุงหมาย
ปลายทางของชีวติ ดวยกฎจราจรของชีวติ โดยทั่วหนากัน ตองการใหประชาชนชาวไทยมี
ความสุข ความเจริญ มีสภาพชีวิตเปนอยูดวยดี รักสามัคคี มีวินัย ตองสํานึกสมัญญาใน
หนาที่ แตเสียดายเหลือเกินวา พี่นองชาไทยทิ้งหนาที่การงาน ไมรับผิดขอบตัวเองแต
ประการใด นี่หรือธรรมนูญชีวิตทีพ่ ระองคไดพระราชทานใหมาตลอดกาล มิใชพระราชทาน
ใหเฉพาะ ๒๔๗๕ หรือวันที่ ๑๐ ธันวาคมเทานั้น แตใหมากอนแลวนานตัง้ แตสมัยสุโขทัยเปน
ราชธานี คือ องคพระมหากษัตริยขัตติยราชประเพณีมีมานานแล เราจะพูดใหสั้นเขามาตั้งแต
พระเจาตากสินมหาราช ทานพระราชทานพระบรมราโชวาทและขอคิดไว “คิดถึงพอ พออยู
คูกับเจา ชาติของเราคงอยูคูพระพุทธศาสนา ศาสนาอยูยงคูองคกษัตรา พระศาสดา
ฝากไวใหคูกัน” พระมหากษัตริยของเรานี่ใหประชาชนมีประชาธิปไตยมานานแลว และ
พระองคก็สรางวังและสรางวัด พระพุทธศาสนาเปนแกนหลักของชีวิตใหกับประชาชนขาว
ไทยเดินทางไมพลาดผิดมีตั้งตนกล กัปตัน ตนหน ปากเรือไปเหนือลองใต
การเมืองเรื่องธรรมะ

๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ทานก็ทรงตัง้ ปณิธานวา
“ตั้งใจจะ
อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนาปองกันขอบขัณฑสีมารักประชาชน และมนตรีทานก็
รักประชาชนตลอดรัชกาลที่ ๖ คือพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําสถาบันหลักทั้ง ๓ มาเปน
ธงไตรรงคคอื ขาวบริสทุ ธิ์ ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน และธรรมคุมจิตใจ แดงคือ
โลหิตของเราไซร ซึ่งยอมสละไดเพื่อรักษาชาติ ศาสนา น้ําเงินนั้นหนาคือศรีโสภา อัน
จอมประชาชนนั้นไวเปนสวนองค แสดงใหเห็นถึงจิตใจที่มีความผูกพันพระหวางทั้งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย จึงนํามาผนวกบวกกันเปนสัญลักษณอันสําคัญเรียกวา ธงไตรรงค
ดังกลาวมาจนบัดนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทานก็ยังตั้งปณิธานในใจใหแกประชาชนมี
ประชาธิปไตยวา “ใครมาเปนเจาเขาครอง คงจะตองบังคับขับไส เคี่ยวเข็ญเย็นค่ํากรํา
ไป ตามวิสัยเชิงเชนผูเปนนาย เขาจะเห็นแกหนาขาชื่อ จะนับถือพงศพันธุนั้นอยา
หมาย ไหนจะตองเหนื่อยยากลําบากกาย ไหนจะอายทั่งทั้งโลกา” นี่เปนปณิธานของ
ทาน แสดงวาประชาชนชาวไทยประชาธิปไตยจริง ๆ แตเสียใจดวย คนไทยไมใชสิทธิ ไมใช
หนาที่การงาน ไมรับผิดชอบ ไหนเลยจะอยูประกอบดวยประชาธิปไตยอยางเรียกวา ธรรมะ
กับประชาธิปไตย หรือการเมืองเรื่องของธรรมะในวันนี้มีความหมายมาก
เพื่อไมใหเสียเวลาในที่นี้ ขอพี่นองชาวไทย โปรดไดรับทราบวา การเมืองเรื่อง
ธรรมะ ของผูจัดรายการคือ กรรณิการ ธรรมเกษร ขอฝากเอาไวยังเหตุผล อาตมาดีใจมาก
ที่ไดมาชี้แจงแสดงในวันนี้ เพื่อตองการใหพี่นองชาวไทยไดทราบถึงวาการเมืองเรื่องธรรมะ
ธรรมะกับประชาธิปไตยเปนเรื่องอันเดียว เพราะกอนจะมีเมืองตองมีบานกอน มีผูปกครองมี
พอมีแม ถึงจะมีลูกมีหลาน มีหลานก็มีหมูบาน ตําบล มีตําบลก็มีอาํ เภอมีจังหวัด หลาย
จังหวัดก็มีอะไรก็มีเขต มีขัณฑสีมา บานก็ตอ งมีรั้ว มีขอบเขต ขัณฑสีมานี้ ประชาธิปไตย
ไมใชประชาธิปไตยนอกเขตขัณฑสีมา นอกเขตบานเห็นจะใชไมไดดงั กลาวมาประเด็นแรก
การพัฒนาทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลตอวิถชี ีวติ ของคนมาก
แมจะเกิดการขัดแยงทาง
การเมืองกันเพียงระยะสั้น ๆ ก็ตาม แตกระทบกระเทือนทั้งภายในประเทศ จนถึง
ตางประเทศดวย และการกระทบกระเทือนทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางศาสนา ธุรกิจการ
ทองเที่ยว เปนตน จะกระเทือนกันไปมาก เพราะฉะนั้น คนที่เขามาดําเนินการในการเมือง
หรือการหมูบาน ผูปกครองบาน มีพอมีแม เปนตน ถาพอแมไมดีสรางความไมดีใหกับลูก ทํา
ไมถูกใหกับหลาน รักลูกไมถูกวิธี ทําความไมดีใหลูกดูแลว ลูกจะเปนไฉน นี่ก็การบานและก็
การเมือง เพราะการเมือง การบาน การวัดมันอยูดวยกัน กลุมวัด กลุมบานและกลุมเมืองไม
ระคายเคืองแคน เปนตน ตองเขากลุมสามัคคี เอกีภาคกันใหได นี่คือประชาธิปไตย
การเมืองเรื่องธรรมะ

๒

เพราะฉะนั้นการเมืองเรื่องจริงแลว
หลักของพระพุทธศาสนาจะพูดถึงธรรมะ
พระพุทธเจาไดทรงแสดงเปนอันมาก ผูที่จะใชอํานาจในทางการเมืองการบาน ผูป กครอง
บานปกครองเมือง หรือพอแมปกครองลูก เปนตน แบงเปน ๓ กลุม
กลุมที่ ๑ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันที่จริงคนกลุมนีเ้ ปนคณะบุคคลที่เสียสละ
ตัวเอง ทนความเหนื่อยยาก การสบประมาท ดูถูก ดูหมิ่น ความสูญเสีย เพื่ออาสาสมัครมา
ทํางานใหแกชาติบานเมือง
พื้นฐานสําคัญของทานเหลานี้
ก็คือความเปนสัตบุรุษ
พระพุทธเจาทรงนิยามเอาไวสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นี่คอื ธรรมะ พระพุทธเจาทรง
แสดงเอง สภาใดไมมีสัตบุรุษ สภานั้นไมชื่อวาสภา คนใดที่พูดไมเปนธรรมคนนั้น ไมชื่อวา
สัตบุรุษ ฉะนั้นประเด็นสําคัญอยูท ี่วา ทานเหลานั้นพรอมจะแสดงความเปนสัตบุรษุ หรือไม
ประการใด เราไมสงสัยในความรูของทาน แตสงิ่ ที่เขาสงสัยมากก็คือ คุณธรรมภายในใจของ
ทานเหลานั้น เพราะ ความเปนสัตบุรุษจะตองมีพื้นฐานที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ๘
ประการ คือ
๑. สัทธัมมสมันนาคโต ประกอบดวย สัทธรรม ๗ ประการ ไดแก มีศรัทธา มีความ
ละอายตอบาป มีความกลัวบาป เปนพหูสูต มีความเพียร มีสติมั่นคง และมีปญญา
๒. สัปปุริสภัตตี ภักดีสัตบุรุษ คือ คบหาบุคคลที่ประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการ
ขางตน เปนมิตรสหาย
๓. สัปปุริสจินตี คืออยางสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใดก็ไมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น
๔. สัปปุริสมันตี คือ ปรึกษาอยางสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการใดก็ไมปรึกษาเพื่อ
เบียดเบียนตนและผูอื่น
๕. สัปปุริสวาโจ พูดอยางสัตบุรุษ คือ พูดแตคําที่ถกู ตองตามวจีสุจริต ๔
๖. สัปปุรสกัมมันโต ทําอยางสัตบุรุษ คือ ทําการทีถ่ ูกตองตามกายสุจริต ๔
๗. สัปปุริสทิฏฐิ มีความเห็นอยางสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฏฐิ เชนวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
เปนตน
๘. สัปปุริสทานัง เทติ ใหทานอยางสัตบุรุษ คือ ใหตามหลักสัปปุริสทาน เชน ใหโดย
เอื้อเฟอทั้งแกของที่ตัวให ทั้งแกผูรับทาน ใหของบริสุทธิ์ ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะ
ตามมา เปนตน
คุณสมบัติเหลานี้ ถือเปนคุณสมบัติหลัก แตในภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงสอนก็ทรง
แสดงในลักษณะที่เปนศิลปะในการใชธรรมะไว หมายความวา เราใชธรรมขอใดก็ตาม เรา
ตองอาศัยความรูที่เหมาะสม ทรงแสดงวา บุคคลจะตองประกอบดวยคุณธรรม คือเปนผูรูจัก
การเมืองเรื่องธรรมะ

๓

เหตุ รูจักผล รูจักตน รูจกั ประมาณ รูจักกาลเวลา รูจักประชุมชน รูจักเลือกคบหาสมาคมกับ
คน เพราะฉะนั้น ถาหากวาทานประกอบดวยสัตบุรุษ สัปปริสธรรมเหลานี้ ทานจะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดีได
กลุมที่ ๒ คนที่จะทําหนาที่ในการบริหารบานเมืองหรือรัฐบาล ก็คือ ผูที่ทาํ หนาที่ดูแล
คุมครองบริหารบานเมือง งานหลักก็คอื ๑. ปองกัน ๒. บําบัด ๓. บํารุง เปนตน คําวาปองกัน
นี่หมายความวากระไร งานปกปองสิง่ ที่เปนภัย เปนอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกชาติบานเมืองของ
เรา เปนตน บําบัด คือ เห็นวาอะไรที่เปนอุปสรรค เปนปญหาเปนความเดือดรอน เปนความ
ทุกขทรมานของประชาชนและประเทศชาติ ก็ตอ งขจัดปญหาเหลานั้นออกไปใหจนได สวน
บํารุง หมายความวากระไร หมายถึงสิ่งอะไรเปนความดีงาม เปนประโยชน เสริมสรางใหเกิด
ความมั่นคงมั่งคั่ง ก็ตองสรางสรรค พัฒนาใหเกิดขึ้น ตลอดจนธรรมเนียมและระบบประเพณี
เปนตน การรักษาความเจริญกาวหนาได ดานตาง ๆ ที่ดีงามอันมีอยูแลว ก็พยายามรักษาไว
ใหจงได ผูบริหารประเทศพึงยึดมั่นในหลักของทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ ซึ่งเปนธรรมะ
ของผูปฏิบัตขิ องผูบริหาร ผูบริการทุกจุด บริหารคน จนถึงบริหารประเทศชาติตอไป
ทศพิธราชธรรม ไดแก
ทาน การให เปนการกระทําเพื่อบูชาความดี หรือเพื่อสงเคราะหอนุเคราะห ก็ตาม
ศีล ควบคุมความประพฤติปฏิบตั ิของตนใหอยูในฐานะที่เหมาะที่ควร ไมทําตนใหเปน
พิษเปนภัยตอคนอืน่
ปริจจาคะ สละประโยชนสุขตาง ๆ ที่ตนเองจะได ควรจะมี ควรจะเปนเพื่อเสริม
สงเสริม สรางสรรคพฒ
ั นาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อประโยชนสุขใหแก
ประชาชนชาวไทย
อาชชวะ มีความซือ่ ตรงตอตนเอง ตอบุคคลอื่น ตอกฎเกณฑ แบบแผนทั้งหลาย
มัททวะ มีความออนโยน มีอชั ฌาสัย นารัก นาเคารพ นานับถือ นาศรัทธา นาบูชา
เพราะการบริหารบานเมืองนั้น ไมไดอยูที่การแสดงอาญาสิทธิ์ แตอยูท ี่ศรัทธาของชาวบาน
ถาประชาชนเขาเคารพนับถือ ศรัทธาแลว แมจะไมมอี ะไร เราก็ใหความเคารพนับถือยําเกรง
ถาเขาเคียดแคนชิงชัง แลวจะมีอะไรก็ปองกันไว ก็ปองกันไมอยูแตประการใด
ตปะ ตัวนี้แปลวา ความเพียรพยายาม หรือวาการรูจักใชพระเดชในคราวที่เหมาะสม
ที่ควรอยางยิ่ง
เปนตน
อักโกธะ ทําอะไรมีเมตตาจิตตอประชาชน ตอคนทั้งหลายสม่ําเสมอกัน ไมเปนเรา
เปนเขา โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหทุกคน ตองวางตนใหเปนกลาง เปนตน
อวิหิงสา ไมเบียดเบียน ประทุษรายบุคคลอื่นทั้งดานกาย วาจา และแมแตความคิด
การเมืองเรื่องธรรมะ

๔

ขันติ อดกลั้น อดออม อดทนตอความวิปริต แปรผัน และแปรปรวนของธรรมชาติ
ภารกิจการงานที่จะตองจัดตองทํา ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น อารมณที่มีลักษณะยั่วยุ ยั่วยวนสูง
เปนตน
อวิโรธนะ หมายความวา ไมประพฤติใหผิดกฎเกณฑ จารีตประเพณี แบบแผนที่ดี
งามทั้งหลาย พูดงาย ๆ ก็คือ มีปญญาตามคุมตัวเองได ยิ่งไปกวานั้น ทานยังไดแสดง
ราชสังควัตถุ ๔ ประการ ดังตอไปนี้
๑. สัสสเมธะ ฉลาดในการสงเสริมงานอาชีพของอาณาประชาราษฎรในแตละสาย ไมวา
การเกษตรกรรม การกสิกรรม และการเลี้ยงสัตว การประมง อุตสาหกรรมตาง ๆ
เปนตน
๒. ปุริสเมธะ ฉลาดในการใชคน การสงเสริมคน สนับสนุนคน มองหมายใหคนทํางาน
เรียกวา ใชคนเปน
๓. สัมมาปาสะ มีงานสังคมสงเคราะหเปนการลงทุนใหแกประชาชนซึ่งยังไมพรอม โดย
การจัดสรรที่ดินให มีการสงเสริมในดานตาง ๆ เพื่อใหเขาชวยตัวเองได เปนตน
๔. วาชเปยะ พูดจาถอยคําที่ไพเราะ ออนหวาน เขากันได สรางความดูดดื่มจิตใจ ไดแก
การประชาสัมพันธซึ่งมีประสิทธิภาพ ที่เปนตัวกลาง อธิบายใหเหตุผลแกประชาชน
ภายในชาติได การประชาสัมพันธเปนงานหลัก ตองพูดจากันใหเกิดความเขาใจ
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมนั้น มักเกิดจากการประชาสัมพันธไมมี
ประสิทธิภาพ หากใชการประชาสัมพันธไมถูก ไมควร แทนที่จะลดความรุนแรง จะ
กลายเปนกระพือโหม ใหเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น ถาใชวาจาในลักษณะดูดดื่ม ชื่นใจ
สรางความซาบซึ้ง ความประทับใจตอกันและกันได ก็จะสามารถบริหารบานบริหาร
เมือง ใหเปนไปไดดวยดีเปนประการสําคัญในการพัฒนาสังคมนั้น พระพุทธศาสนา
มองวา สังคมเปนเรื่องของคนจํานวนมากบางนอยบางอยูรวมกัน หากสามารถพัฒนา
ปจเจกชนแตละคนใหเปนคนดีมีศีลธรรมแลว
การสรางปญหาทางสังคมก็จะลด
นอยลงไปได
จุดเนนของพระพุทธศาสนาจึงมุงไปที่การพัฒนาจิตพัฒนาการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนาสังคม สํานึกพฤติกรรมของคนภายในสังคม โดยพยายามใหปจเจก
ชนแตละคนภายในสังคมปฏิบัตติ ามหลักของศีล ๕ ประการ เปนตน งดเวนการลวง
ละเมิดในสวัสดิภาพรางกายของคนอื่น ไมลวงเกินทรัพยสินเงินทองของคนอื่น ไม
ลวงเกินในคูครองของกันและกัน ติดตอพูดจากันโดยคําสัตยและคําจริง พูดจริง ทําสิ่ง
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ทุกสิ่งใหได งดเวนจากการดื่มสิ่งเสพติดใหโทษทั้งหลาย จนถึงงดเวนอบายมุข
ทั้งหลาย
การบริหารบานเมืองนัน้ บริหารบานเมือง มีความรู มีคณ
ุ ธรรม เหมาะแก
สถานะของตน จะใชความรูเหลานั้นในการแกปญหาในการสรางสรรคออกมาตาม
ระบบตามระเบียบ ตามการกระทําของตนทุกประการ ธรรมะกับการเมืองที่พฒ
ั นา
บานเมือง โดยมีคุณธรรมพัฒนานําอํานาจตุลาการ ซึ่งเปนกลุมที่ ๓ คือ อํานาจตุลา
การ หลักของฝายตุลาการก็คือ ประสิทธิ์ประสาทความเปนธรรม ความมีคุณธรรม
ความยุติธรรม ที่คนที่ทาํ งานดานนี้ เปนตน จะตองมีความรูในกฎหมาย รูวากระทํา
อะไรผิด อะไรถูก รูจักเหตุ รูจักคดี รูจักสงบระงับแหงคดี รูจักหลักวิธีการจะใหคดี
เหลานั้นสงบ ที่สําคัญอยางยิ่งก็คือทุกฝายมีความพอใจ จิตใจของบุคคลเหลานั้น
จะตองไมลําเอียงดวย อคติ ไมลาํ เอียงเพราะความรักใคร ฉันทาคติ ไมลําเอียง
เพราะไมชอบกันเรียก โทสาคติ ไมลําเอียงเพราะหลงเรียกวา โมหาคติ ไมลําเอียง
เพราะกลัวเรียกวา ภยาคติ เปนตน คนที่ทํางานดานนิติบัญญัตนิ ั้น บริหาร
ประเทศชาติไปดวยดี สมความมุงมาดปรารถนาทุกประการ อาตมาก็ไดชี้แจงแสดง
มาในหัวขอการเมืองเรื่องธรรมะ ก็ขอยุติไวกอน ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพร
ทอดเทปโดย : พันเอกหญิงวีณา ตุงคสวัสดิ์
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