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การเมืองใหม: ประชาธิปไตยศีลธรรม 
ดร.บวร ประพฤติด ี

บทนํา 
 ประชาธิปไตยเปนทุนทางสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม สังคมตะวันตกได 

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยและสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวมที่เปนหลัก
จริยธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเมืองตะวันตกเพื่อกําหนดระบบการปกครอง
บานเมืองที่ดีประชาชนไดรับประโยชนจากการเมืองแบบประชาธิปไตย กรอบ
แนวคิดประชาธิปไตยแบบทุนของตะวันตกไดสงออกไปทั่วโลกผานระบบ
การศึกษาที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการสรางชาติและ
สังคมประเทศไทยก็ไมมีขอยกเวน  

โจทกที่ตั้งคือกวา 76 ป ของการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย เราเรียนรูระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมของ
ประเทศตะวันตกที่เราลอกเลียนแบบมามากนอยแคไหน เพียงพอแลวหรือยัง ?
ทําไมระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมที่ลอกเลียนแบบมาไมสามารถนําไปสูการ
พัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทย ? อะไรคือตัวปญหาของการ
พัฒนาประชาธิปไตยไทยและทางออกทางการเมืองคืออะไร? 
 
ประชาธิปไตยแบบนายทุน  

 ประชาธิปไตยทุนนิยมเปนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของตะวันตกที่มี 
เอกลักษณและบริบทแบบตะวันตก กระบวนการเรียนรูทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมสิ่งแวดลอมถานทอดผานสถาบันการศึกษาและสถาบันทางการเมือง 
พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน การสรรหานักการเมืองผานกระบวนการ
คัดเลือกท้ังทางสังคม การเมืองและกระบวนการมีสวนรวมเชิงจริยธรรม  

กระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองในสังคมตะวันตกจึงเปนกลไกที่
ควบคุมและไมเปดโอกาสใหการเลือกตั้งกลายเปนกระบวนการซื้อสิทธิขายเสียง 
สรรหานักการเมืองโกงเขาสภาและวางนโยบายของรัฐเพื่อเปนการแบง
ผลประโยชนตางตอบแทนของชนชั้นนําที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่
เรียกวาการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย  พรรคการเมืองจะทําหนาที่มากกวาสรรหา
นักการเมืองคุณธรรมคือเปนสถาบันพัฒนาการศึกษาทางการเมืองใหกับประชาชน
และประชาชนมีบทบาทสูงในการตรวจสอบกิจกรรมการเมืองทั้งทางตรงและ
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ทางออม นักการเมืองที่เลวรายเกิดไดแตตายอยางรวดเร็วในระบบที่การตรวจสอบ
ของภาคประชาชนเขมแข็ง 

การเมืองแบบตะวันตกเปนการเมืองของนายทุนและกลุมผลประโยชน
นักวิชาการตะวันตกผูโดงดังฮาโรลล แลสเวลล กลาววาการเมืองเปนเรื่อง “ ใครได 
ไดอะไร เมื่อไร อยางไรและใหกับกลุมใด” ดังนั้นกระบวนการมีสวนรวมทางการ
เมืองเพื่อจัดสรรทรัพยากรเพื่อสังคมจึงสําคัญสําหรับสังคมตะวันตกเปนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยที่กระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาชนสั่งสมจนกลายเปนวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยมีอิทธิพลเหนือวิธีคิดและการปฏิบัติของคนตะวันตกมาชานาน 

ดังนั้นเราจะเห็นชัดวากระบวนการตรวจสอบของระบอบประชาธิปไตยมีทั้ง 
รูปแบบทางการและไมเปนทางการเปนกระบวนการสําคัญย่ิง เพราะคนสวนใหญมี
พื้นฐานความรูทางการเมือง มีการเขารวมทางการเมืองสูงเพื่อกําหนดทิศทางเดิน
ของรัฐบาลภายใตกรอบประชาธิปไตยที่ถูกกําหนดโดยกลุมผลประโยชนธุรกิจ
การเมือง ประโยชนสาธารณะในสังคมตะวันตกจึงถูกจัดสรรผานกระบวนการทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบทุนที่มีการตรวจสอบจากกลุมผลประโยชน
ทางการเมืองและสังคม 
 การตรวจสอบที่เปนทางการจะเขมขนมากเริ่มตั้งแตนักการเมืองที่อาสาเขา
มารับใชประชาชนตองมีคุณธรรมเราเคยเห็นนายแกรี่ ฮาทท อดีตนักการเมืองคน
ดังตัวเต็งผูสมัครตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อเปนประธานาธิบดีของประเทศ ถูก
ส่ือมวลชนนําเสนอปญหาเรื่องศีลธรรมเพราะทําตัวไมเหมาะสมเรื่องสตรีที่ไมใช
ภรรยาก็ถอนตัวจากการเปนผูสมัครทันที อดีตประธานาธิปดีริชารด เอ็ม นิกสันถูก
ประชาชนตอตานเมื่อลงจากตําแหนงเพราะเปนผูนําที่ไมดี( Social Sanction ) 
เปนตน  
 ดังนั้นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบตะวันตกจึงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทางการเมืองในกรอบวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวม 
การศึกษาประชาธิปไตยจึงเปนกระบวนการเรียนรูทั้งจากภายในหองเรียนและฝก
ปฏิบัตินอกหองเรียน ในบานและนอกบานหลากหลายไมมีสายการบังคับบัญชา
ควบคุมการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนและวิธคีิดของประชาชน กระบวนการเรียนรู
ทางการเมืองแบบมีสวนรวมจึงทําใหระบบการตรวจสอบทางการเมืองสามารถ
ควบคุมความเลวรายของนักกินเมือง นักโกงเมืองนักเลงใหญไมสามารถเขารับ
การสรรหาในระบบการเมืองแบบนี้ไดงายนัก 
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การเมืองไทย นายทุน ขุนศึก ขาราชการ 
 การเมืองไทยแบบโคบาลตะวันตกเปนการรวมตัวกันของกลุมผลประโยชน
ที่ขาดคุณธรรม           ระหวางนักธุรกิจเจาของทุนใหญที่ขาดความรับผิดชอบตอ
สังคม( Corporate Social Responsibility ) นักการเมืองผูกําหนดนโยบายจาก
อํานาจดุลพินิจและขาราชการที่ขาดจิตสาธารณะรวมคิดจัดการบริหารทรัพยสิน
ของประชาชนใหกับกลุมผลประโยชนดังกลาว กลุมผลประโยชนที่เปนชนชั้นนําใช
การศึกษาแบบตะวันตกวางวิสัยทัศนการพัฒนาประชาธิปไตยภายใตกรอบ
นโยบายการสรางชาติใหทันสมัยแบบไรปญญาและจริยธรรมนําไปสูกระบวนการ
โกงชาติปลนแผนดินที่เรียกวาการทุจริตเชิงนโยบายที่เห็นปจจุบัน  
 ภายใตกรอบของวัฒนธรรมไทยที่เนนความสัมพันธเชิงอํานาจ ผูปกครอง
จึงใชกฎหมายและดุลพินิจเชิงอํานาจ( Discretionary Power ) ขับเคล่ือนวิสัยทัศน
การพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยใหทันสมัยแบบพี่งพามาตลอดระยะเวลา
กวา 76 ป เราจึงเห็นการเปล่ียนผานของการเมืองแหงอํานาจและผลประโยชน
ระหวางกลุมนายทุน ขุนศึกและขาราชการตลอดเวลาโดยประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบ( Policy Stakeholders )ไมไดมีสวนรวมในการกําหนดการเปล่ียนแปลง
วิสัยทัศนในการบริหารและพัฒนาประเทศตลอดหลายทศวรรษของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศ 
 กระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนบริบทสําคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยแทจริงแลวเปนกระบวนการมีสวนรวมสั่งการจากผูมีอํานาจ ชนชั้น
นํากําหนดนโยบายในแนวด่ิงมากกวากระบวนการมีสวนรวมในแนวราบที่
ประชาชนคิดรวมทําในบริบทของภาคประชาชน เมื่อเปนเชนนี้นโยบายสาธารณะ
ที่ดีจึงไมสามารถเกิดไดอยางเต็มรูปแบบในโครงสรางประชาธิปไตยแนวด่ิง จะมี
แตนโยบายของชนชั้นนําหรือกลุมผลประโยชนกลุมใหญที่ใชสรรพนามวารัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้นเอง  เราจึงเห็นกระบวนการทุจริตเชิงนโยบายจากการ
คิดแนวด่ิงของกลุมผลประโยชนดังกลาวตลอดมาจนปจจุบัน 
 กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองจากภาคประชาชนจึงขาดพลังเพราะ
การจัดตั้งองคกรอิสระทางการเมืองเนนการสรรหาบุคลากร การกําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบเปนกรอบการคิดแนวด่ิงตลอด เราจึงมีแตผูทรงคุณวุฒิ
จากระบบราชการท่ีคุนเคยกับวัฒนธรรมอํานาจมาเปนผูตรวจสอบซ่ึงมีผลใหการ
ตรวจสอบขาดพลังเปนอยางย่ิง นอกจากนั้นนักการเมืองผูมีอํานาจไดเขาไป
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แทรกแซงกระบวนการสรรหากรรมการตรวจสอบในองคกรอิสระดังที่เราทราบกัน
มา ย่ิงทําใหกระบวนนี้ไมมีผลในภาคปฏิบัติ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการเมืองไทย จึงเปนการพัฒนาในกรอบ
แนวด่ิงเชิงอํานาจ ตัวอยางเชนพรรคการเมืองสวนใหญจะคัดเลือกนักการเมืองจาก
กลุมชนชั้นนํา อดีตขาราชการ กลุมอิทธิพลทองถิ่น และครอบครัวนักการเมือง
ถายทอดทายาทเปนรุนๆและผูกขาดการเมืองแบบครอบครัวและผลประโยชนสวน
ตนและพวกพอง ตัวอยางเชนนักการเมืองแบบครอบครัวที่มีอิทธิพลในจังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดบุรีรัมย เปนอาทิ 
 การเมืองไทยมาถึงจุดทางตันไมมีทางออกเพราะสาเหตุสําคัญดังกลาวมา
คือการเมืองเปนเรื่องการใชอํานาจดุลพินิจที่ขาดศีลธรรมและคุณธรรมเพื่อ
ประชาชน  การเมืองเปนเรื่องสวนตัวของนักการเมืองกําหนดนโยบายเพื่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย นําเงินงบประมาณแบงปนเพื่อผลประโยชนของกลุมชนชั้นนํา
มากกวาที่จะนําเงินภาษีประชาชนไปแกปญหาความทุกขยากของประชาชนอยาง
จริงจัง การเมืองเชิงอํานาจที่ขาดศีลธรรมมาถึงจุดวิกฤติเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ยึดอํานาจประเทศไทยจากกระบวนการเลือกตั้งที่กลาวกันวาทุจริตครั้งใหญ
ที่สุด จนพรรครัฐบาล ไทยรักไทยถูกตัดสินโดยกระบวนการตุลาการใหยุบพรรค
การเมืองและลงโทษกรรมการบริหารพรรคดังเปนที่ทราบกันทั่วไป 
 บทเรียนของการเมืองเชิงอํานาจขาดศีลธรรมคุณธรรมและการบริหารธุรกิจ
แบบ CEO ในระบบการเมืองของรัฐบาลไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนเปน
บทเรียนที่มีคาย่ิงตอการเกิดใหมของการเมืองภาคประชาชนอยางแทจริงที่นําโดย
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขับเคล่ือนยุทธศาสตรการเมืองศีลธรรมที่
พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของทานอาจารยพุทธทาสเรื่องธรรมะกับการเมือง 
ธรรมาธิปไตย การเมืองเปนหนาที่ของทุกคน เรามาใชหนี้แผนดินดวยการเสียสละ
ความสุขสวนตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและถือวาเปนการสรางบุญทํา
ความดีทดแทนคุณของแผนดินแม 

ในความเปนจริงการเมืองภาคพลเมืองไดวางตนแบบตอยอดความคิดทาน
อาจารยพุทธทาสเรื่องธรรมะกับการเมืองมานานแลวในภาคประชาชนระดับราก
แกวและภาควิชาการ ตัวแบบสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขาของศาสตราจารยนายแพทย
ประเวศ วะสีเปนกลไกสําคัญที่พยายามสรางตนแบบการเมืองภาคประชาชนจาก
กระบวนการมีสวนรวมของกลุมผลประโยชนหลักคือภาครัฐราชการ ภาควิชาการ
สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนรากแกวรวมทั้งกลุมกลุม NGO มารวมกันเพื่อ
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สรางกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีจากประชาชนตัวอยางเชนโครงการสัจจะ
วันละบาท แผนสุขภาพประชาชนของคนสงขลาเปนตน  
  
การเมืองใหมคือประชาธิปไตยศีลธรรม 
 วิกฤติ 7 ตุลาคม 2551 ทําใหอํานาจรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมถึงทางตัน 
ผูนํารัฐบาลขาดปญญาไรสติใชอํานาจและตัณหาแกปญหาการเมืองซึ่งนําไปสูการ
สูญเสียครั้งย่ิงใหญของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ตํารวจใชอาวุธหนักเขนฆา
ประชาชนอยางบาคล่ัง มีประชาชนเสียชีวิต เสียอวัยวะหล่ังเลือดบนแผนดินแมที่
ทุกคนเกิดมา ประชาชนเหลานั้นคือพลังของแผนดินเสียสละชีวิตและอวัยวะเพื่อ
แผนดินเกิดเปนการทําบุญที่ย่ิงใหญที่สุดคือการเสียสละรางกายและชีวิต เปนบุญที่
ใหญกวาการทอดกฐินหรือสรางศาลาวัด การเสียสละครั้งนี้จะตองนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงการเมืองไทยไปสูการเมืองใหมที่มีธรรมะนําการเมือง 
 ประชาธิปไตยศีลธรรมเริ่มจากการสรางวัฒนธรรมการเมืองใหม การเมือง
ของพระเจา การเมืองเพื่อประโยชนสุขของประชาชน การเมืองแบบธรรมาธิปไตย
กระบวนการขับเคล่ือนวัฒนธรรมการเมืองคุณธรรมนําโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยใชหลักธรรมะอารยะขัดขืนข้ันสูงสุด ตอตานรัฐบาลที่ขาดความชอบ
ธรรมและผูนําที่ไมมีคุณธรรม  มีแกนนําและประชาชนผูกลาหาญและเสียสละ
สูงสุดนําหนา ประชาชนทัพหลังสนับสนุน มีการส่ือสารอยางไรพรมแดนดวยขอมูล
ที่สมบูรณถึงทุกบานทุกครัวเรือนเพื่อเสริมสรางพลังของประชาชนที่รักชาติให
กลายเปนพลังของแผนดินขับเคล่ือนวัฒนธรรมการเมืองใหมที่เรียกวา “  การเมือง
ศีลธรรม  ”  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนทุกคน 
 ประชาธิปไตยศีลธรรมจึงตองมีกติกาท่ีประชาชนทุกคนมีสวนรวมใน
กระบวนการสรรหาบุคลากรทางการเมืองอยางแทจริง ดังนั้นการเขียนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจึงตองตอบคําถามนี้ได การเลือกตั้งแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงนาจะเปนจุด
นํารองการคิดแบบนี้ได  การจัดกลุมผลประโยชนใหหลากหลายมีตัวแทนที่สําคัญ
ครบทุกระดับชั้นอาชีพก็เปนกรอบท่ีดีในการสรางการเปนตัวแทนของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 นักการเมืองในกรอบการเมืองใหมจึงไมควรดํารงตําแหนงการเมืองเปน
อาชีพเชนเดียวกับอาชีพนักกฎหมาย ขาราชการ( Occupation ) แตตองเปนมือ
อาชีพ คนเกงที่เสียสละ( Professional ) เขามารับใชบานเมืองชั่วคราวสลับภารกิจ
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ผลัดเปล่ียนกันทํางานมาทําหนาท่ี ใชหนี้แผนดินและมาทําบุญใหกับประชาชนผู
ยากไรและตองการความชวยเหลือ การเมืองศีลธรรมจึงเปนการเมืองใหมที่
นักการเมืองคือผูกลาและเสียสละเขามาดูและจัดสรรเงินภาษีของประชาชนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ 
 นักการเมืองคือทรัพยากรบุคคลจากหลายอาชีพและผลประโยชนแตทุกคน
ตองเปนผูมีความรู คุณธรรมและความกลาหาญเสียสละความสุขสวนตนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ทานอาจารยพุทธทาสสอนวา ขอใหเปนคนดีก็เพียงพอแลว 
นักการเมืองจึงตองเปนนักการเมืองของพระเจาเปนผูมีคุณธรรมจึงมาจากระบบใด
ก็ไดเพราะแนนอนวาคนดีมีคุณธรรมทุกคนจะตองเขาไปนําการเมืองเพื่อจัดสรร
ทรัพยากรของแผนดินทําประโยชนสุขใหเกิดข้ึนกับเพื่อนรวมชาติทุกคนแนนอน 


