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สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม  พระราชทานเพลิงศพ  นายผาสุก  อารยางกูร  
ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ลนเกลาลนกระหมอม เปน
เกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได 

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ        
นายผาสุก  อารยางกูร  ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ  คง
จะมีความปลาบปล้ืมซาบซึ้งเปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ไดรับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต 

 ข าพระ พุทธ เจ าผู เ ป นบุตร  ธิดา  และหลานๆ  ขอ
พระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท  ดวย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อยางหาที่ สุดมิได  และจะ
เทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม  เปนสรรพสิริมงคลแก
ขาพระพุทธเจา  และวงศตระกูลตลอดไป 

ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า  ครอบครัวอารยางกูร



 



 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม  พระราชทานเพลิงศพ  นางรัศมี  อารยางกูร  
ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ลนเกลาลนกระหมอม เปน
เกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยางหาที่สุดมิได 

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ      
นางรัศมี  อารยางกูร  ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ  คงจะ
มีความปลาบปล้ืมซาบซึ้งเปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณที่
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ประวัติ 

นายผาสุก  อารยางกูร 

๑. ประวัติสวนตัว    
ชื่อ-นามสกุล:    นายผาสุก  อารยางกูร 
เกิด:  วันที่  ๒๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๗๔  (ทะเบียน ๒๔๗๕) 
สัญชาติ:   ไทย     
ศาสนา:   พุทธ   
อาชีพ:   รับราชการ-รับบํานาญ-เกษตรกร 
ชื่อบิดา:   นายสําราญ  อาชีพ  คาขาย [ถึงแกกรรมแลว เมื่อ ๕ ก.พ. ๒๕๓๕] 

(บุตรของ นายเกยีหยู – นางคง   แซเฮง)  
ชื่อมารดา:   นางชุนกี  อาชีพ  คาขาย [ถึงแกกรรมแลว เมื่อ  ๑๔  ก.ค.  ๒๕๓๐] 

(บุตรของ นายตัง – นางแกว   แซเตีย) 

ชื่อพี่น้องร่วมบิดามารดา: 
๑. นายแพทยเกษม  อารยางกูร (เกิด วันจันทรท่ี ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ 
ถึงแกกรรมเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

๒. นายผาสุก  อารยางกูร   (เกิด  วันศุกรท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๗๔     
ถึงแกกรรมเมื่อ ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖) 

๓. นายสรรค  อารยางกูร  (เกิด  วันศุกร ท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๗๗            
ถึงแกกรรมเมื่อ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๔. เด็กหญิงธิดา  (เกิด  พ.ศ. ๒๔๗๙  ถึงแกกรรมเมื่ออายุ  ๑  ป) 
๕. ทันตแพทยเอนก  อารยางกูร (เกิด วันจันทรท่ี  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๐) 
๖. พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) (เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค. พ.ศ. ๒๔๘๑)  
๗. นางสาวกานดา  อารยางกูร (เกิด วันจันทรท่ี  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๘๓) 
๘. นางบุบผา   คณิตกุล  (เกิด วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๔) 
๙. นางจิตรา  วัชระบุศราคํา (เกิด วันอังคารที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๗        
ถึงแกกรรม  วันศุกรที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗) 
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ช่ือภรรยา:   นางรัศมี อารยางกูร (เง็กลั้ง นาคใหม) (เกิด วันศุกรที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๘๓) 
 บุตรของ  นายกีหยู – นางพร  แซอ๊ึง 

ช่ือบุตร-ธิดา:   
๑. นางสาวสายฝน  อารยางกูร (เกิด วันพุธท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๓) 
  จบ  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
  สมรสกับ  นายอิทธิเดชน   หัมพานนท   
 มีบุตร ๑ คน  คือ นายธรรมากร  อารยางกูร  (แบงก) 
๒. นายปรัชญา  อารยางกูร (เกิด วันอังคารท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๕) 
  จบ  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 สมรสกับ นางสาวศุภวรรณ  อุไรลักษณ   
๓. นางสาวทิพา  อารยางกูร (เกิด วันเสารท่ี  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๖)   
  จบ  บริหารธุรกิจบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๔. นายธันวา  อารยางกูร (เกิด วันพุธที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗) 
  จบ  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 สมรสกับ นางสาวกัลยา  นาสมวา     
 มีบุตร ๒ คน  คือ  ๑. นางสาวธัญญา     อารยางกูร  (ขาวฟาง) 
   ๒. นางสาวธัญทิพย   อารยางกูร  (ขาวทิพย) 

ภูมิลําเนา:  เกิดที่  บานตลาดศรีประจันต  ต.ศรีประจันต  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาคกลาง):  บานเลขที่ ๙๕/๑๕๙  หมูบานรุงเรืองนิเวศน หมูท่ี ๕  ต.ปาก

เกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาคอีสาน):  บานเลขท่ี ๑๕๐ หมูท่ี ๖  บานหนองแขพัฒนา  ตําบลบึงงาม  

อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๒๑๐ 

๒. การศึกษา ฝกอบรม และดูงาน  
ประถมศึกษา ที่ ร.ร.ชัยศรีประชาราษฎร  มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ี ร.ร.บํารงวุฒิราษฎร  
ม.ปลาย  ที่ ร.ร.มัธยมวัดบวรนิเวศ  เตรียมอุดมศึกษา ท่ี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
วุฒิ:  น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)   
 พบ.ม. (พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

การฝึกอบรมและดูงาน:  นักเรียนนายอําเภอรุนที่ ๒๕  ดูงานการปกครองในประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร 
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๓. ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๕   ตําแหนงเสมียนพนักงาน  ท่ีทําการสหกรณอําเภอ ศรีประจันต  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. ๒๕๐๖          ตําแหน งพนักงานสหกรณตรี   ท่ี ทําการสหกรณจั งห วัด

กาญจนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙ ตํ า แ ห น ง ป ร ะ จํ า แ ผ น ก   สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒   ตําแหนงปลัดอําเภอตรี  อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖   ตําแหนงประจําแผนก  กองราชการสวนทองถ่ิน  กรมการปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘   ตําแหนงปลัดอําเภอโท  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑   ตําแหนงนักวิชาการปกครอง  กองวิชาการ  กรมการปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓   ตําแหนงปลัดอําเภอ (อาวุโส) อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕   ตําแหนงหัวหนาฝายติดตามและประเมินผล  กองวิชาการ  

กรมการปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘  ตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและเผยแพรวิชาการ  กองวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๒๙             ตําแหนงวิทยากร  ฝายฝกอบรม  วิทยาลัยการปกครอง  กรมการ

ปกครอง 
๕  ต.ค. ๒๕๒๙ 
 -๒ ธ.ค. ๒๕๓๓   ตําแหนงนายอําเภอเมืองสรวง  จังหวัดรอยเอ็ด 
๓  ธ.ค. ๒๕๓๓ 
 -๑๐ พ.ย. ๒๕๓๔   ตําแหนงนายอําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
๑๑ พ.ย. ๒๕๓๔ 
 -๓๐ เม.ย. ๒๕๓๕  ตําแหนงนายอําเภอหนองพอก ระดับ ๗ ขั้น ๑๗,๑๕๐ บาท 
๑  พ.ค. ๒๕๓๕ 
 -๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕   ตําแหนงนายอําเภอหนองพอก ระดับ ๘ ขั้น ๒๐,๕๘๐ บาท 
๑  ต.ค. ๒๕๓๕   
 - เปนตนไป   ขาราชการบํานาญ 



 

ประวัติ 

นางรัศมี  อารยางกรู 

นางรัศมี อารยางกูร (เง็กลั้ง นาคใหม) เกิดวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๘๓ ท่ี
บานตลาดศรีประจันต  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี  เปนบุตรนายกีหยู  แซอ๊ึง  
กับนางพร นาคใหม  มีพี่นองรวม ๑๐ คน  ดังนี้ 

๑. นางเง็กเล้ียง    แซอึ๊ง   (เสียชีวิต) 
๒. นางเง็กไน       แซอึ๊ง 
๓. นายชุนเลง      แซอึ๊ง   (เสียชีวิต)) 
๔. นายเพิ่มศักดิ์   นาคใหม 
๕. นางนิภา          มุสิเกตุ  (เสียชีวิต) 
๖. นางรัศมี          อารยางกูร  (ผูวายชนม) 
๗. นางเง็กฮวย      ศุภวิรัตนบัญชา 
๘. นายเกรียงศักดิ์   นาคใหม 
๙. นายเวโรจน       นาคใหม 

๑๐. นางสุพัตรา      นาคใหม 

ประวัติการศึกษา  
 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ปที่ ๔ จากโรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร 
(วัดยาง) อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี 

ประวัติความเจ็บปวย  
-  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ประสบอุบัติเหตุไฟลวกบริเวณตนขาขวา รักษาตัว 
ณ วชิรพยาบาล (คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) 
เปนเวลากวา ๕ เดือน ขณะกําลังต้ังทองบุตรชายคนสุดทอง 



 

จ 

-  ๕ เมษายน ๒๕๓๔ แพทยตรวจพบกอนเนื้องอกในมดลูก และทําการผาตัด 

-  ป พ.ศ. ๒๕๔๕ แพทยตรวจพบอาการของโรคความดันโลหิตสูง จึงรักษาตอเน่ือง
เรื่อยมา 

-  ป  พ .ศ .๒๕๕๒  ทีมแพทยโรงพยาบาลศรีนครินทร  (คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน) ตรวจพบโรคมะเร็งตอมไธรอยด ลุกลามไปยังตอม
นํ้าเหลืองใกลเคียง จึงไดทําการผาตัดรวมกับการกลืนแรกัมมันตรังสี และรักษา
ติดตามผลเร่ือยมา จนป ๒๕๕๔ ไดตามคูสมรสมาพักท่ีบานในอําเภอปากเกร็ด 
จึงไมไดรักษาตอเน่ืองอีก และอยูเปนปกติสุขเรื่อยมา 

-  ป พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือนเมษายน X-ray พบจุดผิดปกติท่ีปอดดานซาย แพทยผูรักษา
แจงใหทําการรักษาดวยการกลืนแรกัมมันตรังสีอีกคร้ัง แตผูปวยปฏิเสธการรักษา
โดยหวังใหเปนไปตามธรรมชาติของโรค  

  เดือนกันยายน เริ่มมีอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย จึงนําสงโรงพยาบาล 
แพทยตรวจพบวาความเขมขนของเลือดต่ํา ทําใหซีด จึงใหนอนพักรักษา ณ 
โรงพยาบาลชลประทาน  ( ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และพิจารณาใหเลือดทดแทน และทําการสวน
กลองที่ลําไสใหญ พบติ่งเนื้อ จึงตัดออก และสงพิสูจน ผลออกมาไมใชเน้ือราย 
และอาการดีขึ้นตามลําดับ จนแพทยพิจารณาใหกลับบานได  

  แตกลับพบกอนเน้ือขนาดปลายนิ้วกอยที่เพดานปาก แพทยจึงตัดสงตรวจ
อีก  และพบจุดเล็กๆ ที่ล้ินอีกหลายจุด แพทยพิจารณาวาไมรายแรงจึงใหกลับ
บาน และนัดฟงผลอีก ๑ สัปดาห  ผลปรากฏวาไมเปนเน้ือราย แตเน้ือน้ีพัฒนา
เร็วมากจนเปนปญหาตอการรับประทานอาหาร และการสนทนา และออนเพลีย
ลงตามลําดับ   

  วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ไปพบแพทยตามนัด แพทยพิจารณาพบวากอนใน
ปากและลําคอ มีขนาดใหญมาก อาจเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ จึงให
นอนพักรักษาในโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมผาตัดในวันที่ ๘ พฤศจิกายน อาการ
โดยรวมในชวงน้ียังทรงตัว เพราะไดรับสารอาหารเหลวทางสายยาง  การผาตัด
เปนไปดวยความเรียบรอย  



 

ฉ 

  แพทยแจงผล X-ray คอมพิวเตอร ท่ีปอด พบวามีกอนเน้ือขนาด ๑๐ 
เซนติเมตร และมีของเหลวอีกจํานวนมากในปอดดายซาย พรอมกับมีกอนเนื้อ
ขนาด ๓ เซนติเมตร อยูในปอดดานขวา ท่ีพรอมพัฒนา เพราะมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน และยังพบการกระจายตัวของเซลลกอนเนื้อน้ีไปยังตับ มาม ตอม
หมวกไต และพบกอนคลําไดใตผิวหนังอีกหลายแหง  

  แพทย จึ ง ได ป รึ กษาญา ติ เ พ่ื อ เ ป ล่ี ยนแผนกา ร รั กษา เป น ระบบ
ประคับประคอง เพราะอาการลุกลามเกินกวาจะเยียวยาใหหายเปนปกติ และ
ผูปวยประสงคปฏิเสธการชวยชีวิต  อาการเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แพทยลง
ความเห็นวาทางเดินหายใจเร่ิมตีบตัน จึงใหยาขยายหลอดลมตามอาการจน
รางกายเร่ิมปฏิเสธ ดวยความออนแอจากโรค 

 อาการทรุดลงตามลําดับ และเสียชีวิตลงอยางสงบ ดวยภาวะกอนในปอด ใน
วันอาทิตยที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๒ ปวอก เวลา ๒๓.๐๐ น. 
สิริอายุ ๗๖ ป ๑ เดือน ๙ วัน 



 

ปรารภ 

ในบรรดาพ่ีนอง คุณพี่ผาสุก อารยางกูร นําครอบครัวไปอยูในถ่ินหางไกล และใน
วิถีของราชการ ไดยายถ่ินบอย จนสุดทาย ในบ้ันปลายชีวิต หลังจากเกษียณอายุราชการ
แลว ไดมีชีวิตอยางสงบอยูกับธรรมชาติในถ่ินปาเขาพงไพร พรอมดวยคุณรัศมี และ
ลูกหลาน อยางยาวนานประมาณ ๒๐ ป แมจะแข็งแรงสดชื่นราเริงอยูในส่ิงแวดลอมท่ี
รื่นรมย แตเม่ือถึงวัยชรา โรคาพาธก็เบียดเบียนครอบงํา จนเปนเหตุใหทานถึงแกกรรม
จากไปใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เม่ือมีอายุได ๘๒ ป และตอมา คูชีวิตของทาน คือคุณรัศมี        
อารยางกูร ซ่ึงมีโรคท่ีเคยผาตัดเม่ือนานแลว ก็ไดถึงมรณกรรมเม่ือวันท่ี ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 

ในหนังสือเลมนี้ มีคําเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวของทานผูวายชนม 
ตามท่ีคุณยายไดใหสัมภาษณแกหลานแบงก พรอมกันน้ัน กวางออกไป ไดถือโอกาสโยง
เร่ืองราวในชีวิตของคุณพี่ผาสุกออกไปสัมพันธกับภูมิหลังของทองถ่ินและวงศตระกูล 
จนถึงความเปนไปในสังคมแหงยุคสมัย โดยต้ังเปนเร่ืองซ่ึงใชเปนช่ือหนังสือวา มองความ
เป็นไปของสังคมไทย ในความเป็นมาของครอบครัวหนึ่ง และเน่ืองจากเปนหนังสือวา
ดวยเรื่องราวในชีวิตของทานผูจากไป จึงไดนําคําอาลัย-รําลึก ของทานท่ีเคารพรักนับถือ 
นองๆ ลูกๆ เขย-สะใภ และหลานท้ังหลายมารวมไว 

พรอมกันน้ัน ในงานพระราชทานเพลิงศพอันสําคัญ เห็นควรพิมพหนังสือหลัก 
ธรรม-วิชาความรู เปนอีกเลมหน่ึงคูไว ในการน้ี ยามท่ีเรงดวน อาผา (คุณบุบผา คณิตกุล) 
ไดใสใจชวยงานเต็มท่ี พรอมดวย “จูน” และ “จอย” ซ่ึงตองเดินทางไกลพากันไปๆ หนังสือ
เลมหลังน้ี อาตมาอัตคัดเวลานัก ดร. “จอย” เสนอใหพิมพเร่ืองจําพวกการเมืองการ
ปกครอง เพราะคุณพี่ผาสุกเปนนักปกครอง หนังสือในหมวดนี้มีมากมาย จึงขอใหคณะชวย
เลือกจากหนังสือ ๒๐ เลม ดร. “จอย” ก็สละเวลารีบเลือกแจงไป ไดเรื่องพอพิมพเปนเลม
ท่ีไมใหญเกินควร โดยตั้งช่ือรวมวา การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด แลวพระครูวินัยธร       
(ชัยยศ พุทฺธิวโร) ไดชวยออกแบบปกใหท้ังสองเลม และเน่ืองจากอาตมาอยูในถ่ินหางไกล 
พระพงศธรณ เกตุาโณ ไดรับภาระชวยติดตอส่ือสารในระบบของยุคสมัยใหท้ังหมด 

ขอกุศล มีธรรมทานบุญกิริยาเปนอาทิ ท่ีญาติมิตรลูกหลานไดบําเพ็ญอุทิศ จงสัมฤทธ์ิ
ผลอํานวยประโยชนสุข แก (อดีต) นายอําเภอ ผาสุก อารยางกูร และนางรัศมี อารยางกูร 
เก้ือหนุนความเจริญธรรมเจริญปญญาแกมหาชน ในนามของทานผูวายชนมยืนนานสืบไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙



 

สารบญั 

ปรารภ  ก 
การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด  ๑ 
เบื่อการเมือง: เร่ืองขุนใจกอนเลือกตั้ง  ๑ 
เบื่อการเมืองนักหนา อยากปดหูปดตาเสียเลย  ๒ 
จะแกการเมืองไมดี หนีไมพนตองทําคนใหพัฒนา  ๕ 
จะกาบัตรกาเบอรเลือกต้ัง กาหัวใจตัวเองกอน วาเอา "ธนะ" หรือเอา "ธัมมะ" ๑๐ 
แมสภาพจะไมเอ้ือ กําลังจะไมพอ ก็ไมทอ ไมอับจนหนทาง  ๑๓ 
เมื่อกระแสใหญไหลลง คนที่แกไขตองจับหลักใหได  ๑๖ 
คนท่ีกลาและเกงจริง คือชนะไดโดยไมตองใชวิธีรุนแรง  ๑๙ 

มองใหลึก นึกใหไกล  ๒๔ 
(บทเรียน หรือ บทเลียน ในการพัฒนาประชาธิปไตย)   

ข้อคิดจากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ๒๕๓๕   
ขอถาม ๑๐ ขอ (แยกย่อย ๒๔ คําถาม)  ๒๔-๔๙ 
๑. การเสียสัจจะเพ่ือสวนรวม มีความผิดไหม? 
๒. การพูดเท็จเพ่ือประโยชนสวนรวม ควรหรือไม?  
๓. จะใหอภัยอยางไร จึงจะเกิดประโยชนแกบุคคลและสวนรวมได? 
๔. อดอาหารประทวง เปนการรักษาชีวิตเพ่ือรักษาธรรมหรือไม? 
๕. การสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมะ มมีมุมองและแงท่ีจะตองพิจารณาอยางไร? 
๖. ใชความรุนแรงเพราะความจําเปน จะไดหรือไม? 
๗. ขาวสารมากมาย จะเช่ือฝายไหนดี? 
๘. จะแกไขใจลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว ไดอยางไร? 
๙. ผูปกครองควรจะไดขอคิดอะไรบาง จากเหตุการณนี?้ 
๑๐. ขอคิดหรอืภาพสะทอนจากเหตุการณ แสดงสภาพอะไรของสังคมนี้ท่ีควรแกไข? 



 
ค 

 

  

รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพื่อโลก ๕๐ 

ความสําเร็จท้ังหลาย จะไดมาโดยงายก็หาไม ๕๐ 

ความสําเร็จของผูนําท่ีย่ิงใหญ  
   คือพาคนชนะความยากไปถึงความสาํเร็จทีส่รางสรรค ๕๑ 

รัฐศาสตรบอกชื่อตัว วาติดกรอบรัฐ  
   ข้ึนไปยันเพดานชาติ วิ่งตามลทัธศิาสนอุดมการณ ๕๓ 

แนวคิดทางรัฐศาสตรท่ัวไป 
   ยากจะพนการใหตนย่ิงใหญบนความยอยยับของคนอ่ืน ๕๖ 

จากรัฐศาสตรเพื่อชาติ กาวใหมขึ้นไปสูรัฐศาสตรเพื่อโลก ๕๗ 

ถาจะนําโลกขึ้นไปสูความพนปญหา 
   ตองมีความเขมแข็งทางปญญาเหนือกวาผูท่ีชนะการแขงขัน ๖๐ 

พระสงฆตองเปนกัลยาณมิตรหลักของชาวบาน 
   ตองฉุดสังคมไทยขึ้นจากความประมาทมัวเมาใหได ๖๓ 

เสรภีาพที่เลือ่นลอยไมรูจุดหมาย 
   ทําลายประชาธิปไตยของคนท่ีไรการศึกษา ๖๕ 

ประชาธิปไตยไมสําเร็จแคเสียงขางมากเปนใหญ 
   ประชาธิปไตยสัมฤทธ์ิเมื่อการศึกษาไดพัฒนาคนสวนใหญ ๖๗ 

ถาคนไทยมีจิตใจใหญกวางเปนชาวพทุธถึงขั้น   
   ก็จะไปถึงจุดหมายใหญแหงการสรางสรรคโลกท่ีสันติสุข ๖๙ 



 
ง 

 

  

สลายความขัดแยง เขมแขง็ดวยปญญา ๗๑ 

๑. ขัดแยง้เป็น ให้ได้เห็นประโยชน ์................................................. ๗๑ 
ความวิเศษของมนุษย อยูท่ีไมตองเปนทาสของความขัดแยง .................  ๗๑ 

ทําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน .................................................  ๗๓ 

จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง ....................  ๗๔ 

ไทยดีดานวัฒนธรรมเมตตา แตดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา 
อเมริกันดอยดาน...เมตตา แตดีดาน...แสวงปญญา ............................  ๗๕ 

ไทยมัวตามฝร่ัง ระวังจะเสียสอง .........................................................  ๗๗ 

๒.จะเอาแค่ประนีประนอม  
 หรือไปให้ถึงความสอดคล้องสามัคคี ........................................... ๗๙ 
ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง 
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม ....................................  ๗๙ 

ในระบบประนีประนอม 
จริยธรรมเปนปฏิบัติการดวยความฝนใจ .........................................  ๘๑ 

จริยธรรมท่ีแท 
คือ ปฏิบัติการแหงการพัฒนาความสุข ...........................................  ๘๒ 

ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝรั่งอยางรูเทาทัน ...................................  ๘๔ 

ถาจะรูจักฝรั่งจริง 
ตองมองใหถึงรากฐานในภูมหิลังของเขา .........................................  ๘๖ 

ไทยวา อยูน่ีดี “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” 
อเมริกันวา อยูนี่ไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน” .................  ๘๙ 

มีจุดหมายใหญท่ีทุกคนไดรวมกัน 
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายท่ีขัดกัน ............................  ๙๒ 



 
จ 

 

  

๓.ปฏิบัติการแก้ปัญหา ในระบบองค์รวม .............................. ๙๕ 
ปฏิบัติการของมนุษยจะไดผลจริง ตองต้ังอยูบนฐานของความจริง 
และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ ......................... ๙๕ 

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ 
รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ ........................ ๙๗ 

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเรื่องศาสนา 
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง ...................................... ๙๙ 

พวกอารยธรรมที่เจริญมา ฟองตัวเองวา 
เปนอารยธรรมที่กอ ไมใชแกปญหา ........................................ ๑๐๑ 

จริงใจและเปดใจที่เมตตา 
แตตองดําเนินการดวยปญญา ............................................... ๑๐๓ 

ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นท้ังระบบ ........................... ๑๐๕ 

รูจักอเมริกาไมใชแคใชแคมีผลิตภัณฑเทคโนโลยีของเขา 
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของอเมริกัน ......................... ๑๐๖ 

เวรระงับดวยการไมจองเวร น้ันจริงแท 
แตตองศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร ....................... ๑๐๙ 

คนไทยมีคุณสมบัติพิเศษที่นาสังเกตนาศึกษา 
ในทางของการแกปญหาความขัดแยงในโลก ........................... ๑๑๑ 



 
ฉ 

 

  

ภาวะผูนํา ................................................................ ๑๑๔ 

อารัมภ ๑๑๔ 
ผู้นํา   มีความหมายอยางไร ๑๑๕ 

ผู้นําสูงสุด   นําเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย ๑๑๗ 

ผู้นํา   มาประสานใหพากันไป ๑๑๙ 

ผู้นํา   ประสานคนภายในดุลยภาพแหงธรรม ๑๒๑ 

ผู้นําที่ดี   ไดทั้งคนไดทั้งงานโดยไมเสียหลักการ ๑๒๔ 

ผู้นําที่แท้   เปนส่ือที่แสดงตัวของธรรม ๑๒๖ 

ผู้นํา   ส่ือสารใหผูโดยสารรูเหน็ทางสวางตา สวางใจไปดวยกัน ๑๒๗ 

ผู้นํา   พัฒนาความตองการของคน ๑๒๙ 

ผู้นํา   รูทั้งเจ็ดดาน ซึ่งทําใหพรอมทีจ่ะจัดการ ๑๓๐ 

ผู้นําท่ียิ่งใหญ่  มองกวาง คิดไกล ใฝสูง ๑๓๓   



 
ช 

 

  

การสรางสรรคประชาธิปไตย  ๑๓๗ 
นําเรื่อง   ๑๓๗ 

ทําบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตย   ๑๓๘ 

๑. ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่าง แต่ต้องมีเนื้อใน  ๑๔๑ 
รูปแบบก็เหมาะ เนื้อในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยท่ีดี   ๑๔๑ 

ถึงมีเสรภีาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย   ๑๔๓ 

มีเสรภีาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล   ๑๔๘ 

สิทธิตองมากับหนาที่   ๑๔๙ 

เสรภีาพตองมากับความรับผิดชอบ   ๑๕๒ 

มีเสรภีาพท้ังภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ   ๑๕๕ 

เสรภีาพท่ีเปนฐานของปญญา คือธงนําหนาของประชาธิปไตย  ๑๕๙ 

๒. ประชาธิปไตย จะเป็นจริงเมื่อผู้ใช้อํานาจเป็นธรรมาธิปไตย  ๑๖๓ 
ถาจะเปนประชาธิปไตย ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม  ๑๖๓ 

ประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์ ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย   ๑๖๘ 

จะเรียกรองประชาธิปไตย  ตองเรียกรองใหสรางสรรค   ๑๗๑ 

๓. ประชาธิปไตย จะยืนยงต้องครบสามหลักใหญ่   ๑๗๔ 
ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ   ๑๗๔ 

ปญหาเสรภีาพและความเสมอภาคไมมีวนัหมด ถาไมมภีราดรภาพ  ๑๗๗ 

ปญหาสุดทาย ที่เปนบทพิสูจนมนุษยชาติ   ๑๘๐ 

สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ   ๑๘๓ 
สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตร ี 
 เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี   ๑๘๔ 



 
ซ 

 

  

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ  
 เอกภาพของสังคมก็สมัฤทธิ์ จิตบุคคลก็เปนสุข   ๑๘๖ 
ความเสมอภาคพ้ืนฐาน  
 คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา   ๑๘๘ 
ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล                                  
 แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน ๑๙๑ 

ผนวก: Americanism   ๑๙๖ 

ประเทศเปนประชาธิปไตยไมได  
ถาประชาชนไมเปนธรรมาธิปไตย  ๑๙๗ 

ปญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย คือ                             
ทําอยางไรจะใหประชาชนตองการประชาธิปไตย   ๑๙๘ 

คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน   ๑๙๙ 
ประชาชนปกครอง คือประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ   ๒๐๐ 
เสียงขางมากตัดสินความตองการได แตไมอาจตดัสนิความจริง  ๒๐๑ 
ประชาชนจะตัดสินใจถกูดี ประชาชนตองมีการศึกษา   ๒๐๒ 
หน่ึงบัณฑิต ดีกวาพันพาล 

แตประชาธปิไตยตองการใหท้ังพนัเปนบัณฑิต   ๒๐๓ 
ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ   ๒๐๕ 
จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมีการศึกษา   ๒๐๖ 
อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง   ๒๐๗ 
ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม คือ ธรรมาธิปไตย   ๒๐๘ 
พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง   ๒๐๙ 
ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยท่ีดี    ๒๑๐ 
ธรรมาธิปไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครั้งสาํคัญในวันเลือกต้ัง  ๒๑๒ 



 
ฌ 

 

  

ผนวก:  
วิสาขทศัน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท  ๒๑๕ 

ชาวพุทธท่ีดแีท ไมคิดดีอยูแคตัว  
   แตตองเดินหนาสามคัคี หนุนการทําดีไปดวยกัน ๒๑๖ 

วัดท่ีดี  
   ท้ังเปนทัศนีย และรื่นรมรมณีย ๒๑๗ 

พระสงฆท่ีด ี
   เปนมโนภาวนีย หรืออยางนอย ตองเปนปสาทนีย ๒๑๘ 

ลําดับขั้นความสําคัญ ของวันสําคัญ ๒๒๐ 

วันวิสาขบูชาสําคัญ ที่เปนวันเกิด ๓ อยาง ๒๒๒ 

โพธิญาณที่เปนแกนของวิสาขบูชา 
   สอนใจมิใหระยอตอความยากแหงการลุถึงความสําเร็จ ๒๒๓ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาวาง 
  

 



 

เบื่อการเมือง: 
เร่ืองขุ่นใจก่อนเลือกต้ัง 

- ขอใหพระบอกวิธีทําใจ - 

วันท่ี ๒๓ ธันวาคมท่ีจะถึงนี้ จะมีการเลือกต้ังเกิดขึ้นอีกคร้ังหนึ่งในประเทศไทย 
หลังจากผานการปฎิวัติรัฐประหารเม่ือ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙  

ประชาชนสวนหน่ึงมองการเมืองแลวมีความรูสึกไมสบายใจกับสถานการณ
การเมือง  ซ่ึง มีทีทาวาจะไม เปนความหวัง  ในการสรางสังคมไทยใหมีความ
เจริญกาวหนา หากเปนเร่ืองนาวิตกอยางยิ่งท่ีนักการเมืองกลุมเดิมๆ หนาเดิมๆ ที่เคยมี
ประวัติไมดีไมงาม กําลังจะกลับมามีบทบาทที่นาหวาดหวั่นวา จะทําใหพวกเขากลับมา
มีอํานาจ และจะนําพาบานเมืองไปสูวิกฤต ซ้ํารอยเดิม  

อีกทั้งเม่ือมีการทําโพลในเร่ืองการเลือกต้ังคร้ังใหม เอแบคโพลระบุวา  มี
ประชาชนท่ียินดีซื้อเสียง ถามีคนซื้อ ก็จะขายเสียงให เปอรเซนตสูงถึง ๖๐%  

ดวยเหตุน้ี คณะบุคคลท่ีมีความวิตกในเร่ืองดังกลาว∗ จึงไดไปปรึกษาพระเดช
พระคุณ ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่วัดญาณเวศกวัน วาใน
สภาพบานเมืองอยางน้ี ควรทําใจอยางไร  

                                                                                                     
∗  คณะมาสนทนาเมื่อวันพุธท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอบอกนามแคอยางกันเอง ไดแก คุณหมอดํารงค   

คุณสุรเดช คุณนริศ คุณแอน คุณโสมยวสี และบิดา; พิมพครั้งแรก ในมงคลวารครบรอบปแหงอายุของ 
พลโท นายแพทย ดํารงค - คุณนงเยาว ธนะชานันท ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ 



 

๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

เบ่ือการเมืองนักหนา  
อยากปดหูปดตาเสียเลย 

ผูถาม: เนื่องจากเหตุการณบานเมืองปจจุบันมีความนากลัว วิธีที่กระผมเลือก
กระทําก็คือ ไมดูทีวี ไมอานหนังสือพิมพ ไมอยากเห็นหนานักการเมืองบางคนที่มี
ประวัติไมดี แลวผมก็ไปอยูพัทยา เพ่ือหนีจากเร่ืองราวเหลาน้ี  

ทีน้ี เม่ือไดรูขาวเรื่องพระเจาอยูหัวทรงพระประชวร ก็รีบเปดดูขาวทีวี ดูขาว
เก่ียวกับอาการประชวร ก็เห็นพวกนักการเมืองพากันมาถวายพระพรท่ีศิริราช ผมรูสึก
เศราวา ประเทศชาติของเราจะไปรอดละหรือ ผมคิดวาคนอื่นที่รูสึกอยางผมก็คงมี
มากมาย แลวเราจะทําอยางไรกันดี ทําวิธีแบบผม คือ ปดหู ปดตา ไมรับรูอะไร ตัดทิ้ง 
ปดประตูเสียเลย  

ผมเคยกราบเรียนเลาใหทานอาจารยฟง ทานบอกวา ทําอยางนี้ไมถูก ผมจึง
อยากจะกราบเรียนถามวา วิธีที่ถูกคืออยางไร เราจะชวยเหลือสังคมอยางไรใน
สถานการณแบบน้ี 

พระ: น่ีมาถามพระท่ีหางไกล ไมใสใจการเมือง ตองบอกไวกอนวา เร่ืองการเมืองน่ี 
พระไมยุงดวยนะ แตพระตองพูดนะ เร่ืองธรรมะ/ธัมมะสําหรับการเมือง สําหรับคราวน้ี 
ดูเหมือนจะเปนการชวยแกปญหาของคนที่มีความทุกขเพราะการเมือง 

ทีน้ี ท่ีพูดมาน้ันก็เปนการแสดงความเบ่ือหนายตอนักการเมือง แลวก็เลยพลอย
เบื่อการเมืองคลุมไปหมดเลย  

และท่ีสําคัญ การเมืองในที่น้ีก็เปนเร่ืองของประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น ที่วาเบื่อ
การเมืองก็เหมือนกับบอกดวยวาเบื่อระอาประชาธิปไตยของบานเมืองน้ี เปนความเบื่อ
อยางที่พูดไดวาเต็มประดา ถึงขนาดจะปดหูปดตา ไมอยากเห็น ไมอยากไดยิน เทากับ
ตัดความมีสวนรวมท้ิงไปเลย ถาถึงขั้นนี้ ก็เห็นจะเตรียมชี้ชะตาประชาธิปไตยของ
เมืองไทยไดแลว  

ในเร่ืองท่ีถามนั้น ก็ตองมองเปนขั้นๆ ไป การที่จะไมยอมรับรู ปดหูปดตาไปเลย ก็
หนักไปหนอย อาจถือวาสุดโตงไปขางหน่ึง  



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๓ 

 

แตถาเราจะติดตามเร่ืองเอาจริงเอาจังหนักไป จนกระท่ังเสียการเสียงานของเรา 
ใจไมอยูกับงาน ก็สุดโตงไปอีกขางหน่ึง  

ความพอดีอยูท่ีไหน? สําหรับคนทั่วไป คือไมใชคนที่มีหนาที่ หรือเอาใจใสเร่ือง
นั้นโดยเฉพาะ  ความรู เ ร่ืองราวที่ เปนสภาพแวดลอม  ก็จํา เปน  น่ี เรามองใน
ระดับประเทศชาติสังคมทั้งหมด  

ลองมองงายๆ ถาเราไปอยูในสถานท่ีแหงหนึ่ง หรือเราตองไปพักที่ไหนสักแหง
หน่ึง เราก็นาจะตองรูสภาพแวดลอมที่น่ันวาเปนอยางไร รูจักบริเวณน้ันวาปลอดภัย
ไหม ทางหนีทีไลเปนอยางไร มีอะไรที่เปนขอมูลท่ัวไปพอใหทราบไว เพ่ือวาเราจะอยูได
โดยมีความสบายใจพอสมควร อยางนอยในแงความม่ันคงปลอดภัยของตัวเราเอง  

อันนี้อาตมาคิดวา มันก็คลายๆ กันนั่นแหละ น่ีมองในแงกวางออกไปเปน
ประเทศชาติ 

สังคมนี้ ก็เปนส่ิงที่แวดลอมเราอยู มีอะไรเกิดขึ้น ก็ตองกระทบตัวเรา กระทบคน
ที่เรารัก กระทบคนและกิจการท่ีเรารับผิดชอบ เราจึงตองรูไว พอใหมองอะไรๆ ออกบาง 
พอจะวางตัวไดในสถานการณที่เปนไป อยางนอยในจิตใจก็พอจะมีความรูสึกม่ันคง
ปลอดภัยพอสมควร มิฉะน้ัน ความไมรูน้ี มันจะทําใหเราปรับตัวไมไดทันการณ แลวก็
จะมองจะคิดอะไรไมออก เพราะไมมีขอมูลที่จะเอามาใชในการพิจารณา คือเอาแคพอ
รูทันวาอะไรเปนอะไร เอาแคนั้นพอ  

เหมือนอยางขาวการบานการเมืองที่เปนไปอยู มีอะไรเกิดขึ้น ในฐานะชาวบาน
หรือคนท่ัวไปท่ีอยูในสังคมน้ี เราก็ควรรูวา ขณะน้ีบานเมืองอยูในสถานการณอยางนี้นะ 
เปนหัวเล้ียวหัวตอจะมีการเลือกต้ังใหม สภาพการเลือกต้ังยังไมม่ันคงแนนอน พรรค
การเมืองตางๆ มีเร่ืองแกงแยงคน ชิงดีชิงเดนกัน หรืออะไรก็แลวแต คือเราก็รูทัน ฟง
ขาวแลวพอจับเร่ืองได ไมถึงกับตองติดตามเอาจริงเอาจัง  

ขั้นท่ี ๑ คือ เราไมไดเอาจริงเอาจังกับเร่ืองน้ี  

ขั้นท่ี ๒ คือ เราไมใหมันมาเปนภาระแกจิตใจ ท่ีจะตองมาคิดวิตกกังวลอะไร 

ผูถาม: พอเห็นเหตุการณ ก็พอรูแลววา มันจะยุงละ เราก็ไมรับฟงเสียเลย เพราะมัน
บั่นทอนจิตใจของเราตลอดเวลา 

พระ: ทําอยางนั้นไมได เราตองรูวาอะไรกําลังเกิดขึ้นเปนไปในสังคมไทย ในบาน
เมืองไทย เอาแคพอรูเร่ืองเทาน้ัน ปญหาอยูที่การวางใจของเราตางหาก  



 

๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

สิ่งที่ผานไปผานมา หรือเราเดินทางผานไป เราก็ไดพบเห็นส่ิงตางๆ เราจะปดตา
ไมยอมมอง ปดหูไมยอมฟงอยางน้ัน คงไมถูกตอง เราควรรับฟง ดู เห็นไปตามท่ีมันเปน 
แตเราไมเอาใจไปหมกมุนกับมัน มองโดยวางทาทีแบบรู ทัน แตไมตองไปรูสึกอะไร  

“รู” น่ีสําคัญมาก ถึงแมวาเราจะไมตองการยุงเก่ียวกับการเมือง เราก็ตองรูหรือ
ควรจะรูมัน เราเอาแตความรู ความรูสึกเราไมยุง ถาเกิดความรูสึกขึ้นมา เราก็รูวาเรามี
ความรูสึกนั้น แคนั้นพอ ไมตองตามมันไป พอไดความรูแลว ก็กลับมาอยูกับเร่ืองของ
เราตอไป  

ตอนนี้ ปญหาอยูที่วา บางทีเราไมแยกระหวางความรู กับความรูสึก พอรูอะไร 
ความรูสึกก็มาทันที เพราะวาพอรู ก็ตามมาดวย ถูกใจ หรือไมถูกใจ ชอบใจ หรือไม
ชอบใจ นี่คือรูสึก แลวแทนที่จะอยูกับความรูหรือเก็บความรูตอไป เราก็เลยไถลไปกับ
ความรูสึก น่ีคือผิดทาง 

พอชอบใจ ไมชอบใจ เร่ืองก็ยืดตอ ที่ชอบ ก็คิดไปอยางหนึ่ง ท่ีไมชอบ ก็คิดไปอีก
อยางหนึ่ง ในกรณีน้ี เม่ือไมชอบ ใจคอก็ขุนมัวหมนหมอง กังวลวุนวาย อะไรตางๆ บาง
ทีก็พลอยเสียไปหมด  

ในทางท่ีถูก เม่ือรูสึกไมชอบใจ ก็ใหรูตัววาเราไมชอบใจ แลวก็จบ แตตอนนั้นเรา
ไดความรูไปแลว ดานไมพอใจเปนความรูสึก เราก็เอาความรูมามองความรูสึกของเรา
ดวยวา เรามีเหตุผลไหมวา ทําไมเราจึงไมพอใจ ถาเราเห็นวา เรามีเหตุผล ความรูสึกน้ี
ก็จะชวยในการจับจุดจับแงและเลือกความรู และชวยเราในการปองกันตัว  

ความรูสึกก็มีประโยชนเหมือนกัน ความรูสึกไมพอใจ ไมสบายใจ ความรูสึกทุกข 
มันชวยกระตุนเตือนคน ถาเราใชเปน ก็ใชมันเปนตัวสงเร่ืองตอไปใหปญญา การท่ีเรา
ไมพอใจนี้ อาจจะมีเหตุผลวาสถานการณน้ัน เปนเร่ืองไมดี มีอันตราย เราก็จะได
เตรียมตัวรับมือ ต้ังรับมัน หรือปฏิบัติตอมันไดถูก อยางนอย เราก็จะวางตัวไดถูกใน
ปจจุบัน และพรอมสําหรับสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดีกวาไมรูอะไรเลย  

ถาไมรูเลยจะลําบากมากนะ คือ พอเกิดอะไรขึ้นมา ก็มองไมออกวาสถานการณ
นี้มันมาอยางไร จะไปอยางไร ความรูเทาทันนี่ตองมีเปนธรรมดา เพียงแตใหแยก
ออกมาไดจากความรูสึก ตองไมใหความรูสึกมาครอบงําจิตใจ หรือมามีอิทธิพล ท่ีจะ
ทําใหเกิดปญหาแกจิตใจของเราตอไป  

เราเพียงรูวา อันน้ีมันไมดี ไมถูกตอง ใจเราไมชอบ และท่ีเราไมชอบก็มีเหตุผลวา 
มันจะทําความเสียหาย ตอชีวิต ตอสังคม เปนตน  



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๕ 

 

นอกจากนั้น เม่ือเราไดความรูชัดขึ้น ความรูนั้นก็จะเปนประโยชนแกเราในการท่ี
จะวางทาทีตอความรูสึก หรือแมแตปรับเปล่ียนความรูสึกของเราไดดวย  

คนเราจะอยูดี ตองมีความรู ซึ่งสําคัญมาก ตองแยกความรูกับความรูสึกใหได 
และมันก็เปนการฝกตัวเราอยางหน่ึงดวย เพราะเปนธรรมดาวา ในการดําเนินชีวิต 
แนนอนวาเราตองเจออะไรตางๆ ที่ถูกใจบาง ไมถูกใจบาง เม่ือเราเจอมันเขาจริงๆ แลว 
เราวางใจตอมันไดถูก ก็เทากับเราไดทําแบบฝกหัดผานไวๆ ทําใหเราพรอมสําหรับ
สถานการณทุกรูปแบบ ไมวาจะมาดีมาราย ฉันก็วางใจได รับไดทุกรูปแบบ  

ถาเราไมยอมรับ หรือรับไมได ก็เทากับเรายอมแพ ไมสูมัน และตอไปก็จะตอง
เจอความลําบากใจกับปญหาอยูเร่ือย 

จะแกการเมืองไมด ี 
หนีไมพนตองทําคนใหพัฒนา 

ผูถาม: อยางนักการเมืองบางคน พอเราเห็นหนาเขา เราก็ไมพอใจแลว เขาเปนคนไมดี 
แตก็ยังอยูในแวดวงการเมือง จะกลับมาอยูในการเมืองสมัยหนาอีก ในเม่ือเขาเปนคนไม
ดี ทําไมสังคมถึงยอมรับเขา เลือกเขา แลวอาจมีคนสนับสนุนอยูขางหลัง ผมก็เตรียม
รับสถานการณวา ถาเขาไดเปนรัฐบาล มันก็แยกันทุกคน แลวเราจะทําอยางไรกันดี  

พระ: อยางท่ีไดบอกไปแลววา เราก็ตองรูทัน แตไมเอาตัวเขาไปหมกมุน อยางนอย
รูทันวาขณะน้ีเกิดอะไรข้ึน แตรายละเอียดเราไมลงลึก และท่ีวาทันของแตละคนก็ไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูที่คนนั้นวามีความเกี่ยวของแคไหน คนหน่ึงรูแคภาพรวมหรือสภาพ
ทั่วไปของเร่ืองที่เกิดขึ้น แตอีกคนหน่ึงเขาเกี่ยวของมีสวนรวมในเร่ือง ก็จะตองรูลึกเขา
ไป สองคนรูเร่ืองเดียวกัน สถานการณเดียวกัน ความเปนไปเดียวกัน แตรูคนละระดับ  

คนหน่ึงตองลงลึก เชนรูวา นายคนน้ีเปนใคร ภูมิหลังเปนอยางไร ตอนน้ีเขาทํา
อันน้ี ไปโยงกับใครอีก อยางนี้เปนตน  

แตสําหรับเรารูแควา อะไรกําลังเกิดขึ้น รูระดับนี้ก็พอสําหรับเราแลว เม่ือ
เหตุการณเปนไปอยางไร เราก็พอมองออก เพราะมีขอมูลอยู  

แตคนที่ไมมีขอมูลความรู เวลาเกิดอะไรขึ้นมา จะมองอะไรไมออก เม่ือมองอะไร
ไมออก ก็ต้ังทาทีไมถูก แลวเร่ืองบานเมืองนี่ ตอไปมันตองมาเกี่ยวของกับเราแนนอน  



 

๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

บางคร้ังเราจะตองแสดงความคิดเห็นบาง ถาเราไมมีขอมูลไวพิจารณา ก็จะ
คิดเห็นไมถูกทาง เม่ือเรามีเร่ืองท่ีเปนหลักของเราอยูแลว เราก็อุทิศใจของเราใหแกเร่ือง
นั้น อันท่ีเราเห็นคุณเห็นประโยชนวาจะตองทํา สวนเร่ืองอยางนี้เรารูเพียงในระดับท่ี
เหมือนเปนสภาพแวดลอมรอบตัวเรา ซึ่งไมวาเราจะพอใจหรือไม มันก็ตองเกี่ยวของอยู
ดี เราก็ตองรูวาสภาพแวดลอมนั้นกําลังเปนไปอยางไร  

เหมือนอยางกับวา เราไปทองเที่ยวแลวไปพักในที่แหงหน่ึงอยางท่ีวาไปแลวเม่ือกี้ 
เราก็ตองรูวาที่นั้นเปนอยางไร สภาพแวดลอมเปนอยางไร ตองรูพอสมควร เทาท่ีพอ
มองเห็น เอาแควาไมปดตาปดหู คิดวาแคน้ันก็พอ ไมตองรูรายละเอียดลึกซึ้ง  

นอกจากนั้น ประสบการณที่ไดเคยผานอะไรตออะไรมา จะทําใหเรามองออก
เหมือนกันวา อะไรจะเปนอยางไร คือ ความรูของเรามิใชเปนความรูท่ีลอยขาดตอน
เฉพาะตรงน้ัน มันมีความเปนมาอยูเบื้องหลังดวย ประสบการณก็จะเพิ่มขึ้นและมา
เสริมกัน เร่ืองอะไรเราจะไปตัดมันทิ้งไป  

แลวท่ีวานักการเมืองไมดี ทําไมอยูในแวดวงการเมืองไดดี และสังคมก็ยอมรับ
อยางดี นี่ก็บอกอยูในตัวแลววาสังคมนี้ชอบนักการเมืองอยางนั้น ปญหาจึงไมอยูแคท่ี
ตัวนักการเมือง แตอยูท่ีสังคมทั้งหมด คือคนทั่วไปมีคุณภาพแคนั้น เพราะฉะน้ัน จะ
แกปญหาใหไดผลจริง ก็หนีไมพนวาตองพัฒนาคุณภาพของประชาชน 

จริงไหมวา นักการเมืองก็มาจากประชาชน หรือจากประชาชนนั่นแหละก็มาเปน
นักการเมือง นี่หมายถึงทั้งสองทาง คือ เม่ือประชาชนเปนอยางไร ก็ หนึ่ง คนท่ีเปน
นักการเมืองก็คือ  บางคนในประชาชนน้ันแหละมาเปน  แลวก็  สอง คนท่ีเปน
นักการเมืองก็คือ คนท่ีประชาชนแบบน้ันแหละชอบอยางน้ันแลว เลือกเขามา  

ดังนั้น คุณภาพของประชาธิปไตย จึงอยูท่ีคุณภาพของประชาชน 

ผูถาม: ถาเรารูและทําใจไดแลว เราจะมีทาทีอยางไร ในเม่ือมีพุทธวจนะวา เราควรเสีย
ทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ เสียอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต ยอมเสียชีวิตเพ่ือรักษาธรรม ขั้นไหนที่เราควร
จะสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม ในเม่ือทุกวันนี้ ธรรมะโดนย่ํายีตลอด ลัทธิบางลัทธิอางตูพุทธ
พจน วา นิพพานเปนอัตตา อยางน้ีเปนตน เราควรจะทําอยางไร แคไหน หรือนักการเมือง
ที่บางคนบอกวาเขาเสียสละเพื่อชาติ แตความจริงโกงชาติ ผมอยากจะทราบวา จุดใดท่ี
เราตองตัดสินใจวาเราจะเสียสละ เสียสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะนี่งาย เสียสละอวัยวะ
เพ่ือรักษาชีวิตก็ยังงาย แตเม่ือไหรจะสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม 



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๗ 

 

พระ: อยูที่สองอยาง หนึ่ง เร่ืองน้ันเกี่ยวของกับเรา แคไหน สอง เราจะไปเกี่ยวของกับ
เร่ืองน้ัน แคไหน อยูที่ตัวเองตัดสินใจดวยตัวเอง 

บางกรณี เร่ืองนั้นมาเก่ียวกับตัวเราโดยตรงเลย มันเจาะจงมาท่ีเรา ตอนน้ีเรา
ตองตัดสินใจแลววา เราจะเอาอยางไร ในกรณีขอสอง หากเราพิจารณาวาเร่ืองน้ี
สําคัญ เราตองเกี่ยว เราก็เลยเขาไปเก่ียว อันนี้เปนการตัดสินใจของเราเอง เราเลือกได  

ในกรณีท่ีหน่ึง เราเลือกไมได ถาเปนกรณีที่หนึ่งนี้ หากเรามีความรูอยูบาง ถึง
อยางไรเราก็พอต้ังรับได แตในกรณีแบบท่ีสองนั้น เปนเร่ืองพิเศษออกไป อยูที่เราจะ
ตัดสินใจวา แคไหนท่ีเราจะเอา เราก็อาจจะพิจารณาของเราเอง เพราะเร่ืองน้ันไมได
เกิดผลโดยตรงตอชีวิตของเราอยางชัดเจน แตมันมีผลเสียตอสังคม ตอหลักการ ตอ
ธรรมะ เราก็พิจารณาสิวา เราจะเกี่ยวของดวยแคไหน 

ในสถานการณอยางน้ี การสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมก็ควรทําได และนาจะทํา แตคง
ไมตองถึงกับเปนเรื่องลมตาย คือ ควรสละชีวิตในความหมายวา อุทิศชีวิตหรือยกชีวิตของ
เราน้ีใหกับงานพัฒนาสังคม ทุมเทเร่ียวแรงกําลังใหแกงานพัฒนาคุณภาพคน มุงม่ัน
ขับเค่ียวใหประชาชน ซึ่งก็รวมท้ังนักการเมืองดวย ใหมีจิตใจและมีปญญาที่ถึงธรรม 

ผูถาม: ในเร่ืองการสละชีพนี่ ถาเปนชาวพุทธเรา ก็นาจะงาย เพราะเรามีหลัก
ศีลธรรมเปนตัวกํากับ เชนวา เราจะไมทําปาณาติบาต ไมฆาสัตว แตในกรณีของ
ผูกอการรายวันที่ ๑๑ กันยายน ก็เปนเหตุผลที่เขาเสียสละเพ่ือพระเจาของเขา สละชีพ
เพ่ือรักษาธรรมของเขา ผมไมไดมาเถียงท่ีวา ทัศนคติเขาเปนอยางไร แตเขาก็อางไดวา 
เขาเปนนักรบของพระเจา สละชีพเพ่ือรักษาธรรม 

พระ: กรณีน้ีพิจารณาไดน่ี คุณจะสละชีพตัวเอง ก็สละชีพไป แตนี่ไปเลนงานชีพของ
คนอื่นใชไหม คือ ไปสละปลิดชีพคนอื่นที่เขาไมไดเกี่ยวของ เอาแตเร่ืองของตัว ไม
คํานึงถึงใคร  

ผูถาม: มหายานเขามีความคิดในเร่ืองท่ีวา ถาหากจําเปนตองละเมิดปาณาติบาต 
เพ่ือกําจัดพระยามาร ทานยอมทํา เพ่ือจะไมใหพระยามารน้ีกอบาป ไปทํารายคนดีใน
สังคมอีกมหาศาล หลวงจีนยอมลงนรกแทน 

พระ: อันนั้นเปนเหตุผลของทาน แตมันก็ทําใหเกิดชองโหว เปนขออางสําหรับคนอื่น
ได บางทีคนอื่นยังไมถึงสถานการณจําเปนอยางนั้น ก็จะอางแบบเดียวกันไดวา ถึง
เวลายอมลงนรกแลว  



 

๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

แทนที่จะพูดอยางนั้น ทานใหคิดสวนทางอีกแบบหนึ่ง คือ ทําอยางไรเราจึงจะมี
ความสามารถในการแกสถานการณวิกฤตไดโดยไมตองไปทํารายใคร มันตองพัฒนา
คนใหไดขนาดน้ัน ตามหลักการของพระพุทธศาสนาทานสอนใหพยายามในแงนี้ ซึ่ง
ไมใชเปนการยอม  

ในเร่ืองน้ี สุดโตง มี ๒ แบบ 

แบบที่ ๑ คือ ตองใชความรุนแรงจัดการกับมัน  

แบบท่ี ๒ สุดโตงไปอีกขางหนึ่ง คือยอมสยบ คลายกับบอกวาฉันจะไมรุนแรง 
แลวก็ยอมปลอยไปเลย อีกฝายหน่ึงท่ีราย ก็เลยทําไดตามชอบใจ 

วิธีของพระพุทธศาสนาคือ ทําอยางไรจะใหเร่ืองนั้นระงับสงบ แกปญหาได โดย
ไมใชวิธีรุนแรง ตองแก ไมใชปลอย ไมใชยอม แตตองใชความสามารถอยางสูง ที่จะแก
โดยไมใชวิธีรุนแรง อันน้ีจึงทําใหมีหลักคําสอน มีตัวอยางท่ีทานสอนใหมนุษยฝกตน ให
พัฒนาความสามารถที่จะแกปญหาดวยวิธีน้ี คือ สยบความรุนแรง ด้วยความสามารถท่ี
จะระงับความรุนแรง  

ผูถาม: ผมเห็นดวยในหลักการ แตในแงความเปนจริง คนหนึ่งเกิดมาเขาโกงไปเปน
แสนลาน ตัวเรามีอยูไมก่ีสิบบาท เรารูเทาทันเขา เราจะพัฒนาปญญาอยางไรไปคัดคาน
กับเขา ที่กระผมพูดอยางนี้ เพราะกระผมมองวา มันมีสิ่งท่ีเปนสุดโตงในสังคมอยูแลว บาง
คนเกิดมามีทรัพยมีอํานาจ แตเปนคนเลว อีกคนหน่ึงเกิดมาเปนคนดี แตไมมีอะไรเลย 

พระ: อยางน้ีจะไปสูเขาอยางไร สูไป ตัวเองก็ตายเปลา 

ผูถาม: ก็เหมือนอยางสถานการณบานเมืองทุกวันน้ี คนดีก็ไมอยากไปยุง เพราะ
รูสึกวามันตานกระแสไมไหว คนมีประวัติดางพรอยเขามาเต็มไปหมด เราจะอยูอยางไร 

พระ: เร่ืองนี้ไมใชเปนปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน แตเปนปญหาระยะยาว คือ ไมใชแค
วาคนดีทอใจ ไมกลาเขาไปยุง แตอีกชั้นหน่ึงซึ่งกวางกวาน้ันก็คือ เปนเพราะสภาพ
สังคม มีคานิยมที่เปนปญหาดวย มันจึงไมเอื้อ คือ คานิยมของสังคมไมไดเชิดชูคนดี 
เพราะฉะน้ัน คนดีจึงไมมีกําลัง ใชไหมละ 

ถาหากวาตัวสังคม คือประชาชน มีคานิยมเชิดชูคุณธรรม เชิดชูคนดี ยกยองคน
ดี ก็จะยกคนดีใหมีกําลังเอง ไปสูได ทีนี้ องคประกอบดานกําลังหนุนอันน้ีมันไมมี 
ตัวเองเขาไปคนเดียว ก็เลยไมมีกําลังจะสู อันนี้เปนปจจัยอีกระดับหนึ่งที่เราตองรูทัน  



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๙ 

 

เราอาจจะมองอยางคนกลัวการเมืองแบบที่วา เม่ือเห็นวามีแตคนไมดี ก็เลยไม
กลาเขาไป ถาอยางน้ัน เราก็อาจจะไปเดินทางดานอื่น โดยคิดในระยะยาววาจะตองทํา
อยางไรในการที่จะแกปญหาน้ี แลวก็อาจจะคิดไดวิธีการที่ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
ไมจําเปนตองไปเขาสนามเดียวกับเขา  

เรารูอยูแลววาสนามน้ีมันเลนโกงเราแน เราตายแน เราจะไปเขาสนามนี้ทําไม 
เราก็ไปหาสนามอ่ืน มันตองคิดหาทางออก เอาทางเลือกอื่น  

เหมือนพระพุทธเจาบําเพ็ญทุกรกิริยานักหนาแลว นานต้ัง ๖ ป ทําอยางเต็มที่จน
ไมมีใครจะทําแบบนี้ได ก็ไมตรัสรู อยางนี้ก็เลิกไดแลว พระองคเลิกลมวิธีนั้น แต
พระองคไมไดคิดเลิกลมการตรัสรู ทรงคิดวามันนาจะมีทางอ่ืน ทางน้ีไมถูกตอง ไม
ไดผล ก็ตองเปล่ียนวิธีการ อยางที่วาไปใชวิธีการแหงปญญา  

ผูถาม: ผมเทียบอยางสังคมพมา กับสังคมไทย สังคมไทยผานการตอตานเผด็จการชวง 
๑๔ ตุลา เปนตน แตอยางของพมา ต้ังแตเขาไดอิสรภาพจากการเปนเมืองขึ้น จนกระท่ังมี
รัฐบาลทหารขึ้นมา ทั้งๆ ท่ีเขาก็เปนรัฐบาลพุทธเหมือนกัน ประชาชนก็เปนพุทธ แตถึง
วันน้ีสถานการณเขาเลวรายกวาเรามาก อยางน้ีมันก็เหมือนกับลักษณะปลอยปละละเลย 

พระ: ใครปลอยละ คนท่ีทํา ก็นึกไมถึงวาจะเกิดสถานการณอยางน้ี ฝายท่ีอยูใน
อํานาจก็กลัว ความกลัวเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนรุนแรง เพราะกลัววาตัวจะแย ก็
ตองปกปองตัวเองไว ถึงอยางไร ก็ตองเอาตัวฉันอยูใหได แลวเพ่ือใหตัวอยูน่ีแหละ ก็
เลยทําทุกอยางท่ีเลวรายได ความกลัวน่ีแหละเปนตัวการสําคัญ  

เหมือนประเทศมหาอํานาจ ไมใชเขาไมกลัว เขากลัววาจะเสียอํานาจ กลัววาจะ
สูญเสียความย่ิงใหญ เขาจึงตองทําอะไรๆ ท่ีรุนแรง  

“คนที่เก่งถึงขั้นจริงๆ จึงจะกล้าแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง” นี่ก็คือตอง
พัฒนาตัวจนสามารถสยบความรุนแรงได ซึ่งมนุษยยังพัฒนาไปไมคอยถึง หรือยังคิด
ไมถึง จึงไดแคกลัววาตัวจะแย แลวแรงมา ก็ตองแรงไป 

ผูรวมสนทนา: พระพุทธเจาทานทรงเปนมหาบุรุษของโลก คือทานมีความสามารถ
สูงมาก เปนอัจฉริยะของโลก 

พระ: อาตมายกตัวอยางเพ่ือใหเห็นแนวทางวา มันไมจําเปนตองใชวิธีเดียว แตเรา
ตองหาทางออกโดยวิธีอื่นดวย และที่ทานสอนไวอยางน้ัน ก็เพราะทานเห็นแลววา จะ
แกปญหาไดจริง ก็ตองทําไดถึงขั้นนั้น มิฉะนั้นก็จะวนเวียนกันอยูอยางนี้ และก็แคน้ี 



 

๑๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

จะกาบัตรกาเบอรเลือกตั้ง กาหัวใจตัวเองกอน  
วาเอา "ธนะ" หรือเอา "ธัมมะ" 

ผูรวมสนทนา: คือไปทําอยางอื่น ไมตองเกี่ยวกับการเมืองเลยหรือขอรับ 
พระ: ตองแยกอีกแหละ คือ หนึ่ง ถามองในแงวาเรามีงานของเราท่ีเห็นวาเปน
ประโยชนมาก เราไมควรจะมาเสียเวลาในเร่ืองน้ี เพ่ือไมใหเร่ืองนี้มากระทบทําลายงาน
ของเรา เราก็ไมยอมสละเวลาใหกับเร่ืองการเมืองน้ัน เพ่ือจะอุทิศเวลาใหกับงานท่ีเรา
เห็นคุณคา ถาอยางน้ัน ก็ทําเร่ืองของเราไป แตอยางท่ีวา น่ีก็คืออยูในระดับท่ีหน่ึง คือ เอา
แคพอรูวาอะไรเปนอะไรในสภาพแวดลอมของสังคมนี้ ตองรูไว แตไมลงลึก น่ีอยางหนึ่ง 

ทีน้ี อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ในกรณีที่คิดจะแกปญหาน้ี คิดแกปญหาบานเมืองที่เปน
อยางนี้ ก็มาถึงขั้นที่วาเราไมจําเปนตองใชวิธีเดียวกับเขา เราอาจจะตองเปล่ียนไปทํา
อะไรอยางอื่น หรือใชวิธีอื่น แตในระยะยาวมันก็หนีไมพนที่จะตองแกไขทั้งสังคม  

เวลาน้ี เราตองยอมรับความจริงวา องค์ประกอบของสังคมแทบทุกส่วน เป็นปัจจัยที่
เอ้ือต่อความโดดเด่นของผู้มีบาปธรรม ไมใชเอื้อแกคุณธรรม มันจึงเปนโอกาสของเขา ก็
ตองรูตัวซิวา เราไดปลอยสังคมของเราใหหมักหมมอยูในความประมาทมานาน 
จนกระท่ังสังคมน้ีกลายเปนสภาพเอ้ือแกคนพวกนี้ แลวอยางน้ี เราจะมาแกปญหา
ฉับพลันทันทีไดอยางไร  

อยางประชาชนทั่วไปก็ไมใสใจแลววาการเมืองจะทําใหบานเมืองสวนรวมเปน
อยางไร เอาแคใหตัวฉันอยูได ก็ยอมรับเงินทองในการเลือกต้ังงายๆ ถาเราเอาคนดีมา 
ก็ยากท่ีจะไดรับการเลือกต้ัง นอกจากวาจะมีความโดดเดนประทับใจจนกระท่ังเปนสุด
รักสุดบูชาของประชาชน  

ในแงหนึ่งคือ ตองมีมหาบุรุษขนาดนั้น จึงจะสามารถเปล่ียนสังคมอยางนี้ได ซึ่ง
เปนเร่ืองยากมาก แตก็ตองยอมรับวา องคประกอบในสังคมเวลาน้ี มันเปนอยางนั้น 
และกระแสมันกําลังไหลไปทางนั้นอยางรุนแรง  

มีคณะท่ีมาคุยกอนหนานี้ เขาปรารภเร่ืองความเลวรายของสังคมไทย อยางการ
ปกครองทุกวันนี้ ไมเฉพาะสวนกลาง ออกไปยังทองถิ่น อบต. รับเลือกต้ังเขามา ก็มัก
เปนพวกนักธุรกิจรับเหมาโนนนี่ รับเลือกต้ังเขามา ไมใชมีจุดประสงคที่จะมาพัฒนาทํา
ความดีงามใหกับทองถ่ินหรือแกประชาชน เขามาเพ่ือธุรกิจของเขา เพราะฉะน้ัน เวลา
เขามา เขาก็มาดวยการหวานเงินอีก แมแตสังคมในระดับทองถิ่นก็เสียนิสัยไปหมด  



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๑๑ 

 

แยต้ังแตเลือกต้ัง ส.ส. ของประเทศ ลงไปจนถึงเลือกต้ังทองถ่ิน กลายเปนระบบ
ที่ไมมีหลักการแลว เอาเงินเขาวา  

นี่ก็หมายความวา สังคมไทยบี้แบนแหลกเหลวไปหมดแลว อยางนี้ก็หวังอะไรได
ยาก อยางทางดานโรงเรียน ครูก็กลัวจะขึ้น อบต. จึงพยายามหลีก แตก็ไมพน แลวก็
หวาดวา ถาครูจะทําอะไรเพ่ือพัฒนาการศึกษา แตมาขัดผลประโยชนทางธุรกิจของเขา 
แลวเขาจะเอาอยางไรกับโรงเรียน ครูจะอยูดีไดไหม น่ีคือสภาพของสังคมท่ีไดสรางเหตุ
ปจจัยกันมา จนกระท่ังเปนอยางน้ี ธุรกิจที่โลภผลกําไร กลายเป็นกระแสหลักของสังคม 

จริงอยู ส.ส. ท่ีดี อบต. ที่ดี ท่ีมีหลักการ ก็มี แต ถ้าฝ่ายดีเป็นกรณียกเว้น น่ันก็คือ
บอกว่าสังคมนี้ป่วยถึงขั้นอาการหนักแล้ว 

เม่ือคนใกลก็หวาด คนไกลก็หวงอยางน้ี อบต. ก็เทากับมีเคร่ืองเตือนใจไวแลววา 
ตัวเองจะตองสรางศรัทธาข้ึนมาใหได ถาระดับทองถิ่นสรางความเชื่อม่ันขึ้นมาได ก็มี
ทางจะคืบหนาขึ้นมาแกในระดับรัฐขั้น ส.ส. ท่ีญาติโยมมาบนกันท่ีนี่วาแสนจะเบื่อ 

เปนทางเลือกของสังคมไทยวาจะเอาธัมมะ หรือจะเอาธนะ ดูเหมือนวาคนไทยมี
เสรีภาพอยางสมบูรณท่ีจะใชสิทธิในการเลือกน้ี และคนไทยก็รูดวยวาท่ีถูกตองเอาธัมมะ  

แตถาไมเลือกธัมมะ กลับไปเอาธนะ ก็เพราะใจไมเปนไท ใจนั้นจึงไมมีเสรีภาพท่ี
จะเลือกเอาส่ิงถูกตอง หมายความวา คนไทยที่ใจไม่เสรี ก็ไปใชเสรีภาพท่ีจะเลือกเอาธนะ 

สําหรับตัวเรา อยางนอยเราก็ตองมีหลักการของเรา แลวก็ทําตามหลักการน้ันให
ดี แมแตทานที่ไมไดยุงกับการเมือง เม่ือมีงานของตัวเองท่ีตนชอบ ซึ่งเปนเร่ืองของ
ความดีงาม ถึงจะไมไดเกี่ยวกับการเมืองเลย แตถาทํางานที่ดีนั้นไดผลจริงจังในระดับ
หน่ึง ถึงขั้นหน่ึงก็จะมีอิทธิพลเหมือนกัน  

เราสามารถชวยสังคมไดเปนระดับๆ เปนขั้นๆ ตามกําลังอิทธิพลในฝายดีของเรา 
อยางนอยเราก็เปนตัวหนวงเหนี่ยวสังคมไวไมใหเล่ือนไหลไปลงเหวไวเกินไป และถา
เรามีกําลังมาก เราก็อาจจะมาตาน มาดึงสังคมไวไดบาง เรียกวา ชวยกันทําในรูปแบบ
ตางๆ พอจะถวงจะตรึงไว เพราะวาสภาพท่ัวไปมันไมเอื้อ 

ผูรวมสนทนา: ถาจะนิยามคําวา ปฏิรูปเทสวาโส คือ เกิดในดินแดนท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ี
ดี อยางเราเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนา แตสังคมนั้นเปนสังคมที่ศีลธรรมต่ํา อีก
อยางหน่ึง คือเราไปเกิดในดินแดนท่ีไมมีพระพุทธศาสนา แตเปนประเทศที่มีศีลธรรม 
อยางไรจึงจะเรียกวา ปฏิรูปเทสวาโส 



 

๑๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

พระ: ตองดูองคประกอบแตละอยาง สวนไหนเอื้อมากเอื้อนอย ใหแยกเปนดานๆ 
ไมใชพูดคลุม เชน อาจจะพูดวาที่น่ีดีในแงจิตใจ ผูคนมีนํ้าใจไมคอยมีความรุนแรง แต
ขาดความรู หรือบกพรองดานปญญา  

อีกแงหนึ่ง ที่วามีสิ่งแวดลอมดี เราอาจจะบอกวา ที่นี่ดินฟาอากาศดี แผนดิน
อุดมสมบูรณ คนอดตายไดยาก ภัยธรรมชาติก็หาไมคอยได และสังคมมีภูมิหลังที่รูจัก
พระพุทธศาสนา มีทุนเดิมดี แตคนสวนใหญมักเพลิดเพลินอยูในความประมาท ไมรูจัก
คุณคาของสิ่งที่ตนมีอยู และไมรูจักใช หรือวาสังคมไดเส่ือมลงไป ก็เรียกวา ดีอยางหนึ่ง 
เสียอยางหนึ่ง หรือมีดี แตใชไมเปน 

ที่พูดวาเปนดินแดนพุทธศาสนาน้ัน สังคมไทยเวลาน้ี รูจักพระพุทธศาสนาจริง
หรือเปลา และมีพระพุทธศาสนาในความหมายท่ีวาปฏิบัติตามหรือเอามาใชในชีวิตใน
สังคมหรือเปลา มันอาจจะกลายเปนวา เราพูดถึงมรดกท่ียังมีซากเหลืออยูเทานั้น ท่ีพูด
วาเราเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาน้ัน จริงแนหรือ เวลานี้ ดินแดนน้ีนับถือหรือถือ
ตามลัทธิอะไรแน  

เอาละ ถายังมีพระพุทธศาสนาชนิดที่เปนซากมรดกเหลืออยู เม่ือมองในแงดี ก็ยัง
เปนโอกาสวาใครที่สนใจเอาใจใส ก็ยังสามารถไดประโยชนจากมรดกน้ัน แตตัว
ประเทศตัวทองถิ่นขณะนี้ เปนปฏิรูปเทสวาโส หรือเปลา อันนี้ก็ขอใหวิเคราะหกันดู 

แลวอีกอยางหน่ึง ถิ่นแดนใดอยูสบาย ในไมชาคนก็ชักจะเอาอะไรแตท่ีงายๆ และ
มักเฉ่ือยชา 

ถาพูดสั้นๆ ก็เอาแควา ถ่ินแดนน้ีมีสภาพเอ้ือดีมาก แตคนท่ีอยูจะรูตัวและรูจักใช
มันหรือไม ก็อีกเร่ืองหน่ึง 

ผูถาม: อยางกรณีพระผูใหญที่ไปเททองหลอจตุคามรามเทพ อันน้ีเปนกิจของสงฆ
หรือไมครับ ไมตองพูดถึงพระท่ีเอามีดมาปาดคอ หรือเอาดาบมาฟนตัวเอง เพ่ือโชว
ความขลัง 

พระ: ในเร่ืองจตุคามรามเทพก็ไดเขียนไวแลววา ระวังใหดี พระเขาไปเกี่ยวของในเร่ือง
นี้ ถากลายเปนวา พระไปเคารพเทพละก็ จะหลนจากพระพุทธศาสนาเลยนะ น่ีเปน
เร่ืองหลักการของพระพุทธศาสนา ไมใชแงของพระวินัย เพราะตอนน้ันไมมีเร่ืองจตุคามฯ 
สมัยพุทธกาลไมมีแมแตการเททองหลอพระ ขอบัญญัติทางวินัยในเร่ืองน้ีจึงยังไมมี 



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๑๓ 

 

อยางไรก็ตาม การท่ีญาติโยมถามอยางน้ี เปนเร่ืองที่ดี แสดงวาญาติโยมยังใช
สิทธิในพระพุทธศาสนาของตน แตที่จริง  ญาติโยมก็เปนพุทธบริษัท มีสิทธิใน
พระพุทธศาสนาเทากับพระนั่นแหละ โดยเฉพาะในแงความรู จึงวินิจฉัยไดเองวาเปน
กิจของสงฆหรือไมใช พระท่ีไปเททอง ก็ไปตามนิมนตของญาติโยมนั่นแหละ ถาญาติ
โยมนั่นรูจักพระพุทธศาสนา และรูจักตัววาเปนพุทธบริษัท ก็ไมนิมนตพระไปทําอยาง
นั้น เร่ืองก็ไมมี 

แมสภาพจะไมเอื้อ กําลังจะไมพอ  
ก็ไมทอ ไมอับจนหนทาง 

ผูถาม: เร่ืองท่ีไมยุงเก่ียวกับการเมืองแลวไปทําเร่ืองท่ีตัวสนใจ อยางอัล กอร         
(Al Gore) อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปทําเร่ือง Global Warming จนไดรางวัล
โนเบล สาขาสันติภาพ อันนี้เปนทางออกอันหนึ่งไดไหมครับ 

พระ: เปนตัวอยางได หมายความวา เราสามารถทําเร่ืองอื่น ในระดับที่มีผลกวาง
ออกไป ที่มีกําลังมาก มันก็กลับมามีอิทธิพลคํ้ายันหรือบีบในวงการเมืองไดเหมือนกัน 
เราจะทําอะไรก็ตาม ถามันมีกําลังดานดีงามท่ีมีผลตอสังคมสวนรวม มีผลตอโลกใน
ระดับขนาดใหญ มันก็กลับมาเปนพลังในการตอรองได  

ตอนน้ี ตองยอมรับความจริงวา การแกไขปญหาในสังคมไทยนี้ยากมากแลว 
เพราะวาระบบมันไหลไปตามสภาพคานิยมในจิตใจคน ซึ่งทั้งหมดไมเอ้ือเลยตอการ
สรางสรรคสังคม คนที่จะมาสูกับสภาพอยางนี้ ตองมีกําลังมากพอสมควร 

ผูถาม: อยางพระเจาอยูหัว ทานทรงเปนศูนยกลางของคนไทยทุกระดับ ก็เลยเกิด
ความหวั่นไหววา พระองคทรงพระประชวรอยางนี้ เหตุการณบานเมืองจะยิ่งแยไปกัน
ใหญ 

พระ: ความเปนหวงในแงหนึ่งก็ชวยใหเรามีจุดที่จะต้ังตัวไว และยังต้ังตัวอยู พรอมทั้ง
เปนการแสดงออกใหเห็นวา เรามองส่ิงที่คาดหวัง หรือสิ่งท่ีจะเปนคุณแกประเทศชาติ
วาเปนอยางไร แตไมควรจะหยุดแคหวง เม่ือหวงแลว ควรทําอยางไรตอไป เพื่อปองกัน
ภัยอันตรายท่ีจะมา ก็ตองคิดกัน 



 

๑๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ผูรวมสนทนา: กอนท่ีพระพุทธเจาจะปรินิพพานก็ตรัสไววา อยายึดตัวพระพุทธองค
เปนหลัก ใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก 

พระ: ก็เหมือนอยางกรณีมารนั่นแหละ พระองคถูกมารมาทวงใหปรินิพพาน พระองค
ตรัสบอกมารวา เราจะยังไมปรินิพพาน จนกวาพุทธบริษัทจะเปนอยางนี้ๆ หนึ่ง สอง 
สาม โดยหลักการ ก็คือ ถาพุทธบริษัทสามารถรักษาหลักพระศาสนาไวได พระองคจึง
จะปรินิพพาน เร่ืองเปนอยางน้ัน 

อยางกรณีนี้ ก็ตองใหมีกําลังคนที่มีจิตใจโนมไปในทางที่รักความดีงาม รักธรรมะ 
ใหมีพอสมควร ท่ีจริง คนท่ีรักธรรมะ รักความดีงาม ก็มีอยู แมแตผูที่เขาไปสูวง
การเมืองก็คงจะมี บางคนก็ก้ํากึ่ง แต่ถ้าคนดีมีแค่เป็นกรณียกเว้น ก็ไม่ไหว 

ผูรวมสนทนา: ในมงคลสูตรที่วา อเสวนา จ พาลานํ เราไมควรจะไปคบคนพาลเลยใช
หรือไมครับ 

พระ: ทานสอนวา ไม่คบคนเลว เว้นแต่จะช่วยเหลือเขา พุทธพจนบอกไวอยางนั้น 
ทานไมไดวาไมใหเกี่ยวของเลย แตอยาลืมนะวา การไปเกี่ยวของกับคนพาล ถาเรามี
กําลังสูเขาไมได เราอาจถูกเขาดึงไปเลยก็ได เราตองพิจารณาใหชัดวาเราแนจริง เรามี
กําลังเหนือเขาแนนอน เราจึงเขาไปชวย เพ่ือจะดึงเขาข้ึน หรือดึงออกมา 

ผูรวมสนทนา: พวกเรานับวาโชคดีกวาคนอีกหลายคน อยางนางอองซานซูจ ี(Aung 
San Suu Kyi) แกถูกกักขัง ปดหู ปดตา ไมใหรับรูขาวสารอะไรเลย ทําอะไรไมได ถูกกัก
บริเวณ 

พระ: อองซานซูจี ถูกขัง ไมมีอิสรภาพน่ันแหละ กลายเปนกําลังที่เปนแรงกดดัน
รัฐบาลพมา รัฐบาลพมาลําบากนะท่ีไปกักขังนางอองซานซูจี ทําใหเปนขออางสําหรับผู
ที่จะรวมตัวกันสูกับรัฐบาล 

ผูรวมสนทนา: ในประวัติศาสตร มหาบุรุษมีอยู อยางมหาตมะ คานธี (Mohandas 
Karamchand Gandhi) อยางฟเดล คาสโตร (Fidel Castro) ก็ประสบความสําเร็จ ทา
ทายสหรัฐฯ อยูจนทุกวันน้ี 

พระ: ในแงหน่ึง เราตองยอมรับความจริง อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “วโส   อิสฺสริยํ 
โลเก” อํานาจเปนใหญในโลก พวกมีอํานาจ มีกําลังมหาศาลที่จะจัดการกับอะไรตอ
อะไรไดตางๆ 



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๑๕ 

 

ผูรวมสนทนา: พระพุทธเจาไมไดตรัสหรือครับวา อํานาจตองคูกับปญญา 

พระ: ใชสิ ถาอํานาจอยูใตปญญา หรืออํานาจอยูใตธรรม ก็จะใหผลดี คือ เอาธรรม
เปนอํานาจ  

ลองคิดถึงพระเจาอโศกกอนที่จะเขามาหาธรรมสิ พระองคก็ใชอํานาจเลนงานคน
อื่นมามากมายนับไมถวน ในระบบนั้น ความเปนใหญหรืออํานาจอยูที่บุคคลผูเดียว 
อยางพระเจาอโศกน่ี ก็เจาะไปที่น้ันเลย สามเณรนิโครธทําใหพระเจาอโศกกลับใจองค
เดียว ทุกอยางก็เปล่ียนทิศทางไปหมด 

เหมือนอยางเม่ือพระพุทธเจาประกาศพระศาสนา ตอนน้ันแควนมคธยิ่งใหญ 
พระพุทธเจาเสด็จไปพาราณสีกอน พาราณสีอยูในแควนกาสีซึ่งขึ้นตอแควนโกศล แต
พระองคไมทรงประกาศพระศาสนาท่ีน่ัน พอโปรดไดปญจวัคคียแลว ทรงพามามคธ 
เพราะมคธเปนศูนยกลางของอํานาจความยิ่งใหญ แลวก็เจาะตัวที่พระเจาแผนดินเลย 
แตกอนจะเขาเมือง ก็ตองจัดการกับพวกฤษีซึ่งเปนท่ีนับถือของชาวมคธกอน คือ พวก
ชฎิลสามพ่ีนอง จากพวกชฎิล ก็เขาถึงพระเจาพิมพิสาร ต้ังหลักประกาศพระศาสนาได 

ผูรวมสนทนา: พระพุทธเจาคงทรงใชพระญาณหย่ังรูวา พระเจาพิมพิสารจะไดเปน
พระโสดาบัน แตพระเจาปเสนทิโกศลไมได 

พระ: คือตองพิจารณาความพรอมขององคประกอบตางๆ แมแตบุคคลแตละคนท่ี
พระพุทธเจาจะทรงสอน  ก็ตองพิจารณาดูอินทรียของเขา  ยิ่งในระดับสังคม
ประเทศชาติท่ีกวางออกไป ก็ตองพิจารณามาก 

เพราะฉะน้ัน ความรูน่ีสําคัญ อยางไรก็ขาดไมได จะใชหรือไมใชก็แลวแต ตองมี
ไว แลวความรูน้ัน ตองแยกไดจากความรูสึก ใหเปนความรู เปนขอมูล เม่ือถึงคราวจะ
ใช เราจะไดมีความพรอม เพราะความรูนั้นไมจําเปนจะตองใชทันที ใหมีไวก็แลวกัน 
อยางนอยใหทันกับสถานการณ  

เราไปเกี่ยวของกับสังคมน้ี ที่มีสภาพอยางนี้ ที่จุดใดก็ตาม แมแตงานของเรา งาน
ที่เรารัก เราชอบ มีคุณคา เราอาจเห็นวาไมเก่ียวกับการเมือง แตมันมีแงโยงกันจนได 
บางทีสถานการณของสังคมมันเปนไปเอง มันมาโยงกับงานของเราจนได  



 

๑๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

เมื่อกระแสใหญไหลลง  
คนที่แกไขตองจับหลักใหได 

ผูถาม: ผมไดอานบท “ไตรลักษณ์” ในหนังสือพุทธธรรม ก็ขีดเสนใตเอาไว รูสึกวา
พอชวยได พอเห็นวาอะไรมันไมยั่งยืน เปนอนิจจัง มันคงไมเปนอยางนี้ตลอดไป 

พระ: น่ันเปนแงหนึ่ง แตอยาใหอนิจจังเปนเพียงขอปลอบใจ หลักอนิจจังทานสอนเนน
ในแงวาไมใหนิ่งนอนใจ คือใหไมประมาท  

อีกอยางหนึ่ง คือมองกวางมองไกลวา สภาพน้ีมันเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัย 
ตองคํานึงวามันจะเปล่ียนไปทางไหน แนนอนวามันไมคงอยู แตตองระวังดวยวาทําอยางไร
เราจะไมกลายเปนปจจัยเสริมในฝายที่จะทําใหมันเปล่ียนไปในทางท่ีหนักลงไปอีก  

สังคมไมไดหยุดแคน้ี ท่ีมันเส่ือมอยูน้ี มันอาจจะเปล่ียนในทางท่ีเส่ือมลงไปย่ิงกวาน้ี
ก็ได เราตองรูทันถึงความเปนไปไดน้ี และถามีจุดแกไขและเบนทิศทางมันได ก็พยายาม
เบนมันออกไป เราตองทําเหตุปจจัยท่ีจะใหมันเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ถึงแมเรา
จะไมไดลงลึก แตเราก็พอรู มันเขาหู ผานตาเรา เรามีโอกาสรู ก็รูไป แลวอันไหนเราสนใจ
อยากรูมากขึ้น ก็ไปตามดูหนอย เปนสวนประกอบรอบนอกของชีวิต ซึ่งเราไมไดเอาจริง
เอาจัง เพราะเรามีเร่ืองที่เราถือวามีคุณคาที่ตองเอาจริงเอาจังและอุทิศตัวใหมากกวา  

ในดานความรูสึก เราก็แครูตัววาเร่ืองน้ีเราไมชอบใจ ไมพอใจ และเรามีเหตุผลท่ี
จะไมชอบ เพราะมันไมถูกตอง ไมดีอยางนี้ๆ แตไมตองไปครุนคิดอะไรมันมาก เราไม
ปดตา แตก็ไมคอยจองดู ก็มองๆ ดูๆ รูๆ ไป ใหทันไว สวนไหนเรามีโอกาสเกี่ยวของ เรา
ก็ทําสวนนั้นใหถูก หรือพยายามแกไขไป โดยเฉพาะในสวนท่ีงานของเราเก่ียวของดวย 
ถาไดจังหวะ หรือถามีโอกาส เราอาจจะชวยแกไขปญหาไปตามสมควร 

ถาทําอยางท่ีวานี้ จะดีกวาการคอยตามจองดูนักการเมือง หรือไมยอมมองเลย 
แลวก็ไดแตครุนคิดหรือกลุมกังวลวาทําไมเขาเปนอยางน้ี ทําไมเขาไมทําอยางนั้น 
ในขณะท่ีตัวเราเองก็ทําอะไรไมได หรือไมไดทําอะไร   

ผูถาม: อยางน้ีเรียกวาถืออุเบกขาธรรม ใชหรือไมครับ 

พระ: อุเบกขานะตองมี แตตองเปนอุเบกขาแท ไมใชอุเบกขาแบบเฉยเมย และไมใช
เฉยโง ท่ีกลายเปนอัญญาณุเบกขา ไมใชปลอยปละละเลย ทอดทิ้ง แตที่จริงเรารู เรา
มองดูอยู และมองในระยะยาวดวย  



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๑๗ 

 

เราไมไดมองแคสถานการณของนายคนนี้คนน้ัน เพราะอันนั้นเด๋ียวมันก็
เปล่ียนไป องคประกอบตางๆ มันไหลเล่ือนไปเร่ือย แตขอสําคัญคือ ทําอยางไรเราจะ
พัฒนาคนในสังคมใหดีขึ้น อันนี้คือเร่ืองในวงกวาง และในระยะยาว ถ้าแก้ไขคุณภาพ
ประชาชนไม่ได้ มันยากนักหนา  

อยางการศึกษาก็เปนเร่ืองสําคัญ คนท่ีทํางานในดานการศึกษา ถึงเขาจะไมใสใจ
เร่ืองการเมือง แตถาเขาทันตอสถานการณ และรูปญหาพ้ืนฐาน แลวจับที่จุดนั้น น่ันคือ
เขาก็กําลังชวยแกปญหาของสังคมในระยะยาว และอยางเปนเนื้อหาสาระ  

เวลานี้การศึกษาก็มาอยูในภาวะหัวเล้ียวหัวตอ อาจจะถอยหลังอีกก็ได 
การศึกษาท่ีลงมาอยูในความรับผิดชอบของทองถิ่นนี้ ไวใจไดไหม คนม่ันใจกันไหม ดู
จากการท่ีเคล่ือนไหวกันมา ก็นากลัวอยู 

ผูรวมสนทนา: เขาอางเรื่องการกระจายอํานาจ 

พระ: กระจายหรือไม่กระจายอํานาจ คุณภาพต้องเป็นเร่ืองเอก กระจายอํานาจอาจจะ
ไดแครูปแบบ หมายความวา วาโดยหลักการ การท่ีทองถิ่นรูจักรับผิดชอบตัวเอง ยอม
เปนการดี นี่เขาก็อยากใหทองถิ่นรับผิดชอบตัวเอง แลวมีการเตรียมความพรอม
อยางไร อบต. ท่ีดีก็มี แตเทียบสัดสวนแลว เปนที่สงสัยกันวา ท่ีสบายใจไดกี่เปอรเซนต  

ปญหาใหญของทั้งสังคม เร่ืองคุณภาพประชาชน เราจะแกอยางไร ก็ตองพัฒนา
คุณภาพประชาชน พัฒนาประชาชนจะทําอยางไร ก็ตองดวยการศึกษา แลวการศึกษา
จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนไดอยางไร ในเม่ือการศึกษาเองมีสภาพเปนแบบน้ี  

ชาวบานรูกันเลากัน คุณครูฐานะทางสังคมก็ไมไดรับยกยองอยางสมัยกอน 
ฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมดี สตางคไมคอยมี พอวันหยุด บางทีไปเดินขายตรง ไปบาน
ผูปกครอง พอแมเห็นคุณครูมา นึกวามาถามไถเร่ืองลูกวาเรียนเปนอยางไร เปลาเลย 
มาขายของ ตอมา พอคุณครูมา พอแมก็คอยหลบ เขาวงจรธุรกิจไปหมด 

ผูรวมสนทนา: ไมตางอะไรกับส่ืออยาง นสพ.ที่ลงภาพลงขาวประเภทยั่วยุกามกิเลส 
หรืออยางโทรทัศนท่ีเสนอแตละครน้ําเนา แลวเขาก็อางวา คนชอบบริโภคของอยางนี้ ก็
ตองสนองอยางนี้ พวกน้ีไมใชเขาไมฉลาดนะครับ แตเขาตองการขาย ขายใหไดมากๆ 

พระ: เขาฉลาดทีเดียวแหละ คือฉลาดในการหาผลประโยชน คําพระวา “อตฺตตฺถปญฺญา 
อสุจี มนุสฺสา” มนุษยท่ีฉลาดหาผลประโยชนใหแกตน เปนคนไมสะอาด ฉลาดในที่น้ี คือ 
ฉลาดเอาเพื่อตัว 



 

๑๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

สื่อมวลชนก็อยูในระบบธุรกิจ ในแงหนึ่งก็ตองเห็นใจเขา แตก็ตองขอใหเขาเห็น
แกสังคมบาง ถึงจะอยูในกระแสธุรกิจ ก็อยาซ้ําเติมสังคมใหหนักนัก หรืออยาไดแคไหล
ไปตามกระแสอยางเดียว ถาคุณเห็นวาอันนี้มีโทษ ไมดีตอสังคม ในขณะท่ีคุณไปตาม
กระแสน้ัน ก็ขอใหคุณมีหลัก วาทําอยางไรจะหาสวนดีมาใสในงาน ที่จะมาชวยสังคมน้ี
บาง อยางนอยไมลืมจิตสํานึกดานดีเสียทีเดียว ระดับท่ัวไปนาจะไดแคนี้ 

ทีน้ี แคนั้นไมพอ เราตองมีคนไวหลายระดับ เราจะหวังใหอยูๆ สังคมจะดีขึ้นมา
เอง มันเปนไปไมได ก็ตองมีคนในระดับที่เขมแข็งกวานั้น คือคนท่ีไมยอมไหลตาม
กระแสเลย แตพยายามนํากระแส หรือทวนกระแสขึ้นทางดีไปเลย คนที่เขมแข็งจริงๆ สู
เต็มท่ี ดานรายไมเอาเลย ก็ตองมีไวบาง พวกดีนี้ ถาไมมีกําลังหนุน ก็แยเหมือนกัน  

แตตองยอมรับวา กระแสเวลาน้ีไหลลง ถามันไหลลงมากๆ อยางน้ี กําลังมันมาก 
นากลัวจะแกยากเต็มที เราจะทวนอยางไรได ตองคิดใหดี  
ผูรวมสนทนา: เม่ือวันอาทิตย (๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐) มีวงดนตรีเกาหลีชื่อ ดงบังชินกิ 
มาปรากฏตัวที่สยามเซ็นเตอร กับสยามดิสคัฟเวอรี เปนสองอาคารที่เชื่อมกัน มีเด็ก
จํานวนเปนหม่ืนคนวิ่งตามรถนักดนตรี แลวรองเหมือนเปรต บางคนถือดอกไม บางคน
ถือตุกตา ถืออะไรตออะไร แลวไมใชมีแตเด็กกรุงเทพฯ เทานั้น เด็กตางจังหวัดก็มีมาก  

อยางผมเปดรานขายการตูน เทาที่ไดคุยกับเด็ก ก็รูวาเด๋ียวนี้เด็กสมัยนี้เขาไม
แยกดีกับชั่ว เขาแยกแตมีเงินกับไมมีเงิน การมีแฟนก็เพ่ือจะนอนดวยเทาน้ัน พวกน้ี
ไมใชเด็กโตนะครับ เปนเด็ก ม. ๑ ม. ๒ อายุนอยๆ ทั้งนั้น บางคร้ังผมรูสึกวา อันท่ีจริง
การอยูทามกลางสังคมท่ีทรามลงไปเร่ือยๆ อยางน้ี โอกาสท่ีทําใหเห็นธรรม ก็ชัดเจน
ยิ่งขึ้นตามไปดวย 
พระ: เราตองมีพื้นของเราอยู ถึงจะดูแลวเห็นธรรม ถาเราไมมีพื้น เราเองก็จะโดน
กระชากลากไปดวย แตถาเรามีพื้นอยู เหตุการณพวกน้ีจะกลายเปนอาหารของปญญา 
อีกอยางหนึ่ง การท่ีเราจะทํางานแบบนี้ เราก็ตองมีความสุขกับการที่จะอยูกับความดี
นั้นดวย มีความสุขที่จะอยูกับธรรมะ มิฉะน้ัน ก็ไมย่ังยืน 

ตองมองเผื่อวา สังคมอาจแยลงไปกวาน้ีก็ได ถาขนาดนี้ใจเรายังรับไมไหว เราจะ
ไปรับขนาดน้ันไหวหรือ จึงตองเตรียมใจไวดวย เพราะไมเฉพาะแวดวงการเมือง แตมัน
ทั่วไปหมดทั้งสังคม ถาวาตามท่ีทานมองไว สังคมจะเสื่อมลงไปเร่ือยๆ  
ผูรวมสนทนา: เราตองมีจุดยืน ถาเปนคนท่ีขึ้นมาดวยคอรัปชั่นหรืออะไรแบบน้ัน 
สังคมจะตองไมเคารพนับถือ ตองหันหลังให ไมใสใจดวย 



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๑๙ 

 

พระ: สังคมทุกวันน้ีไมมีหลัก  สังคมน้ี  ถาไดหลักแค  ๓  ขอตน ของมงคลสูตร  คือ  
ไม่คบพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา สังคมก็ไปรอดแลว แตคนไทยเวลานี้ แค ๓ 
ขอตนนี้ก็ยังไมได จะไปรอดไดอยางไร นอกจากจะไมได ยังไปทางตรงขาม สวนทางไป
เสียอีก แลวจะพนอัปมงคลไดอยางไร 

สังคมน่ีบางทีตองถูกกระทบหรือกระแทกอยางแรง เชน มีเหตุราย มีภัยอันตราย
รุนแรง ก็อาจจะต่ืนขึ้นมาบาง แตในระยะยาว ถากระแสเสื่อมนี้มันแรงอยูนานไป เชื้อดี
จะพลอยหมดไปดวย  

คนที่กลาและเกงจริง  
คือคนที่ชนะไดโดยไมตองใชวิธีรุนแรง 

ผูรวมสนทนา: ในสังคมบางประเทศ คนดูเหมือนจะอยูกับหลักการไดดี ไมคอยมี
เร่ืองความรุนแรง แตท่ัวๆ ไปน้ัน เวลาน้ี ปญหาความรุนแรงเปนเร่ืองใหญของโลก เรา
จะอยูกันอยางไร ในโลกท่ีเปนอยางน้ี 
พระ: ในบางประเทศน้ัน บางทีตองแยกแยะลึกลงไป เชน บางแหงกระทบกระทั่งกัน
ในเร่ืองท่ัวๆ ไป ไมเปนไร แตมีบางเร่ืองกระทบไมไดเลย ตองลงไมลงมือกันถึงตายไปเลย  

หลักการของพระพุทธศาสนา คือ อยาไปสุดโตง ดูนะ  
สุดโต่งข้างหน่ึง คือใชกําลัง หรือรุนแรงเขาใสกัน มีกําลังเทาไร ใชใหหมด ฆากัน

เลย เอาชนะใหจบสิ้นกันไป  
อีกสุดโต่งหน่ึง คือ ยอมเขาไป ไมทําอะไร อยางชาวพุทธบางทีก็คิดวา เวรระงับ

ดวยการไมจองเวร เลยปลอย เขาจะทําอะไรก็ยอม ไมจองเวร ดีไมดีเขาใจวาพุทธ
ศาสนาสอนอยางนั้น แตนี่คือสุดโตง 

ที่จริงแลว ทานสอนมากเหลือเกิน แตเราไมเอามาใช คือ เราต้องพยายามให้เขา
ทําอะไรเราไม่ได้ด้วย และต้องพยายามชนะโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงด้วย ชาดกตางๆ 
ในพระพุทธศาสนามีเร่ืองเลาไวแบบนี้  

เอาเร่ืองมโหสถเปนตัวอยาง เราไมไดทําอะไรเขา เราอยูของเราดีๆ ตอมา อีก
ประเทศหน่ึงเขาตองการความยิ่งใหญ ก็ยกทัพมาบุก ทีน้ี ทําอยางไรจะสูเขาได มโหสถ
วาเราตองรักษาบานเมืองของเราไมใหประชาชนเดือดรอน น่ีเปนอันวาไมใชปลอยให
เขาทําราย แตเราจะทําอยางไร  



 

๒๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

หลักการก็คือตองใหเขาทําอะไรเราไมได ใหเขายอมแพ แตเราก็จะไมทํารายเขา
ดวย น่ียากที่สุด พุทธศาสนิกตองมีความสามารถขนาดนี้ หมายความวาตองพัฒนาตน
อยางย่ิง เชนตองมีปญญาอยางเยี่ยมยอด เปนตน  

มโหสถคิดวางแผน  ใชวิธีการถวงเวลาทัพศัตรูที่มา รุกรานไว  ตัวเองมี
ความสามารถมาก ถึงกับไปตลบหลังท่ีบานเมืองเขา ไปจัดการกับพวกราชวงศ ต้ังแต
มเหสีเปนตนไป ใหอยูในเงื้อมมือ พอพรอมถึงเวลา ก็เปดเผยวา เร่ืองเปนอยางน้ีแลว 
จะยอมหรือไม ฝายตรงขามน้ันไมมีทางแกไข ก็ตองยอมจํานน  

เม่ือเขายอมแลว มโหสถก็ไมไดไปทําอะไรเขา แตใหเขารูวาเรามีหลักการอยาง
นี้ๆ ฝายนั้นตกลงวา หนึ่ง ยอมเลิกรา ไมรบ สอง เปนมิตรกันตอไป เพราะทางฝายเราก็
ไมไดตองการจะไปครอบครองประเทศของเขา ไมไดตองการใหเขาแพอะไรดวย ก็
เปนอันวาสงบศึก หมายความวาชาวพุทธตองทําใหไดขนาดนี้ ตองมีความสามารถ
พิเศษอยางมาก  

ชาดกอื่นก็ทํานองนี้ อยางเร่ืองที่วา กษัตริยท่ีตองการอํานาจรัฐหนึ่งยกทัพมาตี 
กษัตริยฝายเจาถิ่นนี้ถือธรรมะ ก็ขอใหมีการเจรจากัน กษัตริยฝายน้ีก็บอกวา เอาอยาง
นี้ คุณตองการความยิ่งใหญจะครอบครองประเทศน้ีใชไหม ฉันขอตกลงเงื่อนไขเพียง
วา อยาใหประชาชนของฉันเดือดรอนก็แลวกัน เร่ืองความเปนใหญ ฉันยกใหคุณเลย 
เม่ือรักษาประชาชนได ฉันก็ตกลงมอบราชสมบัติใหเลย  

ทีน้ี กษัตริยฝายตรงขาม ก็เปนธรรมดาของคนที่ตองการอํานาจ ก็ระแวงกลัววา
อีกฝายหน่ึงจะมีแผนซอนไว ก็เลยส่ังจับกษัตริยและแมทัพของฝายที่ยกสมบัติใหนั้น
หมด เตรียมฆาทิ้ง ดวยวิธีฆาหรือประหารชีวิตสมัยนั้นอยางหนึ่ง คือ ขุดหลุมฝงตัว ให
โผลแคหัว ท้ิงไวในปา พอกลางคืน พวกหมาใน หมาปา และสัตวรายตางๆ ก็จะมากัดกิน  

พอจัดการขุดหลุมฝงเสร็จ ก็พากันฉลองชัยชนะ กินเหลาเมายากัน โดยมั่นใจวา
ฝายท่ียกเมืองใหน้ันตองตายแน แตกษัตริยฝายเจาถิ่นเดิมน้ีใชวาจะออนแอก็หาไม ท่ี
แทน้ันเปนผูมีความสามารถในการรบ แตท่ียกเมืองใหก็เพราะไมตองการใหประชาชน
เดือดรอนเทานั้นเอง เม่ือเหตุการณเปนแบบนี้ จะทําอยางไร  

พอถึงตอนกลางคืน พวกสัตวรายก็มา กษัตริยองคนี้ก็ต้ังสติเตรียมพรอม พอหมา
เขามา ก็งับคอหมากอน หมามันเจ็บ มันก็ด้ินตะกุยดิน ทําใหดินหลวมขึ้น ในที่สุด ตัว
กษัตริยเองก็หลุดออกมาได โดยอาศัยหมาที่จะมากินนั่นแหละ  



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๒๑ 

 

พอขึ้นมาได พระองคก็ไปชวยพวกที่ถูกฝงใหขึ้นมา พอคนหนึ่งขึ้นมาได ก็ไปชวย
คนอ่ืน ประเด๋ียวเดียวก็ขึ้นมาไดหมด  

กษัตริยและเสนาขาทหารฝายนี้ ตัวเองเปนเจาถิ่น ก็รูวาจะเขาไปในวังอยางไร ท่ี
ไหนจุดไหนสําคัญ ก็เขาไปไดถึงกลางวัง แลวปลุกฝายโนนที่นอนหลับใหลไปแลวใหต่ืน
ขึ้นมา บอกวาบัดน้ีเรายึดไดหมดแลว และบอกใหรูวา เราไมตองการทํารายอะไรทาน
หรอก เราตองการอยูอยางสงบสันติ ตกลงฝายที่ยกมาตีน้ัน ก็ยอมแพ และยกทัพกลับ 
โดยยินดีเปนมิตรกันตอไป  

นี่คือแนวคิดพุทธ ซึ่งหายากท่ีจะมีใครคิดแบบนี้ สวนมากจะคิดแควาทําอยางไร
จึงจะชนะเขา แลวก็มุงที่จะฆา จะทํารายกัน ก็ตองยอมรับวา วิธีแบบพุทธน่ีทําไดยาก
มาก แตถาจะใหโลกมีสันติ ก็ตองพยายามทําตามหลักธรรมวิชัย นี้ใหได มิฉะน้ันก็อยู
ในวังวนแหงสงครามและความขัดแยงกันตอไป จนกวาอารยธรรมจะพินาศ 

ผูรวมสนทนา: วิธีพุทธน่ีซุนหวูเอาไปใชนะครับ มีปรากฏในตําราพิชัยสงครามของ
ซุนหวู รบโดยท่ีไมใชกําลัง เปนการรบที่ดีที่สุด เปนการรบชั้นเลิศ ซุนหวูอาจศึกษา
แนวคิดพุทธศาสนา เพราะซุนหวูเกิดทีหลังพระพุทธเจา 

พระ: อาจจะแคคลาย ไมถึงกับเหมือน จุดหมายอาจไมตรงกันทีเดียว  

สรุป วิธีปฏิบัติต่อความรุนแรง ๓ แบบ  

แบบที่ ๑ เขาจะทําอะไร ถึงตัวจะยอยยับ ก็แลวไปแลว ไมทําอะไรเขา ปลอยไปเลย  

แบบท่ี ๒ ตอบโตเต็มที่ แรงมาก็แรงไป เอาความรุนแรงเขาใสกัน มีกําลังเทาไร 
ใชใหหมด ทําลายลาง ฆากันเลย เอาชนะใหจบสิ้นกันไป  

แบบท่ี ๓ มีความสามารถเหนือเขา ถึงขั้นท่ีพวกใชความรุนแรงทําอะไรเราไมได 
และใชอหิงสาวิธีสยบความรุนแรง ทําใหเขาตองยอมรับสันติโดยดี  

แบบท่ี ๑ เปนทางของความประมาท หรือทางของพวกท่ีเขาใจผิดในหลักการ
แหงสันติ  

แบบท่ี ๒ คือท่ีปฏิบัติกันอยูทั่วไป จนโลกน้ีอยูในภาวะเส่ียงภัยแหงความพินาศ
ในบัดน้ี  

แบบที่ ๓ คือทางของมนุษยที่พัฒนาอยางสูง ซึ่งทําไดยาก แตเปนทางเดียวท่ีจะ
ใหโลกลุถึงสันติภาพได 



 

๒๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ถามเพ่ิม∗: ตอนเลือกต้ัง รับเงินเขาไปแลว ไมเลือก ไมกาบัตรกาเบอรใหเขา ผิด
หลักกตัญู กลายเปนคนไมกตัญูรูคุณคน ใชไหมครับ? 

พระ: ผิดอยางไร ไมกตัญูอยางไร เอาหลักอะไรมาพูด ที่พูดน้ันไมเห็นเปนหลักอะไร
เลย เร่ืองน้ี อาตมาไมตองตัดสินหรอก เอาหลักจริงๆ มาพูดกัน เม่ือรูหลักแลว ก็ตัดสิน
ไดเอง 

ความกตัญู คืออยางไร เราเห็นใครมีทุกข มีปญหา หรือตองการความ
ชวยเหลือ เราก็ไปชวยเขา ไปใหเงิน หรือจะชวยอะไรก็ตาม เพ่ือใหเขาพนทุกข พน
ปญหา หรือจะไดสุขสบาย จบแคนั้น 

ที่ไปชวยเขาน้ัน จุดหมาย คือใหเขาสุขสบายหายทุกข เจตนา คือใหเขาหมดทุกข
จะไดสุขสบาย อยางน้ีเรียกวาทําคุณ มีอุปการะ เขารู ก็กตัญู 

แตถาเอาเงินไปให ไปชวย แลวบอก หรือทําอยางไรก็ได ใหรูกันวา คุณไดเงินน้ี
แลว ก็ไปทําอันนั้นๆ นะ ดูเจตนาซิ อยางนี้เรียกวาอะไร? 
ผูรวมสนทนา: ออ… ก็เรียกวาจาง ถาตกลงเอาดวย ก็เปนรับจาง 
พระ: น่ันแหละ น่ันคือ “จ้าง” ถาตกลงทําตามนั้น ก็เรียกวา “รับจ้าง”  

เอาละ ทีนี้ ถา “จ้าง” เร่ืองก็ตามมาอีกวา เร่ืองที่จะไปทําน้ันคืออะไร เปนความดี
งามถูกตอง หรือเปนความผิด ความราย ทําการเสียหาย  

การไปเลือกต้ัง ก็คือ การไปคัดเลือกคนดีมีปญญามีเจตนาสุจริต ที่พระเรียกวา
บัณฑิต (ชนิดแท) เพื่อเปนตัวแทนของเรา ที่จะไปทํางานบานเมือง เชนไปออก
กฎหมาย จนถึงไปปกครองบานเมืองบริหารประเทศชาติใหดีใหเจริญม่ันคงรมเย็นเปน
สุข เปนเร่ืองสําคัญอยางที่สุด 
เสริม: การไปเลือกต้ัง ก็เปนการไปทําความดี แลวก็เปนเร่ืองใหญมากดวย 
พระ: จะเปนการทําความดี ก็ตองทําตามหลักท่ีวานั้น คือตองรูวา เร่ืองนี้สําคัญมาก
นะ เปนเร่ืองเปนเร่ืองตายของประเทศชาติบานเมืองเลยทีเดียวละ เราจะตองต้ังใจ
คัดเลือกเอาคนที่ดี คนมีปญญาสามารถ ท่ีใจสุจริตจริงๆ ใหไปเปนตัวแทนของเรา ถา
เราต้ังใจทําใหตรงตามน้ี ใหไดตามนี้ ก็เรียกวา เรามีใจสุจริต เปนธรรม เราก็ทําความดี 
                                                                                                     
∗ เพิ่มเติม: หลังจากหนังสือเลมนี้เผยแพรออกไปแลว วันหนึ่ง โดยบังเอิญ มีทานผูหนึ่งท่ีมาวัด ไดพบ 

และต้ังคําถามขอหนึ่ง ซึ่งเห็นวาควรนํามาเติมไวดวย (สวนเติม ๒ หนา ณ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) 



 
 
เบ่ือการเมือง 

 

๒๓ 

 

ผูรวมสนทนา: นี่ไมใชเร่ืองงาย แคดูคนท่ีจะคบ จะหาคนมาอยูดวย หรือเอาคนมา
ทํางานบาน งานราน ยังคิดเยอะ นี่จะเอาคนมาจัดการบานเมือง คนไทยไมคอยคิดกัน 
เห็นคนไปเลือกต้ังมาบอย หลายคนก็ไปอยางนั้นๆ ไมเห็นจะพิจารณาอะไร ท่ีทําตรง
ขามมีเยอะ 

พระ: ถาทําตรงขามกับที่วามาน้ัน แควาไมต้ังใจจริงที่จะคัดเลือกเอาคนดีใหได แคน้ีก็
เสียหายแลว เรียกวาทํากรรมดวยความประมาท  

ยิ่งถารูอยูวา คนน้ีไมดี มีคุณภาพไมเขามาตรฐาน แลวเราไปเลือกเขา นอกจาก
ผิดหลักการของประชาธิปไตยในการเลือกต้ังแลว เราก็กลายเปนคนท่ีไมรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติบานเมือง เพราะเม่ือเลือกคนอยางนั้นเขาไปแลว เขาอาจจะไปทําความ
เลวรายเสียหาย ก็คือเราชวยกันสงคนที่หนาดวยโลภะ โทสะ โมหะ ไปทํารายบานเมือง  

ถาจะวาใหชัด  คนท่ีทํากับการเ ลือก ต้ังอยางนี้  ก็ คือ  เปนคนที่หักหลัง
ประชาธิปไตย และ ทําร้ายประเทศชาติ ใชไหม 

ก็เลยจะกลายเปนวา ที่เราไปเลือกต้ังน้ี เราไปทําการร้าย หรือไปรวมมือสงเสริม
การทําความชั่วรายดวย ใชไหม คิดใหดี ที่วานี้จริงไหม 

เสริม: แลวถาเปนอยางที่พูดเม่ือก้ีนั้น คือ เขาจ้าง และ เรารับจ้าง 

พระ: เขาจางเราใหไปทําไมดี เราก็รับจางเขาไปทําการไมดี ก็กลายเปนวา สองฝาย
รวมมือกันทําการราย ถาพูดทางธรรมก็คือ สมคบกันทําบาป ละเมิดธรรม เร่ืองเปน
อยางน้ี ถูกไหม ขอใหคิดพิจารณาดวยตนเอง 

การเลือกตั้งน้ี สําคัญนัก เราเปนคนหน่ึงท่ีจะช้ีชะตากรรมของประเทศชาติ คิดใหดี  

ในวันเลือกต้ังน้ี เราจะยังเป็นคนดี หรืออาจจะกลายเป็นคนร้ายไปก็ได้ จะเป็นคนท่ี
สร้างชาติ หรือเป็นคนทําลายชาติ ก็เป็นไปได้ 

 



 

 

มองใหลกึ นึกใหไกล∗ 
(บทเรียน หรือ บทเลียน ในการพัฒนาประชาธิปไตย) 

ข้อคิดจากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ๒๕๓๕ 
- ๏ - 

คําถาม 

๑. การเสียสัจจะเพื่อสวนรวม มีความผิดไหม? 

๒. การพูดเท็จเพื่อประโยชนสวนรวม ควรหรือไม?  

๓. จะใหอภยัอยางไร จงึจะเกิดประโยชนแกบุคคลและสวนรวมได? 

๔. อดอาหารประทวง เปนการรักษาชวีติเพื่อรักษาธรรมหรือไม? 

๕. การสละชวีิตเพ่ือรักษาธรรม มีมุมมองและแงท่ีจะตองพิจารณาอยางไร? 

๖. ใชความรุนแรงเพราะความจําเปน จะไดหรือไม? 

๗. ขาวสารมากมาย จะเชือ่ฝายไหนดี? 

๘. จะแกไขใจลําเอยีงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว ไดอยางไร? 

๙. ผูปกครองควรจะไดขอคิดอะไรบาง จากเหตุการณ? 

๑๐. ขอคิดหรือภาพสะทอนจากเหตุการณ แสดงภาพอะไรของสังคมที่ควรแกไข? 

                                                                                                     
∗  บทใหสัมภาษณแก คุณอรศร ี งามวิทยาพงศ และคณะ ณ สํานักสงฆญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล จ.
นครปฐม เมื่อวันที ่๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งหน่ึง และสัมภาษณเพิ่มเติมอีกครั้ง ณ สถานพํานัก
สงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๒๕

 

ถาม  คําถามท่ีอยากจะกราบเรียนถามในช่วงแรก คงจะเปน็ประเด็นท่ีเกีย่วเน่ืองกับข้อ
ถกเถียงบางเรือ่ง ท่ีเกิดข้ึนท้ังในระหว่างและหลังเหตุการณ์ โดยท่ีหลายเรื่องเกีย่วพันไปถึง
หลักธรรมและการตีความธรรมะในพุทธศาสนา จึงคิดว่าน่าจะได้นํามาทบทวนให้เกิดความ
ชัดเจน 

ข้อถกเถียงหน่ึง คือ เร่ืองของสัจจะ และการพูดเท็จ เช่น การที่บุคคลไม่วา่ฝ่ายใดก็
ตาม ไม่ได้ถือสัจจะดังท่ีตนเคยประกาศไว้ โดยบอกวา่ยอมเสียสัจจะเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม ถ้าเขาไม่มีเจตนาจะพูดเท็จ แต่เขาคิดด้วยความเช่ือเช่นน้ันจริง การเสียสัจจะเพื่อ
ส่วนรวมจะมคีวามผิดไหม และอีกกรณีหน่ึง คือ ถ้าเขาต้ังใจจะพูดเท็จ แต่ก็มใิชเ่พื่อ
ประโยชน์ของตน หากเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

ท้ัง ๒ กรณีน้ี เราจะวินิจฉัยโดยยึดหลักอะไร? 

ตอบ  อันแรกที่ตองพิจารณาก็คือ ตอนที่เขาพูดนั้นมีเจตนาหรือเปลา หมายความวา 
ถาเขาไมไดต้ังใจเลยวา เขาจะหลอกใคร คือเขาต้ังใจไวอยางน้ันจริงๆ ในตอนนั้น คือ
คิดไววา ไมเอาละ ตําแหนงฐานันดรหรืออะไรอยางอื่น โดยท่ีตัวเขาเองก็ไมไดหลอก
ตัวเองเลย คือพูดไปตามท่ีต้ังใจ ถาเปนอยางน้ีกถ็ือวาไมมีการพูดเท็จ เพราะเจตนาท่ี
จะพูดเท็จไมมี 

แตตอมา เม่ือเหตุการณเปล่ียนแปลงไป มีผูมาแนะนําชี้แจงวา เขาจะตองรับ
ตําแหนงนะ ไมรับจะเกิดความเสียหายอยางนั้นอยางน้ี จนตัวเขาเองก็เห็นคลอยตาม
วา มันจะเปนอยางนั้นๆ จริงๆ โดยไมไดมีความรูสึกที่จะหลอกใคร แตเปนความบริสุทธิ์
ใจ ถาเปนอยางนี้ ตอนแรกเจตนาจะพูดเท็จมันไมมีอยูแลว เขาจึง ไม่เสียศีล  

แตท่ีมาพูดเปล่ียนใจในตอนหลังน้ี ก็จะไปเสียในแงของการรักษาสัจจะ แตวา
เบาลง  เพราะไมไดเสียศีล คือไมผิดในเร่ืองศีล ถาใชภาษาโบราณ ก็เรียกวา ผิดธรรม 

ในเร่ืองน้ี ถาดูวินัยของพระ จะเห็นชัด การพูดเท็จที่เปนความผิด ทานเรียกวา 
“สัมปชานมุสาวาท” (การพูดเท็จทัง้ที่รู) คือจงใจพูดใหคลาดจากความเปนจริง จงึเปน
ความผิด แตในกรณีที่ตอนพูดก็วาไปตรงๆ ตามที่คิดที่ต้ังใจ เชน พระกลาวความต้ังใจ
วาคราวน้ีจะจําพรรษาตลอดไตรมาสท่ีนี่ แตตอมากลางพรรษา ที่น่ันเกิดนํ้าทวมใหญ 
วัดจมนํ้า อยูไมได พระตองหนีไปพักที่อื่น ในกรณีอยางน้ี พระขาดพรรษา แตไมมี
ความผิด (ถงึพรรษาจะขาด ก็ไมตองอาบัติ หรือพูดในทางกลับกันวา ถงึจะไมตอง
อาบัติ แตก็ขาดพรรษา)  



 

๒๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

อยางไรก็ตาม ถาภิกษุตกลงรับคําใครวาจะอยู แมวาตอนน้ันจะไมไดคิดพูดเท็จ 
แตตอมามีเหตุผลท่ีทําใหเปล่ียนใจไมอยู โดยมิใชเหตุจําเปนอยางนํ้าทวมน้ัน ภิกษุนีถ้ึง
จะไมมีความผิดตองอาบติัในขั้นสัมปชานมุสาวาท แตก็ยังมีความผิดท่ีเบาลงไป ที่ทาน
เรียกวา “ปฏสิสวทุกกฏ” (ความผิดขั้นเบา ฐานไมทําตามที่รับคํา)   

รวมความวา ขอเสียหายก็มีอยู ไมใชจะไมมีเลย เพียงแตวานอยลง คือถาเขามี
ความปรารถนาดี มีความเขาใจอยางน้ันจริงๆ วา การท่ีเขาเปล่ียนใจนั้นจะเปนประโยชน
แกสวนรวมได ก็เปนเจตนาท่ีเปนบญุ แตในสวนที่เสียไปก็คือเสียสัจจะ จงึมีสวนเสียอยู
ดวย ไมไดหมดไปทีเดียว น่ีคือเตือนใหพยายามทําการทุกอยางโดยรอบคอบ 

การกระทําอยางนี้ เม่ือเปนไปโดยบริสุทธิ์ใจ บางทก็ีจัดวาเปนการเสียสละอยาง
หน่ึง คือเปนการท่ีตองยอมแมแตสละตัวเองวา เอาละ เพื่อประโยชนสวนใหญ เราตอง
เสียประโยชนสวนนอยนะ แตก็ไมพนขอเสียที่จะกลายเปนแบบอยาง  

อยางนอยก็เปนขออาง ใหคนอ่ืนเอาไปอางไดวา เออ! ไมตองรักษาสัจจะหรอก
นะ ตอไปก็จะทาํกันจนกลายเปนมักงายไป เด๋ียวคนนั้นคนน้ีก็เอาอยางบาง บอกวา 
ตอนที่พูดน้ันฉันไมไดต้ังใจจะพูดเท็จนี ่ก็จะพูดกันไปงายๆ  

การพูดงายๆ แมจะไมไดพูดเท็จ ก็ไมดี เพราะขาดการไตรตรอง แสดงถึงการขาด
สติ ไมใชปญญา และขาดความรับผิดชอบ  

ในบางกรณี เม่ือพูดไปแลว จะทําใหไดเพื่อรักษาสัจจะ กลายเปนเร่ืองเสียหายไป
ก็มี เชน โกรธขึ้นมาพูดวาจะฆาลูกของตนเสีย หรือมีความเห็นผิดจึงพูดวาจะทําอะไรท่ี
ไมถูกตองสักอยางหน่ึง ตอมาหายโกรธแลว รูดีรูชั่วแลว ไมยอมแกไข ยังยืนยันจะทําให
ไดเพื่อรักษาสัจจะ ก็จะกลายเปนด้ือร้ันในความชั่วรายไป สัจจะจึงต้องชอบธรรมด้วย  

เพราะฉะน้ัน อยางนอยเราตองไมมักงาย ไมพูดอะไรงายๆ และมีสํานึกในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงตน  

ในกรณีนี้ อาจจะไมเสียมาก เพราะวาเขาก็ไมไดมักงายอะไร แตมันก็เปน
แบบอยางแกผูอื่นตอไปได กลายเปนขออางไปได และตนเองก็อาจจะเคยตัว มีขอเสีย
ในแงนี้  

เพราะฉะน้ัน รวมความแลวก็คือ ตองดูวามีสวนดีแคไหน สวนเสียแคไหน เรา
ไมไดยกใหเขาอยางใดอยางหน่ึงโดยส้ินเชิง และจะตองมองปญหาในแงของการท่ีจะ
พัฒนาคนอยูเสมอ 



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๒๗

 

ถาม แล้วในกรณีท่ีต้ังใจพูดเท็จ แต่ไม่ใชเ่พื่อผลประโยชน์ของตนเอง หากเพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะสว่นรวม? 

ตอบ ก็น่ันแหละ มันก็ไมพนผิดโดยส้ินเชิง คือก็มีผิดอยูสวนหน่ึง เพราะพูดไมตรงความ
จริง พุทธศาสนาถือหลักตรงความจริง คือตรงตามธรรมชาติ ไมใชตรงตามตัวอักษร  

ธรรมชาติมันเปนของมันอยางนั้น เม่ือผิดความจริง มันก็ผิดความจริง ก็วาไป
ตรงๆ ไมตองมาอางโนนอางนี่กันละ สวนที่ผิด ก็วาผิด ใหรูวาผิด แลวก็ดูวามีเหตุมีผล
อยางไรที่ทําอยางน้ี เชน ฉันไมไดเจตนารายนี่ กว็าเปนสวนๆ ไป หรือพิจารณาเปนแงๆ  
ไปเลย เพราะตามหลักของศีลนั้น จุดสําคัญของการพูดเท็จก็เพ่ือหักรานตัดรอน
ผลประโยชนของผูอื่น มีเจตนาจะเบียดเบียนผูอื่น  

ตองจบัสาระนี้ใหไดวา หลักสําคัญของศีล ๕ คือ มีเจตนาที่จะเบยีดเบียนผูอื่น
หรือเปลา ต้ังแตศีลขอหนึ่งไปถึงขอสุดทาย เอาหลักน้ีเปนตัวตัดสินที่สําคัญ 

การพูดเท็จท่ีผิดศีลแนนอน ก็คือเจตนาพูดเท็จเพือ่ใหเขาเสียประโยชน เพ่ือกีด
กั้นเขาไมใหไดรับประโยชนนั้น เชน ถาเขาเดินไปตรงน้ี แลวเขาจะไดประโยชนตามท่ี
เขาประสงค พอเขามาถามทางเราวาจะไปตรงนั้น ตองเดินทางนี้ใชหรือเปลา? เราคิด
วาจะไมใหนายคนนี้ไดประโยชน เรากเ็ลยแกลงเสียเลย โดยบอกไปวาไมใช ใหไปทาง
โนนแทน อยางนี้มีเจตนาทําลายประโยชนเขา กช็ดัเลยวาเปนการผิดศีล 

ทีน้ี ในกรณีหมอพูดเท็จ ไมบอกคนไขท่ีมีอาการหนักอยางตรงๆ โดยที่หมอมี
เจตนาดี คือตองการใหประโยชนแกคนไข ซึ่งจิตใจยงัไมเขมแข็งพอท่ีจะยอมรับสภาพ
ปวยไขของตน หมอก็เลยยอมพูดเท็จ ในกรณีน้ี เจตนาที่จะคิดทําลายประโยชนของ
คนไขไมมี ความผิดก็เบาไปเยอะแยะ  

แตก็เหลือความผิดอยูสวนหน่ึง คือบอกไมตรงตามสัจธรรม แลวก็มีขอเสียสวน
หน่ึงดวย เพราะวายังมีความดีงามสูงขึ้นไปอกีขั้นหน่ึงท่ีจะเกิดมีขึ้นเม่ือเราสามารถพูด
ความจริงไดแมกับตัวคนไข ซึง่ถาคนไขยอมรับความจริงแลว เขาจะไดประโยชนจาก
ความจริงยิง่กวาการที่เราไปพูดเท็จใหเขาหลงคิดวาตัวจะหาย ถูกไหม? เพราะฉะนั้น 
เราตองไมตัดสวนน้ีไปดวย วามันก็มีสวนที่เสียอยูเหมือนกัน คือมันไมสมบูรณ  

เพราะฉะน้ัน อยามองในแงเห็นแกคนอยางเดียว จะตองคํานึงถึงการรักษาธรรม
ดวย เพราะในที่สุดแลว คนก็ไดประโยชนท่ีสูงสุดจากธรรมน่ีแหละ ธรรมเปนความจริง
ของธรรมชาติ เปนมาตรฐานท่ีสมํ่าเสมอตลอดกาล แมแตเราทําใหเสียสัจธรรมไปเพียง
หนอย ก็ยงัถือวามีความผิดมีขอเสีย ไมพนโดยส้ินเชิง 



 

๒๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ถาม หลังเหตุการณ์ มกีารพูดกันมากด้วยทัศนะที่แตกต่างกัน ในเร่ืองของการให้อภัย
แก่ผู้ทําผิด จึงอยากกราบเรียนถามว่า ในเร่ืองการให้อภัยน้ัน ควรมีหลักการ เง่ือนไข หรือ
ขอบเขตแค่ไหนอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม? 

ตอบ เราใหอภัยได แตเราใหความชอบธรรมไมได เราใหอภัย กคื็อไมมีภัยจากเราแก
เขา แตความชอบธรรม หรือความผิดธรรม เปนเร่ืองของธรรม ไมขึ้นตอเรา เราเปล่ียน
มันไมได  

ทีน้ี การใหอภัยน้ัน มันก็มีการใหอภัยในจิตใจ กบัการกระทําภายนอก ซึง่เปน
เร่ืองการแสดงออก การใหอภัยในจิตใจเปนเร่ืองที่เราควรจะตองให การใหอภัยตอง
ออกมาจากในจิตใจ หมายความวา เราจะไมถือเอามาเปนเร่ืองท่ีจะทาํการใดๆ ดวย
ความเคียดแคนชิงชงั แตการกระทําเพ่ือรักษาธรรม เพ่ือรักษาประโยชนของสังคมนั้น 
เรายังตองทํา ตรงน้ีตองแยกใหออก  

ในกรณีอยางนี้ เราก็จะลงโทษคนโดยที่วาเราไมไดทําดวยความชิงชงั แตทําเพ่ือ
รักษาธรรมของสังคม ซึง่บางทีเราก็ตองทําเพ่ือรักษาประโยชนสุขของสงัคม แตการท่ี
เราทําโดยไมมีการเคียดแคนชิงชงัน้ัน จะทาํใหการตัดสินตางๆ เปนธรรมมากขึ้น มันจะ
บริสุทธิ์ และเปนไปโดยปญญา เพราะถาเราตัดสินดวยความเคียดแคนชิงชัง มันก็จะ
เบี่ยงเบนไปได อคติจะเกิดขึ้นใชไหม  

ดังนั้น ทางจิตใจเราจงึควรใหอภัยไวกอน อุเบกขากจ็ะเขามา ตอนนี้ละคือ
อุเบกขาดวยปญญา เพราะจิตเรียบสงบ ไมมีความเคียดแคนชิงชงั และไมเอนเอียง ก็
ตัดสินเร่ืองตางๆ ไปดวยความรับผิดชอบ เพ่ือรักษาธรรม 

สวนการแสดงออกภายนอกน้ัน เราอาจจะแบงเปนขั้นตอน เพราะการท่ีจะให
อภัยหรือจะลงโทษใครแคไหน ก็ตองมีลําดับ เชนเร่ืองนี ้ เราจะตองหาหลักวาอะไรเปน
จุดสําคัญท่ีจะเปนตัวตัดสิน เชน  

หนึ่ง  เพ่ือใหธรรมของสังคมดํารงอยู เพ่ือความเปนแบบอยางของสังคม  

สอง เพ่ือประโยชนสุขในระยะยาว ในกรณีน้ี เราควรปฏิบัติอยางไรจึงจะได
ประโยชนแกสังคมมากที่สุด   

นี่เปนขอพิจารณาในการตัดสิน แลวก็มาดูในสวนของตัวบุคคล โดยควร
คํานึงถงึคุณธรรมของเขาดวย เชน ดูวาเขามีความสํานึกไหม  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๒๙

 

ความสํานึกน้ันตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ หรือบางทีก็ตองมีการใหปญญา
แกเขาดวย เพราะบางทีเขาทําผิดโดยมีความบริสุทธิ์ใจ เขาใจวาที่เขาทํานั้นถูกตองดี
แลว ซึ่งเขาเขาใจผิดพลาด เพราะเขาไมมีปญญาที่จะมองอะไรไดอยางรอบดาน อยาง
นี้ก็ตองถกเถียงกัน ก็มาใชปญญาพูดกัน ใหเขาเห็นวาส่ิงที่เขาทํามันเปนผลเสียอยางไร 
เสียประโยชนของสวนรวมอยางไร 

ถาเขาไดเขาใจขอมูลอะไรตางๆ อยางนี้แลว เขายังไมสํานึก อยางน้ีก็คอยวากนั
อีกที แตเราตองมีการทําเปนขั้นตอนกอน ไมใชวาอยูๆ จะไปทําใหเขาสํานึกทันทีทันใด 
แลวการสํานึกนั้นก็มักเปนไปตามความหมายของเรา  

บางทีก็เปนอยางนั้นนะ คือเปนการสํานึกในความหมายของเรา เพราะฉันเห็น
วาอยางน้ีถูก เขาตองสํานึกตามที่ฉันตองการ สวนคนผิดเขาก็คิดเหมือนกันวา ฉันก็วา
ของฉันอยางนี้ถูก แลวจะใหฉันสํานึกอะไรยังไง เพราะฉะน้ันเราจึงตองสรางปญญาขึ้น
กอน สํานึกที่ชอบธรรมมันก็เกิดจากปญญาที่มองเห็น และเขาใจความเปนไป 

ถาม แล้วอย่างการให้อภัยภายในจิตใจน่ี หมายถึงว่าเราให้ไปโดยท่ีไม่มีเง่ือนไขเกี่ยวกับ
สํานึกหรือไม่สํานึก? 

ตอบ ใช เพราะวามันเปนเร่ืองของความเคียดแคนชิงชัง เปนเร่ืองของกิเลส เราควรให
อภัยไดเลย ไมใหมีความเคียดแคนชิงชัง ถาเราจะรักษาธรรม จะทําใหถูกตอง ก็ตองไม
ทําดวยความเคียดแคน เพราะน่ันก็จะกลายเปนอคติ แตการปฏิบัติภายนอกน้ันตองวา
ไปตามธรรม ใหธรรมเปนตัวตัดสิน 

ถาม แล้วกรณีท่ีผู้ปกครองหรือประชาชนท่ีคิดว่า การท่ีเขาลงมือปราบปรามอย่างรุนแรง 
เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ อันน้ีเราจะมีหลักการวินิจฉัยหรือมอง
แง่มุมไหนได้บ้าง? 

ตอบ มันก็มีหลักอยู ขั้นแรก ตองเอากันที่เร่ืองของ เจตนา กอน สวนความรูและ
สติปญญาก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง ตอนแรก ตองดูวาตอนท่ีจะทํานั้น เขามีเจตนาอยางไร 
เขาทําดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไหม ท่ีคิดวาทําอยางน้ีก็เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม 
ถาเขาเขาใจวาเปนอยางน้ันจริงๆ ดวยเจตนาบริสุทธิ์ เราก็ตัดสินไดข้ันหน่ึงวาเขาเจตนาดี  

แตยังไมหมดนะ เพราะ สติปัญญา ก็เปนตัววินิจฉยัดวย เขาอาจจะตัดสินใจดวย
สติปญญาท่ีบกพรอง  



 

๓๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ทีน้ี เวลาท่ีเราพิจารณาปญหาน้ี เราไมไดพิจารณาเฉพาะตัวเขา แตเราพิจารณา
เพ่ือประโยชนแกสังคมตอไป เพื่อใหคนรุนหนาไดมีแบบอยางดวย จะไดเปนแนวทาง
ในการที่จะมาพัฒนาคนกันตอไป  

ในการท่ีเขาตัดสินใจนั้น คงไมใชเปนการทําดวยจิตท่ีมีองคประกอบอยางเดียว 
ไมใชเจตนาอยางเดียวลวน คือในสถานการณในเวลาอยางนั้น มันมีความรูสึกในเร่ือง
การตอสูกันแทรกซอนอยูดวย โดยเฉพาะความรูสึกในดานทิฏฐ ิและมานะ  

แลวในสถานการณอยางน้ี ฝายไหนยืนยันกบัตัวเองไดไหม วาตนตัดสินใจและ
ทําการท้ังหลายดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เพ่ือธรรม และตามธรรมลวนๆ ไมถูกทิฏฐิ
หรือมานะเปนตน เขามามีอิทธิพล บางทีมันก็เปนแบบน้ีกันทัง้สองฝาย คือไมใชฝายใด
ฝายหน่ึงจะบริสุทธิ์จริง เพราะฉะนั้น ทานถงึไมตัดสินใครงายๆ เพราะฝายท่ีจะใหอีก
ฝายหน่ึงสํานึกน้ัน ความจริงตนเองก็มองขามสวนท่ีตัวบกพรองไป หรือพยายามไมมอง  

เพราะฉะนั้น ถาจะเอากันใหสุจริตชอบธรรมดีจริงๆ ก็ตองเปดใจอยางเต็มท่ี 
โดยมุงท่ีความบริสุทธิ์ดีงามของสังคม 

 ที่วามาน้ี มองเนนในแงของคน ทีนี้ ถามองในแงของธรรม ในความหมายท่ี
สมบูรณตามธรรม และเพ่ือใหคนเขาถึงธรรมไดโดยสมบูรณ จะตองยอมรับกอนต้ังแต
ตนวา การใช้วิธีรุนแรง เปน็การกระทําท่ีบกพร่อง ท้ังในแง่ท่ียงัมีการทําร้าย และเป็น
การขาดความสามารถที่จะทําให้บรรลจุุดหมายที่ดีด้วยวิธีการที่ดีกว่านั้น  

 ปญหาน้ีจึงโยงไปถึงเร่ืองการพัฒนาคนดวย วาทําอยางไรถึงจะใหคนมีพฤติกรรม
แสดงออกในระดับสูง มีพฤติกรรมท่ีเปนธรรมจริงๆ เอาตรงนี้เปนตัวเกณฑไวกอน 
เจตนาของจิตใจภายในก็คอยวากันอีกที  

เม่ือเอารูปธรรมหรือพฤติกรรมไปตัดสิน ในกรณีน้ีก็ตองถือวาเปนความผิด คือมี
ความผิดในระดับศีลแลว เพราะมีการฆาฟนกันเกดิขึ้น  

ทีนี้ ขั้นตอไปก็พิจารณาลึกลงไปในระดับจิตใจ วาการที่มีพฤติกรรมออกมาอยาง
นี้ เขามีเจตนาอยางไร มีความคิด ความเขาใจ มีปญญาอยางไร ก็วากันไปเปนขั้นๆ 
เปนลําดับ  

น่ีคือ เราจะพิจารณาพฤติกรรม แลวกจ็ติใจ สภาพจติ คุณธรรม และแรงจงูใจที่อยู
เบื้องหลัง แลวก็ปญญาความรู ความเขาใจ ถาเม่ือไร ๓ สวนน้ีสมบูรณแลว เราก็สบาย
ใจ ดังน้ัน จงึใหพิจารณา ๓ สวนนี้เพราะสําคัญมาก คือ  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๓๑

 

หนึ่ง  พิจารณาพฤติกรรมท่ีปรากฏ อันน้ีตัดสินงายที่สุด พฤติกรรมของบุคคล
นั้นมีขอเสียหาย มีการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานทางศีลธรรมเกิดขึน้หรือไม 

สอง  ในแงสภาพจติ แรงจูงใจอะไรท่ีทําใหเขากระทาํ มันเปนไปดวยคุณธรรม
อะไรหรือเปลา มีอะไรแอบแฝงไหม  

สาม  ปญญาท่ีรูเขาใจ ท่ีทาํใหสามารถทําการเพื่อบรรลุจุดหมายท่ีดีงาม ดวย
วิธีการที่ดีงามถูกตองชอบธรรมมากท่ีสุด  

 ถาพิจารณากันใหรอบดานอยางน้ี ก็จะเปนทางท่ีจะทําใหพฒันาคนตอไปได 
แลวทุกคนจะตองสํานึกวาเราตองพัฒนาตัวเอง ไมใชอยูกันแคระดับเทาน้ี  

ท้ัง ๒ ฝายจะตองพัฒนาตอไป ไมวาฝายผูปกครอง หรือฝายประชาชน หรือ
ฝายไหนกบัฝายไหนก็ตาม ตางก็จะตองพัฒนาตนเอง   

 ถาเราพิจารณาในแงนีแ้ลว มันก็เปนเร่ืองของมนุษยที่เรายอมรับความบกพรอง 
และเราตองปฏิบัติไปตามธรรม เพื่อรักษาธรรมและประโยชนสุขของสงัคมไว แลวก็ใน
แงพันธะตอบุคคล ทุกคนจะตองพัฒนาตนเองตอไป  

ถาไมคิดอยางนี ้ ก็จะดึงดันเอาชนะกัน แลวก็ไมมองดูตัวเองวาจะตองพัฒนา
ตัวเอง เร่ืองก็หยุดอยูแคน้ัน แลวก็ไปเรียกรองจากฝายตรงขาม  

ตอนน้ีปญหาอยูที่การเรียกรองกัน ตางฝายก็เรียกรองจากอีกฝายหนึ่ง ทิฏฐิมานะ
ก็เกิดขึ้นมา แลวก็มาหาทางปกปองตัวเอง ปญหานี้ก็จะกลายเปนวงจรหมุนซ้ํารอยกัน
ตอไป เพราะฉะน้ัน ถาแกปญหาถูกจุด ทุกคนจะตองเห็นแงที่วาตัวเองจะตองพัฒนา
ตนเองดวยกนั ทุกคนทุกฝาย 

ถาม ทีน้ี ลักษณะของสภาวะจิตน่ีมันไม่มใีครรู้ได้ นอกจากตัวคนน้ันเอง แสดงว่าลักษณะ
ของการวิเคราะห์จะต้องเป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัว คือคนนั้นจะต้องเป็นคนปรับปรุงตัวเอง 
แล้วเราจะวัดหรือรู้ได้อย่างไร? 

ตอบ เพราะฉะน้ันจึงบอกวา ท่ีมองเห็นไดงายคือพฤติกรรม เราจึงวัดดวยพฤติกรรม
กอน เกณฑการตัดสินเบื้องตนจึงใชระดับศีล คือเปนเร่ืองของพฤติกรรม เน่ืองจากเรา
มองไมเห็นจิตใจจริงๆ ของเขา เราจึงตองเอาพฤติกรรมเขาวัด อยางเหตุการณท่ีเกิดนั้น 
ในแงพฤติกรรมหรือในระดับศีล ก็ผิดแลว ไมควรจะใหเกิดเหตุอยางน้ี  เปนเร่ืองท่ีถือวา
เขาตองรับผิดชอบสวนหนึ่ง 



 

๓๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

แตทีนี้ ในแงของการพัฒนามนุษย ดานนามธรรมเปนตัวแทตัวจริงของคน ถึงจะ
ดูยาก ก็ตองพยายาม แมแตในทางกฎหมายหรือในกระบวนการยุติธรรม ก็ยงัตอง
หาทางพิสูจน เจตนา เราจําเปนตองมองใหถงึจติใจและปญญา และตัวเขาเองก็ตอง
พิจารณาวา ท่ีทําไปน้ันดวยแรงจงูใจอะไรแน  

สําหรับผูอื่นน้ัน อาจมองดูไดยาก แตก็ไมใชจะตัดโอกาสโดยส้ินเชิง เพราะการ
พิสูจนแรงจูงใจนั้นเปนไปไดเหมือนกัน แตมันอาจจะยากหนอย จะตองไปพิจารณา
สภาพแวดลอม ไปดูบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไปดูลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม แลว
อันน้ีแหละจะโยงไปหาสภาพจิตและแรงจูงใจ จนสรุปวินิจฉัยไดไมมากก็นอย ไมใชไมได
เลย ตัวสอแสดงมันมีอยู เปนหลักฐานใหเห็นวาอยางนอยเขานาจะมีแรงจูงใจอยางน้ีๆ 

 สวนดานปญญา ก็พอจะมองเห็นไดจากวิธีปฏิบัติ และพฤติกรรมน่ันแหละ แต
หมายถึงวิธีการที่จะใหบรรลุจุดหมายที่ดีงามดวยการกระทําท่ีชอบธรรมนะ ไมใช
หมายถึงแควิธีท่ีจะเอาชนะกัน  

ถามองอยางนี้ ย้ําอีกทีวา มองปญญา ท่ีความสามารถในการบรรลุจุดหมายท่ีดี
งามดวยการกระทําท่ีชอบธรรม มิใชที่ความเกงกาจในการกําจัดเอาชนะฝายตรงขาม 
เราจะเห็นภาพของมนุษยในวิถีของการพัฒนาอยูเร่ือย ไมติดตันอยูกับปญหาระหวาง
ตัวบุคคล 

ถาม จิตใจท่ีจะให้อภัย อาศัยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิด และจะรักษาจิตใจที่ให้อภัยน้ันให้
ดํารงอยู่โดยมั่นคงได้อย่างไร เพราะหลายครั้งท่ีดูเหมือนจะให้อภัยได้ แต่พอได้เห็น ได้ฟัง
อะไรซํ้า หรือพบสิ่งใหม่ ก็มักจะให้อภัยไม่ได้อีก 

ตอบ  การใหอภัยน้ัน ความเมตตาก็เปนหลักใหญ เปนปจจัยสําคัญ เพราะเปน
คุณภาพของจิตใจ ซึ่งตรงขามกับความชิงชังค่ังแคนโดยตรง แตมันจะหนักแนนก็ดวย
ปญญา คือตัวคุณธรรมนี่ตองอาศัยปญญาเปนตัวนําใหเกิดชองทางที่ชัดเจน ไมงั้นมัน
ก็เปนเพียงความรูสึก ซึ่งบางทีก็ตองอาศัยการยึดถือดวยซ้ํา 

คุณธรรมที่แทจะเกิดก็ตอเม่ือปญญามีความแจงชัด อยางความกรุณาในหมู
มนุษยนั้น ไมวาความเห็นใจ หรือความอยากจะชวยเหลือผูอื่น หรืออะไรตางๆ จําพวก
นี้ โดยท่ัวไปตองมีการปลูกฝง เพ่ือจะใหเขามีคุณธรรมอันน้ีๆ ขึ้นมา  

แตเม่ือใดที่เขามีปญญาชัดเจน มีความเขาใจในชีวิตของมนุษย เห็นความทุกข 
ความสุข หยั่งถึงเหตุปจจัยตางๆ ในตัวคนน้ันๆ ชัดขึ้นแลว ความกรุณาท่ีแทจึงจะเกิด
จากปญญานี้อีกที  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๓๓

 

เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงมีความกรุณาท่ีบริสุทธิ์เพราะเกิดจากปญญา คือ
เขาใจชีวิตมนุษย จากประสบการณในชีวิตของพระองคเอง เม่ือทรงมองเห็นสัตว
ทั้งหลายขาดอิสรภาพ จึงอยากชวยเหลือปลดเปล้ืองใหพนจากความทุกข ความกรุณา
จึงจะมีฐานท่ีม่ันคง เปนคุณธรรมที่แทจริง  

สวนคุณธรรมท่ีเราใชกันโดยทั่วไป เปนคุณธรรมประเภทที่เราพยายามปลูกฝง 
บางทีก็อาศัยวัฒนธรรมประเพณี แลวก็ระบบวิถีชีวิตของสังคมมาชวย ทําใหเขาไป
ประทับอยูในใจ เปนความเคยชินของจิตใจไป แตมันยังไมใชตัวแทของจริง จนกวาจะ
เกิดจากปญญา 

การมีคุณธรรมที่จะใหอภัยแกใครน้ัน ก็อาศัยเมตตาเปนตัวประกอบสําคัญ แต
ทีน้ี ถาความเขาใจยังไมชัดเจน มันก็ทําใหมีอะไรท่ียังกินใจ หรือมีอะไรที่ยังรูสึกไมโลง 
ไมโปรง ยังติดขัดอยู จนกวาเราจะเขาใจความจริง เขาใจชีวิต เขาใจเพ่ือนมนุษย และ
ธรรมชาติของมนุษยนั่นละ เราจึงจะถึงขั้นใหอภัยไดจริง ซึ่งที่จริงคืออภัยเองโดยไมตอง
ใหอภัย 

ที่วามาน้ีก็คือบอกวา ปญญาเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย ที่จะใหคุณธรรมท้ังหลาย
มีความเปนของจริง ของแท 

ที่จริงเราคิดอยางงายๆ ก็ไดวา ที่เขาทํานั่นนะ มันเปนขอเสียของเขาเอง เปน
ผลรายตอชีวิตของเขาดวย ถาหากวาเขาไดพัฒนาไปมากกวานั้น เขาไดแกไขปรับปรุง
ตัวแลว เขาจะมีพฤติกรรมที่ตางออกไป ซึ่งจะเปนประโยชนแกตัวเขาเอง และเปน
ประโยชนแกสังคมดวย  

เม่ือเรามองเห็นไดอยางนั้น เราก็จะมีความกรุณาเกิดขึ้นแทน ไมมัวไปโกรธอยู 
คือรูวาท่ีเขาเปนอยางน้ีก็เพราะวา เขามีความบกพรองที่เปนความเคยชินอยางน้ัน แลว
ความเคยชินก็มีรากฐานอยูที่มานะหรืออะไรอื่นๆ ท่ีมาหนุนกันไวใหเขาพอใจท่ีจะแสดง
อยางน้ันอยูเร่ือย  

ทีน้ีทําอยางไรถึงจะใหเขาเห็นวา ที่ทําอยางนี้เปนผลเสียแกตัวเขาเอง ถาเขาแกไข
เสียหนอย เขาก็จะไดประโยชนมาก ผลดีก็จะเกิดกับตัวเขาเองดวย แมแตในเร่ืองความ
นิยม หรือแกความเขาใจผิดได พูดอยางน้ีอาจจะกวางไปหนอย แลวก็เปนนามธรรมมาก  



 

๓๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ถาม อีกประเด็นหน่ึงท่ีมีข้อถกเถียงในช่วงน้ันก็คือ เรื่องเก่ียวกับการสละชีวิตเพื่อ
รักษาธรรม อย่างเช่นช่วงที่มีผู ้ประท้วงด้วยการอดอาหาร ก็มีข้อถกเถียงข้ึนมาว่า      
การอดอาหารให้ตาย เป็นการทําร้ายตัวเองในทางพุทธศาสนา เพราะฉะน้ันจึงไม่ควรจะ
อดอาหาร แต่อีกฝ่ายหน่ึงก็บอกว่า การอดอาหารอย่างมีเป้าหมายน้ัน เป็นการอดอาหาร
เพื่อสละชีวิตรักษาธรรม ประเด็นน้ีก็เป็นข้อท่ีถกเถียงกันอยู่ โดยที่ยังไม่มีความชัดเจนใน
แง่หลักธรรม จึงอยากจะกราบเรียนถามท่านในเรื่องน้ี? 

ตอบ ประเด็นน้ีมีหลายแงหลายมุม คือ หลักการมีอยูวา การสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม
น้ันนะดี แตทีน้ีในบางกรณี เชน การอดอาหาร บางทีก็ใชเปนเคร่ืองตอรองกัน กลายเปน
อุบาย ตลอดจนเปนวิธีการตอสู คือเร่ืองมันอยูที่เจตนาดวยวามุงอะไรแน หมายความ
วา แมแตตัวเจตนาเองก็ตองมีการวิเคราะหวาเปนการสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรมโดยตรง 
หรือวาเปนเคร่ืองมือตอรองเทาน้ัน เร่ืองน้ีก็เลยยากขึ้น ไมงายท่ีจะพูดแงเดียว  

เร่ืองอยางน้ี บางคร้ังเราก็ยกความดีใหเปนแงๆ ไป แตไมถือวาบริสุทธิ์โดย
สิ้นเชิง เพราะถาในกรณีที่ใชเปนเคร่ืองมือตอรองกัน ไมใชมีเจตนาท่ีจะสละชีวิตแทๆ 
เพ่ือเห็นแกธรรม มันก็กลายเปนอุบายไป แลวทีน้ีเราจะไปรูไดอยางไร เราก็เลยตองดู
พฤติกรรม และดูอะไรตออะไรหลายอยาง  

เม่ือพูดกวางๆ เราจึงไดแตหลักการ วาหลักการน้ันไมผิดพลาดหรอก ถาสละ
ชีวิตเพื่อรักษาธรรม แตทีนี้ก็ตองดูวาเขาทําเพ่ือการน้ันจริงไหม เพราะพฤติกรรมอยาง
เดียวกัน อาจจะมีเจตนาคนละอยางก็ได หมายถึงวาตองวินิจฉัยท่ีตัวเจตนาเปนหลัก 

ถาม แล้วถ้าสมมติว่าเขามีเจตนาเพ่ือต่อรอง แต่ต่อรองเพ่ือให้เกิดเรื่องท่ีเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เราจะพิจารณากรณีน้ีอย่างไร? 

ตอบ ในกรณีนั้น ก็ดูที่เจตนาอีกแหละ การมีเจตนาเพื่อประโยชนสวนรวม ก็เปน
เจตนาที่ดี แตถาตางฝายตางก็บอกกันวา ฉันก็เจตนาดีดวยกันทั้งนั้น เร่ืองก็เลยอยูที่วา
ใครจะฉลาดกวากัน ใครจะใชเคร่ืองมือหรืออุบายที่ฉลาดกวากัน เพ่ือใหสําเร็จ
วัตถปุระสงคของตัว และอุบายน้ันเปนธรรมหรือไม  

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ แงท่ีหน่ึงท่ีพิจารณาก็คือ เจตนาบริสุทธิ์หรือไม น่ีแงหนึ่ง 
และสองก็คือวา ใครมีอุบายที่ฉลาดกวากันในการทําใหสําเร็จวัตถุประสงคของตัวเอง 
หรือบางทีมันก็ไมใชเปนความฉลาด แตเพราะสถานการณอํานวย  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๓๕

 

ใครอยูในสถานการณที่อํานวย แลวก็ใชสถานการณนั้นใหเปนประโยชนไดมาก
ที่สุด การใชอุบายหรือสถานการณน้ันเปนธรรมแกอีกฝายหนึ่งไหม เปดโอกาสแกการ
ใชสติปญญาของประชาชนที่จะเขาถึงความจริงและความเปนธรรมหรือไม หรือเปน
อุบายที่มาบังปญญาเสีย 

เพราะฉะน้ัน สําหรับเร่ืองราวอยางนี้ เราจึงไมสามารถตอบไดทันที เราคงไดแต
พูดหลักการไวให แลวก็ใหเขาไปคิดเองดวย เราตองใหโอกาสแกคนทั้งหลาย ที่จะ
ศึกษาพิจารณาดวยปญญาของเขาเอง เราจะไมเปนผูตัดสินโดยตรง แตเราสามารถให
หลักการ อาตมาคิดวาเราอยูในฐานะน้ีมากกวา เพราะหลายอยางเราไมสามารถ
วินิจฉัยไดโดยชัดเจนเด็ดขาด เราจึงท้ิงหลักการไวใหคิด  

แต่ท้ังน้ี เรามีเป้าหมายระยะยาว มุ่งท่ีจะให้คนได้พัฒนากันต่อไป ไม่ใช่ติดอยู่ท่ีแค่
เหตุการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นจุดยุติ 

 การใหโอกาสใหคนไดใชปญญา ใหเขารูจักคิดวินิจฉัยเองได และพัฒนา
ปญญาอยูเสมอ อันนี้ไมใชหรือท่ีเปนหลักการสําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย 

ถาม แล้วอย่างกรณีผู้ท่ีเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยการต่อสู้ คือรู้สึกว่ากําลังต่อสู้กับส่ิงท่ีไม่
ชอบธรรม ท่านคิดว่าควรจะวินิจฉัยอย่างไร? 

ตอบ ถาหากรวมๆ แลว เร่ืองน้ันใหเกิดผลดีทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม เราก็
มักจะใชวิธียกประโยชนใหเขา เพราะในรายละเอียดจริงๆ แลว เราไมรูชัดหรอกวาคนท่ี
เขาไปรวมแลวเสียชีวิตนั้นดวยเหตุใดบาง มีความคิดจิตใจอยางไรบาง บางคนก็เจตนา
ดีจริงๆ บางคนก็อาจจะไมไดมีเจตนาอยางน้ัน ในแงปญญาก็มีความรูเขาใจบาง ไมรู
ไมเขาใจบาง อันนี้เรายกประโยชนให เพราะเราเอาผลรวมของเหตุการณท้ังหมดวา
มันดี  

  แตถาจะวิเคราะหกันใหละเอียดชัดเจน เพ่ือประโยชนแกสติปญญาจริงๆ แลว 
เราจะตองมีการแยกแยะพิจารณาเปนแงๆ  ไป จะไมพูดอะไรแบบตัดสินกันงายๆ แตเรา
ก็สามารถสรุปอยางนี้วา เอานะ เพ่ือความมุงหมายในแงนี้ เราตกลงวายกประโยชนให 

ถาม  การสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ท่ีกระทําไปด้วยความโกรธ คือยอมสู้ตายอย่างน้ี ใน
แง่พุทธศาสนามองอย่างไร? 



 

๓๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ตอบ ถาจะวินิจฉัยกันจริงๆ แลว พุทธศาสนาวิเคราะหทุกขั้นเลย ทุกขั้นหมายความ
วา เอาละ เจตนาน้ันดี คือเห็นวาส่ิงน้ีถูกตอง ฉันจะทําเพ่ือสิ่งนี้ แตในขณะท่ีทํานั้นก็มี
ขอบกพรองเกิดขึ้น เชน มีโทสะ ซึ่งจะทําใหการพิจารณาใชปญญามีจุดออนลงไป เวลา
เราวิเคราะห เราก็จะบอกวา การกระทํานี้ดี แตมีจุดออนตรงน้ีๆ อยางนี้เปนตน เราจะ
พูดแบบนี้ เพ่ือประโยชนในการพัฒนามนุษยทั้งหมด 

หลักการก็คือ เราจะวิเคราะหเปนเร่ืองๆ ไป เหมือนอยางเร่ืองท่ีวา เด็กคนหนึ่ง
ไปขโมยเงินมาใหแมท่ีปวย เพ่ือมารักษาแม เราจะตองวิเคราะห ไมใชพูดไปรวมๆ เหมา
ทีเดียว หรือพูดแบบตีคลุมวาดี หรือไมดี คือตองแยกแยะวา การท่ีเขามีความกตัญู รัก
แมแลวเสียสละน้ันนะดี แตการที่ไปลักของนั้นไมดี ทําใหการแสดงความกตัญูของ
เขาตรงน้ีมีจุดออนลงไป มีจุดเสีย ไมสมบูรณ แตเราไมไดไปปฏิเสธความดีของเขาเลย  

อยางนี้คือท่ีทานเรียกวาเปน “วิภัชวาที” หมายความวา ตองแยกแยะออกไปให
ชัดเปนเร่ืองๆ แลวมันจะเปนประโยชนในการพัฒนา แมแตกับตัวเด็กผูน้ันเองดวย วา
เรายอมรับความกตัญูของเธอน่ีวาดีมากทีเดียว เราตองยกยองสรรเสริญ แตวาเธอ
ตองพัฒนาตัวเองใหฉลาดย่ิงขึ้น มีสติปญญามากขึ้น แลวก็พยายามทําโดยท่ีวาไมให
เกิดผลเสียดานอื่นดวย เพราะดานที่เสียนั้น อยางนอยมันก็เปนขออางสําหรับคนอื่นท่ี
อาจจะไมมีเจตนาดีเหมือนอยางเด็กคนน้ีก็ได แตเอาไปเปนพฤติกรรมสําหรับอางวาทํา
ไปเพราะเสียสละ  

ดังน้ัน เราจึงตองแยกแยะท้ังเพ่ือประโยชนแกสังคม และเพ่ือประโยชนแกตัว
บุคคลผูน้ันเองดวย ในการที่เขาจะไดพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก 

ในเวลาท่ีเราบอกวาคนๆ นั้นเขาทําเพ่ือความถูกตอง เรายอมรับเจตนาตอนน้ัน
วาดี มุงหมายเพ่ือส่ิงท่ีดี จนยอมแมกระทั่งเสียสละชีวิต เรียกวาเปนความดีอยางมาก 
แตเรายังไมไดพิจารณาจุดอื่นเลย  

ยังไมตองพูดถึงความโกรธท่ีแทรกเขามาหรอก แมแตจุดที่เขาวาถูกตอง เราก็
ยังอยูในขั้นท่ีตองไปพิจารณาอีกที เพราะวาบุคคลนั้น บางทีเขาใจส่ิงที่ถูกตองน้ันโดย
ไมมีปญญาแจมชัด บางทีก็โดยยึดถือตามเขาไป ซึ่งเปนอันตราย ถาทําอยางนี้บอยๆ 
เขาจะถูกชักจูงไดงาย  

ในกรณีเฉพาะน้ันอาจจะไมเสียหาย ไมเปนไร เพราะพอดีวาเปนกรณีที่จริงและ
ถูกตอง แตในกรณีอื่นๆ ถาเขาไมไดใชปญญาอยางน้ี เขาอาจจะถูกชักจูงใหเขาไปทํา
สิ่งท่ีเขาใจวาถูกตอง ท้ังๆ ที่อาจไมถูกตอง  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๓๗

 

เราจะตองพิจารณาวา เขาทําดวยสติปญญาของตัวเองหรือเปลา มีความเขาใจ
ชัดเจนไหม ก็เปนเร่ืองของการพัฒนาคนอยางที่วามาแลว อยาทําการวินิจฉัยชนิดท่ี
เปนการตัดหรือปดก้ันหนทางของการพัฒนามนุษยไปเสีย  

ถาม ยังติดใจตรงประเด็นว่า ในส่วนของจิตของผู้ท่ีสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมน้ัน ตาม
หลักธรรมแล้ว ผู้สละชีวิตน้ันจะต้องมีจิตซ่ึงมุ่งท่ีตัวธรรมะจริงๆ คือไม่ใช่มุ่งท่ีว่าต้องการ
เพื่อให้เกิดผลตามทิฏฐิ หรือว่าตามมานะของตนเอง ใช่หรือไม่? 

ตอบ โดยหลักการก็แนนอนวาตองอยางน้ัน คือ เพ่ือธรรม ไมใชเพ่ือเห็นแกตัวในรูปใด
รูปแบบหน่ึง แมแตเห็นแกชื่อเสียงของตัวเอง มันก็มีจุดดางพรอยแลว แตก็หมายความ
วา มันอาจจะมีสวนเสียนอยลงไปตามความเบาของอิทธิพลกิเลส คือกิเลสตัวใหญ ซึ่ง
บงการพฤติกรรมมนุษย ไดแก ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

 ตัณหา ก็คือตองการผลประโยชนเพ่ือตัวเอง หาส่ิงบํารุงบําเรอความสุขสวนตัว 
แลวก็ มานะ คือตองการความยิ่งใหญของตัวเอง อยากไดอํานาจความโดดเดนใน
อะไรก็ตาม แมแตความมีชื่อเสียงโดงดัง แลวก็ ทิฏฐิ คือความยึดถือเอาความเห็น
ของตัวเอง ไมฟงใคร  

ท้ังสามตัวนี้จะเขามาบดบังและชักจูง ทําใหมนุษยหันเหพฤติกรรมของตน
ออกไปจากธรรม ทีน้ี ถาเราจะสละชีวิตเพ่ือเห็นแกธรรม มันก็ตองไมใชดวยสามตัวน้ี 

ถาม แต่บางทีคนก็เข้าใจไปว่า ทิฏฐิท่ีตัวเองยึดถือน้ันเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็เลยสละชีวิต
ตัวเอง 

ตอบ นี่แหละ เพราะฉะนั้นเราจึงตองระวังจุดนี้ดวย คือวา จะตองมีการเตือนตัวเองให
ระวังวา มันเปนทิฏฐิของเรา หรือวาเปนความจริงของธรรมกันแน 

ถาม แล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบตัวทิฏฐิน้ีได้อย่างไรบ้าง? 

ตอบ เราตองมองวา ทิฏฐิเปนขั้นตอนหนึ่งในการเขาถึงความจริงของมนุษย เรา
พยายามเขาถึงตัวสัจจะ คือความจริงที่เปนกลางๆ ท่ีเปนธรรมชาติ เปนสากล  

  ทีน้ี ในขณะท่ีเราเร่ิมหาความจริง หรืออยูระหวางทางของการหาความจริงนั้น 
เราไปไดความรูความเขาใจบางอยางและเกิดมีขอสรุปอยางใดอยางหน่ึงเขา ก็มักจะ
เกิดความยึดถือวาเปนของตัวขึ้นมา ทีน้ี พอใครไปกระทบส่ิงน้ีเขา มันไมใชกระทบส่ิงท่ี
ยึดถือ แตมันมากระทบตัวตน ถึงตอนน้ีก็ทําใหเกิดปญหา  



 

๓๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

  เราจะแยกไดไหมวา ระหวางส่ิงที่เรามองเห็นวาเปนความจริงกับตัวเรานั้น การ
กระทบมันกระทบท่ีตัวเรา หรือมันกระทบท่ีตัวความจริง ถากระทบท่ีตัวความจริง เรา
จะยินดีตอนรับ เพราะเราตองการเขาถึงความจริงแทใชไหม 

“ธรรมาธิปไตย” หรือการยึดถือธรรมเปนใหญนั่นแหละ ที่มาแกเร่ืองทิฏฐินี้ได 
คือถาใจเราอยูที่ความจริงแลว ความรูในความจริงเทาท่ีเรามองเห็นน่ีแหละ จะเปนตัว
ชวยใหเขาถึงความจริงท่ีสมบูรณ  

แตถาเม่ือไรเราไปยึดความรูเขาใจเทาท่ีมีที่ ถึงนั้น เปนตัวฉันของฉัน เปน
ความเห็นของฉัน พอเขาพูดอะไรเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรามองเห็น มันก็มากระทบที่ตัวเราดวย 
สิ่งที่เรามองเห็นนั้นแทนที่จะเปนตัวชวยใหเขาถึงความจริง ก็กลับกลายเปนอุปสรรค
ตอการที่จะเขาถึงความจริงไปเลย ทําใหเราไมพัฒนาสูกาวตอไป เพราะพอกระทบตัวฉัน 
ฉันก็ทนไมได ฉันก็เลยกลายไปปกปองสิ่งนั้นไว ถึงตอนนี้ความเห็นท่ีฉันยึดถือไวน้ัน มัน
สําคัญยิ่งกวาความจริงแลวใชไหม  

นี่คืออุปสรรคใหญของมนุษย แลวทําอยางไรจะแกได ทานจึงบอกวา ตอง
พยายามฝกคนใหเปนธรรมาธิปไตย คือยึดถือธรรมเปนใหญ ก็เพ่ือแกปญหาอันนี้ 

ถาม การเกิดสถานการณ์ซ่ึงทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหา หรือ
เข้าตอบโต้ด้วยความโกรธ หรือเพื่อป้องกันตนเอง พุทธศาสนามองการใช้ความรุนแรงโดย
ความจําเป็นน้ีอย่างไร? 

ตอบ ในบางกรณีเราอาจจะเห็นใจ แตไมวาในกรณีใดก็ตาม เราจะวินิจฉัยไดวา
วิธีการนั้นยังไมดีจริง หมายความวา ถาหากวาคนมีความสามารถจริง เขาก็จะใช
ปญญาและคุณธรรม ทําใหไมตองมีความรุนแรง  

  ไมใชคุณธรรมเพียงอยางเดียว ที่จะยับยั้งความรุนแรงได ตองมีปญญาดวย ยิ่ง
ถามีปญญามาก เขาก็สามารถใชวิธีคุณธรรมไดมาก คือ คนนั้นฉลาดจนกระท่ังวาไม
ตองใชวิธีรุนแรงมาชวยเลย เพราะการท่ีตองรุนแรงกันนั้น เน่ืองจากคนหาชองทางอื่น
ไมได คนยังไมฉลาดพอ  

  ถาเรายอมรับความจริงตรงน้ีได โดยไมคิดวาอะไรตออะไรตัวทําแลวตองถูก
หมด มันก็จะเปนทางของการพัฒนามนุษยไดตอไป เพราะการท่ีเรายอมรับตัวเองวา ท่ี
เรารุนแรงนั้น เพราะเราเองยังไมเกงจริง ถ้าเราเก่งจริง มีปัญญาจริง เราจะทําได้สําเร็จ
โดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง 



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๓๙

 

 เพราะฉะนั้น คุณธรรมจึงตองมากับปญญา ถาไมมีปญญาเต็มที่บริบูรณ 
คุณธรรมก็ไปไมรอดเหมือนกัน คุณธรรมก็ทําไดแคยอมเสียสละตัวเองตายไปเลย 
เหมือนอยางพระโพธิสัตวในตอนท่ีบําเพ็ญบารมี ยังไมบรรลุโพธิญาณ  

คือ พระโพธิสัตวน้ัน เราก็ตองยอมรับลักษณะอยางหนึ่งวา ทานบําเพ็ญความดี
อยางยิ่ง แตทานยังไมใชคนท่ีสมบูรณนะ ทานยังอยูในระหวางขั้นตอนของการพัฒนา
ตนเอง ดังนั้นจึงไมใชหมายความวาการกระทําของพระโพธิสัตวจะถูกหมด แตเจตนา
ของพระโพธิสัตวนั้นดี คือมีความเสียสละ สวนนี้เปนคุณธรรมเต็มที่ แตวาส่ิงนี้บางที
ทานทําไมถูก อันนี้เปนจุดหนึ่งที่คนมักจะมองขามไป  

อยางพระโพธิสัตวหลายชาติก็ไปบวชเปนฤษี บําเพ็ญฌานไดผล จบแลวก็ตาย 
พอมาถึงพระพุทธเจา ทานบอกวาที่ไปบําเพ็ญฌานจบแคนั้น ยังไมถูกตองหรอก พระ
โพธิสัตวทานพัฒนาตัวของทานเต็มที่ ตอนน้ันทานไปไดถึงขั้นน้ัน ทานก็ตองยอมตาย
เพ่ือรักษาคุณธรรมไวโดยไมทําวิธีรุนแรง คือยอมสละชีวิตใหเขาไปเลย อันนี้ก็เปนเร่ือง
ของ การเลือกในขั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ ก็เอาที่คุณธรรมก่อน  

ทีนี้ ถาถึงขั้นท่ีสมบูรณนั้น มันจะตองมีปญญามาเปนตัวชวยหาทางออกเพื่อให
คุณธรรมอยูได และใหทําสําเร็จดวยคุณธรรม ไมอยางนั้นคุณธรรมก็กลายเปนเบี้ยลาง
ไป ก็ถูกฝายที่ไมมีคุณธรรมจัดการหมด 

คุณธรรมทําให้เราเสียสละเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีเห็นว่าดี แต่ต้องมีปัญญา จึงจะรู้ได้
ชัดเจนว่าจุดหมายน้ันดีจริง และสามารถบรรลุจุดหมายที่ดีน้ัน ด้วยวิธีการท่ีดีด้วย  

ถาเราใชปญญาพิจารณายอมรับขอบกพรองที่ยังมีอยู เราก็จะมีการพัฒนา
มนุษยกันตอไป ไมตองหมุนเวียนอยูในวงจรรายท่ีซ้ํารอย 

ถาม ในช่วงท่ีเหตุการณ์ต่างๆ วุ่นวายหรือแม้แต่ในปัจจุบัน ท่ีมักจะมีข่าวสารมากมาย
ชวนให้ไขว้เขว  เราควรจะมีวิธีคิดหรือท่าทีอะไร  อย่างไร  ต่อการรับฟังส่ิงต่างๆ  ท่ีผ่าน
เข้ามา  

ตอบ เร่ืองน้ีอยูที่ฝายผูทําขาว กับผูฟง ท้ังสองฝาย คือพูดรวมๆ แลว ทั้งสองฝายน้ี
ตองมุงที่ตัวธรรม ที่ตัวความจริง ความถูกตอง  

  อยางผูทําขาวน้ัน ถาเสนอขาวอะไรตางๆ โดยมีความรูสึกไปยึดฝายหน่ึงวาเรา
จะเอาอยางนี้ละนะ เขาจะมีความรูสึกเลยวา เขาจะหาทางทําอยางไรใหคนเขาใจ
ตามท่ีเขาอยากใหเขาใจ  



 

๔๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ถึงตอนนี้ เขาจะไมคํานึงถึงตัวความจริงแลว จะมุงแตในแงของฝายวา เราจะ
ใหฝายของเราชนะ ใหคนเห็นดวยกับฝายของเราอยางนี้ เทานั้น เพราะฉะนั้น 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนขาวเปนอะไร ก็หันเหหรือเอียงหมดเลย  

  มนุษยในสังคมท่ียังพัฒนาไปไมถึงที่สุด ก็เพราะจุดนี้ คือถึงจุดหนึ่งแลวก็จะมา
ติดเร่ืองการที่ยึดถือฝกฝายอยู แลวตัวเองก็จะพยายามใหสิ่งที่ตนยึดถือหรือฝายท่ีตน
ยึดถือเปนฝายท่ีถูกตอง เพราะฉะน้ัน การที่จะแสวงหาความจริง หรือการทําใหคน
เขาถึงความจริงแทๆ น้ัน จึงไมคอยมี 

ทีน้ี ในแงของเราผูฟงหรือผูสดับ เราก็ตองรูทันความจริงนี้วา คนสวนใหญเปน
อยางที่วานี้แหละ เพราะฉะน้ันเราตองรูและเขาใจความจริงของชีวิตจิตใจของเขา โดย
เราจะไมติเตียนเขาละ เราเพียงแตรูใหเทาทัน และตัวเราเองก็มีหนาที่จะตองคนหา
ความจริงความถูกตองที่แทไปดวย อันนี้ก็จะเปนสติ ท่ีจะทําใหเราไดใชปญญา เรียกวา
มี “โยนิโสมนสิการ” คือรูจักทําในใจโดยแยบคาย ไมใชหลงตามไปอยางงายๆ กับ
ถอยคําท่ีฝายใดชักจูง  

บางทีทั้งสองฝายก็มีทั้งสวนถูก แลวก็สวนผิด ดวยกันทั้งนั้น ทีนี้แตละฝายก็
มักจะพยายามใหฝายหนึ่งผิดแทๆ กับอีกฝายหนึ่งถูกแทๆ คือจะเอากันรอยเปอรเซ็นต
ทั้งสองฝาย เพราะฉะนั้นมันก็ขัดกับความจริง 

คนเรามักจะไมยอมกัน เพราะตางก็มีความยึดถือ ตรงน้ีแหละคือกิเลสของ
ปุถุชน คือจะยึดถือเอาท่ีตัวจะเอา แลวก็จะเอียงไปใหเต็มรอยเปอรเซ็นต เพราะฉะน้ัน 
คนที่พิจารณาจึงตองรูเทาทันความจริงในธรรมชาติของมนุษยขอนี้ แลวก็มองเขาดวย
ความเห็นใจนะ ไมใชวาเราจะตองไปดาไปวาอะไรเขา แตก็จะตองหาโอกาสเตือนเขา
ดวย วาอยาไปเอาอะไรแตเพียงแงเดียว หรือวามีเจตนาที่จะหาทางชักจูงใหเปนวา 
อยางของฉันเทานั้นจึงจะถูกตอง คือถาหากวาแตละฝายมีการพิจารณาตัวเองบาง มัน
ก็จะทําใหมีการปรับปรุง  

เพราะฉะนั้น เราตองยอมรับวา มนุษยท้ังหลายมีขอบกพรอง มีจุดออนอยู แลวเรา
ก็ควรปรับปรุงพัฒนากันเร่ือยๆ ไป ถาเรามีความรูสึกอันน้ีอยูบาง เราจะไมมองแตวาจะ
เอาชนะกัน หรือตองใหอีกฝายหน่ึงผิด หรือเราถูกตองเต็มบริบูรณ แตเราจะมองขึ้นไป
หาส่ิงท่ีสูงกวาน้ัน โดยไมมัวมาติดอยูแคสองฝายของคน คือเรามองไปถึงสิ่งที่ดีงาม
ประเสริฐสุด คือธรรม น่ันก็คือ เรามุงเขาหาส่ิงท่ีเปนตัวธรรม แลวเราทั้งสองฝาย หรือ
จะกี่ฝายก็ตาม ก็พากันเดินทางเขาสูสิ่งท่ีดีงามสูงสงหรือความสมบูรณนั้น 



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๔๑

 

ถาม แต่ปุถุชนน้ัน มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยถูกครอบงําด้วยอคติ
ท้ัง ๔ (ลําเอียงเพราะรัก เกลียด หลง กลัว) เราจะแก้ไขเร่ืองอคติท้ัง ๔ ได้อย่างไร? 

ตอบ ถาเปนปุถุชน ก็ตองเร่ิมจากการพัฒนาใหพนภาวะของอันธพาลปุถุชน มาเปน
กัลยาณปุถุชน พอเปนกัลยาณปุถุชนแลว แมอคติยังไมหมดจากใจ แตจะมีสติที่จะไม
ยอมตามอคตินั้น สามารถท่ีจะบังคับตัวไมใหอยูในอํานาจของส่ิงเหลาน้ี  

หมายความวา เม่ือมีอะไรเกิดขึ้น เราตองตรวจสอบตัวเองเสมอ การท่ีเรารูวา
อคติทั้ง ๔ นั้นมีอยูในปุถุชนท่ัวไป และพ้ืนฐานของมันมาจากความชอบ-ไมชอบ เราก็
จะไดเตือนตัวเองใหตรวจสอบวา เราจะทําการคร้ังนี้น้ัน เราตัดสินหรือวินิจฉัยไปอยาง
มีอคติอยูหรือเปลา ถามตัวเองเสียหนอยก็ยังดี พออยางน้ีมันก็จะออกมาในแง
พฤติกรรมวา เราไมรีบผลุนผลัน หุนหัน ตัดสินวินิจฉัยไปทันที เพราะมันอาจจะพลาด
ดวยอคติได เราจึงตองแสวงหาขอมูลใหชัดกอน มันก็จะทําใหเรามีพฤติกรรมในการ
แสวงหาขอมูล เชน เราอาจจะไปปรึกษาไถถามคนอ่ืน ฟงความรูความคิดของเขากอน 

สรุปก็คือวา หนึ่ง ตองมีสติเตือนตนเอง แลวก็มีการสํารวจตนเอง สอง เพ่ือใหไดผล
อยางน้ี เราก็ตองมีวิธีการ โดยเราจะรับฟง และแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงและความจริง
ใหมากที่สุดกอน อันนี้แหละคือ ธรรมาธิปไตย ละ  

หมายความวา เราจะวินิจฉัยโดยใชปญญาอยางเต็มท่ี ทีน้ีจะใชปญญาอยาง
เต็มท่ีไดอยางไร ก็ตองหมายความวาเราไดพิจารณาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ มากที่สุด
อยางเพียงพอแลว เร่ืองมันจะโยงกันไปเอง 

ถาม ในส่วนของผู้ปกครองน้ัน เขาควรจะได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน? 

ตอบ ก็พูดไดในแงหลักธรรมที่เปนนามธรรม คือปญหาของคนน้ัน มันเก่ียวกับการยึด
ติดในตัวตน บางคนก็มีทิฏฐิมาก บางคนก็มานะมาก บางคนก็ตัณหามาก  

  ถา “ตัณหา” มาก เวลาทําอะไรก็เพ่ือผลประโยชนของตัวเองทั้งนั้น เราจะเห็นได
ในนักการเมืองไมนอย บางคนทําอะไร ถาเพื่อผลประโยชนละก็ เอาท้ังนั้น  

สวนบางคนก็ “มานะ” มาก ตองการใหญโตโกเดนดัง ทําอะไรเกี่ยวกับการเสีย
ศักด์ิศรี เสียอํานาจ ลบหลู แลว จะยอมไมไดเลย  

บางคนก็ “ทิฏฐิ” มาก หมายความวา ถาเปนทิฏฐิหรือความเห็นของฉันละก็
ตองเอาใหได จะยอมไมไดเลยเหมือนกัน  



 

๔๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

  กิเลส ๓ ตัวน้ีแหละท่ีคอยบงการมนุษย คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ซึ่งถามองแลว ก็
ไมเฉพาะผูปกครองหรอก ทุกๆ คนก็มีปญหาน้ีทั้งนั้น ถาไมมีสตินึกท่ีจะมองดูตัว หรือ
ตรวจสอบตนเองบาง และไมยึดหรือคิดนึกระลึกท่ีจะเอาธรรมมาต้ังเปนใหญ 
(ธรรมาธิปไตย) ที่จะย้ังตัวไว เม่ือไรๆ ก็อยูแคกับสามตัวน้ี ไมไปไหน ไมพัฒนาไปไดเลย 

 ทีนี้ ทําอยางไรถึงจะไดธรรม หรือความจริง ความถูกตองดีงาม ท่ีจะเปน
ประโยชนแกประชาชนจริงๆ เราก็ตองมีสติที่จะสํารวจตัวเอง แลวก็แกไข ไมยอมทํา
ตามตัวบงการสามอยางนี้ ใหสํารวจดูวา ท่ีเราทํานั้น เปนไปเพราะตัณหา เพราะมานะ 
หรือเพราะทิฏฐิหรือเปลา พอเราเห็นตัวเราชัดข้ึนมา เราก็ย้ังตัว เราก็แกไข อยาไปทําตาม
มัน แตมองมุงไปท่ีธรรม เอาธรรมมาทับมันเสีย แลวหันไปอยูกับธรรม และทําตามธรรม  

ทีน้ีในแงของคนอื่น เขาก็ตองสํารวจตนเองดวย และคนท่ีมุงธรรมแทๆ ใชปญญา
จริงๆ ก็จะชวยเขาไดดวย สมมติวาเขาคนน้ีมีมานะแรงอยูแลว คนอื่นที่มีปญญาก็ควร
จะระวัง อยาไปแตะท่ีมานะของเขา ก็ควรจะใชวิธีอื่น ซึ่งอาจจะทําใหการแกไขเร่ืองนี้ดี
ขึ้นได แตบางทีก็ดวยความยึดถือของตัวเองที่จะตองเอาอยางนั้นใหได ก็เลยมีปญหา  

หรือฝายหนึ่งมานะแรง ฝายหน่ึงทิฏฐิแรง แลวมาเจอกันเขา ก็เลยหนักไปดวยกัน
ทั้งสองฝาย กลายเปนปญหายิ่งขึ้น  

ถาม โดยเปรียบเทียบแล้ว ตัวไหนอันตรายท่ีสุด ต่อสังคมส่วนรวม? 

ตอบ มันหนักคนละแบบ คือบางคนน้ัน เพ่ือผลประโยชนของตัวเองแลว เขาทําไดทุก
อยาง ไมวาจะแยงชิง เบียดเบียน ขมเหง ทําราย ฆาฟนใครเทาไร ก็ทําได  
  บางคน เพื่ออํานาจความย่ิงใหญ ก็ทําไดทุกอยางเหมือนกัน คือเพ่ือใหฉันคง
อํานาจอยู ใครมาขวางทางท่ีทําใหรูสึกวาถูกทําใหเสียความยิ่งใหญ จะทนไมไดเลย 
เขาก็จะทําไดทุกอยางเหมือนกัน  
  อีกพวกหนึ่งคือ เพื่ออุดมการณท่ีเปนทิฏฐิของตนแลว อะไรๆ ก็ทําไดหมด แม
การยอมตาย เชน อุดมการณชาตินิยม อุดมการณคอมมิวนิสต หรืออุดมการณยึดถือ
ศาสนา 

 ถาวาตามประวัติศาสตรของมนุษยแลว  ปญหาของผูปกครองในอดีต คือ
กษัตริยนั้น เร่ืองของตัณหา และ มานะ เปนเร่ืองสําคัญ  

การยกทัพทําสงคราม ก็ดวย ตัณหา เพ่ือกวาดรวบเอาทรัพยสมบัติมากมายไป
ครอบครอง แยงชิงกามารมณกัน  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๔๓

 

มานะ ก็เปนอีกอยางหนึ่งที่สําคัญมาก เพราะตองการความย่ิงใหญเหนือใครๆ 
ตองการเปนมหาราช เปนราชาธิราช หรือเปนกษัตริยผูเดียวท่ียิ่งใหญที่สุดในโลก ใน
ประวัติศาสตร อยางเชน อเลกซานเดอรมหาราช คือขอใหไดพูดวาตนเองย่ิงใหญที่สุด
เทาน้ัน แลวก็ทําไดทุกอยางเลย 

ทีนี้ยุคตอมา สงครามในหมูมนุษยมักจะเปนเร่ืองทิฏฐิ  
เร่ือง ตัณหา มานะ น้ันมักจะเปนกับบุคคล แตก็แผอิทธิพลไปถึงหมูคนดวย แต

วาทิฏฐิ นี้มักจะเปนระหวางมนุษยเปนกลุมเปนหมู อยางท่ีกําลังเปนปญหาของยุค
ปจจุบัน และดูวาจะตอๆ ไปดวย ทําใหเกิดสงครามศาสนา สงครามระหวางคาย
อุดมการณในรูปตางๆ เร่ืองทิฏฐิ น้ีไมใชเร่ืองยอยเลย 

ถาม ถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงน้ี ควรเริ่มจากตรงไหน อย่างพระเจ้าอโศกนั้น เดิมก็
แสวงหาความยิ่งใหญ่มาก แต่ก็ยังกลับใจได้อย่างทันทีทันใด เม่ือเห็นผลที่ตนเองก่อจาก
การทําสงคราม ซ่ึงมีผู้คนล้มตายมากมาย ผู้ปกครองอื่นๆ จะมีโอกาสเป็นแบบน้ีบ้าง
ไหม? 

ตอบ พระเจาอโศกน้ัน กลับใจก็เพราะประสบสถานการณที่กระทบจิตใจรุนแรง
มาก ทําใหพลิกความรูสึก ก็เหมือนกับคนท่ีไดประสบการณอะไรบางอยางท่ีพลิกผัน
ชีวิตของตน พระเจาอโศกก็ไดประสบการณท่ีเกิดจากการกระทําของพระองคเองท่ีมีผล
มากตอจิตใจ แลวก็อาจจะประจวบกับที่มีหลักธรรมท่ีเคยรูเคยผาน ไดชองเขามาให
ความคิดในทางใหม ก็เลยทําใหเปล่ียนไปเลย ขณะท่ีราชามากมายเจออยางพระเจา
อโศก ก็ไมไดคิดอะไร กลับฮึกเหิมหนักขึ้น 

  ทีนี้ ในกรณีท่ัวไป เราจะไปมัวหวังจังหวะอยางน้ันไมได มนุษยเราจะตอง
พยายามพัฒนาตนเอง อยางนอยก็ใหมีสติ แลวก็มีการสํารวจตัวเอง ใหมีความรูทัน
และมีความสามารถที่จะยับยั้ง ไมปลอยตัว ไมยอมตามใจตัวที่กลัดกิเลสพวกน้ัน  

  แคน้ีที่มนุษยจะพอทําได คือไมยอมตกอยูใตอํานาจของมัน แลวก็มีส่ิงท่ีจะต้ัง
ไวเปนหลักใหตัวยืนหยัดไดม่ัน คือยึดถือธรรมเปนใหญ โดยเอามาขมทับมัน หรืออยาง
นอยก็เปนตัวคานไว สําหรับมนุษยปุถุชนทําไดในระดับน้ี ก็จัดวาดี  

ถาม แล้วในแง่ของการใช้ความรุนแรง ในฐานะท่ีเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ควรจะได้
ข้อคิดอย่างไร ท้ังในส่วนของผู้ปราบ แล้วก็ผู้ถูกปราบ? 



 

๔๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ตอบ เร่ืองนี้ก็อยูที่การฝกฝนในเร่ืองคุณธรรม เพราะมนุษยนั้นมีความพรอมที่จะ
รุนแรงอยูในตัวเองแลว บางทีเราก็กําราบกันไว หรือขมกันไวดวยวัฒนธรรมประเพณี 
หรือดวยธรรมท่ียึดถือไว เชน ส่ังสอนกันวา เราเปนชาวพุทธนะ จะตองประพฤติอยางน้ีๆ  

  แตทีนี้ พอเขาไปในเหตุการณแลว สิ่งท่ีจะมาชวยกํากับเหลานี้มันหายไป ท้ังผู
สั่ง ผูปราบ ผูตอบโต ก็ไปตามความรูสึกท่ีพลุงขึ้นมาแทน ในขณะน้ัน สิ่งท่ีเขามากํากับ
จึงกลับเปนฝายตรงขาม คือแทนที่จะเปนคุณธรรม ก็กลับเปน ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มันก็
เลยออกมาในรูปอยางนี้  

  ถาวาในแงของธรรมะ ก็เปนธรรมดาของธรรมชาติมนุษยอยูแลว มันอยูท่ีวาตัว
ไหนจะเขามาบงการพฤติกรรมขนาดไหน อยางตอนน้ัน ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เขามาบง
การหมด ก็นําไปสูการใชความรุนแรง  

 ถาเราคํานึงถึงจุดมุงหมายของธรรมอยูเสมอวา ที่เราทํานี้เพ่ือประโยชนสุขแก
สังคม เพ่ือความดีงามของสังคมไทย เราก็จะมองท่ีมนุษยทั้งหมด ถาเราสํานึกตระหนัก
อยูในจุดหมายน้ี ก็จะทําใหเราทําอะไรดวยความรอบคอบมากข้ึน แทนท่ีจะไมคิดอะไร
เลย ปลอยไปตามอารมณท่ีพลุงน้ัน ยิ่งมุงจะเอาชนะกัน ปญญาที่จะมองถงึประโยชนท่ี
แทจริงก็หายไปเลย กลายเปนปญญาที่เอามารับใชความคิดท่ีสนองตัณหา มานะ ทิฏฐิ ไป  

ถาม โดยสรุปแล้ว เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี ได้ให้ข้อคิดหรือภาพสะท้อนอะไรของสังคม ท่ี
เราควรจะต้องหาทางแก้ไข? 

ตอบ  ภาพสะทอนก็คือ มันฟองวา เรายังไมไดมีความใสใจและเขาใจจริงจังในเร่ือง
ของหลักการ และเน้ือหาสาระของประชาธิปไตย เราก็เลยติดกันอยูแครูปแบบท่ีเห็น พอ
มีอะไรขึ้นมา ก็ไปติดอยูกันแคสิ่งที่เปนอาการภายนอก ไมคอยมีคนที่จะใฝรูหรือจะ
ศึกษากันจริงจัง พอเหตุการณผานไปแลว ก็กลับไปเหมือนอยางเดิมอีก หมุนเวียนกัน
อยูอยางนี้ไมรูจบ เรียกวาฮือกันไปเปนพักๆ เพราะไมมีความคิดของตนเอง จึงขาดหลัก
วินิจฉัย คืออาจจะมีภาพรางๆ วาประชาธิปไตยตองเปนอยางน้ีๆ พอใครจี้จุดขึ้นมา ก็
ตามๆ เขาไป 

  มันแสดงหรือฟองวา ในยามปกติ เวลาสงบ มีโอกาส เราไมไดเอาใจใสใชเวลา
ในการศึกษาพัฒนาคน เร่ืองหลักการของประชาธิปไตย ก็ตาม เร่ืองการถือธรรมเปน
ใหญ ไมยอมตามกิเลส ก็ตาม ไมไดใสใจ พอเจอเหตุการณ สวนมากก็เฮก็ฮือกันไป 



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๔๕

 

ทีนี้ ทําอยางไรจะใหคนมีความรูความเขาใจของตัวเองได เรานาจะเอา
เหตุการณรูปธรรมที่เกิดขึ้น มาเปนจุดกระตุนตอเพ่ือไมใหมันจบแคนั้น นํามากระตุน
เพ่ือใหคนไดศึกษาและสนใจเรื่อง ประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่เปนดานเนื้อหาสาระกัน
หนอย เพราะสังคมของเราขาดตรงน้ีมาก  

ถาเราไมมีอันนี้มาอยูในปญญา เราก็ตัดสินอะไรไมเปน ก็ตองถูกใชเปน
เคร่ืองมือ ไมของใครก็ของใคร เพราะไมมีหลักที่จะคิดเอง  

ประชาธิปไตย คือการใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง เม่ือจะเปน
ผูปกครองตนเอง ประชาชนก็ตองมีคุณภาพ สามารถใชปญญาคิดเองเปน รูจักวินิจฉัย 
เพราะถาปกครองแบบประชาธิปไตยไมสําเร็จ มันก็ตองมีคนมาบงการแทนอยูเร่ือยไป  

อยางไรก็ตาม สิ่งที่เราไดอยูอยางหน่ึง คือวา เหตุการณท่ีผานมานั้น อยางนอย
มันก็เปนเหมือนหนังสือเรียน ท่ีใหความเขาใจอะไรขึ้นมาบาง จากภาพท่ีเห็น แตมัน
อาจจะไมชัด หรือบางคนก็อาจจะถึงกับเขาใจผิดก็ได แตวาโดยสวนรวมของสังคม ก็
ทําใหไดฉลาดขึ้นมาบาง แตเพียงเทาน้ีไมพอหรอก เพราะมันจะไดก็แคลักษณะหรือ
อาการท่ีปรากฏ ซึ่งไมชัดเจน บางทีผิวเผิน ฉาบฉวย 

อยากจะใหขอสังเกตอีกนิดหน่ึงวา การเรียกร้องประชาธิปไตย อะไรตางๆ ที่มี
การถกเถียงกันมาน้ัน โดยมากแลว คนมากมายที่เขามายุงกับเร่ืองเหลาน้ี สวนมากเขา
ไมไดสนใจประชาธิปไตยจริงจัง เวลามีเหตุการณขึ้นมา ก็ฮือกันเขาไปที  

และเวลาสนใจ ก็มาติดอยู่แค่รูปแบบ เชน วิธีการเลือกต้ังตามที่เขาบัญญัติไว
อะไรตางๆ เหลานี้ แตตัวสาระเน้ือแทของความเปนประชาธิปไตยนั้น กลับไมไดหยิบ
ยกขึ้นมาถกเถียงกันอยางจริงจัง พอเหตุการณผานไป ความสนใจประชาธิปไตยจึง
เงียบหาย ซึ่งในระยะยาวแลว ความสําคัญอยูที่อันนี้ 

เรายอมรับวา สังคมตะวันตกอยางอเมริกาน้ัน ไดกาวหนาในการพัฒนา
ประชาธิปไตยมาก ในแงหนึ่ง ก็เพราะเขาผานประสบการณมามาก เรียกวาตอสูกัน
ในทางการเมืองมามากมาย เพื่อจะไดมาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  

แตส่ิงหนึ่งที่ฝร่ังเถียงกันมากดวย ก็คือเร่ือง “สาระ” อันนี้ อาตมาวาเปนขอเดน
ของเขาอันหนึ่ง คือเขาตองการรูความจริงวา สาระของความเปนประชาธิปไตยคืออะไร
กันแน  



 

๔๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

เพราะฉะน้ัน ในเม่ือมีเหตุการณที่เปนรูปธรรมเกิดขึ้นมา ถาจะใหดี เรานาจะ
โยงตอไปหาส่ิงที่เปนนามธรรม ที่เปนตัวหลักการทางความคิด ไมใชติดอยูแครูปธรรมท่ี
เห็นเปนเหตุการณเดนๆ เฮกันไป แลวก็จบ แลวก็เลิก แตสวนท่ีเปนสาระไมเคยคิดกัน
เลย จนกวาจะมีเหตุการณที่เปนรูปธรรมขึ้นมาจี้อีก ก็สนใจกันใหม ผานไปทีๆ 

แลวทีน้ี เราตองมองอีกชั้นหนึ่งดวยวา แม้แต่ฝร่ังเอง เขาก็ยังมีปัญหา สาระและ
หลักการประชาธิปไตยของเขา ก็ยังไม่สมบูรณ์ ทั้งๆ ท่ีเขาพัฒนามาถึงขั้นท่ีเราเอาเขามา
เปนตัวอยาง แตเด๋ียวน้ีเขาเองก็ยังมีปญหาอยู  

ทําไมเราไมคิดตอ ท่ีจะชวยกันโดยมองในแงของอารยธรรมโลกวา มนุษย
จะตองชวยกันท้ังหมด แตน่ีกลายเปนวา ฝร่ังได้มาแค่ไหน เราก็จะทําตามแค่นั้น แทนท่ี
จะคิดตอไปอีกใหไกล คือชวยกันในแงที่เราเปนเพื่อนมนุษย ฝร่ังเปนเพื่อนมนุษยกับเรา 
ชวยกันคิดเพ่ือหาจุดสมบูรณ โดยจะตองมองใหกวางออกไปใหท่ัวโลก ไกลออกไปใน
อนาคต จนใหถึงความสมบูรณ  

อยามาติดอยูเพียงแควา ใครผิด ใครถูก ใหถือวาเรามีสวนบกพรองดวยกันทั้ง
สองฝาย แลวจะตองมาชวยกันพัฒนาดีกวา 

ถาม ถ้าเราช่วยกันพัฒนาดังท่ีว่าแล้ว อะไรคือหลักใหญ่ท่ีทุกฝ่ายควรยึดถือ เพื่อให้
สําเร็จตามท่ีมุ่งหมายน้ี? 

ตอบ หลักการปกครองหลักใหญน้ันมีอยูแลว โดยที่รูปแบบเปล่ียนแปลงไปได เพราะ
แตละยุคสมัยนั้น สภาพแวดลอมไมเหมือนกัน เราอาจจะตองเปล่ียนดานวิธีการ แต
หลักการน้ันมักจะใชไดตลอดเวลา น่ันคือ ไมวาจะเปนใครในสมัยไหน ก็ตองเปน
ธรรมาธิปไตย ถืออันน้ีเปนหลักใหญ  

 ธรรมาธิปไตย นั้น ไมใชระบบการปกครอง คือบางทีมีความสับสนกัน เพราะ
บางคนไปเขาใจวาธรรมาธิปไตยคือระบบการปกครอง ซึ่งท่ีจริงแลวไมใช เพราะไม
ว าในการปกครอง รูปแบบไหนก็ตาม  คุณสมบั ติที่ตองการของมนุษย  ก็ คือ 
ธรรมาธิปไตย ทุกคน ไมวาใคร ตองเอาธรรมเปนใหญ  

 ธรรมาธิปไตย เปนคุณสมบัติของตัวคน สวนประชาธิปไตย เปนระบบการ
ปกครอง เรียกวาคนละเร่ืองกันเลย 

ธรรมาธิปไตย นั้น เปนคุณสมบัติของคนท่ีจะทําใหเกิดการปกครองที่ดี ไมวาใน
ระบบใด มันเปนตัวตัดสินคุณภาพของคน 



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๔๗

 

การปกครองระบบไหนจะดีกวากัน หรืออันไหนจะดีท่ีสุด อันนั้นก็วากันดวย
เหตุผลและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในแงของระบบ แตทุกระบบตองการธรรมาธิปไตย เชน 
ถากษัตริยเปนผูปกครองแลวเปนธรรมาธิปไตย ก็จะไดการปกครองแบบราชาธิปไตยท่ี
ดี หรือเปนกรณีที่ดีท่ีสุดของระบบราชาธิปไตย 

ที่วา “ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อย
ที่สุด” นั้น ก็เพราะมันมีชองโผลใหแกธรรมาธิปไตยไดมากกวาระบบอื่นๆ เราอาจจะพูด
ตอวา “ในความเลวท่ีนอยที่สุดน้ัน ประชาธิปไตยจะดีท่ีสุด เม่ือประชาชนมีคุณภาพ
มากท่ีสุด” และคุณภาพท่ีวาน้ัน ตัวที่เปนแกนก็คือความเปนธรรมาธิปไตย 

เม่ือเราปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ต้องให้คนท่ีมีส่วนร่วมในการปกครอง คือ
ประชาชนทุกคนเป็นธรรมาธิปไตย จึงจะได้ประชาธิปไตยท่ีดี คือ ถาทุกคนยึดถือความ
ถูกตอง ความจริง ความดีงามเปนใหญแลว ก็มีหวังวาจะไดการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่ดี แตถาประชาชนแตละคนไมเอาธรรม ไมเอาความถูกตองหรือความ
จริงเปนหลักเสียแลว ก็หมดกัน พอเสียหลักแลว ปญหาก็เกิดขึ้นทันที  

ทีนี้ปญหาปจจุบันก็คือวา ทําอยางไรจะใหในบรรดาประชาชนน้ัน คนทุกคน
เปนธรรมาธิปไตย หรือคนสวนมากเปนธรรมาธิปไตยก็ได เพราะจะใหทุกคนเปน
ธรรมาธิปไตยหมดคงเปนไปไมได แตถาคนสวนใหญที่มาปกครองในแบบประชาธิปไตยน้ี 
เปนธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตยนั้นก็จะเปนประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ 

อยากต้ังขอสังเกตอันหนึ่งขึ้นมาดวยวา ในสังคมมนุษยนั้น ปญหาหลักที่เดน
ขึ้นมากอน มักจะเปนเร่ืองของผลประโยชน  

ในยุคท่ีเปนมาน้ี คนมีปญหาเก่ียวกับผลประโยชนของตัวเอง เชนวา แตละคน
ไมมีสิทธิเสรีภาพ หรือมีไมมากเทาที่ควร หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน มนุษยในสังคม
นั้นก็จะด้ินรนเพ่ือสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรวมไปถึงความเสมอภาคดวย โดยเปนเร่ืองของแต
ละคนหรือปจเจกชน อยางในอเมริกาก็ด้ินรนมากเร่ืองนี้ จนกระท่ังเปนลัทธิปจเจกชน
นิยมไป คือมองไปท่ีสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของประชาชนแตละคน 

ตอมา เม่ือปญหาเร่ืองนี้เบาบางลงไป คลายๆ วาแตละคนไดรับสิ่งท่ีตองการ
พอสมควรจนถึงจุดที่วาใชไดแลว ถึงตอนนี้ปญหาอื่นก็จะเดนขึ้นมาแทน คือปญหา
เร่ืองการแบงพวก เผาพันธุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ลัทธิ อยางท่ีเราจะเห็นไดท่ัวไป 
ตอนน้ีในอเมริกาก็มีปญหาเร่ืองน้ีเดนมาก ถาคาดการณภายหนา ก็มองไมเห็นวา
ปญหาจะลดลงดวย  



 

๔๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

  

ในสังคมอื่นๆ ก็เหมือนกัน บางสังคมมีปญหานี้มาแตไหนแตไรแลว และย่ิงถา
หากไดประชาธิปไตยไปแลว ปญหาน้ีก็จะยิ่งเดนมาก  

ตอไปโลกจะยุงดวยปญหาดังกลาว ในประเทศเดียวกัน ก็จะรบกันดวยเร่ืองเผา
ไหน ผิวไหน ศาสนาไหน มนุษยจะพัฒนาพนความแบงแยกน้ีไดหรือไม น่ีคือเร่ืองใหญ
ที่ถือวาเปนปญหาของอารยธรรมมนุษยเลยทีเดียว  

ก็เลยอยากเนนจุดนี้วา เราอยาคิดกันแคนี้เลย เราควรมองตอไปท่ีจะแกปญหา
ของมนุษยใหสําเร็จจริงๆ ไมใชแกกันอยางขอไปที เพราะวามันไมไดมีแคน้ีหรอก 
ปญหาท่ีวานั้นจะเดนขึ้นมาเร่ือย เม่ือเราเดินทางกันตอๆ ไป แลวเราจะแกไขไดอยางไร 
มนุษยมีความดีงาม มีการพัฒนาเพียงพอหรือไม ที่จะแกปญหาเหลาน้ี 

ถาม คําถามสุดท้าย จึงอยากจะกราบเรียนถามว่า เมื่อมองทบทวนอดีตและมองต่อ
ไปสู่อนาคตข้างหน้าแล้ว อะไรคือเรื่องสําคัญหลักท่ีควรจะต้องช่วยกันคิดให้มาก? 

ตอบ เร่ืองหนึ่งก็คือการปลูกฝงใหทุกคนหรือคนสวนใหญเปนธรรมาธิปไตย มุงใฝท่ี
ตัวธรรม ความจริง ความถูกตองดีงาม ถือธรรมเปนใหญ ปลูกฝงกันต้ังแตเด็ก จนให
เปนนิสัยของจิต ซึ่งจะชวยใหคนเราขามพนความยึดติดในตัวตนได แมมันจะตองฝนใจ
บาง จะตองเจบ็บาง แตมันก็ยังมีทางไป  
  เร่ืองนี้ตองย้ําไว เพราะขณะน้ีสังคมของเราไมมีลักษณะน้ีเลย มันก็เลยมาตัน
อยูท่ีตัวตนของแตละคน 

 ในสังคมตะวันตกน้ัน เทาท่ีสังเกต เห็นวาเขาปลูกฝงเร่ืองการยึดถือความจริง
ความถูกตองไดบางไมนอย เม่ือเขาที่ประชุมหรือมีการถกเถียงอะไรกัน ทุกคนก็เถียง
กันไดหมด บางทีเถียงกันหนาดํา แลวก็มีคนเจ็บปวดเหมือนกัน ไมใชเขาไมเจ็บปวด
จากการถกเถียง เพราะฝร่ังก็มีทิฏฐิ มีความนอยอกนอยใจ แตเพราะเขามีความยึดถือ
รวมกันที่ใฝรู อยากเขาถึงตัวความจริงหรือเขาถึงธรรมมากกวา เพราะเขาถือเร่ืองนี้เปน
เร่ืองใหญและสําคัญมาก ดังน้ันถาจะตองเจ็บปวดบางก็ชางมัน เพราะตัวอยากไดส่ิงท่ี
ถูกตองเปนความจริง ดังน้ันเขาก็ไปถึงสาระได ไปสูจุดหมายของประชาธิปไตยในข้ันหน่ึง  

เราควรปลูกฝงเร่ืองนี้ใหมาก ใหเกิดการใฝหาความจริง เพราะมันจะเปนฐานของ
ประชาธิปไตย ถาประชาธิปไตยไมมีส่ิงน้ีเปนฐาน ก็คงพัฒนาไดยาก เพราะตัณหาท่ีจะ
เห็นแกประโยชนสวนตัว มานะที่ตองการความยิ่งใหญโดดเดน และทิฏฐิท่ียึดถือเอาแต
ความเห็นของตน เหลานี้จะมาเปนอุปสรรคบงการไมใหเราเขาถึงจุดหมายท่ีตองการได  



 
มองใหลึก นึกใหไกล 

 

๔๙

 

ทีนี้ เวลาปลูกฝงอะไร เรามักจะเนนไปที่ รูปแบบมากกวานึกถึงสาระ เชน 
รูปแบบการฝกประชาธิปไตย ก็ไปจัดระบบในระดับพฤติกรรม แมแตติดอยู่แค่รูปแบบ
ของการเลือกต้ัง ขาดคุณภาพในระดับจิตใจ และระดับปญญา ก็เลยไดของท่ีไมแทจริง
และไมม่ันคง แลวเด็กก็พัฒนาไมได  

ในการฝกฝนท่ีดีน้ัน เราจะตองใหเขาสามารถพัฒนาตอไปไดเองดวย เพราะ
เด็กจะตองไปอยูในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงตอไป เขาจะตองมีปญญาที่สามารถ
ปรับรูปแบบประชาธิปไตยตอไปไดดวย ไมใชมีอยูเพียงความเคยชินในระดับพฤติกรรม  

ระดับพฤติกรรมไมใชไมสําคัญ มันไดประโยชนมากในระดับท่ีหน่ึง เพราะเราจะ
ฝกคน ก็ตองใชระดับพฤติกรรมเปนพื้นฐาน ทําใหเคยชินเปนวิถีชีวิตของเขาเลย เชน มี
เร่ืองอะไร ก็จะนํามาประชุมปรึกษารวมกัน หรือวานํามาวินิจฉัยดวยเสียงสวนรวม คือ
ฝกพฤติกรรมใหเคยชินจนกระทั่งเปนวิถีชีวิตของเขา ใหมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่ง
จะเปนพ้ืนฐานของประชาธิปไตยได  

แตเราตองไมพอแคนี้ เราจะตองใหเขามีสภาพจิตที่เขากับพฤติกรรมนั้นดวย 
เชน ความพึงพอใจและความรูสึกรับผิดชอบท่ีสอดคลองกลมกลืนกับพฤติกรรม 
โดยเฉพาะมีปญญาที่รูและเขาใจหลักการ เหตุผล วาทําไมเราถึงทําอยางน้ี มันมีผลดี
อยางไร  

จะตองพัฒนาคน ใหใฝรูใฝรักมีใจจับอยูกับเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย ใหมี
ความใฝรูความจริง ความใฝที่จะเขาถึงธรรม รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ อยางเขม
แข็งแรงพอที่จะทําใหเขาพนจากอํานาจครอบงําของ ตัณหา มานะ และ ทิฏฐิ เพ่ือให
เขาสามารถพัฒนาประชาธิปไตยตอไปได  

ไมใชประชาธิปไตยที่ไปติดกันอยูแครูปแบบ เปนประชาธิปไตยแคมีปาย ได
เปลือก หรือไดแคเอารูปแบบมาเลนลอหลอกกัน 

 



 

รัฐศาสตรเพ่ือชาติ  

vs.  

รัฐศาสตรเพ่ือโลก∗ 

ความสําเร็จท้ังหลาย จะไดมาโดยงายก็หาไม 
เรามานึกดูถึงความสําเร็จของคนทั้งหลายในโลก เปนธรรมดาวา ความสําเร็จ

ในการสรางสรรคชีวิต สรางสรรคสังคม และทําส่ิงดีงามตางๆ ไมใชเปนส่ิงที่บรรลุผลได
งายดาย คนจะตองมีความเพียรพยายาม ตองมีความเขมแข็ง ตองมีความอดทน ตอง
มีคุณสมบัติตางๆ มากมาย และตองด้ินรนฝกฝนตัวเอง รวมแลวก็คือ ต้องพัฒนาคน   

เม่ือพูดถึงความสําเร็จของแตละคน คนนั้นก็คือตัวเอง หมายความวาตอง
พัฒนาตน ถาเปนสังคม ก็ตองชวยกันพัฒนาคนทั้งหลาย ท่ีจะมารวมกันสรางสรรคสังคม
น้ัน ใหเปนคนท่ีเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม ใจสู เปนตน จึงจะสรางความสําเร็จได    

ถาใชหลักธรรมงายๆ เราก็บอกวา อิทธิบาท ๔ ไงละ ตองมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา อันนี้ก็ยิ่งชัด ไมวาจะพูดสํานวนไหนอยางไร ก็คือตองมีความเขมแข็ง มุงม่ัน 
แนวแน จริงจัง ซึ่งหมายถึงวาตองมีปญญาเขมดวย  

ในเม่ือผลท่ีหมาย ความเจริญงอกงาม ความดี ความเลิศประเสริฐสุดของ
มนุษยก็ตาม ความดีงามของสังคมก็ตาม สันติสุขของโลกก็ตาม จะเกิดขึ้นได ลวนเปน
ความสําเร็จท่ีตองอาศัยความเพียรพยายาม การสรางสรรคดวยเร่ียวแรงความเขมแข็ง
อยางนี้  เราจึงตองพยายามชักชวนกัน  ในการที่จะพัฒนาตัวเอง ใหมีคุณธรรมความดี 
ความเขมแข็ง ความขยันอดทน   
                                                                                                     
∗
 ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันวิสาขบูชา ๒ มิ.ย. ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ได

พิมพเปนเลมหนังสือ มีช่ือวา รัฐศาสตร์เพ่ือชาติ vs. รัฐศาสตร์เพ่ือโลก มี ๒ ภาค คือ “ภาค ๑ วิสาขทัศน เพื่อวัด

และพุทธบริษัท” และ “ภาค ๒ วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพื่อโลก” ในการพิมพคร้ังนี้ เมื่อนําเนื้อหามารวมเลมกับเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับการเมือง ไดแยกภาค ๑ ไปไวทายเลมเปน “ผนวก” สวนภาค ๒ ที่คงไวนี้ ก็ไดตัดช่ือของภาคออกไป 



 
 
รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพ่ือโลก   

            

๕๑ 

 

ต้ังตนแตในครอบครัว พอแมก็จะตองอบรมเลี้ยงดูลูกของตนใหเปนคนมีจิตใจ
ใฝในความดีงาม รักความรู รักการสรางสรรค มีจิตใจเขมแข็ง ขยันหม่ันเพียร ไมใจ
เสาะเปราะบาง ไมเหยาะแหยะหยิบโหยง เปนตน  

กวางออกไปในสังคม เราจึงตองมีการจัดการศึกษา มีการฝกฝนอบรมใหเด็ก
และเยาวชนไดพัฒนาตน ตลอดจนผูคนท่ัวไป คือประชาชนทั้งหมด ก็ตองใหมี
คุณสมบัติและใหมีคุณธรรมเหลาน้ี  

ความสําเร็จของผูนําท่ียิ่งใหญ  
คือพาคนชนะความยากไปถึงความสําเร็จท่ีสรางสรรค  

ไมใชแคนั้น เร่ืองน้ีจะตองพัฒนากันขึ้นไปถึงระดับผูนําประเทศ หรือผูปกครอง
บานเมืองเลยทีเดียว  เพราะผูปกครองบานเมืองนั้น จะตองมานําประชาชนใหเกิด
เร่ียวแรงกําลังกาย-ใจ-ปญญา-สามัคคี ในการสรางสรรค  

ตัวผูปกครองท่ีจะนับไดวาเปนผูนํามีความสามารถ ก็คือผูที่มาเปนศูนยรวม
ประสานใจ ชวยชักชวน ชักจูง กระตุนเราจิตใจของคนรวมชาติ ใหใฝในการสรางสรรค
ความดีงาม ใหมีความเขมแข็งอดทน มีความเพียรพยายามไมระยอทอถอย ใหมุงม่ันท่ี
จะชวยกันพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม มีปญญาหยั่งรูมองกวางคิดไกล สามารถชี้แนะนํา
ทางวามีอะไรดีงามท่ีชีวิตและสังคมควรจะไดควรจะถึง ใหตระหนักวาสังคมของเรามี
อะไรเปนปญหาที่จะตองแกไข มีอะไรที่จะตองชวยกันสรางสรรค แลวพากันบุกฝาไป 

ถาผูนําทานใดมีความสามารถนี้ มาชวยกระตุนเราใหคนในชาติมีแนวคิด มี
ทิศทาง มีกําลังใจ และมีเร่ียวแรงที่จะสรางสรรคทําความดี รวมใจเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันได ประเทศชาตินั้นก็จะเจริญงอกงามเขมแข็ง เฉพาะอยางยิ่งในระยะยาว  

เพราะฉะน้ัน ถาพูดใหสั้น หนาที่ของผูนําก็คือ ตองคอยกระตุนเราชักจูง
ประชาชนใหไมประมาท  

ไม่ประมาท ก็คือ ไมหลงระเริง ไมออนแอ ไมมัวเมา ไมปลอยปละท้ิงโอกาสแหง
การสรางสรรค ไมมองขามละเลยที่จะแกไขปองกันเหตุปจจัยแหงความเสื่อม ไมมัว
ขลุกขลุยจมอยูกับสิ่งเสพบําเรอบันเทิงตางๆ ที่จะยั่วยวนลอเราใหไหลลงไปในทาง
เส่ือม หรือทําใหลาชา รวมแลวก็คือท่ีจะทําใหประมาท  



 

๕๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสสอนพระเจาปเสนทิโกศลวา ในฐานะท่ี
พระองคเปนพระราชา สิ่งสําคัญก็คือ   

๑. พระองคตอง มีกัลยาณมิตร และ 

๒. (พระองคผูมีกัลยาณมิตรนั้น) จะตอง เป็นผู้ไม่ประมาท 

การอยูดวยความไมประมาท โดยมีกัลยาณมิตรน้ัน สําคัญอยางย่ิง คือ ตองมี
ขาราชบริพาร มนตรี คนที่มารับใชรวมงาน ผูสนองงานตางๆ ตลอดจนที่ปรึกษา ที่เปน
คนดี มีความรู มีความดีงาม มีคุณธรรม มีความสามารถ ใฝดี ตองการจะสรางสรรค
ประเทศชาติสังคมใหดี ไมละโมบทุจริต ไมคิดหลอกลวงมุงหาแตลาภ แลวก็ให
คําแนะนําอะไรตางๆ ท่ีดีงามแยบคาย  

ถาผูนําทําไดอยางน้ี ก็จะมีประชาชนเปนกัลยาณมิตรดวย ประชาชนก็จะมี
จิตใจใฝดี มีความรักความสามัคคี มีจิตใจรวมกัน และมีไมตรีจิตตอผูบริหาร
ประเทศชาติบานเมือง เปนกัลยาณมิตรตอกัน แตผูนํานี่แหละตองทําตัวใหเปน
กัลยาณมิตรกอน เพราะเปนผูนําท่ีจะชักจูงเขาไปในทางท่ีถูกตองดีงาม   

ถานําถูกทางอยางน้ี สังคมก็จะมีความสามัคคีพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในทางท่ีดีงาม มีเอกภาพของผูท่ีเปนกัลยาณมิตร ก็จะรวมกําลังกันไดเขมแข็ง 
สามารถฟนฝาอุปสรรค แกไขปญหา และนําประเทศชาติไปสูความเจริญงอกงามไดแน 
หลักการนี้เปนส่ิงสําคัญ เปนหัวใจของการสรางสรรคประเทศชาติ   

คุณธรรมของผูปกครองน้ันมีเยอะแยะ มีภาวะผูนําดานตางๆ มากมาย แตใน
ที่สุดแลว พระพุทธเจาตรัสย้ําวา ผู้นําต้องมีกัลยาณมิตร ถาเพื่อนพองบริวารผูบริหาร
บานเมืองดวยกัน ตลอดจนผูทํางานรับราชการท้ังหลาย ไมเปนกัลยาณมิตร เปนคน
ทุจริต ไมซื่อตรง ประมาท มัวเมา หลงอามิส ไมมีคุณธรรม ก็เปนจุดออนรายแรงท่ีสุด 

เม่ือมีคนเปนกัลยาณมิตรแลว ก็ตองไมประมาทในทุกภารกิจและเหตุการณ
ดวย 

เม่ือผูนําไมประมาท กจ็ะรักษาและขยายวงกัลยาณมิตรเพ่ิมขึ้นดวย แตถาผูนํา
ประมาทเสีย นอกจากตัวเองประมาทแลว ก็จะพาใหผูอื่นประมาทดวย กัลยาณมิตรท่ี
ไมม่ัน ก็จะผันแปรไปกลายเปนปาปมิตร เลยไปกันใหญ จะหายนะกันท่ัวทั้งสังคม 
เพราะฉะน้ัน จะตองพยายามถือหลกัน้ีใหม่ัน   



 
 
รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพ่ือโลก   

            

๕๓ 

 

 พระพุทธเจาทรงใหหลักนี้แกพระเจาปเสนทิโกศลวา ในที่สุดแลว คุณสมบัติ
ของผูนําจะมีอะไรก็ตาม ตองมี ๒ ขอน้ีดวย  เปนตัวคุมและเปนหลักประกันไว  คือ 
ตองมีกัลยาณมิตร และตองต้ังอยูในความไม่ประมาทตลอดเวลา   

แลวก็อยางที่วา ไมใชไมประมาทเฉพาะตนเองเทานั้น  ตองชักชวนกระตุนเรา
คนขางเคียงและประชาชน ใหไมประมาทดวย  แตเม่ือตนเองไมประมาทแลว ก็งายท่ี
จะทําใหประชาชนไมประมาทดวย  มักไปดวยกัน  อันน้ีเปนเร่ืองที่ตองยํ้าไว  

ผูนําท่ีมีความสามารถจริงอยางน้ี จะนาช่ืนชมมาก ทําอยางไรเราจะมีผูนําท่ีคอย
กระตุนเตือนชักนําประชาชนใหไมประมาท ไมใหลุมหลงมัวเมาหมกจมอยูกับความมัก
งายใตกองเหย่ือลอ แตคอยปลุกเราใหสังคมเขมแข็งท่ีจะกาวไปในทางของการสรางสรรค 
ไมระยอในการสูหนาแกปญหา และมุงม่ันในการทําส่ิงดีงามใหเจริญพัฒนายิ่งขึ้นไป   

รัฐศาสตรบอกชื่อตัว วาติดกรอบรัฐ  
ขึ้นไปยันเพดานชาติ ว่ิงตามลัทธิศาสนอุดมการณ 
 เร่ืองของสังคมประเทศชาติทั้งหลาย ท่ีมีความเปนไปตางๆ นั้น มีเหตุปจจัยท่ี
หลากหลาย ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  และเหตุปจจัยเหลาน้ันก็ซับซอน
หลายชั้น เชน ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสังคมน้ัน ก็มีทั้งปจจัยขางในและ
ปจจัยขางนอกจิตใจของบุคคลเปนตัวบีบค้ันขับดัน 

กรณีตรงขามกับท่ีพูดขางตน มีมาแตสมัยโบราณนานนักหนาแตไหนแตไรแลว 
เปนธรรมดาวา ในการปกครองก็มีประเทศของเราและประเทศของเขา มีประเทศท่ีเปน
ฝายของตัวและประเทศที่เปนฝายศัตรู มีรัฐอื่นภายนอกท้ังใกลและไกล แลวก็มีปญหา
ในการขัดแยงกระทบกระทั่งกัน มีการแขงขันแยงชิงอํานาจ รบราฆาฟนทําสงครามกัน  

เพราะฉะน้ัน ความคิดทางรัฐศาสตรแตไหนแตไรมาจึงมุงใหเราได ใหเราเหนือ
เขา ใหเราชนะ และหาทางวา ถาเปนฝายอื่นพวกอ่ืน เราไมตองการใหเจริญงอกงาม 
เราก็ไปทําใหประมาทเสีย  

อยางเร่ืองสงครามภารตะ ในกาพยมหาภารตะ ที่เลาเร่ืองราวเหตุการณสมัย
ประมาณ ๘๐๐ ปกอนพุทธกาล (แตวรรณกรรมที่แตงเปนมหากาพย ซึ่งเลาเร่ืองน้ี เกิดหลัง

พุทธกาลราว ๒๐๐–๙๐๐ ป) แมจะมีความคิดคํานึงทางธรรมท่ีเรียกวาเปนปรัชญาไมนอย 
แตพูดรวมๆ วา พวกวรรณคดีในยุคของเร่ืองราวกอนพุทธกาลนี้ แสดงหลักรัฐศาสตร
การปกครองแบบท่ีวา ตางฝายก็จะแยงชิงอํานาจกัน ตางก็มุงหมายความย่ิงใหญของตน  



 

๕๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เพราะฉะน้ัน หลักการท่ัวไปก็คือ รัฐทั้งหลายจะสรางความยิ่งใหญของตน บน
ความยอยยับของรัฐอื่น เปนอยางน้ันเร่ือยตลอดมา ดวยเหตุนี้ ผูปกครองจะตอง
พยายามใหรัฐอื่นออนแอ   

อยางตําราการปกครองสมัยโบราณยุคปูพระเจาอโศก คือพระเจาจันทรคุปต 
ซึ่งมีพราหมณจาณักยะเปนมหาเสนาบดีหรือปุโรหิต จาณักยะที่เรียกไดวาเปนผูสราง
พระเจาจันทรคุปตขึ้นมาน้ี ไดแตงตํารารัฐศาสตรสําคัญเรียกวา “อรรถศาสตร์” วาดวย
หลักการปกครองซึ่งใชกันมาในอินเดียโดยตลอด  

“อรรถศาสตร์” สอนวิธีการใหกษัตริยแสวงหาความย่ิงใหญ บอกกลวิธีวาจะขึ้น
สูความยิ่งใหญมีอํานาจสูงสุดไดอยางไร จะสรางรัฐของตนใหยิ่งใหญเจริญรุงเรืองได
อยางไร 
 ความคิดในทางรัฐศาสตรโดยท่ัวไปก็จะเปนอยางนี้ คือวาพระราชาซึ่งเปน
ผูปกครองที่ดีนั้น มีความปรารถนาดีตอประชาชนในรัฐของตน แตวาแคของตัวนะ 
สําหรับรัฐอื่น ฉันพรอมท่ีจะห้ําหั่นเต็มท่ี  

เพราะฉะน้ัน ก็จะมีวิธีการที่วา ทําอยางไรจะใหรัฐอ่ืนจมอยูในความออนแอ เชน
วา รัฐท้ังหลายท่ีอยูใกลเคียง ถาเกงขึ้นมา อาจเปนอันตรายตอเรา เราก็หาทางใหเขา
ขัดแยงกันไว เม่ือเขาขัดแยงกัน เราก็สบาย นอกจากวาเม่ือเขามัวยุงกันอยู จะไมมายุง
กับเราแลว เขายังมาพ่ึง หรือหวังพ่ึงเราดวย เพราะวาทั้ง ๒ ฝาย เม่ือขัดแยงกันแลว ก็
ตองหาพวก เราก็ยิ่งสบาย เขาทางโนนที เขาทางน้ีที  

ถาไมอยางนั้น ก็อาจจะใชวิธีการตางๆ ในการปลุกปนยุแหยหรือลอหลอกมอม
เมา ที่จะทําใหประชาชนของรัฐอื่นออนแอ จมอยูในความวุนวายกันเองหรือมัวเมา
ประมาทเสีย ซึ่งปจจุบันน้ีก็อาจจะยังมีการใชกันอยู  

ดังท่ีไดรูเห็นกันวา ถอยหลังไปสมัยอาณานิคม ญาติโยมเกาๆ ก็คงจําไดวา 
อังกฤษก็ปกครองอาณานิคม ฝรั่งเศสก็ปกครองอาณานิคม ซึ่งก็อยูแถวๆ นี้ ใกลๆ 
รอบๆ เมืองไทยนี่เอง   

เราจะไดยินวา อังกฤษนั้นเนนวิธีปกครองอาณานิคมแบบท่ีฝร่ังเรียกวา “divide 
and rule” คือ แบงแยกแลวปกครอง หมายความวา ประเทศอาณานิคมหรือเมืองขึ้น
ทั้งหลายนี้ เขาจะตองทําใหประชาชนหรือคนภายใน ต้ังแตผูบริหารประเทศท่ีเปน
เมืองขึ้นแตกแยกกัน  เม่ือแตกแยกกันแลว  พวกน้ีก็จะยุงนัวเนียกันอยูขางใน ไมมาคิด
กูเอกราช  หรือจะไมมาคิดแข็งขืนตอผูปกครอง แถมจะคอยพ่ึงและคอยขอใหชวยเขา   



 
 
รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพ่ือโลก   

            

๕๕ 

 

เปนอันวา อังกฤษใชวิธีปกครองแบบนี้จนเปนที่รูกัน เรียกวา  “divide and 
rule” ใหคนขางในประเทศแตกกันทะเลาะกันเสีย แลวเขาก็ปกครองไดสะดวก    

ทีนี้ฝร่ังเศส เราก็วาไปตามท่ีรูกันมาวา ฝร่ังเศสน้ันใชวิธีทําใหประชาชนมัวเมา 
เพลิดเพลิน เชน ปลอยตามใจหรือมอมเมา ใหชาวเมืองขึ้น ไดเลนการพนัน ไดด่ืมสุรา
กันใหสบาย พอสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมา ก็ติดจม ปวกเปยกปอแป ไมใสใจที่จะมา
แข็งขืนหรือคิดการอะไร   

ท่ีจริง เร่ืองแบบนี้เปนวิธีการปกครองท่ีมีมาแตโบราณ อยางในมหาภารตะ ท่ีพูด
ถึงเม่ือกี้ ก็แสดงวิธีการอยางน้ี เชนวา เม่ือไปรบชนะประเทศอ่ืนแลว พวกประชาราษฎร
ของเขายอมมีความเคียดแคนตอประเทศที่ไปตีไปฆาเขา เพราะพอแมพ่ีนองญาติมิตร
ของเขาตองตายกันไปมากมาย เขาก็มีวิธีการอยางหน่ึงวา ไปสนับสนุนสงเสริมมหรสพ
และการละเลนบันเทิงตางๆ ใหแพรหลายทั่วไป ไปเอาอกเอาใจแบบน้ีใหเขาชอบ  

พวกราษฎรเหลานั้น ก็ไปลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมากับการสนุกสนานกินเหลา
เมายากัน เลยลืมความแคน หรือสนุกจนหายแคนไปเลย บางทียังกลับมานิยมชมชอบ
ฝายประเทศผูปกครองที่มาเอาใจดวยซ้ํา 

 แมแตในประเทศของตนเอง ถาผูปกครองใชวิธีที่จะทําใหประชาชนเพลิดเพลิน
หลงระเริงมัวเมาประมาท ก็ไมสามารถจะพนจากการถูกระแวง เพราะวาคนที่รูหลัก
รัฐศาสตรมาแตโบราณ เขาก็จะคิดสงสัยไดวา ทานผูน้ีมีเจตนาอะไร มุงอะไรกันแน คิด
จะเอาอยางไรกับราษฎร จะเอาราษฎรมาเปนเคร่ืองมือหาผลประโยชนของตัวหรือ
เปลา หรือจะทําใหจมอยูกับเร่ืองเหลานี้จนลืมคิดอะไรสักอยาง  

แตรวมแลว ในที่สุด ผลรายก็มาตกที่สวนรวมทั้งสังคม คือ ประชาชนจะ
ประมาท ไมเขมแข็ง ออนแอ ไมมีกําลัง และไมใสใจที่จะมาชวยกันสรางสรรค
ประเทศชาติ แมแตชีวิตของแตละคน ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นทั้งหลาย ก็จะกะปลก
กะเปล้ียไปหมด 

แมแตอุดมการณใหญๆ และลัทธิศาสนาเปนอันมาก ที่มองอะไรกวางออกไป ก็
เขามากํากับการเมืองการปกครองและเร่ืองของสังคม ในลักษณะท่ีเปนการแบงแยก
พวกฝาย แลวก็กลายเปนตนเหตุของการบีบค้ันหํ้าหั่นเบียดเบียนไปเสียเอง แตเร่ืองน้ี
ยาวมาก ตองขามไปกอน  



 

๕๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

แนวคิดทางรัฐศาสตรท่ัวไป 
ยากจะพนการใหตนยิ่งใหญ บนความยอยยับของคนอ่ืน 

เปนอันวา เร่ืองสําคัญในการท่ีจะนําประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรือง ก็คือ
ขอที่วา ทําอยางไรเราจะชวยกันทําใหประชาชนมีความเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม 
ในการสรางสรรค โดยไมประมาท ถาทําไดอยางน้ี นั่นคือความสําเร็จของผูนํา ที่ควรแก
การยกยองอยางแทจริง   
 ผูนําตองมีความสามารถแบบน้ี คือ สามารถกระตุนเราใหคนรวมมือ รวมแรง
รวมใจท่ีจะทําการอะไรตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความสามัคคี และก็จะมีความนิยมตอ
ผูปกครองไปดวย  

แตทีนี้ จะกระตุนดวยอะไร อาจจะกระตุนดวยโลภะ คือความอยากได ใหยุงกับ
เร่ืองผลประโยชน เร่ืองอามิสสิ่งเสพบําเรอ อาจจะกระตุนดวยโมหะ ใหติดเพลินหลง
ระเริงมัวเมา หรือบางทีกระตุนดวยโทสะ    

ในการกระตุนดวยโทสะ เขาเอาประเทศอ่ืนหรือศัตรูเปนเปา แลวก็ปลุกระดม ให
เคียดแคนเกลียดชังพวกน้ัน ย่ิงแคนเขา ก็ย่ิงมารักเรา แลวก็เกิดกําลัง ทําใหมารวมดวย  

เหมือนอยางฮิตเลอร ทานผูน้ีก็ใชวิธีเอาความแคนของชาวเยอรมันมาเปนจุด
ปลุกระดม คือวา ชาวเยอรมันหลังจากแพสงครามโลกคร้ังที่ ๑ แลว มีความโกรธแคน
ตอพวกประเทศสัมพันธมิตรที่ชนะสงครามแลวทําสัญญาท่ีกดขี่พวกเขา จุดน้ีเปนปม
แหงความเคียดแคนอยูตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน พอฮิตเลอรหยิบเอาจุดเหลาน้ีขึ้นมา
ปลุกระดม ชาวเยอรมันก็ย่ิงเคียดแคน และมีกําลังรวมสามัคคีอยางเต็มที่ เลยเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ขึ้นมา นั่นก็คือ กระตุนดวยโทสะ   

มนุษยทั่วไปก็กระตุนกันดวยโลภะบาง ดวยโทสะบาง ดวยตัณหาบาง ดวย
มานะ ความตองการย่ิงใหญบาง อะไรตางๆเหลาน้ี   
 พระพุทธศาสนาตองการใหกระตุนเราชักชวนกันดวยปญญา ดวยคุณธรรม
ความใฝปรารถนาดี ซึ่งเปนเร่ืองท่ียากอยู หลักรัฐศาสตรของพระพุทธศาสนาจึงขยาย
พนขอบเขตผลประโยชนและอํานาจของรัฐ ออกไปถึงประโยชนสุขของท้ังโลก  

รัฐศาสตรต้ังแตสมัยโบราณเปนอยางท่ีวาขางตนนั้นมาโดยตลอด พราหมณ
จาณักยะท่ีพูดถึงเม่ือกี้นี้ มีอีกชื่อหน่ึง เรียกวา เกาฏิลยะ ซึ่งแปลวา คนเจาเลหน่ันเอง 
เพราะวาทานใชวิธีท่ีวาน้ี   
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๕๗ 

 

สําหรับบานเมืองของทาน ทานต้ังระบบการบริหารอยางดี หมายความวา มุง
หมายใหราษฎรของตัวเองอยูดี มีความรมเย็นเปนสุข ภายในรัฐที่เขมแข็ง แตสําหรับ
ประเทศอ่ืน ก็ไปทําใหเขาออนแออยางที่พูดเม่ือกี้ คือ สร้างความยิ่งใหญ่แห่งรัฐของตน 
บนความย่อยยับของรัฐอ่ืน  

ทางตะวันตกก็เหมือนกัน อยางรัฐบุรุษอิตาลีที่เปนนักคิดเจาทฤษฎีทาง
รัฐศาสตรท่ีมีช่ือเสียงมากของฝร่ัง ชื่อแมคคีอาเวลลี่ (Niccolò Machiavelli) ซึ่งบางที
ถึงกับไดรับยกยองใหเปนบิดาแหงรัฐศาสตรสมัยใหม ก็สอนระบบท่ีเรียกวาเจาเลหเจา
กล ในการแสวงความยิ่งใหญ ดวยการกําจัดฝายศัตรู ไมวาจะกําจัดไดอยางไร เอา
ทั้งนั้น ไมถือเปนการเสียคุณธรรม  

มีคนเทียบวา จาณักยะ เปนแมคคีอาเวลล่ีแหงชมพูทวีป แตท่ีจริงไมนาเรียก
อยางนั้น เพราะจาณักยะเกากวาเยอะ จาณักยะน่ี นับดู พระเจาจันทรคุปตขึ ้น
ครองราชย พ.ศ. ๑๖๓ แตแมคคีอาเวลล่ีเพิ่งตายเม่ือป ๒๐๗๐/1527 แมคคีอาเวลล่ีจึง
หลังจาณักยะเกือบ ๒,๐๐๐ ป ฉะน้ัน จะเรียกจาณักยะ เปนแมคคีอาเวลล่ีแหงชมพูทวีป 
คงไมถูก ตองเรียกแมคคีอาเวลล่ี เปนจาณักยะแหงตะวันตก หรือแหงยุโรปจึงจะได  

แตรวมความวา ท้ังจาณักยะและแมคคีอาเวลลี่ มีความคิดทํานองเดียวกันน้ี 
คือตองทําลายศัตรู ซึ่งเปนแนวคิดที่ยึดถือกันมา จนกระท่ังเกิดพระพุทธศาสนา แลวก็
เกิดพระเจาอโศก ที่นําหลักพระพุทธศาสนามาใช วาทําอยางไร เราจะไมใชมีรัฐศาสตร
เพียงเพ่ือชาติ แตมีรัฐศาสตรเพ่ือโลก   

จากรัฐศาสตรเพื่อชาติ  
กาวใหมขึน้ไปสูรัฐศาสตรเพื่อโลก 

 การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา มองไดกวางขวาง ไมใชเพียงในแงของธรรมะท่ี
เราเอามาใชปฏบิัติในวัดเทาน้ัน แตกนิความกวางท่ัวไปหมด ซึ่งก็เปนเร่ืองธรรมดา ท่ี
ควรจะเปนและตองเปนอยางน้ัน เพราะคุณธรรมความดี และสติปญญาอะไรทุกอยาง  
เปนคุณสมบติัท่ีตองใชทุกที่ทุกกาล ปรับขยายไปใชไดทุกระดับ เพราะฉะน้ัน เม่ือจิตใจ
และปญญาพัฒนาตอมา รัฐศาสตร์เพื่อชาติ ก็กลายเปน รัฐศาสตร์เพื่อโลก   

หลักความคิดน้ีจะเห็นไดแมแตในชาดก ซึ่งไมใชเปนเพียงนิทานสําหรับสอน
เด็ก ถาพูดอยางภาษาคนสมัยนี้ ก็เรียกวา มีปรัชญาการปกครอง มีปรัชญาในทาง
เศรษฐกิจ เปนตน อยูในชาดกน้ันเยอะไปหมด  



 

๕๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ชาดกแทนทีจ่ะสอนวา ทําอยางไรจะทําลายศัตรูได จะแกแคนเขาใหสําเร็จได
อยางไร กลับสอนเร่ืองเหลาน้ีวา ทาํอยางไร ประเทศตางๆ รัฐตางๆ จะอยูกนัดวยดีโดย
ไมเบียดเบยีนซึ่งกันและกนั นี่คือกาวใหม ซึ่งแปลกมากจากระบบความคิดทางการ
ปกครองในสมัยโบราณ  

ท่ีจริง ความคิดทางการปกครองเด๋ียวนี้ก็ยังโบราณอยู ยังไมไปไหน ก็ยังคิดแต
วา จะเอาอยางไรใหฉนัรักษาผลประโยชนของฉันได จะทําลายฝายศัตรูได คิดกันแต
อยางน้ีเทานั้น  แลวอยางน้ีจะไปสรางสันติสุขใหแกโลกไดอยางไร   

มนุษยตองมีความคิดที่จะกาวตอไป  ตองขามพนความคับแคบ พระพุทธเจา
ไดทรงวางหลักขึ้นมา ใหไมคิดแควาจะสรางความย่ิงใหญใหแกรัฐของตน แลวก็ทาํให
รัฐอื่นตองแตกสลายยอยยับไป แตทําอยางไรจะอยูดีดวยกัน ใหประโยชนของเราเปน
สวนรวมที่แผกระจายไปยงัโลก ท่ีมีรัฐตางๆ และมีมนุษยเหมือนอยางเราพวกอื่นๆ 
มากมายอยูรวมกัน   

 พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนผูนําหลักธรรมนี้มาใชจริงจงั ในหลักแหงนโยบาย
ที่เรียกวา “ธรรมวิชัย” คือแทนท่ีจะชนะดวยศาสตราวุธ ก็ชนะดวยธรรม  

หลักน้ีพระพุทธเจาทรงสอนไวในจกักวัตติสูตร (เรียกเปนไทยวา จักรวรรดิสูตร 
ก็ได) เปนตน คือมีในพระสูตรหลายสูตร ซึ่งมีพุทธดํารัสวา “อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน  
สเมน อภิวิชิย” น่ีคือท่ีมาในพระไตรปฎกของคําวา ธรรมวิชัย ซึ่งเปนหลักการปกครอง
ของพระราชาผูเปนจกัรพรรดิ      

“จักรพรรดิ” ในที่นี้ หมายถึง จักรพรรดิในความหมายเดิมทางธรรม ไมใช
จักรพรรดิแบบ emperor  

ในเวลาท่ีแปลเปนภาษาอังกฤษนั้น จกกฺวตฺติ/จักรพรรดิ นี่ นักปราชญในวงการ
ภาษาบาลี แมแตฝร่ัง เขาไมแปลเปน emperor หรอก  แตคนไทยเราเอา “จักรพรรดิ” 
มาเปนคําแปลสําหรับ emperor กันเอง  

ท่ีจริง คําวาจักรพรรดิไมไดแปลวา emperor ตองบอกวาเปน emperor ใน
ความหมายของไทย แตในวงวชิาการ จกฺกวตฺติ/จักรพรรดิ เขาแปลกันวา  Universal 
Monarch  หรือ Universal Ruler คือพระมหากษัตริย  หรือผูปกครองที่เปน universal  
(ไมใชเจาผูปกครอง empire)  
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๕๙ 

 

พระมหากษัตริยที่เปนจักรพรรดิแบบนี้ ตองเปนผูที่มีชัยชนะโดยไมตองใช
ศาสตรา ไมตองใชทัณฑ ไมตองใชการลงโทษ  หรือเคร่ืองมือทํารายกัน  แตชนะโดยธรรม 
คือชนะใจดวยความดี และพระเจาอโศกก็นําหลักน้ีมาใช  จึงเรียกนโยบายของพระองค
วา  “ธรรมวิชัย”  แลวพระองคก็ทําสําเร็จดวย  จึงเปนพระมหากษัตริยท่ียิ่งใหญที่สุด   

ฝร่ังบางคนถือวาพระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยผูเดียวในประวัติศาสตรท่ี
เขานับถือ เปนผูเดียวท่ียิ่งใหญจริงๆ ทานผูนี้คือ H. G. Wells ซึ่งเขียนไวในหนังสือชื่อ 
Outline of History    

รวมความวา พระเจาอโศกมหาราชเปนที่ชื่นชมนิยมนับถือ เพราะนําหลัก 
“ธรรมวิชัย”  มาใช ซึ่งก็หมายความตอไปดวยวา พระองคไดเลิกแนวคิดของพระเจาปู ท่ี
พราหมณจาณักยะไดปลูกฝงต้ังไว 
 จาณักยะน้ีเปนผูสรางอาณาจักรมคธที่พระเจาจันทรคุปตเปนผูเ ร่ิมวงศ
ปกครองและย่ิงใหญมาก สมัยเดียวกับพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช (Alexander 
the Great) คือ พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชพิชิตดินแดนมากมายมาจนจดถึง
ชายแดนประเทศอินเดีย ตีไดแควนโยนก  (ฝร่ังเรียก Bactria) ลงมาถึงตักศิลาราวป 
๓๒๖ กอนคริสตศักราช (ถานับเปน พ.ศ. แบบเรา ก็ ๑๕๗)  ต้ังทัพเตรียมจะบุกอินเดีย   

ท่ีนั่น อเล็กซานเดอรมหาราชไดพบกับจันทรคุปตที่เปนปูของพระเจาอโศก ซึ่ง
เวลานั้นยังไมไดอํานาจ ตอนแรกก็จะรวมมือกัน แตแลวเกิดขัดใจกัน พระเจาอเล็ก-
ซานเดอรมหาราชก็จับจันทรคุปตขัง แตหนีออกมาได  

เร่ืองนี้ยืดยาว รวบรัดวา ในฝายของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชน้ัน เสนาขา
ทหารเบื่อหนายการรบเต็มที เพราะไดรบราฆาฟนมาตลอด ก็เลยยกทัพกลับไปในป 
๓๒๕ กอนคริสตศักราช และจากน้ันอีก ๔ ป (บางตําราวาในป 325 B.C. นั่นเอง) จันทร
คุปตก็โคนราชวงศนันทะลงได และต้ังราชวงศโมริยะ (เรียกอยางสันสกฤตวา เมารยะ)  

น่ีคือพระอัยกาหรือปูของพระเจาอโศกมหาราช อโศกท่ีเปนกษัตริยผูยิ่งใหญ
ที่สุดของชมพูทวีป หรือพูดคราวๆ คืออินเดีย   

เปนอันวา พระเจาอโศกมหาราชไดลมเลิกนโยบายแบบของพระเจาจันทรคุปต 
ที่พราหมณจาณักยะวางไว ท่ีมุงใหสรางความยิ่งใหญแหงรัฐของตน บนความยอยยับ
ของรัฐอื่นๆ เปล่ียนมาใชนโยบาย “ธรรมวิชัย” ที่วาทําอยางไรจะใหรัฐท้ังหลายและมวล
มนุษยอยูดีดวยกันดวยความสงบสุข เพราะฉะน้ันจึงบอกวา ไมใช รัฐศาสตรเพ่ือชาติ 
แตเปน รัฐศาสตรเพ่ือโลก   



 

๖๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ถาจะนําโลกขึ้นไปสูความพนปญหา 
ตองมีความเขมแข็งทางปญญาเหนือกวาผูท่ีชนะการแขงขัน 

ท่ีพูดกันวาอารยธรรมปจจุบันเจริญนักหนาน้ัน แมกระทั่งบัดน้ี มนุษยก็ยังไม
สามารถกาวขึ้นไปถึงหรือแมแตเฉียดใกลรัฐศาสตรเพ่ือโลกอันน้ีเลย  

คนไทยเรา ในเม่ือมีหลักธรรมอันน้ี ท่ีพระพุทธศาสนาไดมอบใหไว เราก็ควรจะ
กาวออกหนาไปได ดวยจิตสํานึกวา เราควรจะมีอะไรใหแกโลกนี้บาง เราไมควรมาติด
อยูแคจะแขงขันในระบบแหง รัฐศาสตร์เพื่อชาตินี้ เทาน้ัน  

แมแตจะแขงขันสูกันใหชนะเขาไดในยุคโลกาภิวัตนแหงการแขงขันทางธุรกิจ 
เปนตนน้ี เราก็ตองมีความเขมแข็งใหมากพอ จึงจะเดินหนาไหว แลวเราจะมาออนแอ
ปวกเปยกมัวเมาลุมหลงอยูไดอยางไร เราก็ตองมีความเขมแข็ง สรางกําลังงานพัฒนา
คนของเราใหมีพลังความสามารถขึ้นมา  

โดยเฉพาะ ความเข้มแข็งทางปัญญา ตองมีใหมาก ถาไมมีปญญา ก็มืดบอด 
ไปไหนไมรอด ถึงจะมีกําลังกาย และกําลังอาวุธอยางเยี่ยมยอด ก็ไดแคคอยพ่ึงพา 
แมแตมีกําลังจิตใจเขมแข็ง ก็ติดตันไปไมตลอด ตองมีปญญาที่เยี่ยมยอด จึงจะชนะเขา
ได เราจึงตองมาเนนการสรางคนของเราใหมีกําลังปญญา แลวเราจึงจะสามารถมีชัย
ชนะที่แทจริงในโลกาภิวัตน ในโลกแหงการแขงขันนี้ได   

แตเราไมควรมีเปาหมายเพียงแคนั้น เราจะตองมองตอไปใหถึงจุดหมายที่แท
ของอารยธรรมที่วา เราจะตองแกปญหาของโลกที่ติดจมอยูในการเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน การแยงชิงอํานาจ และการทําลายผูอื่นรัฐอื่น เพ่ือประโยชนแหงรัฐของตน ทํา
อยางไรจึงจะแกปญหาในขั้นน้ีได ชาวพุทธที่วามีศาสนาแหงโพธิปญญา จะตองคิดให
ไดในระดับนี้   

 ในชาดกมีคําสอนประเภทน้ี ขอใหไปศึกษาดู ทําไมจึงเรียกพระมโหสถว่าเป็นผู้
สูงสุดในด้านปัญญาบารมี? ก็เพราะมโหสถสามารถใชปญญาสยบศัตรูที่จะมาทําราย
ประเทศชาติของทาน โดยไมตองทํารายเขา และทําใหเปนไมตรีกันได คือเอาชนะโดย
ธรรม เอาชนะโดยไมตองทํารายเขา  

เคยพูดบอยๆวา ที่พระพุทธเจาสอนวา เวรไมระงับดวยการจองเวรนั้น ไมใชวา 
เขามาทํารายเราแลว เราไมตองจองเวรคือเราอยูเฉยๆ ปลอยใหเขาฆา ไมใชอยางนั้น  



 
 
รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพ่ือโลก   

            

๖๑ 

 

คนไทยมักไปติดหรือตันอยูแคน้ัน คือคิดแควา เขามาทํารายเรา ออ เวรระงับ
ดวยการไมจองเวร เราก็นอนใหเขาฆาเสียดีๆ หรือเขาทํารายเสร็จแลว เราไมตาย ก็
แลวไป จบแคนั้น ไมใชอยางนั้น  

พระพุทธเจาสอนไว อยางในชาดก เชนมโหสถชาดกนี่ชัดเจนมาก ฝายศัตรูเขา
มุงราย เราไมไดคิดมุงรายเขา เขายกทัพมาเลย จะมาทําสงครามฆาฟนเอาเราเปน
เมืองขึ้น แลวมโหสถคิดและทําอยางไร ที่แนๆ ก็คือ มโหสถไมตองการทํารายเขา แตก็
ตองรักษาบานเมืองและประชาชนใหอยูดีดวย  

เม่ือไมตองการทํารายเขา ก็ตองเอาชนะเขาดวยวิธีที่ไมตองทํารายตอบ มโหสถ
ตองคิดหนัก แตท่ีสําคัญคือตองมีปญญาที่จะคิด ขยายความวา ตองมีปญญาที่รูไดแจง
จริง และที่คิดไดชัดเจน 

ยกตัวอยาง มโหสถนอกจากรูเชี่ยวชาญในหลักวิชาการดานรัฐศาสตรและ
ยุทธศาสตรแลว ก็ รูขอมูลและแสวงหาขอมูลของฝายท่ีทําตัวเปนศัตรูจนรูเขา
ละเอียดลออท่ัวตลอดทุกจุดทุกดาน แลวจากความรูนั้น ก็คิดจัดคิดวางแผนดําเนินการ
เปนขั้นเปนตอนที่จะทําใหปฏิบัติการของฝายที่คิดรายนั้นเปนหมัน หรือไมก็กลายเปน
การกาวเขาไปในกับดักที่แมไมถูกทําราย แตก็ด้ินไมได จนในท่ีสุด ฝายที่คิดรายนั้น
ตองหยุดยอมแตโดยดี 

คนที่จะชนะเขาโดยไมตองทํารายเขา ท่ีเรียกวาไมชนะดวยเวรนั้น ตองเกงกวา
คนที่คิดจะมาทํารายเปน ๑๐ เทา เพราะฉะนั้น คนท่ีจะสรางโลกใหมีสันติสุขที่แทจริง 
จะตองเปนคนท่ีพัฒนาอยางสูง ถาเรามัวมาเพลิดเพลินมัวเมากันอยู ออนแอปวกเปยก 
โดยเฉพาะออนปญญา (หรือเบาปญญา) ก็ไปไมรอด  

เราจะตองสรางคนของเราใหมีคุณภาพเหนือกวาประเทศที่กาวหนาพัฒนาแลว
ในการแขงขันนี้เสียอีก เราตองเหนือเขาจริงๆ โดยเฉพาะเหนือทางปญญา เพราะฉะนั้น 
เราจะมัวมาน่ิง มานอน มาเพลิดเพลินมัวเมาอยูไดอยางไร เราตองเรงรัดกัน  

ขั้นท่ี ๑ เราตองสามารถชนะในการแขงขันนี้  อยางนอยไมใหเขามาครอบงํา
เราได   

ขั้นที่ ๒ เหนือกวานั้นก็คือ เราจะตองกาวขึ้นไปสูการแกปญหาของโลกท่ี
เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยูนี้ เปล่ียนแปลงโลกน้ีใหเปนโลกที่มีสันติสุข นําเอา
รัฐศาสตรเพ่ือโลกไปสถาปนาในโลกยุคปจจุบัน หรือโลกาภิวัตนใหได 



 

๖๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 ชาวพุทธควรจะมาปลุกใจกันในเร่ืองเหลานี้ มาสรางความเขมแข็งในตัว แลว
เราจะกาวไปไดจริงๆ เพราะเรามีหลักการแลว เร่ืองมโหสถชาดกขอใหไปศึกษาใหดี วา
ปญญาของพระมโหสถเปนอยางไร  

ปญญาอยางมโหสถน้ัน สาระสําคัญก็คือ ทานสามารถใชปญญาเอาชนะศัตรู
ที่มุงรายตอเราดวยการไมทํารายตอบเขา และนอกจากไมทํารายตอบเขาแลว ยงั
สามารถทําใหเขายอมสยบ ยอมเปนไมตรี เพ่ืออยูดวยกันอยางดี มีสันติสุขสืบไป  

เห็นไดเลยวา การใชปญญาข้ันน้ียากท่ีสุดในโลก เอาชนะดวยศาสตราวุธยังงาย
กวา แตทั้งโลกก็ตองยอมรับวา ถาไมกาวไปถงึรัฐศาสตรเพ่ือโลกแบบน้ี โลกก็ไมมีทางมี
สันติสุข จะทําอยางไรได ถึงจะยากก็ตองทํา ถาไมอยางนั้นแลว โลกน้ีจะไมมีความหวัง  

ตามสภาพเวลานี้พูดไดวา ความหวังในสันติภาพไมมีเลยในโลก มีแตความคิด
ที่จะเบียดเบียนห้ําหั่นทําลายกัน มนุษยอยูกันดวยความหวาดกลัว อยูกันดวยความใฝ
อํานาจ ท้ังใฝอํานาจ แลวก็กลัวดวย  

อยางประเทศใหญๆ ท่ีพัฒนาแลว ไมใชวามุงอํานาจยิ่งใหญอยางเดียว แตใน
การรักษาอํานาจความยิ่งใหญนั้น เขาก็มีความหวาดกลัวมาก ย่ิงใหญ ก็ย่ิงกลัว 
โดยเฉพาะกลัวสูญเสียอํานาจ และความกลัวน้ันทําใหหวาดระแวง เม่ือหวาดระแวงก็
ทําใหตองกําจัดคนอ่ืน ตองทํารายเขากอน เพ่ือปองกันไว เพ่ือไมใหเขามีกําลังขึ้นมา
เปนคูแขงหรือเปนอันตรายแกตัว  

“ความกลัว” น่ีแหละเปนตัวราย อยามองแคความโลภอยากไดผลประโยชน
หรือความอยากไดอาํนาจเทานั้น ไมใชอยางนั้นหรอก ความกลัวนี่รายยิ่งนกั  

คนไมมีอํานาจก็กลัว คนมีอํานาจก็กลัว ทั้งสองฝายกลัว แตคนกลัวท่ีไมมี
อํานาจ ทาํอะไรเขาไมได ไดแตหนี แบกทุกขไวที่ตัว สวนคนกลัวที่มีอํานาจนี่รายที่สุด
เลย เพราะวา เพียงแคหวาดระแวงขึน้มา เขาอาจจะทํารายผูอื่นใหพังพินาศยับเยินไป
หมด เพื่อใหตัวอยูได ตัวเองทุกขแลว ทําใหคนอื่นย่ิงทุกขอยางหนัก เพราะฉะน้ัน ทาน
จึงถือวาความกลัวเปนเร่ืองสําคัญ ความหวาดระแวงเปนเร่ืองรายแรงอยางยิ่ง  

เราอยาไปมองเฉพาะความโลภอยากไดผลประโยชน และความอยากใหญมี
อํานาจเทานัน้ แตความโลภและหวงหวงอาํนาจนั้นจะพวงเอาความระแวงหวาดกลัว
มาดวย หลักการหลายอยางทางรัฐศาสตรที่สรางกันขึ้นมา ก็สืบเน่ืองจากความ
หวาดระแวง และความหวาดกลัววา ชาติอื่นรัฐอื่นใหญขึ้นมา จะเปนภัยแกตน หรือแม
เพียงแขงกับตน เปนตน ก็เปนกันมาอยางนี้  
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เพราะเหตุดังวามา รัฐศาสตร์เพือ่ชาติ จึงไมอาจสรางสันติภาพท่ีแทจริงได และ
เราจงึตองกาวตอขึ้นไปใหถึง “รัฐศาสตร์เพือ่โลก”   

พระสงฆตองเปนกัลยาณมิตรหลักของชาวบาน 
ตองฉุดสังคมไทยขึ้นจากความประมาทมัวเมาใหได 
 ไดพูดมานานมากแลว วันน้ีไดพูดถึงธรรมในแงของการสรางสรรคชาติประเทศ
และสังคมของโลก ใหมีสันติสุข ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในยุคน้ี ท่ีเราจะตองกาวตอไป แตท่ี
พูดมาท้ังหมดนี้ไปเนนที่ผูปกครอง ทานผูนํา ผูบริหารประเทศชาติ จึงขอย้ําวาอยาลืม 
ตองมองดูพระดวย พระน่ีแหละสําคัญมาก 

เราบอกวาทานผูนําผูบริหารประเทศชาติจะตองเปนกัลยาณมิตร มาชักจูง
ประชาชนใหมีกําลังใจเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม ไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา ไม
ออนแอ ไมระยอทอถอย แลวรวมใจกันสรางสรรคตางๆ อันนี้จะเปนความสําเร็จท่ีแท  

ผูนําที่ยิ่งใหญจริงๆ คือ ผูนําท่ีสามารถเอาหลักความจริง หลักความถูกตอง เอา
ประโยชนท่ีแท มาเปนที่อางอิงท่ีจะใหประชาชนรวมแรงรวมใจกันในการสรางสรรค
ชีวิตและสังคม โดยไมตองอาศัยความโลภหรือความโกรธมาเปนเคร่ืองกระตุนเรา เราก็
หวังอยางน้ี จึงขอทานผูนําอยาไดมานําใหประชาชนลุมหลงมัวเมาอะไรเลย   

ทีนี้อีกฝายก็พระน่ีแหละ อยาไดไปมองเฉพาะทานผูนํา หรือผูบริหารบานเมือง
เทานั้น พระนี่บางทีก็ทําหนักเหมือนกัน คือไมเอาหลักพระพุทธศาสนาไปสอน ไมไป
กระตุนปลุกเราประชาชนใหไมประมาท แตกลับไปทําในทางท่ีตรงขาม  

พระตองต้ังม่ันในหลักท่ีพระพุทธเจาสอน และนําประชาชนไปตามหลักน้ัน หลัก
ที่พระพุทธเจาทรงสอนยํ้านักก็คือ ใหไมประมาท แมกระท่ังจะปรินิพพานก็ตรัสเปน
ปจฉิมโอวาทวา ให้ไม่ประมาท พระก็ตองเปนผูนําในความไมประมาท และพระก็
จะตองไปชักจูงส่ังสอนญาติโยมประชาชนใหไมประมาท  

ใหไมประมาทในอะไร ก็คือ ใหไมประมาทในการนําหลักและขอปฏิบัติท่ีดีท่ี
ถูกตองในการพัฒนาชีวิตสังคม มาใช มาดําเนินการสรางสรรคชีวิต สรางสรรค
ครอบครัว เชนทําการงานอาชีพดวยความขยันหม่ันเพียร เปนตน แตถาพระไปชักจูงใน
ทางตรงขาม ก็กลายเปนชักจูงใหประมาท  



 

๖๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ชักจูงให้ประมาท ก็คือ ใหเขาลุมหลงมัวเมา ใหหวังผลจากการออนวอน จาก
การดลบันดาล จากการรวยทางลัด จากการหวังโนนหวังนี่ท่ีเล่ือนลอย เชนไปขูดเลขขูด
หวยอะไรตางๆ พูดรวมส้ันๆ วา รวยลัด-ลาภลอย-คอยผลดลบันดาล นี่คือพระไปนําคน
ในทางท่ีประมาท ซึ่งเวลานี้กลายเปนวาพระไดมีสวนสําคัญในการชักนําดานนี้   

ถึงเวลาแลว ที่พระเราจะตองเขาสูทางปฏิบัติใหถูกตองตามหลักท่ีพระพุทธเจา
สอน และเปนกัลยาณมิตรของประชาชนชาวบาน ที่จะนําเขาไปในทางที่ถูกตองนั้น 
ไมใชกลายเปนผูทําลายหลักน้ันเสียเอง  

พระนั้น ถาทําไมดี ก็กลายเปนผูทําลาย และทําลายไดทั้งหมด เร่ิมต้ังแต
ทําลายคําสอนของพระองค แมแตทําลายพระพุทธเจาก็ได หรือกลายเปนปฏิปกษตอ
พระพุทธเจา อยางพระที่ไปชักจูงประชาชนให้ประมาท คือใหปฏิบัติตรงขามกับคําสอน
ของพระองค ก็เท่ากับเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้า 
 เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่ชาวพุทธจะตองชัดเจน วาอะไรเปนพระพุทธศาสนา เรา
ปลอยปละละเลยกันมานานแลว อยูกันแบบเร่ือยเปอย หลักอะไรก็ไมรู ความเปนพุทธ
หรือไมใชพุทธอยูตรงไหน ก็ไมสนใจ ที่วาเปนพุทธเปนอยางไรก็ได นี่คือ “สังคมแห่งความ
ประมาท” ถาขืนอยูกันอยางนี้ เราจะสรางประเทศชาติขึ้นไปไดอยางไร  

เพราะฉะน้ัน จะตองมาปลุกเรากระตุนเตือนกัน ใหเขมแข็งขึ้นมา ใหไม
ประมาท ใหมีความเพียรในทางท่ีดี น่ีไมใชปลุกใหไปโกรธไปเกลียดเคียดแคนอะไรกัน 
แตใหมาคิด ใหมาทํา ใหมาชวยกันสรางสรรค อยางนอยใหฉุกใจคิดบางวา อะไรนะ
เปนพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนาวาอยางไร ท่ีเรียกวาเปนชาวพุทธ
นั้น เราจะตองทําอยางไรบาง   

ถาจะมาปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ก็ตองรูแลววา การเปนพุทธมามกะนี้คือ
เปนอยางไร จะตองเชื่ออยางไร ตองรูอะไร และตองทําอะไรบาง แตนี่ พอถามวาเปน
พุทธมามกะ คือเปนอยางไร จะตองรูอะไร จะตองทําอะไร จะตองเปนอยูอยางไร พุทธ
ศาสนาสอนวาอยางไร ไมรูสักอยาง  

วันนี้ไดทราบวามีการปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ญาติโยมจะตองไปถามวา 
ทานท่ีปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะวันน้ี  รูไหมวาพระพุทธเจาสอนอะไร ลองบอกมาสัก 
๒ ขอ แลวตัวทานจะตองทําอะไรบาง ไมอยางนั้นทานจะเปนพุทธมามกะไดอยางไร  

น่ีเราก็ปรารถนาดีตอกัน ไมไดแกลงวาอะไร แตตองพูดไวบาง เปนการเสริมสติ 
รวมความก็คือ  มาชวนกันให้ไม่ประมาท น่ันเอง  
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๖๕ 

 

เสรีภาพท่ีเล่ือนลอยไมรูจุดหมาย 
ทําลายประชาธิปไตยของคนที่ไรการศึกษา 

เวลาน้ี สังคมนี้ถึงจุดวิกฤตแลว ยํ่าแยแลว คนไทยตองมาชวยกันสรางสรรค
ชีวิต สรางสรรคครอบครัว สรางสรรคสังคมของตัวเองขึ้นมา ใหเปนชีวิต เปนครอบครัว 
เปนสังคม ท่ีไมประมาท โดยเฉพาะ ไม่ประมาทในการศึกษา คือไมประมาทในการ
สํารวจตรวจตราและฝกฝนพัฒนาชีวิตของตน ในการพัฒนากาย วาจา จิตใจ และ
ปญญาของตน พรอมทั้งพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กับเพื่อนรวมโลกรวม
สังคมตางๆ ใหดี รวมกันทําใหประเทศชาติสังคมและโลกนี้รมเย็นงอกงามอยูในสันติ
สุขตอไป   

เม่ือรูจุดของปญหาและรูแนวทางในการสรางสรรคอยางนี้แลว ถาเราต่ืนขึ้น
จากความประมาท ก็จะเกิดมีพลังที่จะทําการตางๆ อยางมีจุดหมาย  

ตอนน้ีแหละ พวกเสรีภาพและหลักการอะไรตางๆ ที่ประชาธิปไตยใหไว ก็จะมี
ความหมายขึ้นมา เราก็จะใชเสรีภาพเปนตนน้ันอยางมีจุดหมายดวย โดยถูกตองตาม
หลักการ ในการท่ีจะพัฒนาชีวิต ในการแสวงปญญา ในการทําส่ิงดีงาม ในการนําเอา
ศักยภาพที่มีอยู ท่ีไดพัฒนาออกมาเปนความรูความสามารถสติปญญาที่สุกงอมแลว 
เอามาเผ่ือแผแกกัน และเอามารวมกันในการสรางสรรคชีวิตสังคมประเทศชาติ  

ในทางตรงขาม ถาเราไมมีเปาหมาย ไมมีแนวคิด ไมเห็นทิศเห็นทาง มีแตความ
ประมาท เสรีภาพ ท่ีประชาธิปไตยใหไว ก็จะกลายเปนเสรีภาพที่ไมสนองจุดหมายของ
ประชาธิปไตย แตจะเปนเสรีภาพท่ีทําลายประชาธิปไตยเสียเอง  

เวลานี้ก็นากลัวเหมือนกันวา เสรีภาพที่พูดๆ กันอยู กําลังเปนเสรีภาพที่ทําลาย
ประชาธิปไตย ทําลายอยางไร  

ดูงายๆ เสรีภาพของคนจํานวนมาก ถูกใชไปเพ่ือสนองโลภะ เขาใชเสรีภาพเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน เปนเสรีภาพในการประทุษรายเบียดเบียนผูอื่น และระบบ
แกงแยงแขงขันก็เอื้อเสียดวยที่จะทําใหเกิดภาวะเชนนี้  

เพราะฉะน้ัน ในการใชเสรีภาพ คนจึงไมรูตัวเลยวาตนเองน้ัน กําลังใชเสรีภาพ
เพื่อสนองราคะ สนองโลภะ สนองโทสะ สนองตัณหา สนองมานะ ที่เปนเร่ืองของ
ความเห็นแกตัวเทานั้น แลวเสรีภาพแบบน้ีจะชวยสรางสรรคสังคมไดอยางไร 
ประชาธิปไตยจะเกิดมีหรือจะพัฒนาไดอยางไร   



 

๖๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ประชาธิปไตยมีเสรีภาพไว้เพื่ออะไร? วากันในขั้นพ้ืนฐานท่ีสุด ก็เพื่อใหมี
ชองทางที่แตละคนจะไดพัฒนาชีวิตของตัวเองใหดีใหสมบูรณ เพราะชีวิตของคนเรา
เกิดมายังมีคุณสมบัติไมเพียงพอท่ีจะอยูไดอยางดี ยังไมดีงาม ยังไมเลิศไมประเสริฐ
ขึ้นมาในทันที ยังตองการโอกาสในการท่ีจะฝกหัดพัฒนาศึกษาสืบไป  

พูดงายๆ วา ชีวิตต้องการเสรีภาพ เพื่อให้โอกาสแก่การศึกษา ท่ีเปนสิทธิและ
หนาท่ีพ้ืนฐานท่ีสุดของมัน น่ีคือความตองการเสรีภาพในระดับของชีวิต    

 เพราะฉะน้ัน เราจะตองพัฒนาชีวิตของเราใหเปนดีอยูดีมีความเจริญงอกงาม
ขึ้นมา เราตองมีเสรีภาพในการท่ีจะไดจะถึงส่ิงและสภาวะเกื้อกูลตางๆ ท่ีจะใชจะชวย
พัฒนาชีวิตของตนใหเปนดีอยูดีขึ้นไปสูความสมบูรณ  

เม่ือคนพัฒนาชีวิตของเขาใหดีใหพรอมขึ้นมา เขาก็มาพัฒนาครอบครัว พัฒนา
ชุมชน และพัฒนาสังคมใหดีขึ้นดวย เขาพัฒนาตัวเองยิ่งพรอมยิ่งดีเทาใด เขาก็ยิ่งชวย
พัฒนาครอบครัวตลอดถึงสังคมไดพรอมไดดีมากขึ้นเทานั้น  

ที น้ี ก็มาถึ งความตองการเสรีภาพในระดับของสังคม  ตามท่ีถามว า 
ประชาธิปไตยมีเสรีภาพไวเพ่ืออะไร วากันในขั้นพ้ืนฐานระดับสังคม สังคมต้องการ
เสรีภาพ เพื่อให้โอกาสที่แต่ละบุคคลจะได้มีช่องทางท่ีจะมีจะให้ความเป็นส่วนร่วม โดย
นําเอาสติปญญาความรูความสามารถของตน มาบอกมาแจงมาถายทอดแกกัน 
มารวมและมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ พรอมท้ังไดรับประโยชนจาก
สังคมท่ีตนไดรวมสรางสรรค 

เชนอยางที่วา เม่ือเรามีเสรีภาพท่ีจะแสดงออก เรามีสติปญญาความรู
ความสามารถอะไรอยางไร เราก็เอาสติปญญาความรูความสามารถนั้นมาบอกแจง
แสดงถายทอดเผ่ือแผขยายประโยชนแกผูอื่นและแกสังคมได   

แตถาเราไมมีเสรีภาพ สติปญญาความรูความสามารถของเราที่มีอยู ก็เทากับถูก
ปดกั้น ความสามารถของบุคคลก็ไมเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม ตัวเองก็พัฒนาชีวิต
ไมได พัฒนาสังคมไมได  

เพราะฉะน้ัน เขาจึงใหมีหลักการแหงเสรีภาพในสังคมประชาธิไตย เพ่ือวาคนท่ี
เปนสมาชิกอยูรวมสังคม จะไดใชเสรีภาพเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง และเม่ือพัฒนาชีวิต
ของตนใหดีงามมีความสามารถข้ึนมา ก็มีโอกาสที่จะนําเอาความรูสติปญญาความ   
สามารถน้ันไปเผ่ือแผเผยแพรใหผูอ่ืนในสังคมรวมไดประโยชน และพัฒนาสังคมไปดวย  
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๖๗ 

 

ความมุงหมายของเสรีภาพในขั้นพื้นฐานอีกอยางหนึ่งก็คือ  เสรีภาพมีไวเพ่ือให
คนมีโอกาสท่ีจะบอกแจงและสนองความต้องการตางๆ ซึ่งโดยหลักใหญก็พวงมากับ
โอกาสในการท่ีจะพัฒนาชีวิตและเปนสวนรวมของสังคมนั่นเอง กลาวคือ ในการ
พัฒนาชีวิตก็ตาม รวมสรางสรรคสังคมก็ตาม ยอมตองการปจจัยเอื้อตางๆ ซึ่งอาจจะ
ยังขาดยังพรองและควรจะตองหาทางจัดอํานวยให จึงตองมีโอกาสบอกแจงแสดง
ความตองการนั้น 

นาสังเกตวา เวลาน้ี คนมักมุงจะเอาเสรีภาพเฉพาะในแงของการไดรับโอกาสท่ี
จะสนองความตองการของตน และความตองการนั้นก็มักเปนเร่ืองเปะปะ เชนเพียงเพื่อ
จะสนองตัณหา สนองราคะ สนองโทสะ สนองโมหะ ซึ่งไมเก่ียวกับการพัฒนาชีวิตและ
การสรางสรรคสังคม ไมสนองจุดหมายของประชาธิปไตย 

รวมความวา เสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยนั้น มีจุดหมาย อยูในระบบแหง
ความสัมพันธ ไมใชเสรีภาพท่ีเล่ือนลอย หรือจบในตัวของมันเอง  

ประชาธิปไตยไมสําเร็จแคเสียงขางมากเปนใหญ 
ประชาธิปไตยสัมฤทธ์ิ เม่ือการศึกษาไดพฒันาคนสวนใหญ 

ถามองความหมายของเสรีภาพผิด ก็มองความหมายของประชาธิปไตยผิดดวย 
ประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่แค่ว่าคนส่วนมากหรือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ไม่ใช่แค่เอาความ
ต้องการของคนส่วนมากเป็นใหญ่   

ถาเอาแบบน้ี ก็เหมือนนักเรียนกับครู เขาโรงเรียนวันนี้ พอระฆังแกง เขาแถว
เรียบรอยแลว เขาชั้นเรียน พอเขาชั้นปุบพรอมกันแลว ครูก็ปรึกษานกัเรียน  

“นักเรียนท้ังหลาย เรามาลงคะแนนเสียงกันซิว่า วันนี้เราจะเรียนหรือจะเล่น”   

ปรากฏวานักเรียนสวนใหญบอกวา “เล่น” นี่ประชาธิปไตยสําเร็จแลว 
ประชาธิปไตยแบบน้ีดีไหม ก็ลองคิดดูเถิด ประชาธิปไตยที่ใชเสรีภาพเพ่ือสนองความ
ตองการแบบเปะปะเล่ือนลอย สนองตัณหา สนองโลภะ สนองราคะ สนองโทสะ สนอง
มานะ อะไรพวกน้ี เปนประชาธิปไตยจริงหรือ  

ตัวอยางที่ยกมาน้ี  ไมใชจบแคนั้น  แตมันเปนบทพิสูจนที่ทาทายระบบ
ประชาธิปไตยดวย  



 

๖๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ทาทายอยางไร คือ มันทาทายวา การพัฒนาประชาธิปไตยจะสําเร็จหรือไม 
ประชาธิปไตยที่แทจะมีไดจริงไหม 

เม่ือนักเรียนสวนมากลงคะแนนเสียงวาใหเลน-ไมเรียน นั่นคงเปนการแสดง
ความตองการแบบเปะปะ หรือความตองการดิบ  

คุณครูที่ดี ยอมไมติดตันแคนั้น แตจะชวยเด็กใหพัฒนาข้ึนสูประชาธิปไตย โดย
ผานกระบวนการเรียนรู เชน ชี้แจงอธิบายถกเถียงสนทนา  

เม่ือนักเรียนรูเขาใจความจริง มองเห็นคุณคา ประโยชน และเหตุผล เปนตน 
ของการเรียนแลว ถารูตระหนักจริง ความตองการของเขาจะเปลี่ยนไป คือกลายเปน
ความต้องการท่ีพัฒนาแล้ว หรือเปนความต้องการของคนที่มีการศึกษา คะแนนเสียง
สวนมากอาจจะบอกวา “เรียน” ยังไมเลน 

คุณครูและโรงเรียนจะทําการน้ีสําเร็จหรือไม นี่เปนบททดสอบท่ีทาทาย ซึ่งบอกใน
ตัววาประชาธิปไตยมีทางท่ีจะงอกงามในสังคมนี้หรือไม และยืนยันหลักการท่ีวา 
ประชาธิปไตยสัมฤทธ์ิได้ด้วยการศึกษา ประชาธิปไตยดวยการศึกษา และประชาธิปไตย
เพ่ือการศึกษา  

จากท่ีไดพูดมา ลองดูวาเด๋ียวนี้เขาใชเสรีภาพกันเพ่ืออะไร เสรีภาพมีประโยชน
เพ่ือสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยหรือเปลา เปนไปตามหลักการของประชาธิปไตย
หรือเปลา  

เด๋ียวน้ี เขาไมถามกันวาประชาธิปไตยมีเสรีภาพไวเพ่ืออะไร ตามหลักการ
จะตองคํานึงถึงเร่ืองน้ี เม่ือมีประชาธิปไตย ก็ตองมีเสรีภาพ แลวทําไมตองมีเสรีภาพ 
คนในสังคมนี้ตองมีคําตอบ  

แตเด๋ียวนี้ คนสักวามีเสรีภาพ มองแครูปแบบถอยคํา แลวความหมายก็
คลาดเคล่ือนเพ้ียนไปหมด เสร็จแลวก็อยางท่ีบอกเม่ือกี้ เสรีภาพก็ไมสนองจุดหมายของ
ประชาธิปไตย แลวในที่สุด เสรีภาพก็จะทําลายประชาธิปไตยนั้นเสียเอง  

สังคมจะเปนประชาธิปไตยได ตองมีความดีงาม ตองเปนสังคมแหงสติปญญา 
เปนสังคมของผูมีการศึกษาพัฒนาแลว ไมเชนน้ันจะไปไมรอด ถาจะสรางสังคม
ประชาธิปไตย อยางนอยก็ตองรูจักใชเสรีภาพใหถูกตอง   



 
 
รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs. รัฐศาสตรเพ่ือโลก   

            

๖๙ 

 

ถาคนไทยมีจิตใจใหญกวางเปนชาวพุทธถึงขั้น   
ก็จะไปถึงจดุหมายใหญแหงการสรางสรรคโลกท่ีสันติสุข 

วันนี้ก็เลยพูดกับญาติโยมเสียยาวนาน รวมแลวก็คือ เปนภาระของพุทธบริษัท
ทั้ง ๔ ทั้งที่เปนพระสงฆ ทั้งที่เปนคฤหัสถ ท้ังท่ีเปนชาวบานราษฎร จนถึงผูนําผูบริหาร
ประเทศชาติแผนดินตลอดจนถึงโลก ตองไมมองแคประโยชนและความย่ิงใหญที่จํากัด
ผูกพันอยูกับตัว  

ขอบเขตความคิดของพระพุทธศาสนาน้ัน ไมใชอยูแคชาติหรือรัฐของตน แตอยู
ที่การสรางสรรคสันติสุขของโลกท้ังหมด เรามีความคิดที่ชัดเจนในเร่ืองเหลานี้ ซึ่งพูดได
โดยม่ันใจวา พระพุทธศาสนามีแนวคิดรัฐศาสตร์เพื่อโลก ซึ่งยังไมเห็นท่ีไหนอื่น เพราะ
มีกันแตรัฐศาสตร์เพ่ือชาติ คือรัฐศาสตรเพื่อผลประโยชนและอํานาจแหงรัฐของตนเอง   
 พระพุทธศาสนาใหหลักน้ีไวแลว และมีพระราชามหากษัตริยท่ีทําไวเปน
แบบอยาง คือ พระเจาอโศกมหาราช แตพอส้ินสมัยของพระองคไป ไมชาก็เลิกหมด 
กลับไปสูยุคเกา  

พระเจาอโศกน้ันหามนักหนาในเร่ืองการแสวงแสดงอํานาจเบียดเบียน ถึงกับ
ทําศิลาจารึกไว หามมิใหมีการบูชายัญ เปนหลักการใหญอันหนึ่ง แตราชาวงศศุงคะท่ี
ลมราชวงศของพระเจาอโศก พอขึ้นครองราชยปบ ก็ทันทีเลย ประกาศความย่ิงใหญ 
ดวยการประกอบพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญท่ีเรียกวา อัศวเมธ  

การบูชายัญท่ีเงียบหายไปเปนศตวรรษ ก็เลยฟนมา ลัทธิแสวงอํานาจยิ่งใหญก็
ฟูข้ึนอีก แลวเขาก็พยายามเสริมระบบวรรณะใหเขมแข็งยิ่งขึ้น กระแสโลกก็เลยไปกัน
อีกทางหน่ึง การสรางสรรคโลกดวยธรรมวิชัย ก็หยุดชะงักและเลือนหายไป   

 คนไทยจะสามารถชวยกันฟนหลักการสําคัญระดับนี้ใหคืนมาไดหรือไม ก็ขอให
มาชวยกันคิดตอไป บนพ้ืนฐานแหงความรักความปรารถนาดีตอกัน  

ราษฎรก็ตองมีความรักความปรารถนาดีเปนกัลยาณมิตรใหแกผูบริหาร
ประเทศชาติ รัฐบาลก็ตองเปนกัลยาณมิตรใหแกประชาราษฎร ตางก็มีนํ้าใจปรารถนา
ดีตอกัน ดวยมุงจุดหมายอันเดียวกัน คือเพ่ือใหประเทศชาติสังคมรมเย็นเปนสุขเจริญ
งอกงาม และใหประเทศชาติของเรามีกําลังมีความสามารถที่จะไปรวมแกไขปญหา
ของโลก เพ่ือนําโลกสูสันติสุขสืบตอไป   



 

๗๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 หวังวา พระธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและสอนไว ซึ่งเร่ิมท่ีวันวิสาขบูชาน้ี จะมี
ความหมายเปนประโยชนตอชาวโลก ถาหากไดนําไปประพฤติปฏิบัติในแงตางๆ ซึ่ง
วันนี้ก็ไดเนนในแงของการเมืองการปกครอง ตลอดจนในเร่ืองของสังคมโดยท่ัวไป  

ท้ังนี้ก็อาศัยพ้ืนฐานต้ังแตการพัฒนาชีวิตของตน คือการที่ทุกคนตองศึกษา
นั่นเอง เพราะวาตามหลักธรรมที่แทนั้น การศึกษาก็คือฝกตนเองใหพัฒนาข้ึนไป ทั้งใน
ศีล สมาธิ ปญญา ทั้งทางกาย วาจา ใจ ปญญา ทั้งดานพฤติกรรม ความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และทางสังคม ทั้งดานพัฒนาการทางจิตใจ ทั้งดาน
พัฒนาการทางปญญา  

ถาทําไดอยางน้ี โดยมีจุดหมายท่ีชัดเจนวา จะทําเพ่ือชีวิตที่ดี สังคมที่ดี และ
โลกท่ีดีนาอยูอาศัย ก็จะเดินหนาไปอยางม่ันคง และมีความม่ันใจ 

เวลาน้ี จุดหมายของมนุษยตองวาง ๓ อยาง คือ หนึ่ง ชีวิตดี สอง สังคมดี สาม    
โลกท่ีน่าอยู่อาศัย จึงจะไดครบหมด โดยมีองคประกอบ ทั้งดานมนุษยท่ีเปนชีวิตและ
บุคคล ทั้งสังคม และทั้งธรรมชาติสิ่งแวดลอม เราตองมาชวยกันสรางสรรคตอไป โดย
มองอยางถูกตอง ใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบเหลานี้ วามันโยงถึงกันหมด  

เม่ือปฏิบัติถกูตองแลว ก็จะไดผลสําเร็จดวยกันหมดทุกดาน ครบท้ัง ๓ แดน ทั้ง
ชีวิตดี สังคมดี โลกน้ีน่าอยู่อาศัย หรือ ชีวิตดีงาม โลกน่าร่ืนรมย์ สังคมมีสันติสุข 

 ขอใหพุทธศาสนิกชนมีกําลังใจที่จะชวยกันนําธรรมของพระพุทธเจาไปศึกษา
เพิ่มเติม ทําความเขาใจใหชัดเจน แลวนําไปบอกเลาแนะนําส่ังสอนกัน ต้ังแตใน
ครอบครัวเปนตนไป และปฏิบัติใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติสังคมและชาวโลก  

 วันน้ีเปนวันดี ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทาน ท่ีมีนํ้าใจเปนบุญเปนกุศล 
เปนวาระอันเปนมงคลแทที่เกิดจากกุศล ซ่ึงเราไดทําทั้งกาย วาจา ใจ  

ขอนอมนําบุญกุศลนี้ ประกอบเขากับคุณพระรัตนตรัย เปนปจจัยอภิบาลรักษา 
ใหทุกทานเจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นเกษมศานต มีกําลังในการท่ี
จะรวมกันสรางสรรคชีวิต ครอบครัว สังคมประเทศชาติ และโลกน้ี ใหมีความรมเย็น
เปนสุขสืบตอไป อยางยั่งยืนนาน   
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สลายความขัดแยง∗ 

เข้มแข็งด้วยปัญญา 
-  - 

- ๑ - 
ขัดแยงเปน ใหไดเห็นประโยชน 

ปุจฉา:  พระคุณเจาเจาคะ ในปจจุบันน้ี ยังคงมีเร่ืองราวที่เปนปญหาใหญของ
สังคม คือ มักจะพูดกันเร่ือง ความขัดแยง อันเน่ืองมาจากความคิดเห็นที่ไมตรงกัน หรือ
ความตองการไมตรงกัน  

วิธีการท่ีจะทําใหความขัดแยงลดลง คิดดีตอกัน และกลายเปนความรวมมือตอ
กัน ควรจะเร่ิมตนจากจุดคิดหรือหลักคิดอยางไร เจาคะ 

ความวิเศษของมนุษย อยูท่ีไมตองเปนทาสของความขดัแยง 
วิสัชนา: ความขัดแยงน้ัน ในแงหน่ึงก็เปนเร่ืองธรรมดา คือ มันเปนธรรมชาติของ

สิ่งท้ังหลาย ที่แตละอยางมีความเปนไปของมัน เม่ือตางอยางตางสวนเปนไปคนละ
ทาง ก็ยอมขดัแยงกัน 

แมแตเม่ือดํารงอยูตามปกติ สิ่งทั้งหลายก็ยอมแตกตางกันเปนธรรมดาอยูแลว 
ความแตกตางนั้นขัดกันบาง เขากันบาง แลวทําใหเกิดความหลากหลาย และความ
สมบูรณ 
                                                                                                     
∗ คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แกคุณจุฬารัตน นิรัติศยกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ส่ือเกษตร จํากัด 

ที่วัดญาณเวศกวัน, วันอาทิตยที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ (บันทึกเทป ธรรมบรรยายอวยพรปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 [พิมพคร้ังแรก มี.ค. ๒๕๔๖ รวมเลมกับ นิติศาสตรแนวพุทธ รัฐศาสตรแนวพุทธ และ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, ในการพิมพคร้ัง
ที่ ๒ ณ มิ.ย. ๒๕๕๘ ไดแยกพิมพเฉพาะเรื่อง โดยเติมช่ือวรรคหลัง เปน สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา และจัดปรับ
เพ่ิมเติมเล็กนอย กับท้ังซอยยอหนามากมาย ใหอานสะดวก เขาใจงาย, พิมพซํ้ารวมใน การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด, พ.ย. ๕๙] 
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แตมนุษยเปนธรรมชาติสวนพิเศษที่สามารถจัดสรรความเปนไปตางๆ ใหเปนไป
ตามเจตนาของตนได มนุษยจึงเอาประโยชนจากความขัดแยงก็ได ปรับเปล่ียนความ
ขัดแยงใหเปนความประสานเสริมกันก็ได แมแตความแตกตาง แทนที่จะใหเปนความ
ขัดแยง มนุษยท่ีฉลาด ก็อาจทําใหกลายเปนสวนเติมเต็มของกันและกัน 

จากท่ีพูดมาน้ีก็หมายความวา ขั้นแรก ตองขัดแยงเปน ถาขัดแยงเปน ก็เกิด
ประโยชนได เชน แทนที่จะใหเปนการกระทบกระท่ังระหวางกัน คือการกระทบทาง
สังคม หรือแมแตการกระทบทางจิตใจ ก็ใหเปนการมาชวย กระทบทางปัญญา แลวทํา
ใหเกิดแงคิด มุมมอง และเกิดสติปญญาอะไรใหม ก็กลายเปนดีไปได  

ขอสําคัญก็คือ ความขัดแยงนั้นตองมาจากเจตนาที่ดี อันนี้แหละสําคัญ ถาความ
ขัดแยงน้ันเกิดจากเจตนาท่ีเปนกุศล โดยปรารถนาดีตอกัน มุงหมายเพ่ือความดีงาม
ความเจริญ เพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติ เพ่ือใหสังคมสวนรวมมีความรมเย็น
เปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร ถาต้ังใจดีแนนอน เจตนานี้จะเปนตัวกํากับทําใหความ
ขัดแยงไมเสียหาย เพราะมีจุดรวมหรือจุดประสาน คือเจตนาท่ีมุงสูจุดหมายเดียวกัน 

แตที่ เปนปญหาก็คือ  ความขัดแยงนั้น  ถาเกิดจากเจตนาไม ดีแลว  ก็ยุ ง 
เพราะฉะน้ัน ตัวสําคัญก็คือ เจตนา 

เจตนา ก็คือตัวความต้ังใจ ซ่ึงเล็งไปที่จุดหมาย คนมีเจตนา ท่ีวามีความต้ังใจ ก็คือ
มีจุดหมายน่ันเอง คือคนน้ันมีเปาหมายอะไรแลว เขาก็ตั้งเจตนาทําไปเพื่อจุดหมายอันน้ัน  

ทีน้ี ถาเปนเจตนาเพื่อจุดหมายท่ีไมดี ก็เรียกวาเปนเจตนาท่ีเปนอกุศล เม่ือเจตนา
เปนอกุศลแลว อะไรตออะไรก็พลอยไมดีไปหมดท้ังกระบวน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็
เลยกลายเปนปญหา ไมเปนการขัดแยงที่สรางสรรค  

แตถาเปนการขัดแยงท่ีเกิดจากเจตนาท่ีดี ก็นําไปสูการพูดจากันดวยสติปญญา
เพ่ือใหเกิดผลสมตามเจตนาท่ีดี ถึงตอนนี้ก็เปนขั้นวิธีการ รวมแลวในตอนนี้จึงมี  

ขั้นท่ี ๑ ความขัดแยงตองเกิดจากเจตนาท่ีเปนกุศล จากน้ัน เม่ือเกิดจากเจตนาท่ี
เปนกุศลดีแลว   

ขั้นที่ ๒ ในทางปฏิบัติ คือ วิธีที่จะจัดการกับความขัดแยง เชนพูดจา ตองพูดจา
อยางรับผิดชอบ คือไมใชพูดตามอารมณเร่ือยเปอย ไมใชนึกอะไรขึ้นมาก็พูด แตพูด
โดยความคิด พูดโดยใชวาจาดีงาม สุภาพ มีเหตุผล ใหเห็นวาพูดดวยเจตนาดี และพูด
ใหตรงกับเจตนาที่ดีน้ัน  
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ทําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน 
ทางพระกําหนดไว ๓ ข้ัน คือ มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม  
หมายความวา ดานท่ีเปนการแสดงออกทางกาย ก็ทําดวยเมตตา คือมีกิริยา

อาการเอื้อเฟอ ท้ังตอคนนั้นและตอสังคมทั้งหมด ดานวาจา ก็พูดดวยเจตนาที่ดี มี
ถอยคําสุภาพ แลวก็ดานในใจ ในที่สุดก็เร่ิมมาจากใจท่ีมีเมตตาน้ันแหละ โดยมีความ
ปรารถนาดี และพยายามมองกันในแงดี มีความจริงใจวา เขาอาจจะไมไดเจตนาราย
อะไร เราคอยพูดจากันกอน  

ถามาตามกระบวนการอยางน้ี ก็มีทิศทางท่ีจะไปดีได เปนอันวาได ๒ ขั้นแลว คือ 
เจตนาดี โดยมีเปาหมายท่ีดี แลวก็ใชวิธีการ ในเชิงปฏิบัติท่ีดี เชนสุภาพ เปนตน และให
เปนวิธีการท่ีจะใชความขัดแยงใหเกิดผลในทางสรางสรรค  

ดังที่ในสมัยใหมน้ีก็คิดกันมาก วาจะวางวิธีปฏิบัติ หรือทําอยางไรใหการขัดแยง 
แมแตในทางความคิด ใหกลายเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเสริมเติมความรู และ
ทําใหเกิดการสรางสรรค เพราะวา เปนไปไมไดท่ีใครคนเดียวจะคิดโดยมองเห็นขอมูล
หมดทุกอยาง อยางพวกเราอยูในสังคมไทย เราก็รูจักประเทศไทยไดคนละนิดละหนอย 
ไมตองไปถึงโลกหรอก อยางวัดญาณเวศกวันน่ี อาตมาไดเปนเจาอาวาส ยังรูไมท่ัวเลย  

ในเม่ือเรารูไมทั่ว เราก็ตองยอมรับความจริง วาอาจจะมีแงอะไรบางอยางท่ีคน
อื่นเขารู แตเราไมไดเห็น ซึ่งถาเราเปนคนฉลาด เราอยากหาความรูอยูแลว  เราก็
อยากจะรับฟง หรือหามาฟง อันนี้ก็คือใจที่อยากจะรับฟงอยูแลว  

การเปนนักหาความรูนั้นมีแงดีอยางยิ่ง คือทําใหเราพรอมที่จะรับความรู ทําให
เราอยากฟงเขา แทนท่ีเราจะเที่ยวแสดงวาเรารูอยางน้ันอยางน้ี บางทีเราไปขอใหเขา
พูดใหความรูหรือแมแตขอใหเขาแสดงความเห็น ในแงมุมตางๆ เพ่ือมาเติมความรูหรือ
เปนตัวกระตุนแงมุมความคิดของเรา แลวประโยชนก็ไดแกเรานั่นเอง  

ที่วามาน้ีก็คือ เร่ิมตน เรายอมรับความจริง วาเราจะไปรูไดอยางไรหมดทุกอยาง 
เปนไปไมได ดังนั้น เพ่ือจะใหความรูของเราเต็มบริบูรณขึ้น เราก็หาทางหาความรู โดย
เอาคนอ่ืนเปนชองทาง หรือเอาคนอ่ืนเปนเครื่องมือหาความรูและกระตุนความคิดของเรา  

ถามองอยางนี้ ก็กลายเปนวาคนอื่นกลายเปนเคร่ืองมือของเรา ในการหาความรู 
แตอันนี้เปนการพูดคลายหยอกๆ ความจริงก็คือเราใหเกียรติคนอื่น ใหโอกาสแกเขาท่ี
จะแสดงออกเปนตน แตพรอมกันน้ันผลก็คือ ไดแกเรา เราก็ไดความรูมากยิ่งขึ้น และ
เม่ือเรามีเจตนาท่ีดี ผลท่ีเราไดนั้นก็จะไปสําเร็จแกสวนรวมหรือแกสังคมนั่นเอง 
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จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง   
ถาเรามีจุดหมายในการหาความรู ใหเต็มใหสมบูรณ เราจะไมรังเกียจ เราก็จะ

คอยรับฟงหาความรูของเราเร่ือยไป ซึ่งก็กลายเปนดี เพราะฉะน้ันทางพระจึงสอนให
เปน ธัมมกาโม แปลวาเปนผูใครธรรม  

ที่วา “ใครธรรม” ก็คืออยากไดความจริง ที่วาอยากไดความจริง ก็คืออยากรู เม่ือ
อยากรู ก็หาความรู จึงตองเปนนักศึกษา เปนนักไถถาม และรูจักแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เพราะฉะนั้น หลักขอน้ีทานจึงย้ําไวมาก  

ธัมมกาโมน้ี เม่ือเปนคํานาม ก็เปน ธรรมกามตา แปลวา ความเปนผูใครธรรม รัก
ความจริง อยากไดความจริง ทานใหไวคูกับอีกหลักหนึ่งที่เรียกวา โสวจัสสตา แปลวา 
ความเปนคนที่พูดกันงาย  

หลักพูดกันงายน้ี โบราณใชกันไปใชกันมา คนไทยพูดกันไปพูดกันมา กลายเปน 
“วานอนสอนงาย”  

ทีน้ี วานอนสอนงาย ไปๆ มาๆ กเ็ลยเชือ่แตคําส่ังโดยไมคิดเลย เรียกวาเอยีงไปขาง
เดียวสุดโตง  

ความจริงนั้น “โสวจัสสตา” ถาแปลตามศัพทแทๆ ก็คือ “พูดกันงาย” 
โสวจัสสตา เปน็หลักสําคัญในสังคมประชาธิปไตย คนในสังคมประชาธิปไตย ตองเปน
คนพูดกันงาย โดยชอบรับฟง  

เม่ือมี โสวจสัสตา เปนคนที่พูดกันงาย และมี ธรรมกามตา ความเปนผูใครธรรม 
รักความจริงความถกูตองดีงาม อยากรู อยากเขาถึงความจริง มาเขาชุดกัน ตอนน้ีก็มีแต
เดินหนาอยางเดียว เพราะวาชอบฟงอยูแลว เม่ืออยากหาความรู ก็เลยชอบซักถาม ชอบ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

เม่ือเรามองคนอ่ืนท่ีมาขัดแยงในแงที่เราจะหาความรูเพิ่มเติม ก็จะแกไขความ
ขัดแยงไดดวย  

หลักการนี้เปนขอสําคัญท่ีตองใชในสังคมประชาธิปไตย การท่ีเราแสดงความ
คิดเห็น จะตองมาดวยกันกับความพรอมท่ีจะรับฟงคนอื่น และในการรับฟงคนอื่นนั้น 
เราก็จะไดเดินหนาในการหาความรูเพ่ิมขึ้นดวย  

บางคนชอบฟงอยางเดียว แตคนที่ชอบฟงนั้นมีหลายแบบ คือบางคนฟงไปอยาง
นั้นเอง ฟงแลวไมรูจักคิด ก็ไมไดเร่ืองอะไร  
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สวนบางคนไมคอยพูดอะไร แตเขาฟงแลวคิดตลอดเวลา เขาไดประโยชนจากส่ิง
ที่คนอื่นพูด ขณะท่ีคนอื่นพูดนั้น เขาฉลาดฟง และไดแงมุมความคิดใหมๆ คือ ในขณะ
ที่เขาฟง เขาคิดอะไรไปอีกเยอะ เขาไดจุดกระทบ หรือแงมุมใหมๆ แลวก็คิดไปถึงส่ิงท่ี
คนที่พูดไมไดคิดดวยซ้ํา เพราะวา เขาเปนคนที่คิดเปน เขาจึงตองหาแงหามุมหาขอมูล
ความรูมาใชในการเดินความคิด  

ทีน้ี พอไดขอมูลใหม ไดแงมุมเพิ่มขึ้น เขาก็ใชมันใหเปนประโยชนในการคิดแตก
ลูกแตกแงแตกมุมออกไปอีก ก็เลยดีใหญ และการท่ีเขาไดเพิ่ม ก็ไมใชเขาไดคนเดียว 
แตไดท้ังสังคม เพราะวาเขากําลังทํางานเพ่ือสังคม เพ่ือประเทศชาติอยู เม่ือเขาได 
สังคมก็จึงไดดวย  

การปฏิบัติอยางนี้ ก็เหมือนกับวาเราไมมีตัวตน แตเราทําไปตามกระบวนการของ
ธรรมชาติ เม่ือเรารูอยูวาเราน้ันไมสามารถจะรูทุกส่ิงทุกอยาง เราก็อยากจะมีความรูท่ี
เต็ม สมบูรณ เราก็คอยรับและหาความรู เพื่อเอาความรูมาเติม แลวเราก็เอาความรูนั้น
มาเปนขอมูลของความคิด เม่ือคิดไปไดอยางไร ก็แสดงความเห็น  

บางทีการแสดงความเห็นของเรา ก็อาจจะออกมาในรูปของคําถาม เพราะวาใน
การแสดงความเห็นน้ัน เราไมจําเปนจะตองไปพูดวาอยางน้ันอยางน้ี บางทีคนฉลาดใน
การแสดงความเห็นโดยแสดงออกมาเปนคําถามก็ได แลวการแสดงออกเปนคําถามน้ัน
บางทีไดผลดีมากกวา  

เราจึงตองหัดพลิกความเห็นเปนคําถาม เม่ือถามแลว ก็ไดประโยชนมากขึ้น  

ไทยดีดานวัฒนธรรมเมตตา แตดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา  
อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมเมตตา แตดีดานวัฒนธรรมแสวงปญญา 

อันน้ีก็เปนเร่ืองของเทคนิควิธีตางๆ แตรวมแลวก็คือ จิตใจตองดีกอน คือ มีความ
ใฝรู อยากรู และเปนคนที่แสวงปญญา  

ก็เลยอยากจะย้ําวา เวลาน้ี สังคมไทยเราขาดวัฒนธรรมทางปญญา หรือจะเรียก
เต็มวา ขาดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา  

ถาจะพูดในเชิงเปรียบเทียบก็ไดวา มีวัฒนธรรมอยู ๒ อยาง คือ วัฒนธรรมแห่ง
เมตตา ไดแกความมีน้ําใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอ้ือเฟอเผ่ือแผชวยเหลือกัน
ตางๆ ตลอดจนนับถือกันเปนพี่เปนนอง เปนตน และอีกดานหนึ่งคือ วัฒนธรรมแห่ง
ปัญญา หรือวัฒนธรรมในการแสวงปญญา  



 

๗๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

สังคมไทยของเรานี้ มีพื้นเพภูมิหลังดีในด้านวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่เราค่อนข้าง
ขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญา  

จะเห็นไดวา คนไทยเราไมชอบคนหาความรู อยางท่ีวานักเรียนนักศึกษาไป
หองสมุด แทนท่ีจะอานคนควาตํารับตํารา กลับไปอานแตหนังสือบันเทิง ไมสนใจ
หนังสอืคนควา อยางน้ีเปนตน  

ในสังคมไทย หนังสือประเภทที่เปนหลักวิชา ตองใชความคิด ตองอานเพ่ือหา
ความรูจริงๆ นั้น คนไมคอยซื้อ คนชอบหนังสืออานเลนสนุกสนานบันเทิง จนเอียงสุด
ไปขางเดียว 

อันน้ีเปนสภาพที่ฟองวา สังคมไทยของเราน้ีขาดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา  

ทีน้ี หันไปดูสังคมฝร่ัง เม่ืออยูในโลก เราก็ลองเทียบกันดู สังคมฝร่ังอยางอเมริกัน 
ก็เห็นกันวาดอยวัฒนธรรมแหงเมตตา เพราะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เปนสังคม
แหงการแกงแยงแขงขัน คนท่ีแยงชิงกัน ก็ตองแขงขัน จึงจะเกง และคนตองแยงชิงกัน 
การแขงขันจึงจะดําเนินไปได  

อเมริกันด้อยทางวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่เขาดีทางด้านวัฒนธรรมแห่งปัญญา หรือ
วัฒนธรรมแสวงปัญญา เพราะเขาถูกบีบค้ันมามาก จึงตองด้ินรนคิดหาทางเปนอิสระ  

แมแตความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน ก็ทําใหตองด้ินรนหาทางรอด เม่ือด้ินรน
หาทางรอด ก็ตองคิดแกปญหา เม่ือคิดแกปญหา ก็ตองหาความรู ตองพัฒนาปญญา 
ตองรูจักมองดูสถานการณ ตองศึกษาสภาพแวดลอม วิถีชีวิตอยางนี้บังคับใหฝรั่ง
ตองหาความรู และตองใชความคิดมาก เขาจึงพัฒนาวัฒนธรรมดานการแสวง
ปญญา แตพรอมกันน้ัน มันก็ทําใหเขาดอยทางดานวัฒนธรรมแหงเมตตา  

ทีน้ี ของเราท่ีมีวัฒนธรรมแหงเมตตาชวยเหลือเกื้อกูลกันดีนั้น ก็ตองคอยเตือนกัน
อยูเสมอวา พวกเราที่อยูกันสบายน่ี ระวังนะ เด๋ียวจะประมาท คือ เม่ือเราชวยเหลือกัน
ดี เราก็เลยอยูกันสบาย ไมคอยทุกขรอน ไมถูกบีบค้ัน เราก็เลยไมด้ินรน  

เม่ือไมเจอปญหาบอยๆ ไมด้ินรนแลว การแสวงหาความรู และการคิดหาทาง
แกปญหา ก็ยอมดอยลงไป สังคมของเราจึงมีจุดออนที่วาดอยทางวัฒนธรรมแหงการ
แสวงปญญา  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๗๗ 

 

นอกจากนั้น ความประมาทของคนท่ีอยูสบาย ยังสงผลรายท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง 
กลาวคือ วัฒนธรรมแหงเมตตา ที่ชวยเหลือกันดี พ่ึงพากันไดงาย ที่เปนสวนดีนั้น ถาไม
รูจักใช ถาไมพัฒนาคนใหพนความประมาท จะทําใหคนไมพยายามพ่ึงตนเอง ไดแตรอ
พึ่งคนอื่น และชอบการท่ีมีคนอื่นมาทําให  

ถาเปนดานการเมือง ก็จะโอนเอนไปในทางท่ีชอบผูเผด็จการ และกลายเปนคน
ออนแอ เปนภาวะเสียดุลของชีวิตและสังคม  

ถาวาตามหลักก็คือ การปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ไมครบกระบวน (ได้เพียงด้าน
ช่วยเหลือคน แต่ด้อยในด้านรักษาธรรม) 

ไทยมัวตามฝร่ัง ระวังจะเสียสอง 
เม่ือเรามาอยูในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวา โลกาภิวัตน เรากลายเปน

ฝายที่ตามเขาบาง รับจากเขาบาง แทนที่จะเปนฝายนําเขา  
เม่ือเปนฝายรับ ก็ถูกครอบงํา หรือรับอิทธิพลจากเขา จนกระท่ังกลายเปนวา

วัฒนธรรมของเรา ซึ่งมีสวนดีอยูบาง ก็หดหายไป อยางที่รูกันชัดๆ วา วัฒนธรรมแหง
เมตตาของเรากําลังเส่ือมลง ดูจากคนไทยทุกวันนี้ไมคอยมีเมตตากัน ความเปนมิตร
และความรูสึกฉันพ่ีนองเลือนรางไป ความมีนํ้าใจก็ลดนอยลงไป ยิ่งในเมืองในกรุงยิ่ง
เปนมาก สวนชาวบานนอกก็เปนไปตาม  

ตอไปเมืองไทยก็จะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เวลาน้ีคําวาลุงปานาอาพ่ีนองก็
จะไมคอยเรียกกันแลว  

แตกอนนี้ผูหญิงผูชายเรียกกันเปนพี่เปนนองลุงปานาอา โดยมองกันเปนญาติ จึง
มีทัศนคติตอกันในทางที่ดี  

แตเด๋ียวนี้เราไมมองกันอยางน้ี แตมองกันแบบเปนคูแขงหรือเปนเพศตรงขาม
อยางเดียว ในขณะท่ีดานการรักษากฎกติกา เราก็ยังไมพัฒนา มันก็เลยทําใหเกิด
ปญหา นี่คือสภาพท่ีเรากําลังสูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของเราไป  

พรอมกันนั้น วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาของเราก็แทบจะไมพัฒนาข้ึนมา 
อยางนี้ตองเรียกวาเสียทั้ง ๒ ดาน ขณะท่ีฝร่ังในดานวัฒนธรรมเมตตาเขาดอยจริง แต
วัฒนธรรมแสวงปญญาเขายังเปนผูนําอยู เพราะฉะนั้น เขาก็จะตองเหนือกวาเรา  

ไทยเราตองรูตัววา:  ๑. ตองรักษาวัฒนธรรมเมตตาเอาไว  
  ๒. ตองพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาขึ้นมา 



 

๗๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

โดยเฉพาะถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนาไวใหไดผลจริง ยอมไมมีทางเล่ียงท่ี
จะตองทําใหครบท้ังสองอยางนี้ เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา  

เป็นเร่ืองน่าแปลกใจอย่างยิ่งว่า ทั้งท่ีรู้กันชัดๆ ท้ังสากลโลกว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งปัญญา และเน้นปัญญายิ่งนัก แต่คนไทยกลับขาดการแสวงหาปัญญา  

ก็ต้องถามว่า มันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไร?  
ที่จริง คนที่ชื่อวาเปนพุทธ ตองเปนนักแสวงปญญา ตองใฝรู อยางที่เรียกวา      

“ใคร่ธรรม” คืออยากจะรูเขาใจเขาถึงความจริง อะไรมันจริง อะไรมันถูกตอง อะไรดี
งาม ตองคิดตองหากันจนกระทั่งใหถึงแกนถึงฐานใหได แลวก็ตองใหเกิดส่ิงท่ีคุณจุฬา
รัตนพูดเม่ือกี้ คือ สัมมาทิฐิ  

การท่ีจะเกิดสัมมาทิฐิได ก็ตองหาความรู เม่ือไมรู มันจะมีความเขาใจและ
ความเห็นถูกตองไดอยางไร ความเห็นถูกตองน้ัน ตองมาจากความรู  

ตอจากนั้น ก็มาถึงความคิด เม่ือมีความรูถูกตองชัดเจนแลว คิดบนฐานของ
ความรูท่ีชัดเจนถูกตอง มันก็มีทางที่จะคิดไดถูกตอง  

เม่ือคิดถูกตองแลว ผลของความคิดนั้น ซึ่งเปนผลิตผลแหงความรูจริงและ
ความคิดที่ถูกตองชัดเจน ก็เปนผลิตผลทางปญญาที่แทจริง มันก็เปน สัมมาทิฐิ  

เพราะฉะน้ัน คนไทยเรา ถาไมพัฒนาวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา ซึ่งเปน
หลักการของพุทธศาสนาแลว เราจะเขาถึงสัมมาทิฐิไมได 

พูดออกนอกเร่ืองมาเยอะ คงจะตองหันกลับไปพูดเร่ืองความขัดแยงใหจบ 



 

– ๒ – 
จะเอาแคประนีประนอม 

หรือไปใหถึงความสอดคลองสามัคคี 

ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง 
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม 
ปุจฉา:  ในสวนนี้ จากความท่ีทานเจาคุณเมตตาใหแนวคิดโดยยกตัวอยางปญหาท่ี
เปนความขัดแยงวา ในทางปฏิบัติก็คือ อยาใหบุคคลผูขัดแยงเปนตัวขัดแยงเสียเอง แต
เอาปญหาเปนเปาหมาย เพ่ือจะชวยกันทําใหหมดปญหา แลวก็เปลี่ยนความขัดแยง
เปนความรวมมือโดยการใชปญญา  

ทีน้ี ยังมีอยู ๒ คําเจาคะ ซึ่งมักจะเอาไปใชกันโดยเขาใจไมครบถวนหรืออะไรไม
ทราบ  เชน  พอพูดถึงความรวมมือ  ก็กลายเปนความรวมมืออยางที่ เ รียกวา 
ประนีประนอม หรือ compromise ที่ทานเจาคุณไดเคยเมตตาใหแนวคิดไว ซึ่งก็จะตอง
แตกตางจากคําวาหลอมรวมเปนเน้ือเดียว หรือ harmonize ซึ่งนาจะดีกวา แตคนไป
นึกวามันเหมือนกัน ก็เลยกลายเปนวา การแกไขความขัดแยงยังไมสมบูรณ  

ขอเมตตาทานชวยชี้แนะท้ัง ๒ คํานี้ดวยคะ 

วิสัชนา: ความจริง ปญหาของมนุษย โดยเฉพาะในเร่ืองการเมือง ท่ีแกใหยุติถึงขั้นมี
ความสงบสุขกันไมได ก็มักเปนเพราะมาไดแคการประนีประนอม 

การประนีประนอมน้ีเปนเร่ืองพิเศษของอารยธรรมตะวันตก เพราะอารยธรรม
ตะวันตกนั้น เจริญมาในระบบแขงขัน เขาถนัดและนิยมติดอยูในระบบแขงขัน 
เพราะฉะนั้น  ตะวันตกก็จึง เคยชินหรือสะสมมาในระบบการแกปญหาแบบ 
compromise คือการประนีประนอม  

การประนีประนอม หรือ compromise นี้ หมายความวา แต่ละฝ่ายยอมลดความ
ต้องการของตน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างก็ได้ แต่พร้อมกันนั้น ต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้าง  



 

๘๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

หมายความว่า ให้ทั้ง ๒ ฝ่ายอยู่กันได้ โดยต่างก็ต้องยอมเสียบางส่วน เพื่อให้ต่างก็
ได้บางส่วน แต่ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็ไม่สามารถได้เต็มที่ อย่างนี้เรียกว่า “ประนีประนอม”  

เหมือนกับที่ฝร่ังพูดว่า ได้ขนมปังครึ่งก้อน ดีกว่าไม่ได้เลย๑ (แต่ก็ฝร่ังอีกน่ันแหละที่
บอกว่า การประนีประนอมช่วยให้ได้ร่มท่ีดี แต่ได้หลังคาที่เลว๒) 

ทีน้ีอีกวิธีการหน่ึงเรียกวา harmonize (n.=harmony) คือการท่ีมา ประสาน
กลมกลืน เขาดวยกัน หรือ สอดคล้องลงตัว หมายความวา ไมมีหรือไมเหลือความ
ขัดแยง เม่ือมีความขัดแยง ก็จัดจนกระทั่งลงตัว  

ที่วาลงตัวก็คือ เขากันไดดี ทุกอยางประสานกลมกลืน โดยองครวมตางๆ อยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง และมีความสัมพันธท่ีถูกตองของมัน พรอมทั้งทําหนาที่ถูกตองตอ
กัน สงตอประสานกันดี 

เหมือนอยางสวนประกอบของเครื่องยนตกลไก  เชนรถยนต  ถาหากมัน 
compromise กัน ก็แยแน ไปไมรอด แตรถยนตจะตองเดินไปดวยระบบท่ีเปน 
harmony คือสวนประกอบตางๆ ตองอยูในตําแหนงท่ีถูกตองของมัน และทําหนาที่ตอ
กันอยางถูกตอง โดยสงตอกัน และประสานกันดวยดี อยางน้ีก็เกิดความสอดคลอง
กลมกลืน และรถก็จะวิ่งไดอยางสมบูรณ  

ยิ่งรถคันไหนทําใหสวนประกอบมี harmony สมบูรณขึ้นเทาไร ก็ยิ่งม่ันคง
แข็งแรง วิ่งไดคลองดีเทานั้น  

ปญหาในโลกปจจุบันก็อยูที่วา มนุษยไมสามารถมาถึงจุด harmony แตมาไดแค 
compromise การแกปญหาจงึขาดตกบกพรอง ไมม่ันคงย่ังยืน และไมแทไมจริง เพราะ 
compromise คือตางฝายตางยอมลดความตองการของตัวเองลง เพ่ือตัวเองจะไดบาง 
มิฉะน้ันอาจจะตองรบราฆาฟนกัน ซึ่งอาจจะพินาศทั้ง ๒ ฝาย คือไมไดทั้ง ๒ ฝาย หรือ
ฝายหน่ึงฝายใดไดไปขางเดียว ซึ่งเปนวิถีแหงความขัดแยง  

เม่ือจะยุติความขัดแยงและยอมท่ีจะไดอยางไมสมบูรณ มันก็ไมยุติจริง แตทิ้ง
ปญหาหรือเชื้อแหงปญหาคางคาไว  เหมือนยอมตกลงสงบศึกไวกอน  นี่ คือ 
compromise ซึ่งไมเปนสามัคคี และไมอาจจะมีเอกภาพ แตถาจะยุติเร่ืองโดยสมบูรณ 
ก็ตองถึง harmony ซึ่งทําใหเกิด สามัคคี และเปน เอกภาพ 

                                                                                                     
๑  Half a loaf is better than no bread. 
๒  “Compromise makes a good umbrella but a poor roof.” (James Russell Lowell, 1886) 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๘๑ 

 

ในระบบประนีประนอม จริยธรรมเปนปฏิบัติการดวยความฝนใจ  
ทีน้ี ในทางพุทธศาสนา ทานวาไปตามความจริงของธรรมชาติวา เปนธรรมดาท่ี 

องครวมจะตองมีความประสานกลมกลืน โดยมีองครวมทุกอยางอยูในตําแหนงท่ี
เหมาะสมถูกตอง แลวทําหนาที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน  

เม่ือเฟองท้ังหลาย ทั้งเล็กและใหญ หมุนไปโดยประสานเขากันดี เปน harmony 
เคร่ืองจักรเคร่ืองยนตท้ังหลายจึงสมบูรณ นี่เปนเร่ืองธรรมดาของธรรมชาติ  

แตปจจุบันน้ี ปญหาอยูที่วา คนยังรูถึงกฎธรรมชาติไมเพียงพอ และเอากฎ
ธรรมชาติมาใชประโยชนไดไมเทาที่ควร พูดส้ันๆ วา ยังไม่ถึงธรรม คือยังไมสามารถ
เขาถึงความเปนจริง  

เราพัฒนากฎของมนุษยขึ้นมา โดยท่ีวากฎหรือกติกาของมนุษยนั้นเอาแค 
compromise ไปกอน คือตกลงวาจะประนีประนอมกันอยางไรเพ่ือท่ีจะอยูกันได แตใน
ใจก็ยังไมยอมกันจริง คือท่ียอมหรือตกลงกันไปน้ัน ตัวเองก็ไมมีความสุขแทจริง แตจะให
สุขสมบูรณก็ทําไมได ก็เลยตองอยูกันไปอยางนี้  

ดวยเหตุที่วามาน้ัน เวลาน้ีโลกก็จึงอยูในระบบ compromise ไมใชแคระหวาง
มนุษยเทานั้น แตมนุษยยัง compromise คือประนีประนอมกับธรรมชาติดวย  

ดังจะเห็นชัดจากปญหาปจจุบันในเร่ืองสิ่งแวดลอม ที่มนุษยยุคบริโภคนิยมมี
ความเชื่ออยูโดยไมรูตัววา มนุษยเราจะมีความสุขสมบูรณก็ตอเม่ือไดเสพบริโภคเต็มท่ี 
และการท่ีเราจะบริโภคเต็มที่ไดน้ัน ธรรมชาติก็ตองมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงาน
อุตสาหกรรมใหมากท่ีสุด แตถามนุษยทําอยางน้ัน ธรรมชาติก็จะยอยยับ  

เม่ือธรรมชาติเสียหายหมด มนุษยก็จะเดือดรอน มนุษยเราก็จึงตองรักษา
ธรรมชาติไว แตเม่ือรักษาธรรมชาติไว เราก็ตองเสพไมไดเต็มท่ี ก็เลยเกิดจริยธรรม
ส่ิงแวดลอมขึ้นมา เรียกวา environmental ethics ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการ
ประนีประนอมกับธรรมชาติ  

หมายความวา มนุษยจะเอาแตใจตนเองในการท่ีจะบริโภคอยางเต็มท่ีเพื่อใหได
ความสุขที่สมบูรณน้ัน เปนไปไมได มนุษยจะตองยอมมี restraint บาง คือตองยอม
ยับยั้ง ตองยอมบังคับใจตัวเอง ยอมอดยอมลดความตองการลงไปบาง คือ ยอมที่จะมี
ความสุข เท่าท่ีธรรมชาติจะไม่พินาศ เอาแคน้ัน โดยยอมรับวามนุษยจะมีความสุขเต็มท่ี
ไมได เพราะถามนุษยมีความสุขเต็มที่ ธรรมชาติก็ตองพินาศไป ซึ่งก็จะสงผลยอนกลับ
มาใหตัวมนุษยเองก็อยูไมได นี่แหละจึงเปนระบบ compromise  



 

๘๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เวลานี้มนุษยยุคปจจุบันอยูกันดวยวิธี compromise เพราะถูกครอบงําดวย
ระบบแกงแยงแขงขัน จึงไมมีวัฒนธรรมแหงการประสานกลมกลืน  

แตจะตองยอมรับความจริงวา จริยธรรมแหงการประนีประนอมน้ัน เปนจริยธรรม
แห่งการฝืนใจ เพราะคนที่ประนีประนอม ก็ตองยอมฝนใจที่จะไมไดเต็มตามความ
ตองการ  

นั่นคือ ตองฝนใจวา เอาละ เพื่อใหเราไดบาง เราก็ตองยอมเสียบาง หรือยอมได
ไม เต็มตามความตองการ ซึ่งตองอยูในภาวะที่ มีความฝนใจตลอดเวลา  กลบ
เกล่ือนความขัดแย้งภายนอก ด้วยการยอมกลํ้ากลืนความขัดแย้งไว้ภายในจิตใจของตน 
อันเปนภาวะแหงการขาดสันติภาพท่ีแทจริง 

โลกปจจุบันเปนอยางนี้ อยางที่เห็นกันอยูชัดเจนวา มนุษยอยากไดอยากมีเต็มท่ี 
แตถาทําอยางน้ัน เขาก็ตองขัดแยงกับเพื่อนมนุษย ซึ่งเม่ือไมยอม ก็จะตองตีกัน แลว
สังคมก็จะเดือดรอน ก็เลยตองอยูกันดวย  จริยธรรมแหงการประนีประนอม  

นี่คือ ในดานสังคม ก็ยอมใหคนอื่นอยูได โดยท่ีตนเองตองยอมไมทําตามใจอยาก
ของตนเอง แลวในดานธรรมชาติ ก็ไปประนีประนอมโดยยอมยับยั้งการเสพบริโภค 
ตามหลักการที่เรียกวา อนุรักษธรรมชาติ  

จริยธรรมท่ีแท คือ ปฏิบัติการแหงการพฒันาความสุข 
ทีน้ี จริยธรรมแบบประนีประนอม ซึ่งอยูกันอยางกล้ํากลืนฝนใจนี้ เปนจริยธรรม

แบบตะวันตก แตในจริยธรรมแบบพุทธศาสนา เราไมไดมองอยางน้ัน  

ขอใหสังเกตวา คนที่มองความหมายของจริยธรรมดวยสายตาแบบจริยธรรม
ตะวันตก จะนึกวาจริยธรรมแบบไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน แตท่ีจริงไมเหมือนกันเลย  

จริยธรรมในพุทธศาสนาเปน จริยธรรมแห่งความสุข หมายความวา คนเราน้ี 
เม่ือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม พอเร่ิมพัฒนาในจริยธรรม ก็จะเร่ิมพัฒนาความสุขไป
ดวย โดยมีสภาพจิตตัวยืน คือ ปติปราโมทย 

ยกตัวอยางงายๆ เชนคนที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เม่ือเจริญสมาธิ กอนจะมี
จิตตสมาธิ คือเกิดสมาธิของจิตใจ ก็มีธรรมสมาธิ ขึ้นมากอน คือเม่ือธรรมที่เปน
องคประกอบต้ังแนว จิตก็จะต้ังแนวดวย  

ธรรมสมาธิ ธรรมอันเปนองคประกอบที่ต้ังแนวน้ัน มี ๕ ขอ คือ 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๘๓ 

 

๑. ปราโมทย์  ความร่าเริงเบิกบานแจ่มใส  
๒. ปีติ  ความปลาบปล้ืมอิ่มใจ  
๓. ปัสสัทธิ  ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครียด  
๔. สุข  ความฉ่ําชื่นร่ืนใจ 
๕. สมาธิ  ความอยู่ตัวต้ังแน่วของจิต 

พอได ๕ อยางน้ีครบ ก็ถึงตัวสมาธิ เรียกวาเปนจิตตสมาธิ การฝกสมาธิก็สําเร็จ 
เพราะฉะน้ัน จิตตสมาธิ ก็คูกับธรรมสมาธิ  

หลักธรรมสมาธิ ๕ ขอนี้ พระพุทธเจาทรงเนนเสมอ เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธจะตอง
ทําจิตใจของตัวใหมีองคประกอบ ๕ ประการน้ีอยูเสมอ เฉพาะอยางยิ่งขอที่ ๑. ปราโมทย 
ความราเริงเบิกบานแจมใส และ ๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ  

อยางคุณแมเห็นลูกเรียนหนังสือไดดี ก็ปลื้มใจมีปติดวย ลูกเรียนหนังสือ เห็นคุณ
แมสบายใจมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขดวย อยางน้ีเรียกวามี ปติสุข ทั้งคุณแมและ
คุณลูกมีปติสุขดวยกัน ประสานกลมกลืนไปดวยกัน ไมตองฝนใจ เปนปติสุขท่ีเราสราง
ขึ้นไดในชีวิตท่ีดีงาม อยางเปนประจําทุกวัน 

แลวตอจากน้ัน ก็มี ปสสัทธิ ที่วาสงบเย็น ผอนคลาย ไมเครียด  
สมัยนี้ ดูสิ โลกแหงการประนีประนอมน้ีเต็มไปดวยความเครียด เพราะวาจิตมัน

ไมยอมจริง มันฝน มันจําใจ มันขัดแยงในตัวเอง เม่ือมันลงไปไมถึง harmony มันฝนใจ
ตัวเอง ก็จึงตองคับของติดคาง แลวก็เครียดอยู  

ฉะนั้นจึงตองสราง ธรรมสมาธิ ๕ น้ันขึ้นมา ใหทุกอยางเขากันประสานคลองจอง
สอดรับกันม่ันแนวลงตัว ถาสรางได จึงจะเกิดจริยธรรมที่แทจริง 

ใน จริยธรรมแบบฝืนใจ ตามระบบประนีประนอมแหงการแขงขันแยงชิงนั้น 
แมแตความสุขของคนก็ขัดแยงกัน เชน ถาเราได เขาก็อด ถาเราสุข เขาก็ทุกข เมื่อฝ่าย
หนึ่งสุข ฝ่ายหนึ่งทุกข์ สันติภาพท่ีแท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ หรือไม่อาจยั่งยืนอยู่ได้  

แตใน จริยธรรมที่แท้ คนจะพัฒนาขึ้นไปในดานความสุข ทําใหความสุขก็มา
ประสานกัน กลายเปนความสุขรวมกัน ดวยกัน 

ความสุขแบบประสานท่ีเปน harmony ในทางความสุขนี้ ก็พัฒนาไปจากฐาน
ของธรรมชาตินี่เอง โดยเร่ิมจากในครอบครัว จากการทําความดีตอกันระหวางพอแม
กับลูก ที่มีเมตตา คือรักใครปรารถนาดีตอกัน เชน คุณแมอยากเห็นลูกมีความสุข ก็ให
อะไรตางๆ แกลูก โดยไมเสียดายเลย และเม่ือเห็นลูกมีความสุข แมก็มีความสุขดวย  



 

๘๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ทีน้ี ลูกก็เหมือนกัน ถารักแม ก็อยากทําอะไรใหแม พอทําอะไรใหแมไดสําเร็จ 
เห็นแมมีความสุข ลูกก็ปล้ืมใจมีความสุขดวย  

ความจริงของธรรมชาติมันก็เปนอยางนี้ แลวเราก็พัฒนาตอไปโดยขยายความรัก
ออกไปยังพ่ีนอง ญาติมิตร เพื่อนรวมชาติ รวมโลกท้ังหมด ใหมีความสุขแบบประสาน
ไปท่ัว 

คนเราท่ีจะพัฒนาในจริยธรรม ก็มีความสุขไปในตัวต้ังแตในการทําความดีแตละ
อยางแตละคร้ังน่ันแหละ คือเม่ือทําอะไรท่ีดีงามขึ้นมาไดสําเร็จ หรือทํากาวหนาไป ก็
เกิดความอิ่มใจ มีปติ เม่ือเราทําอะไรดวยใจรัก ก็มีความราเริงเบิกบานใจในเวลาที่ทํา  

จริยธรรมแบบนี้ เปนจริยธรรมแทที่ตองเอามาใช เปนจริยธรรมที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ ไมใชจริยธรรมแบบบทบัญญัติที่เปนขอบังคับฝนใจ จึงหวังวาเราจะตองมา
ทํา reengineering กันในเร่ืองจริยธรรมนี้  

ตอนนี้ชักจะลืมกันไปแลว เม่ือ ๖-๗ ปกอน พูดกันเหลือเกิน คนไทยลืมงาย ตอน
นั้นต่ืนกันนักหนา reengineering ตองร้ือปรับระบบกันใหม  

ตอนน้ีตองร้ือปรับระบบจริยธรรมกันใหม จริยธรรมท่ีมันพลาดไปกลายเปน
จริยธรรมแห่งความทุกข์ หรือจริยธรรมแห่งความฝืนใจ  

ตองมาปรับกันใหมเขาสูระบบที่ถูกตอง คือใหเปน จริยธรรมแห่งความสุข ซึ่งเปน
จริยธรรมแหงการพัฒนามนุษย อยางถูกตองสอดคลองตามกฎธรรมชาติ 

ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝร่ังอยางรูเทาทัน  
อีกประการหน่ึง ซ่ึงก็เปนเร่ืองใหญที่วา สังคมไทยเราเปนสังคมท่ีหลงเตลิดไป

นานแลว จนลืม ไม่รู้จักตัวเอง  

เร่ิมจากไมรูตัวเองกอน แลวจึงไมรูจักตัวเอง คือ ไมรูวาตัวเองเปนอยางไร มองไม
เห็นพ้ืนเพภูมิหลังและวัฒนธรรมของตัววาเปนอยางไร แมแตมองพระพุทธศาสนา ก็
มองดวยความไมเขาใจ  

พรอมกันน้ัน อีกดานหนึ่งก็ ไม่รู้จักฝรั่ง ไมเขาใจภูมิหลังของตะวันตก 
ในการที่จะมาอยูรวมกันใหเกิดความประสานกลมเกลียวน้ัน ก็มีหลักสําคัญ

อยางหนึ่งวา จะตองไมใชวิธีท่ีเปนเลหกล  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๘๕ 

 

เวลาน้ี เม่ือเราไปนิยมตามตะวันตก เราก็ไปเขาทางของการใชวิธีแบบเลหกลน้ี 
ดังจะเห็นวา แมแตวิธีการทางดานจิตวิทยาของตะวันตก ก็เปนแบบเลหกลเสียมาก คือ
กลายเปนวิธีการที่ทําเพ่ือจะใหไดอะไรสักอยางหน่ึง  

ดังที่เคยพูดบอยๆ เชน จิตวิทยาตะวันตกสอนใหยิ้ม แตยิ้มเพ่ือผลประโยชนของ
ตนเอง ยิ้มแบบตะวันตกก็จึงมักจะเปนยิม้ลวงกระเปา หรือ “ยิ้มธุรกิจ” คือไมไดยิ้มดวย
เจตนาดีตอคนอื่น ไมไดมีไมตรีจิตมิตรภาพแทจริง แตยิ้มเพื่อใหเขาชอบ แลวเขาจะได
เขามาเปนลูกคา เสร็จแลว เขาจะไดซ้ือสินคา เราก็จะไดเงิน แตใจจริง ย้ิมหรือเปลาก็ไมรู  

สวนในจริยธรรมที่แท การยิ้มเกิดจากใจมีเมตตา คือยิ้มดวยใจจริง ยิ้มดวย
ปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขามีความสุข ไมใชยิ้มจะเอา  

ความหมายของจิตวิทยาในแบบของตะวันตกนั้น ดูสิ เราเอามาใชจนกระท่ังพูด
ขึ้นมา ก็ฟองตัวเอง เชน พอพูดวา คนน้ีมีจิตวิทยา ก็หมายความวา เขาอาจจะไมซื่อไม
ตรงแลว คือทําโดยเปนวิธีการหรือเปนอุบายอะไรสักอยาง  

รวมแลวก็เปนเร่ืองของแนวคิดที่เนนผลประโยชนของตัวเอง หรือมุงความสําเร็จ
ที่เชิดชูคุณคาเกียรติยศของตน  

แนวคิดตะวันตกนั้น เปนวิธีคิดที่เนนเร่ืองผลประโยชนของตัว เพราะฉะนั้น 
วัฒนธรรมของเขาจึงเปนระบบแหงการพิทักษผลประโยชนสวนตัว และพิทักษสิทธิ์ของตัว  

จะเห็นวาสังคมตะวันตกเนนเร่ืองสิทธิมาก ซึ่งเราจะตองรูเทาทันภูมิหลังหรือ
วัฒนธรรมของเขา เพ่ือจะไดระวังไว ไมใหเร่ืองการรักษาสิทธิมนุษยชนอะไรตออะไร
กลายเปนไปสุดโตง  

ที่จริง เร่ือง “สิทธิ” เร่ืองการพิทักษผลประโยชนสวนตัวน้ี เปนของจําเปน แตตองรู
ดวยวา มนุษย์เรานี้มิใช่อยู่แค่ว่าจะรักษาสิทธ์ิ  

มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เหนือความเปนผูรักษาสิทธิ์และปกปองตัวเอง ก็คือ 
มนุษยสามารถพัฒนาตัวขึ้นไปอีก ใหเปนผูท่ีเอื้อเฟอเผ่ือแผทําใหแกผูอื่นดวย เม่ือไรพอ
แมเอาแตรักษาสิทธิ์กับลูก เม่ือน้ันลูกก็แย ลองสิ คุณแมอยูกับลูก ถาตางฝายก็ต้ังหนา
พิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ์ของตัว ครอบครัวก็ยุง แลวก็แยแนๆ  

แตความประเสริฐของมนุษยอยูที่วา คุณแมไมไดคํานึงแควาจะปองกันพิทักษ
รักษาสิทธิ์ของตัวเอง แตคุณแมมองไปท่ีวา อะไรจะทําใหลูกมีความสุขได ก็ทําให ก็ทําไป
เลย บางทีหรือบอยๆ ตัวเองตองยากลําบาก (ตองสละสิทธ์ิ) ก็ยินดีทําเพ่ือลูก ใชหรือเปลา 
เพราะอยางนี้ ลูกจึงมีความสุข และมีความซาบซึ้ง แลวความมีน้ําใจตอกันก็เกิดขึ้น  



 

๘๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ทีน้ี ถาเรามุงหนาไปในระบบพิทักษสิทธิ์จนสุดโตง ก็จะลําบาก แลวในท่ีสุด 
แมแตพอแมกับลูกก็จะตองมาเขาสูระบบประนีประนอม โดยมีจริยธรรมแหงความฝน
ใจ และความขัดแยงก็จะเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้น จะตอง รู้ทันฝร่ัง  

เร่ืองการพิทักษสิทธินี้ ขอสรุปเปนการตัดตอน โดยอางคําท่ีเคยพูดไวในเร่ือง สิทธิ
มนุษยชน วา 

ในระดับหนึ่ง เราอาจจะพูดว่า 
สังคมอะไรกัน  

แม้แต่สิทธิพ้ืนฐานของคนก็ยังไม่ดแูลรักษา 
แสดงว่าเป็นสงัคมที่อ่อนด้อยอย่างยิง่ 
ขาดวัฒนธรรม ไม่มีอารยธรรมเสียเลย 

แต่ในอีกระดับหนึ่ง 
เราน่าจะพูดยอ้นเติมให้สมบูรณ์ว่า 

สังคมอะไรกันน่ี 
อยู่กันไดแ้ค่จะคอยพิทักษ์รักษาและเรียกร้องสิทธิเท่านัน้เองหรือ จะเป็นสังคมท่ีดีงาม

พัฒนาอารยธรรมแท้จริง 
ที่มนุษย์อยู่อยา่งเก้ือกูลกันไม่ได้หรือ 

ถาจะรูจักฝรั่งจริง ตองมองใหถึงรากฐาน ในภูมิหลังของเขา 
ฝร่ังมีอะไรดี คือฝร่ังเขามีประสบการณที่สะสมมา ในแงที่วามีภูมิหลังของสังคม

ที่แตละคนตัวใครตัวมัน ตองด้ินรนตอสูมาก เขาจึงตองพัฒนาระบบพิทักษสิทธิ คือกัน
ไมใหคนอื่นฝายอื่นมาละเมิดตอตนเอง  

อันน้ีก็เปนวิวัฒนาการตามธรรมดา ซึ่งทําใหเขาเปนสังคมแห่งกฎกติกา 
จนกระทั่งมีหลัก rule of law เปนอุดมคติของสังคม เราก็พูดตามเขามากใชไหม วา
จะเปนสังคมแหงนิติธรรม อะไรทํานองน้ี ซึ่งมันก็ดี  

ทีน้ี สังคมไทยเราไมมีพื้นเพภูมิหลังแบบนั้น ถาไมรูจักจัดปรับใหพอดี ไดแตต่ืน
ตูมตามเขา จะเอากฎกติกาบังคับ ก็ไมไดผลสักที ภาพออกมาก็เปนสังคมท่ีแยที่สุดใน
เร่ืองกติกา รักษากฎไมได  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๘๗ 

 

นี่ก็เพราะไมรูตัว และไมรูภูมิหลังของตัวเอง จึงพัฒนาไม่เป็น ไดแตฉวยโนนจับน่ี 
สับสนวุนวาย 

จะตามอยางอเมริกัน แมแตคติ frontier ของเขาก็ไมรูจัก จะไปหยิบหลัก rule 
of law ของเขามา โดยคิดวาจะไดเปนอยางฝร่ัง แตพ้ืนเพภูมิหลังของตัว มันก็ไมไดเขา
ทางอยางน้ัน ก็เลยไมไดเร่ืองสักอยาง  

เราตองรูจักเอาของดีน้ันๆ ขึ้นมาจัดใหเหมาะกับสังคมของตัวเอง ดวยความรู
เขาใจทั้งสองดาน อยาไปเอาอยางฝร่ังมาทั้งดุน เปนไปไมได ตองรูเทาทันฝร่ังวาเขา
เจริญมาอยางไร  

ฝร่ังนั้นดูแคอเมริกาก็ได เขาด้ินรนตอสูมาอยางไร บรรพบุรุษอเมริกันหนีภัยจาก
ยุโรปมากันหลายระลอก ขึ้นฝงที่พลีมัธ (Plymouth) แลวใกลๆ นั้น ก็บอสตัน ตลอดลง
ไปนิวยอรก บัลติมอร จนถึงฟลอริดา ขึ้นจากทะเลแลวก็บุกไปขางหนา ฝาฟนขยาย  
ฟรอนเทียร (frontier) เร่ือยมา ไดเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล นับจากขึ้นฝงที่แอตแลนติกมา 
๓๐๐ ป จึงจบถึงฝงมหาสมุทรแปซิฟก ที่แคลิฟอรเนีย 

คนอเมริกันบุกไปๆ นานนักหนา กวาจะจบพรมแดน เขาก็ไดนิสัยใจคอท่ีปลูกฝง
ไวมากมาย เชน สภาพจิตอเมริกัน คือเปนนักบุกฝา มุงไปขางหนา เปนนักผจญภัย  

แตพรอมกันนั้น ถามองในแงไมดี ก็เปนนักรุกรานดวย อยางนอยในระหวางนี้ ก็
ไปเอาที่ดินของอินเดียนแดง รบราฆาฟนกัน จนพวกอินเดียนแดงแทบจะสูญพันธุ  

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีเราตองเขาใจเทาทันฝร่ังวา เขาด้ินรนตอสูมาต้ังแตยุโรปแลว การ
ที่เขามาอเมริกานั้น ก็เพราะหนีภัยเปนเหตุหลัก หนีภัยการบีบค้ันขมเหง มาหาอิสรเสรี
ภาพ ถามิฉะน้ัน เขาก็ไมด้ันดนผจญภัยฝาความทุกขยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมา
หรอก ท่ีหนีภัยน้ัน เพราะรูตัววา ขืนอยูบาน ก็ตายหรือแยแน สูเส่ียงภัยขามทะเลไป ยัง
มีทางรอดบาง และมีความหวังที่ดีกวา 

ฝร่ังพวกนี้ถูกกําจัดถูกบีบค้ันในยุโรปมาเปนรอยเปนพันปแลว กอนหนีมา
อเมริกา ทีนี้มาถึงอเมริกาแลว ยังตองบุกตอหาที่อยูที่กินอีก ๓๐๐ ป ประสบการณใน
การดิ้นรนตอสูเหลานี้แหละ ทําใหเขาพัฒนาลักษณะจิตใจแบบพิทักษปกปองเรียกรอง
สิทธิของตน พรอมกับพัฒนากฎกติกาขึ้นมามากมาย จนเปนสังคมที่อยูดวยคติ rule 
of law ที่วาเม่ือกี้  



 

๘๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ที่จริง ถาจะแปลใหถูกตามภาษาที่มีในภูมิหลังของเรา คติ rule of law ก็คือ 
ธรรมาธิปไตย ดานหน่ึงน่ันเอง  

ไมตองไปแปลวานิติธรรมอะไร ใหเปนของแปลกประหลาดจากท่ีไหน  
ถาวากันไป ที่แปลวา “นิติธรรม” ก็ไมถูก หรือไมพอดวยซ้ํา เพราะนิติธรรม ก็แค 

law เทานั้น  
สวน rule ซึ่งขาดหายไปในคําแปลน้ัน คืออํานาจตัดสิน หรืออํานาจบังคับ ตัว

กํากับบงการ ไดแก “อธิปไตย”  
เหมือนอยางในคําวา democracy ท่ีเราแปลวา “ประชาธิปไตย” น้ัน ตัว “–cracy” 

ซึ่งมาจากคํากรีก (kratos) ท่ีเราแปลวา “อธิปไตย” ถาแปลเปนภาษาอังกฤษก็คือ rule 
หรือ government หรือ authority ที่ตรงกับคําวา “อธิปไตย” น่ันเอง 

คําวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ประกอบดวย ธรรม = หลักการ 
กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (เชน ธรรมศาสตร์ แปลวา วิชากฎหมาย) + อธิปไตย = 
ภาวะที่เปนใหญ เปนตัวบงการตัดสิน  

จึงเห็นชัดๆ วา rule of law นั้น ตองแปลวา “ธรรมาธิปไตย” จึงจะตรง และได
ความหมายเต็ม  

rule of law ตอง เปนฐานรอง รับ  เปน ตัวกํ ากับ  และเปนแกนนําของ 
democracy  

นี่ก็คือ ธรรมาธิปไตย ตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํากับ และเปนแกนนําของ
ประชาธิปไตย  

แตธรรม คือหลักการ ตลอดจนกฎหมายน้ัน จะตองเปนธรรมจริงๆ 
เม่ือกี้ไดพูดถึงวัฒนธรรม ๒ แบบไวแลวคูหน่ึง คือ วัฒนธรรมแห่งเมตตา กับ 

วัฒนธรรมแสวงปัญญา และไดบอกวาไทยเดนดานวัฒนธรรมแหงเมตตา ดอยดาน
วัฒนธรรมแสวงปญญา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรม
แสวงปญญา  

แตสังคมไทยเวลานี้ กําลังสูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของตนไป พรอมกับท่ี
วัฒนธรรมแสวงปญญาอยางเขา ก็ไมพัฒนาข้ึนมา   

จึงจะกลายเปนสังคมที่คืบหนาจากความเสียศูนย มาสูความสูญเสีย หรือสูญส้ิน 
เพราะเสียท้ังสองดาน  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๘๙ 

 

ของดีท่ีตัวมี ก็รักษาไว้ไม่ได้ ของดีท่ีตัวยังไม่มี ก็ไม่พัฒนาข้ึนมา 
ถึงตอนนี้ ก็มีวัฒนธรรมอีกคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมเมตตาน้ัน ในแงความโอบอ้อม

อารี และโอนอ่อนผ่อนปรน รวมถึงความอะลุมอลวย และการท่ีมักพูดวา “ไม่เป็นไร” 
กับวัฒนธรรมแห่งกฎกติกา  

ไทยเดนดานวัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ดอยดานวัฒนธรรมแหงการรักษา
กฎกติกา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรมแหงกฎกติกา  

แมในแงนี้ สังคมไทยก็กําลังจะเสียทั้งสองดาน คือวัฒนธรรมแหงความโอบออม
อารีก็จะสูญส้ิน ขณะท่ีดานวัฒนธรรมแหงความเครงครัดอยูดวยกฎกติกา ก็ยังพัฒนาขึ้น
มาไมได กอนน้ีก็เสียศูนย ขาดความสมดุลอยูแลว ตอนน้ีจะสูญเสียไปท้ังหมด  

นอกจากนั้น วัฒนธรรมเมตตาน้ี ในขณะท่ีเลือนรางคับแคบลง และไมมี
วัฒนธรรมแหงการรักษากฎกติกามาดุล ก็กลายไปเปนเร่ืองของเสนสายหมูพวกและ
ระบบอุปถัมภ ซึ่งยิ่งกีดกั้นใหพัฒนาวัฒนธรรมแหงกฎกติกาขึ้นมาไดยาก 

เม่ือไมยึดถือกฎกติกา ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมใช rule of law ก็ทําใหยิ่งแกไข
ความขัดแยงไดยาก เพราะไมมีมาตรฐานที่จะยอมรับรวมกัน  

ยิ่งใชเมตตาไมเปน กลายเปนวิธีเสนสาย ยึดหมูพวกกัน ก็ยิ่งขยายปมขัดแยงให
ซับซอนหนักขึ้น 

ถาจับจุดไมได แกไขไมตรงจุด สังคมไทยท่ีสับสน จะพัฒนานัวเนีย วากันอุตลุด
พัลวัน 

ไทยวา อยูน่ีดี “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว”                                             
อเมริกันวา อยูน่ีไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน”  

ขอใหดูดวยวา สังคมไทยเรา เปนสังคม “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” อันน้ีสําคัญมาก 
คนไทยไมคอยคิดกัน  

สังคมอเมริกันเขาเปนสังคมตามคติ frontier คือ สังคม “บุกฝาไป ขยายพรมแดน" 
หมายความวา มุงไปขางหนา-ฝาฟนไป-ขยายพรมแดน  

ฝร่ังมาขึ้นฝงมหาสมุทรแอตแลนติกปบ มองไปขางหนา ฟากฟาตะวันตก คือ 
frontier เปนเขตหรือพรมแดนกีดกั้น ที่ตัวยังไมไดขามไป ลวนแตดินแดนท่ีตนยังไมได
ครอบครองทั้งนั้น  



 

๙๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เขาถูกจํากัดอยูท่ีฟรอนเทียร แลวจะทําอยางไร ความหวังก็อยูท่ีจะตองบุกไป
ขางหนา ถาฝาฟนขยาย frontier น้ีไปได ก็จะมีจะไดทรัพยากร ไดที่อยูอะไรตางๆ นี่คือ
ความหวังในความอุดมสมบูรณ ก็ตองบุกไปขางหนา ขยายฟรอนเทียรไป  

เพราะฉะน้ัน นิสัยฝร่ังอเมริกันนี่เขาเรียกวา นิสัยฟรอนเทียร์ หรือ สภาพจิตฟรอน
เทียร์ (frontier traits ใน American character)  

นิสัย frontier ก็คือ นิสัยบุกฝาไปขางหนา อยูกับความหวังแหงอนาคตท่ีไมเล่ือน
ลอย ดวยการพากเพียรตอสู  

สมัยหน่ึง เขามีคํานิยมวา “Go West, young man, go West!” เจาหนุม จงมุง
หนาไปตะวันตก คือตองผจญภัยบุกฝาหาโชคไปตะวันตก จนสุดแผนดินใหถึงฝง
มหาสมุทรแปซิฟกที่แคลิฟอรเนีย 

ไปตะวันตก ก็คือไปผจญภัย เส่ียงตาย จนมีสํานวนฝร่ังวา “go west” แปลวา 
“ตาย” แตฝร่ังก็ไปกัน และอเมริกาก็ขึ้นมาดวย “go west” 

นี่คือภูมิหลังของสังคมตะวันตก ที่เปนสังคมแหงการบุกฝาผจญภัย มุงไป
ขางหนา แลวก็ตองแกงแยง แขงขัน ด้ินรนตอสู พรอมกับพัฒนากฎกติกาขึ้นมา เพื่อ
ไมใหล้ําเสนกัน  

สวนสังคมไทยของเราน้ี เปนสังคมที่เนนการอยูกับท่ี ตามคติ “ในน้ํามีปลา ในนา
มีข้าว” ซึ่งเทากับบอกวา ที่น่ีดีแลว อยาไปไหนเลย  

ยิ่งกวานั้น จากการที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ คนไทยก็เกื้อกูลเผ่ือแผกันไดงาย 
เหมือนอยางเม่ือ ๕๐-๖๐ ปกอนนี้ คนแปลกหนาอาคันตุกะมาถึงบาน คนไทยนอกจาก
เอาอาหารมาตอนรับใหกินขาวกินปลาแลว บริเวณบานมีตนกลวย ตนมะมวง ไม
ผลตางๆ ก็ใหเขากินเขาเก็บเอาไปตามสบาย 

เพราะฉะน้ัน ของเราจึงตรงกันขามกับสังคมฝร่ัง แทนท่ีจะเนนกฎกติกา ก็มุงท่ี
ความมีมิตรจิตมิตรใจ ถอยทีถอยอาศัยกัน  

จําไวเลยวา สังคมอเมริกัน คือสังคม frontier  
คําวา frontier เปนศัพทสําคัญของอเมริกัน ไมวาจะทําอะไรที่สําคัญ เขาชอบ

พูดวา frontier แตกอนตอนแรกๆ ก็มี land frontiers, ocean frontiers แมแตไปถึงขั้ว
โลกใต อเมริกันก็ดีใจภูมิใจวาพวกตัวพิชิตฟรอนเทียรไดอีก  
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๙๑ 

 

ตอมาก็ space frontier บุกฝาไปในพรมแดนอวกาศ ท่ีโครงการของเคนเนด้ีสงยาน
อวกาศไปโลกพระจันทร เขาก็เรียกวาบุกเบิกฟรอนเทียรท้ังน้ัน  

แมแตความกาวหนาทางวิทยาการ เขาก็เรียกวา frontiers of knowledge หรือ 
frontiers of science แลวก็มา information frontier หรือ electronic frontier คือเร่ือง
ของพวกคอมพิวเตอร เร่ืองของอินเทอรเนต  

เวลาน้ีเรากําลังอยูในระยะท่ีฝร่ังบุกฝา cyberspace frontier ฝรั่งบุกฝ่าไป แต่
ไทยเท่ียวสนุกเลย  

ไทยไมบุกฝา ไทยรอรับผลการบุกฝาอยางเดียว เอาแตเที่ยวสนุกไปในแดนที่เขา
บุกฝาไวน้ัน แลวจะมีอะไรกาวหนาไปไดอยางไร น่ีแหละนิสัยจิตใจพ้ืนฐานมันคนละ
แบบ แลวเราก็ไมดูตัวเอง  

จะไปเอาอยางฝร่ัง ก็เอาไมไดจริง เอาแคผิวแคเปลือก ฉาบฉวยไป ท้ังท่ีแมแต
เปลือกของเขาน้ัน ตัวเองก็ไมรูไมเขาใจจริง และเห็นไมท่ัวถึง เพราะฉะน้ันมันก็ไมไดเรื่อง  

ตองรูจักตัวเองใหดี แลวก็รูจักเขาใหชัด ตองศึกษาฝร่ังใหถึงแกนถึงฐาน ภูมิหลัง
เขามาอยางไรในยุโรป เม่ือมาอเมริกาแลวเขาทําอะไร พัฒนากาวหนากันมาอยางไร 
อยางน้ีจึงจะทันเขาได  

เร่ือง frontier นี้ ประธานาธิบดีเคนเนด้ี/John F. Kennedy ที่มีชื่อเสียง เม่ือคร้ัง
หาเสียงจะเปนประธานาธิบดี ก็ยกขึ้นมาใช  

ที่จริงตอนนั้นอเมริกันบุกฝา frontier ถึงแคลิฟอรเนียจบไปนานแลว คือ land 
frontiers จบหรือปดรายการไปต้ังแตป ๑๘๙๐ แตเคนเนด้ีก็ปลุกใจคนอเมริกันใหบุก
ฝา frontier ใหม โดยสรางนโยบาย “New Frontier” ใหแกคนอเมริกัน วาจะตองบุก
ฝาขยายพรมแดนใหม  

เวลาน้ี คนอเมริกันก็บุกฝาอยางที่บอกเม่ือกี้วามาถึง cyberspace frontier แลว 
แตไทยเราก็ไมไดคิดอะไร เราก็ในน้ํามีปลา ในนามีขาว (ท่ีจริงเวลานี้ ในน้ําจะหมดปลา 
ในนาจะหมดข้าว) 

ตองถามตัวเองวา เราจะทําอยางไรใหเหมาะกับคติ “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” เรา
ก็ตองพัฒนาระบบวิธีการอะไรๆ ของตัวเองใหเหมาะกับพ้ืนเพของตน ระบบ frontier 
ของเขา อาจจะเขากับเราไมได นี่ก็เปนเร่ืองใหญ  



 

๙๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

คนไทยเราไมคอยศึกษา ไมคอยคนควา ตองพูดตรงๆ วา ไมรูจักฝร่ังจริง จึงไมรู
วาเราจะเอาฐานอะไรมาใช เพื่อรับมือกับความเจริญใหมๆ และจัดการเอามันมาใช
ประโยชนได  

คนที่เกงจริง ตองมีความสามารถของตัวเองในการท่ีจะรับเอาส่ิงใหมเขามา
จดัการได ไมใชไปรับเพียงแคเอาตามเขา เลียนแบบเขา เราตองเรียน ไมใชแคเลียน แต
ตองเอามาจัดการ การเอามาจัดการ ไมใชการตามเขา  

ถามวาเวลาน้ี เรามีความสามารถไหม ท่ีจะเอาของเขามาจัดการ?  
เอาละ นี้เปนการพูดนอกเร่ืองไป 

มีจุดหมายใหญท่ีทุกคนไดรวมกัน                                                      
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายท่ีขัดกัน 

พูดไปพูดมาก็ชักจะออกนอกประเด็นไปอีก หันมาตอเร่ืองการแกปญหาความ
ขัดแยงใหจบ 

ในสถานการณท่ีขัดแยงกันน้ัน แตละฝายตางก็มีจุดหมายอยูท่ีจะเอาประโยชน
ของตน เม่ือจะไมรบหรือไมลางกัน ก็ตองยุติดวยการประนีประนอม 

ถาพูดในแงดี ความขัดแยงก็มีผลขางเคียงที่เปนบวกในขอบเขตหน่ึง เพราะทําให
คนตองระมัดระวังไมประมาท และเรงรัดตัวเอง และเกิดภาวะตึงเครียดที่ขับดันใหคน
ด้ินรนขวนขวายสุดกําลัง ดังจะเห็นไดชัดในระบบแขงขัน อันทําใหมีการกาวหนา
ตลอดเวลา เพ่ือขึ้นไปใหเหนืออีกฝายหนึ่ง 

แตพรอมกันนั้น ความขัดแยงในเชิงแขงขัน ก็มีความโนมเอียงท่ีจะทําใหเกิดการ
ขัดขากัน หรือเอารัดเอาเปรียบกันดวยประการตางๆ จึงทําใหคนเรียกรองการมีกฎกติกา  

ดังจะเห็นไดวาสังคมในระบบแขงขันไดพัฒนากฎกติกาขึ้นมามาก จนเปนสังคม
แหง rule of law 

บางคร้ัง การประนีประนอมก็อาจจะเปนเพียงกลวิธีของฝายหนึ่ง ที่จะเอาอีกฝาย
หน่ึงเปนเคร่ืองมือ หรือเปนทางผานไปสูชัยชนะของตน อยางคําท่ีไดยินพูดกันมากเม่ือ 
๒๐–๓๐ ปมาแลววา “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ก็เปนตัวอยางหนึ่งของการ
ประนีประนอมแบบน้ี ซึ่งเม่ือสําเร็จการตามเปาหมายน้ันแลว สองฝายน้ีก็อาจจะตอง
มาชิงชัยหรือกําจัดกันเองอีกทีหนึ่ง  
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(ถาจะประสานกลมกลืน หากทําจุดตางใหเปนสวนเติมเต็มไมได ก็ตองให
สามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน) 

อยางที่กลาวแลววา การประนีประนอม (compromise) ไมเปนการแกปญหาท่ี
แทจริง ไมอาจทําใหเกิดสันติภาพที่ยั่งยืน มนุษยท่ีพัฒนาจึงจะตองไปใหถึงความ
ประสานกลมกลืน หรือความสอดคลองสามัคคี (harmony) 

แตละฝายที่ขัดแยงกันนั้น ตางก็มุงจุดหมายท่ีจะเอาผลประโยชนของตน เม่ือ
ตางฝายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ยอมไปไดแคการประนีประนอม  

วิธีแกปญหาใหเกิดความประสานสอดคลอง ก็คือ ตองใหท้ังสองฝายหรือทุกฝาย 
มองเห็นจุดหมายใหญ่ เหนือขึ้นไป ซึ่งเปนประโยชน์ร่วมกัน  

ตอนน้ีจุดขัดแยงยายไปจากความขัดแยงระหวางคนสองฝาย หรือหลายฝาย 
กลายเปนความขัดแยงระหวางประโยชนยอยกับประโยชนใหญของแตละฝายนั้นเอง 

ถาทุกฝายมองเห็นและยอมรับจุดหมายกวางใหญ ท่ีเปนประโยชนรวมกันน้ัน ก็
จะตองยอมจัดสรรหรือแมแตยอมสละประโยชนที่เล็กนอยกวา  

การปฏิบัติอยางนี้ ไมใชเปนการประนีประนอม แตเปนการประสานรวม และ
กลมกลืนกัน และถาจะใหเปนไปดวยดี ก็อาจจะมีการเกื้อกูลกัน ดวยการทดแทนหรือ
ชดเชยผลประโยชนท่ียอมสละไปของฝายน้ันๆ ตามสมควร 

แนนอนวา ในหลายกรณี การจะเขาถึงความประสานสอดคลองนั้นเปนไปไดยาก 
จึงจะตองมีการยุติความขัดแยงดวยการประนีประนอมบาง แตจะตองไมหยุดแคนั้น 
ตองใหการประนีประนอม ท่ีเปนเหมือนการพักรบน้ัน เปนขั้นตอนในระหวางการกาว
ไปสูความประสานรวมอยางเรียบรอยตอไป 

มีวิธีปฏิบัติอีกอยางหนึ่งที่ควรนํามาใชเปนปจจัยเกื้อหนุนที่จะแกไขความขัดแยง 
คือ ใชวัฒนธรรมแหงเมตตาน่ันแหละ สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันทข้ึนมา โดยให
คนทุกฝายเขาถึงกันในชีวิตประจําวัน ในวิถีชีวิตที่เปนอยูจริง เรียกวาเปนการเอาตัวเขา
สมาน ใหคนมีโอกาสมาสังสรรคกัน เกิดความเปนกันเอง ซ่ึงชวยใหเขาใจและเห็นใจกัน  

ที่วานี้คือ ไมใชไปพูดกันแลวถกเถียงกันในที่ประชุมเทานั้น แตไดพบปะพูดจากัน
ในบรรยากาศแหงการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติดวย อันนี้จะเปนตัวหนุนอยางสําคัญ
ในการสลายความขัดแยง 



 

๙๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ในการเขาถึงกันน้ัน ถาใหดี ก็ใหมีโอกาสปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใหครบ 
คือ มีการ 

- ใหแกกัน เผ่ือแผแบงปน  
- พูดกันดวยปยวาจา  
- ทําประโยชนแกกัน ชวยเหลือแสดงนํ้าใจแกกัน และ 
- มีความเสมอสมานเปนกันเอง 

เท่าท่ีพูดมา น่าจะสรุปจุดสําคัญในการแก้ไขความขัดแย้งได้ว่า  

๑. ไมติดอยูกับความขัดแยง หรือตกเปนทาสของความขัดแยง แตเอาประโยชน
จากความขัดแยงใหได โดยเฉพาะประโยชนทางปญญา 

๒. แกนของปฏิบั ติการในการแกปญหาความขัดแยง  คือ  การมีเจตนาดี 
ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตาธรรม มุงสูจุดหมายท่ีเปนการสรางสรรค และมีปญญาท่ี
จะดําเนินการใหเปนไปตามเจตนาท่ีดีน้ัน 

๓. ปฏิบัติการในการขัดแยงและหาทางยุติความขัดแยง ตองดําเนินไปอยางเปน
มิตร สุภาพ จริงใจ และเปดใจตอกัน มองทุกคนเปนเพ่ือนมนุษย ไมมองแบบแบงแยก 
มุงสูการอยูรวมกัน 

๔. สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท ดวยการใหคนทุกฝายเขาถึงกัน 
สังสรรคกันในชีวิตประจําวัน หรือในวิถีชีวิตที่เปนจริง ตามหลักการเอาตัวเขาสมาน 

๕. จุดที่เปนการแกปญหาใหเขาสูความประสานสามัคคี คือใหมองเห็นตระหนัก
ในจุดหมายที่กวางใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปนประโยชนรวมกันของทุกฝาย 

สวนการแกปญหาท่ีซอนลึกลงไป เชน การขาดความเคารพกฎกติกา-ถือธรรม
เปนใหญ-ยึดหลักการเปนมาตรฐานนั้น เปนเร่ืองคุณสมบัติของคน ซึ่งจะตองสราง
ขึ้นมาดวยการพัฒนาคนระยะยาว คือดวยการศึกษาอยางลึก 

 



 

– ๓ – 
ปฏิบัติการแกปญหา ในระบบองครวม 

ปฏิบัติการของมนุษยจะไดผลจริง  ตองต้ังอยูบนฐานของความจริง 
และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ 
ปุจฉา: ขออนุญาตเปนคําถามสุดทาย คือในเร่ืองการสรางสังคมแหงความ
สมานฉันท... เคร่ืองมือหรือวาหลักธรรมสําคัญ ถึงแมวาจะเปนหลักเพ่ือแกทุกข แตก็
นําไปสูสุข เชน อริยสัจ ๔ นาจะนํามาใช จะมีหลักคิดเร่ิมตนอยางไร เจาคะ 

วิสัชนา: อริยสัจ ๔ นั้น เปนหลักใหญซึ่งครอบคลุมท้ังหมด มีลักษณะท่ีเรียกวาเป็น
ระบบ เป็นท้ังระบบ ท่ีทําใหเรามองเห็นวามีองคประกอบอะไรบาง และองคประกอบ
เหลานั้นจะตองมาประสานสัมพันธทําหนาที่ตอเนื่องคุมกันอยูอยางไร แลวก็ เป็นท้ัง
กระบวนการ ในการปฏิบัติ วาจะดําเนินไปเปนขั้นเปนตอนอยางไร  

ในเม่ือมันเปนตัวระบบใหญ เราก็ตองรูจักกอน แตแคนั้นไมพอ เราจะตองไป
ขยายในแงของปฏิบัติการ หรือขั้นวิธีการใหละเอียดออกไป  

ทีน้ีหลักอริยสัจ หรือระบบอริยสัจน้ีเปน ระบบท่ีเริ่มจากปัญหา ซึ่งภาษาพระ
เรียกวาทุกข คือสภาวะบีบค้ัน สิ่งท่ีติดขัด บีบค้ัน คับของ พูดตามภาษาไทยก็คือ
ปญหาน่ันเอง  

พอเจอปญหา หรือ ทุกข์ เราก็หาทางแกไข และในการแกไขน้ัน หลักอริยสัจก็บอก
วาตองสืบสาวเหตุปจจัยของมันวา ทุกขหรือปญหาเกิดจากอะไร ขอนี้เรียกวา สมุทัย  

เม่ือสืบสาวหาเหตุปจจัยได เราก็จะมองเห็นไปพรอมกันในตัววา ทางแกเปน
อยางไร ซึ่งตอนน้ีเปนการเห็นในเชิงของความเปนจริง วาจะตองจัดการอะไรท่ีตรงไหน 
แตในเชิงปฏิบัติการยังไมบอกวา จะทําอะไรบาง  

เพราะฉะน้ัน เราจะตองกาวไปสูขั้นดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  



 

๙๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เพ่ือใหการมองเห็นหลักความจริงในการแกปญหา กาวตอไปสูการลงมือปฏิบัติ 
เราก็ตองทําขั้นที่ ๓ ใหชัดกอน คือการเล็งจุดหมาย อันไดแกภาวะปลอดปญหา หรือ
พนทุกขดับปญหาได ซึ่งเราจะตองดูวามันเปนไปไดจริงไหม และเปนไปไดแคไหน 
จุดหมายของเราในการดับทุกข ขณะนี้เราควรจะต้ังไวแคไหน  

นี่ก็คือ มองดูอะไรตางๆ ใหชัด วาเราตองการอันใดแคไหน เราจะเอาไดแคไหน 
และจะเปนไปไดแคไหน คือเอาความตองการมาดูความเปนไปได แลวก็ต้ังเปาหมาย
ขึ้นมา เรียกวา นิโรธ  

พอต้ังนิโรธแลว ตอจากนั้นก็มาสูการวางขอปฏิบัติ หมายความวา เม่ือวาง
จุดหมายได ต้ังเปาหมายชัดแลว เราก็จะมีทิศทาง ทีนี้ก็วางวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินไปสู
จุดหมายน้ัน เปนขั้นท่ี ๔ เรียกวา มรรค ซึ่งก็คือวิธีการ หรือหนทาง  

ขั้นวิธีปฏิบัตินี้ เป็นเร่ืองของมนุษย์  

ต่างจาก ๒ ข้อต้น ซ่ึงเป็นเร่ืองพ้ืนฐานของธรรมชาติ ตามความเป็นจริงของมันเอง  

ข้ันท่ี ๓ มาเช่ือมตอระหวางจุดประสงคของมนุษย กับความเปนจริงของธรรมชาติ
วา ในความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน จุดหมายของเราคืออยางน้ี อยูตรงน้ี จุดท่ีเรา
ตองการหรือส่ิงที่เราตองการ มันเปนไปไดในความเปนจริงแคนี้ ก็กําหนดหรือต้ังมันไว  

ตอจากน้ัน ขั้นท่ี ๔ จึงวาง มรรค คือวิธีปฏิบัติ ที่จะทําใหเรามุงหนาทําไปจนบรรลุ
ถึงเปาหมาย ซึ่งเปนการกระทําอยางมีทิศทาง  

การวางระบบวิธีปฏิบัติข้ึนมา ที่เรียกวามรรคน้ี เปนตอนที่มีรายละเอียดมากมาย 
เปนรายการวิธีปฏิบัติของมนุษย ท่ีจะใหไดผลเปนจริงตามกระบวนการของธรรมชาติ 

เคยยกตัวอยางบอยๆ เชน เร่ือง ไฟไหม เปนทุกข คือเปนปญหา จะดับอยางไร ก็
ตองรูวาเหตุปจจัยของไฟมีอะไรบาง เชนวามีเชื้อ มีอุณหภูมิสูงถึงจุดลุกไหม แลวก็มี
ออกซิเจน  

เม่ือเรารูเหตุปจจัยอยางน้ีแลว เราก็รูเลยวา ถาเหตุปจจัยน้ีหมดไป ไฟก็จะดับ คือ 
เช้ือหมดหน่ึง หรือ ออกซิเจนไมมีหนึ่ง หรืออุณหภูมิตํ่า เย็นลงไปหนึ่ง อยางใดอยาง
หน่ึงก็ได แคนี้ไฟก็ดับแลว  

นี่เรียกวา สืบสาวสมุทัยไดแลว พอรูกระบวนการของธรรมชาติ คือขอ ๒ มาแลว  

คราวน้ีก็ตอไป ขอ ๓ ต้ังจุดหมายไดเลย  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๙๗ 

 

การต้ังจุดหมายนี้ จะสัมพันธกับความเปนจริง และวิสัยของเราที่ทําได คือเราจะ
ดับไฟโดยสอดคลองกับความจริงของกระบวนการน้ี ซึ่งสามารถบอกวาเราจะเอาขอ
ไหน จะเอาขอใหไมมีออกซิเจน หรือจะใหอุณหภูมิตํ่า หรือจะใหไมมีเชื้อ หรือเอาทั้ง
สาม หรือเอาขอไหนเดน แลวก็ต้ังเปาหมายจะทําใหเกิดความจริงที่เปนผลขึ้นมา  

พอวางเปาหมายนี้เสร็จ ทีน้ีก็วางวิธีปฏิบัติ ในขอ ๓ คือ “มรรค” ซึ่งเปนเร่ืองใหญ 
เชน ตองสราง(หรือซื้อ)รถดับเพลิง และใหมีถังเก็บน้ําไดเทานั้นเทาน้ีลิตร แลวตองมีทอ
มีสายยาวเทาไร มีบันไดสูงแคไหน แลวตองฝกพนักงานดับเพลิง ตองจัดเตรียม
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะ  

ทั้งหมดในเร่ืองของมรรคน้ีชางยุงเหลือเกิน ตองใชเงินงบประมาณกอนใหญ 
อาจจะเปนรอยลานพันลาน ก็เพียงเพ่ือจะมาทําใหอุณหภูมิตํ่าลง เพียงแคจะมาทําให
เย็นเทานั้นเอง หรือจะใชวิธีเพียงเพ่ือใหขาดออกซิเจน หรือเพ่ือจะใหหมดเชื้ออะไร
ตางๆ ก็เร่ืองมากท้ังน้ัน แตที่ทํากันโดยมากเขาจะไปมุงท่ีลดอุณหภูมิ  

แคจะทําใหเย็น ก็เปนเรื่องใหญมาก และกระบวนการฝกน้ีก็เลยเพ่ิมไปดวยวา ใน
ระหวางท่ีไปทําใหเย็น ถาไปเจอพวกเชื้อไฟก็ตองทําลายดวย ตัดตอนไมใหมีเช้ือท่ีไฟจะ
อาศัย ตลอดจนพัฒนาพวกนํ้ายาดับไฟ เพ่ือจะมาทําใหขาดออกซิเจน ท้ังหมดน้ีคือ มรรค  

มรรค คือกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์ ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ เพื่อให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น  

ถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ก็ไม่สําเร็จ เพราะฉะน้ัน มรรคก็คือการโยง
วิธีปฏิบัติของมนุษย์ไปเชื่อมต่อ ให้ได้ผลตามกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติ  

ถ้าครบตามกระบวนนั้น ก็บรรลุผลเป็น นิโรธ ดับทุกข์ หมดปัญหา ลุจุดหมาย 

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ                                                       
รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ  

อริยสัจนี้เปนหลักใหญ นํามาใชไดในทุกเร่ือง แมแตในกรรมวิธีท่ีเรียกวาการปลุก
ระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจเหมือนกัน แตผูใชจะมีเจตนาดีหรือไมดี ก็อีกเร่ืองหนึ่ง  

นี่ก็คือวา อริยสัจนี้ พระพุทธเจาทรงวางไวสําหรับใช  
หนึ่ง  ในการแกปญหา 
สอง  ในการสอน  
 และในเชิงการสอนนี่แหละ จะเอาไปใชในการชักจูง จนถึงปลุกระดม ก็ได 



 

๙๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

พระพุทธเจา เวลาสอน ก็ทรงสอนแบบอริยสัจ โดยเร่ิมที่ทุกข ยกปญหาขึ้นมาต้ัง 
แลวชวยใหเขาสืบหาสาเหตุ เสร็จแลวก็กําหนดจุดหมาย แลวก็วางวิธีปฏิบัติ  

ทีน้ี การสอนตามวิธีอริยสัจนี้ ก็สามารถนํามาใชในการปลุกระดมใหไดผล  
จะเห็นวา การปลุกระดม น้ัน ก็ตองชี้ปญหากอน เชนไปเที่ยวบอกวาสังคมไทย

เวลานี้เลอะเทอะเลวรายอยางโนนอยางนี้ คนเอารัดเอาเปรียบกัน ยากจนแรนแคน 
พรรณนาใหมันนาเกลียดนาชังที่สุด ใครทําไดเกง ก็ยิ่งไดผล นี่คือพรรณนาทุกข  

พอคนเห็นทุกขนาเกลียดนาชังนากลัวนักหนาเต็มท่ีแลว ก็ถึงขอ ๒ ชี้เหตุวา เจา
หมอน่ัน นายคนนั้นทีเดียวเปนตัวการ ที่มันยุงทั้งหมด มันรายอยางน้ี ก็เพราะเจาตัวน่ี 
หรือพวกนี้เปนตนเหตุ ตอนน้ีคนก็เพงก็จองวา จะตองจัดการกําจัดนายน่ันพวกนี้ใหหมด  

พอคนเขมนมองอยางนี้แลว ก็บอกเปาหมายที่หวังวา ถาหากเรากําจัดเจาตัวการ
นั้น ก็จะแกปญหาได แลวเราก็จะมีสังคมท่ีสดใส มีความสุขสมบูรณอยางนั้นอยางน้ี  

อยางสมัยท่ีเขาปลุกระดมเม่ือ ๓๐ ปกอน เขาใชคําวา “ท้องฟ้าสีทองผ่องอําไพ” 
นั่นก็คือขั้นที่ ๓ นิโรธ ต้ังจุดหมาย  

ทีน้ีจุดหมายยิ่งนาไปเทาไร คนก็จะยิ่งเรงเราและฮึกเหิม มีกําลังใจ ตอนปลุก
นิโรธจึงตองพูดใหเห็นภาพวา จุดหมายน้ีมันดีอยางนั้นๆ สังคมในอุดมคติแสนจะดี
เหลือเกิน คนก็อยากไปกันใหญ  

พอไดท่ี ตอนน้ีใจขึ้นหมดแลว มันมองมุงเขมนไปยังจุดท่ีจะจัดการหมดแลว ก็ถึง
ขั้นท่ี ๔ คือ มรรค ก็วางวิธีปฏิบัติเลย วาจะตองจัดการอยางนั้นๆ ตอนน้ีไปไดเลย ไมวา
ยากแคไหน ก็เอาท้ังน้ัน  

นี่คือ วิธีอริยสัจ ซึ่งใชไดหมด แมแตในการปลุกระดม  
รัฐบาลก็เหมือนกัน ถาเกง ก็ตองเอาวิธีอริยสัจมาใชรวมใจประชาชน ใหมา

ชวยกันแกปญหาและสรางสรรคประเทศชาติ เชน ใหประชาชนต่ืนตัวตระหนักรูวาเวลา
นี้ปญหาของประเทศชาติท่ีสําคัญ คืออะไร แตตองทําดวยใจสุจริต ไมใชคิดแกลงใคร  

ชี้ปญหาใหชัด แลวก็เจาะลงไปใหถึงตัวสาเหตุและประดาปจจยั แลวต้ังจุดหมาย
ใหรวมเห็นและรวมใจกันวาจุดหมายนั้นดีนาไป จนเกิดเปนความหวังรวมกัน แลวก็
บอกวิธีปฏิบัติใหชัด  

ถึงตอนนี้จะยากเทาไร ก็สูทั้งนั้น คนเรานี้ ถาเห็นวาจุดหมายดีจริง และเห็น
ความหวังชัด เขาก็เอา เขาก็สู  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๙๙ 

 

เหมือนกับพระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ก็ตองใหผูฟงชัดกอน พอเขาชัดวา ถา
แกไขเร่ืองน้ันสําเร็จจะดีอยางไรแลว ยากเทาไรก็สู  

แตถาไปบอกวิธีปฏิบัติกอน เขาเห็นเร่ืองตองทํามากมายจุกจิก มันยาก เขาก็
ถอยต้ังแตตน  

ฉะน้ัน ทานจึงไมใหสอนแบบที่วา อยูๆ ก็ไปบอกวิธีการเลย คือบอกส่ิงที่เขา
จะตองทํา ซึ่งจะตองเจอความยาก จะตองเหน่ือย แลวใครเขาจะฟงละ ถึงจะฟง แต
เด๋ียวเดียวก็ถอยแลว  

ตองเห็น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มากันชัดปบ คราวน้ีก็เทาไรเทากัน เพราะฉะน้ัน 
พระพุทธเจาจึงทรงวางวิธีนี้ไว ใหใชไดท้ังในการแกปญหา ทั้งเปนวิธีสอน  

เปนอันวา วิธีอริยสัจ ใชในงานหลัก ๒ อยาง คือ  
๑. ในกระบวนการแก้ปัญหา  
๒. ในการสอน การแนะนําชักจูง 

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเร่ืองศาสนา                                      
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง  

ตอนนี้ เราหาทางจะทําใหคนที่รูจักแตการประนีประนอม กาวตอจากการ
ประนีประนอม ไปสูการประสานกลมกลืน อันน้ีก็คือความสามัคคี นั่นเอง ความ
กลมกลืนประสาน ทานเรียกวาสามัคคี แลวในความสามัคคีก็จะมีเอกภาพ  

เพราะฉะน้ัน ในพระพุทธศาสนาจึงใชศัพทเปนชุดเดียวกัน คือ สังคหะ ซึ่งแปลวา 
ประมวล จับรวมประสานเขากันได แลวก็สามัคคี มีความพรอมเพรียงกัน แลวก็ เอกีภาพ 
ภาษาไทยใชวาเอกภาพ คือเกิดความเปนหน่ึง  

พอเกิดความเปนหนึ่ง เร่ิมต้ังแตมีน้ําหนึ่งใจเดียว เชน มีจุดหมายอันเดียวกัน มุง
ไปท่ีเดียว รวมกันแลว ก็เกิดพลังไปไดเลย  

แตเวลาน้ี เราขาดแทบทุกอยาง ฉะน้ัน เราจะตองมาเริ่มตนยุคแหงการสรางสรรค 
จึงตองระดมพลังสรางเร่ียวแรงใหเข็มแข็งขึ้นมา แลวก็รวมใจกันมีความสามัคคี  

ขอสําคัญก็คือ จะตองมีเจตนาต้ังไปท่ีเปาหมาย ซึ่งมุงเพ่ือประโยชนสุขของ
ประเทศชาติ ของประชาชน เพื่อชีวิตและสังคม ดวยความซื่อสัตยจริงใจ  



 

๑๐๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ความจริงใจ นี่แหละ สําคัญมาก เม่ือมีการขัดแย้งกันและจะแก้ไขปัญหา เวลาไปพูดจากัน 
จะต้องมีแกนอันน้ี คือ ความจริงใจ แล้วก็เปิดใจกัน  

ตอไปนี้ โลกจะมีปญหามากในเร่ืองความขัดแยง และเร่ืองหน่ึงที่ใหญมากคือ
ความขัดแยงทางศาสนา แมแตสงครามอิรักกับอเมริกัน เม่ือแยกแยะเจาะลงไป ก็มี
เร่ืองศาสนาเปนปมท่ีแฝงลึกอยู  

ศาสนานั้น โดยพื้นฐาน ตองเปนเคร่ืองมือที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันโดยสงบ มี
สันติสุข นี้เปนหลักการใหญ แตไปๆ มาๆ ศาสนากลับเปนตัวเหตุอางอิงสําหรับการรบ
ราฆาฟนกัน จึงตองแกปญหาน้ีใหได เหตุที่แกปญหาไมไดเพราะ 

๑. ไม่มีความจริงใจต่อกัน  
๒. ไม่พูดจาเปิดใจกัน  
เร่ืองศาสนาน้ัน เขาไมสามารถพูดกันได เพราะถึงกับถือกันวา พูดกระทบไมได

ในเร่ืองศาสนา แตที่จริงน้ัน ถาคนจะอยูรวมกันดวยดี ตองพูดเปดใจกัน ถาไมถึงจุดน้ี 
ไมมีทางแกปญหา  

การท่ีจะมัวมาเอาใจกัน มันก็คือความไมจริงใจ จะถึงจุดจริงใจได จะตองเปดใจ
กัน ตองพูดกันไดเต็มที่ ตอง อหิงสา ถึงขั้นท่ีพระเจาอโศกมหาราชตรัสวา “รับฟังธรรม
ของกันและกัน” 

ปมปญหาในเร่ืองศาสนาน้ี ต้ังแตอดีตนานไกลมาจนถึงปจจุบัน เคยเปนอยางไร 
ก็คลายจะคงอยูอยางน้ัน ไมคล่ีคลายออกไป บางทีตองเรียกวาอาการหนัก เพราะเริ่มดวย
ทาทีหรือทัศนคติพ้ืนฐานที่เปนการแบงแยก ซึ่งยอมนําไปสูความขัดแยงเปนธรรมดา 

พอเจอคนแปลกหน้าแปลกพวก แทนท่ีจะมองว่าเป็นเพื่อนมนุษย์คนหน่ึง ก็
มองแยกว่าเป็นชาวศาสนานี้หรือไม่ เป็นชาวศาสนาน้ันหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่คนใน
ศาสนานี้ ก็มีทีท่าชักจะไม่ยอมพูดจาด้วย  

คนเราน้ัน ถาไมสื่อสารพูดจากัน ก็เทากับปดหนทางที่จะประสานสมานกัน การ
แบงแยกก็ดําเนินตอไป และเปดทางท่ีจะขยายเปนความขัดแยงไดตลอดเวลา ถาแมแต
พูดจากันก็ยังไมยอมแลว จะกาวไปถึงขั้นรับฟงธรรมของกันและกัน ยอมไมมีทาง 

เพราะฉะนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นสากล และในระยะยาว คน
จะต้องมองคนอ่ืนในขั้นพื้นฐาน โดยมองเห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งก่อนอย่าง
อื่น และต้ังความปรารถนาดี พร้อมท่ีจะพูดจา-รับฟังกัน 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๐๑

 

เวลาน้ี เขากําลังจะแกปญหาศาสนาดวยวิธีเอาใจกัน แตซอนความจริง โดยไม
เปดใจ ไมยอมพูดความจริง หลบเล่ียงไปมา  แลวมันจะไปอยางไรรอด   เพราะการ
กลบเกล่ือน ไมใชความกลมเกลียว และจะไมนําไปสูความกลมกลืน 

คนเราน้ัน ถายังไมสามารถพูดกันไดอยางเปดใจ ก็แสดงวายังไมพัฒนาเทาทีค่วร 
หรือยังไมมีการศึกษาจริง  

ถายอมรับวาปญหาทางศาสนาเปนเร่ืองละเอียดออนที่สุด ก็ตองยอมรับวา ถา
แกปญหาเร่ืองศาสนาไมได ก็ไมมีทางเกิดมีสันติสุขท่ีแทจริง เพราะปลอยตัวมูลเหตุ
ของความขัดแยงใหซอนแฝงอยู ไมยอมยกเอาตัวการณของความขัดแยงน้ันข้ึนมาสลาย 

มาถึงตรงนี้ คนพวกหนึ่งก็เขมนแตจะห้ําห่ัน อีกพวกหนึ่งก็คิดแตจะเลี่ยงหนี อีก
พวกหนึ่งก็ไมเอาไหนไมรูเร่ืองรูราว โลกน้ีที่วามีอารยธรรม ก็เลยทําทาจะไปไมรอด 

อารยธรรมท่ีเจริญมา ฟองตัวเองวา                                  
เปนอารยธรรมท่ีกอ ไมใชแกปญหา 

เวลาน้ีโลกเปนปญหากันอยางหนัก ในเร่ืองที่วา ถาไมขัดใจกัน ก็เอาใจกัน และ
ไมเปดใจ ซึ่งกลายเปนวา มนุษยมีอารยธรรมเจริญมาเทาไร ก็ไมดีขึ้น อารยธรรมเจริญ
มาจนปานน้ี ปญหาพ้ืนฐานของมนุษยไมไดแกสักอยาง ปญหาของมนุษยมีอะไรบาง  

๑. ปญหาชีวิต ซึ่งแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาสุขภาพรางกาย โรคภัยไขเจ็บ 
รวมทั้งความหิวโหยอดอยาก แลวก็ปญหาจิตใจ ความเครียด ความทุกข ความเหงา 
ความวาเหว ความแปลกแยกอะไรตางๆ รวม ๒ อยางนี้ กาย กับใจ  

๒. ปญหาสังคม คือ ความขัดแยงระหวางมนุษย ต้ังแตการทะเลาะเบาะแวง
ระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ไปจนถึงสงครามระหวางประเทศ สงครามโลก 
สงครามระหวางคาย ระหวางฝาย ระหวางศาสนา  

๓. ปญหาส่ิงแวดลอม คือ ธรรมชาติเสีย เส่ือมโทรม ซึ่งเปนปญหาสุดทาย และ
เปนปญหาท่ีถือวาใหญท่ีสุด  

อารยธรรมเจริญขึ้นมาถึงขนาดนี้ แตปญหาพ้ืนฐานขางตนน้ัน ไมไดแกสักอยาง 
ปญหาชีวิตมนุษยก็ยังอยูอยางเดิม  

ปญหาสุขภาพกายดีขึ้นมาบาง กําจัดโรครายเกาๆ ไดมาก แตก็เกิดโรคภัยใหมๆ 
อีกไมนอย และปญหาก็มีปมซับซอนมากข้ึน สวนปญหาจิตใจยิ่งหนักลงไป  



 

๑๐๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ปญหาสังคมก็ไมลดลง ยังแถมปญหาส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนตัวใหญที่สุด และ
กลายเปนวา อารยธรรมปจจุบันน่ีแหละ ที่นํามาสูปญหาส่ิงแวดลอมนี้  

ฉะนั้น จึงพูดไดเต็มปากวา อารยธรรมปจจุบันที่เจริญมาน้ี คืออารยธรรมที่ไดนํา
ปญหามาใหแกมนุษยจนครบท้ัง ๓ ประการ เปนอารยธรรมที่เกงกาจมาก สามารถ
พัฒนามนุษยใหสรางปญหาไดจนครบท้ัง ๓ อยาง  

เด๋ียวนี้มนุษยมีทั้ง ปญหาชีวิตกาย-ใจ ปญหาสังคม ปญหาส่ิงแวดลอม แลวปรากฏ
วาแกไมไดสักอยาง นํามาใหได แตแกไมได 

นี่ก็เปนการแสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา วิธีแกปญหาที่มนุษยใชกันมานั้นไม
ไดผลจริง หรือยังไมเปนวิธีการแกปญหาท่ีแท  

ใครจะมาแกปญหาพื้นฐานเหลาน้ี ก็บอกวาธรรมะ ธรรมที่พระพุทธเจาคนพบ
จากความจริงของธรรมชาติแลวทรงนํามาสอนน้ัน แกไดหมด  

เราม่ันใจวา แกไดแน แลวระบบประนีประนอมจะเปล่ียนเปนระบบประสาน
กลมกลืนได หรือจะเรียกวาระบบสมัครสมาน สามัคคี เอกภาพ หรือเอกีภาพ ก็แลวแต  

ดังท่ีวาแลว เวลานี้ปญหามีมาก ก็อาจจะตองฝากถึงแมแตรัฐบาล แมแตใน ครม. 
วาตองพูดกันอยางเปดใจ และมีความจริงใจเปนพ้ืนฐาน โดยมีเจตนาซึ่งมุงจุดหมายท่ี
แทรวมกัน คือ ความดีงาม และสันติสุขของประเทศชาติบานเมืองและโลกทั้งหมด  

ถามีเจตนานี้อยู ก็ไดความจริงใจตอกัน ทั้งจริงใจตอหลักการดวย และจริงใจตอ
ประเทศชาติสังคม และจริงใจตอกันระหวางคนที่มาทํางานรวมกัน แลวก็เปดใจพูดจา
กัน มันก็มีทางท่ีจะแกปญหา และ harmony ความสมัครสมานกลมเกลียว ก็เกิดได  

แตถาไมเปดใจกัน harmony ก็ยังมาไมได มันก็จะไดแค compromise เพราะ
เอาใจกันก็เพ่ือ compromise นั่นแหละ แต compromise แบบเอาใจนี้ ฝายท่ีเอาใจ
อาจจะหมดตัวไปในท่ีสุด 

จากจริงใจ และเปดใจ ก็ทําใหเกิดความเขาใจ แลวก็เห็นใจ และไปลงตัวท่ีรวมใจ 
ก็แกปญหา สลายความขัดแยงได 

ไมใชมัวเอาใจ หรือตามใจ ซึ่งเปนการเขวออกไปจากการแกปญหา และวนเวียน
อยูในความเขลา ท่ีทําใหปมของปญหาคางคา รอเวลาขยายตัวไดเร่ือยไป 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๐๓

 

ทั้งนี้ ก็ตองเตือนสําทับอีกวา ในการแกปญหา ตองใชปญญาท่ีคมชัด เร่ิมต้ังแต
เขาถึงขอมูลท่ีแทจริง และรูตัวจริงของปญหา อยาพรางตาตัวเอง อยางที่เปนกันอยู
มากในสังคมท่ีมีกระแสแหงการ ชอบแสดงความเห็น แต่ไม่ใฝ่หาความรู้ 

แลวก็ฟงก็ถามเด็กๆ ดวย เด็กอาจมองเห็นปญหาที่พวกผูใหญมองไมเห็นบางก็ได 

จริงใจและเปดใจท่ีเมตตา แตตองดําเนินการดวยปญญา∗ 
ปุจฉา:  พระคุณเจาเจาคะ ท่ีพระคุณเจาไดกลาววา กอนท่ีเราจะเขาสูระบบผสม
กลมกลืนได เราตองมีความจริงใจและเปดใจซึ่งกันและกันกอน แตถาเราจริงใจ แลว
คนอ่ืนไมจริงใจละคะ 

วิสัชนา: ก็ตองคอยๆ พูด คอยๆ จากัน ไมใชอึกอักก็ตอวาฉันจริงใจแลวนะ แตคุณ
จริงใจกับฉันหรือเปลา จุดสําคัญ คือ เราตองมีความรูเทาทัน หมายความวา  

๑. จากความรับผิดชอบของแตละคน จริยธรรมตองเร่ิมตนจากตัวเอง เราจะตอง
มีความรับผิดชอบต้ังขึ้นมากอน ในเม่ือเราม่ันใจแลววาเรามีความจริงใจ แต 

๒. เราตองมีปญญาดวย ไมใชกลายเปนคนท่ีโงเงาเตาตุน คิดแตจะมีเมตตา
ปรารถนาดี ถาอยางนี้ก็กลายเปนเหยื่อของเขาเทาน้ันเอง  

ฉะน้ันพระพุทธเจาจึงไมไดสอนใหมีเมตตาอยางเดียว แตทรงสอนใหมีปญญา
ดวย  

วันน้ีจึงไดพูดถึงวัฒนธรรมแหงเมตตา วาตองมาคูกับวัฒนธรรมแหงการแสวง
ปญญา  

เม่ือเราจริงใจแลว เราก็ตองรูทันดวยปญญาวาเขาจริงใจไหม แตเปาหมายก็คือ
ตองพยายามใหเขาจริงใจดวย ใหเปนความจริงใจตอกันทั้งสองฝาย จึงตองมีการ
พูดจากันอยางเปดใจ  

อันน้ีก็คือกระบวนการอยางท่ีคุณจุฬารัตน กําลังพูดอยู คือ การหาวิธีแกปญหา
ปจจุบันที่จะมี เชน ความไมจริงใจ และไมเปดใจท้ังหลายท้ังมวล น่ันคือเราจะตองมีวิธี
จัดการกับปญหาเหลาน้ี แตเราตองมีฐาน คือม่ันใจตัวเองวาเราจริงใจ  
                                                                                                     
∗ คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก น.ส.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ ที่วัดญาณเวศกวัน วันอาทิตยที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ 



 

๑๐๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

หมายความวา ตอนนี้มีจุดเร่ิมแลว ถาเรามีความจริงใจ และเปดใจ เราก็เปนผู
เร่ิมตนที่ถูกตองแลว แตจะเดินหนาไปไดแคไหน ก็จะตองมีอีกฝายหนึ่งมาประสาน
รวมมือดวย คือคนอ่ืนท่ีจริงใจ และเปดใจ ซึ่งจะมีแคไหน ก็เปนขั้นตอนที่ตองทําดวย
ปญญา โดยไมประมาท  

จะตองเขาใจวา เมตตาเปนเร่ืองของเจตนา คือความตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน 
และมุงตรงสูจุดหมายที่บริสุทธิ์ แตตัวที่จะดําเนินการใหสําเร็จ คือ ปัญญา  

มีแตเมตตาอยางเดียว ดําเนินการไมสําเร็จ ตัวที่จะดําเนินการใหสําเร็จ คือจะ
แกปญหาได  ไดแกปญญา  คนไม มีปญญา  ก็ ทําอะไรไมสําเ ร็จ  เพราะฉะน้ัน 
พระพุทธเจาจึงทรงเนนปญญา  

เมตตา เปนธรรมชั้นพรหม แต ปัญญา เปนธรรมท่ีใหสําเร็จเปนพระพุทธเจา  
ถ้าเรามีพรหมวิหาร ๔ เราเป็นได้อย่างสูงสุด คือพระพรหม เมตตาน่ีสูงมาก ไปได้ถึงพระ

พรหมเลย แต่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ พระพุทธเจ้าสําเร็จด้วยปัญญา แต่เป็นปัญญาที่สูงสุด
จนกระทั่งทําให้มีเมตตากรุณา พร้อมหมด  

ปญญาเปนตัวนํา คือเปนตัวนําขบวน ต้ังตนแตชี้ทางบอกทาง ถาเราไมมีปญญา
ก็เหมือนกับไมมีแมแตแสงสวาง เราก็มองไมเห็นอะไร จะไปทิศไหนก็ไปไมถูก และ
ปญญาเปนเหมือนเข็มทิศดวย ถาเปนเขตแดนกวางใหญ ไมมีเข็มทิศ ก็ไมรูทิศรูทาง ไป
ไมถูก ปญญาจะสองสวางใหเห็นทิศทาง และเม่ือปญญามากขึ้น ก็สวางกวางออกไป 
เทากับมันขยายชองทาง เราเคยรูเทานี้ เราทําไดเทาน้ี พอปญญามา มันก็ขยายออกไป 
ทําไดมากขึ้น เราเคยแกไขอะไรทําอะไรไดไมซับซอน พอมีปญญามาก็แกไขทําได
ซับซอนทั่วตลอดขึ้น   

ทีน้ี ขอที่สําคัญย่ิงก็คือ ในตอนคร่ึงๆ กลางๆ ระหวางพัฒนาปญญาอยูนั้น ถา
ปญญาเกิดไปสนองเจตนาที่ไมดี ก็เลยชวยใหทําอะไรไดซับซอนในทางไมดี ดังน้ัน คนท่ีมี
ปญญามากขึ้น แตเจตนาไมดี จึงทําการไดสําเร็จ แตเปนความเสียหายหรือรายมากขึ้น  

จึงตองใหมาทั้งคู คือ เจตนาก็ดี ประกอบดวยเมตตา มีความจริงใจ ปรารถนาดี
ตอทุกคน ตอประเทศชาติสังคม และมีปัญญาที่คมชัดมาเปนตัวดําเนินการ เปนตัวชี้
ทางเบิกทางขยายขอบเขต และเปนตัวท่ีทําใหเกิดความเปนอิสระ โดยแกปญหาให
หลุดพนโลงโปรงไปได 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๐๕

 

ไมวาจะใชหลกัไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นทั้งระบบ  
ปุจฉา: อยากจะขอถอยคําสุดทายของพระคุณเจาที่จะพูดในสวนของการแกปญหา
ทั้งหมด  

เวลาน้ีก็คงใชหลักใดหลักหนึ่งไมได ตองใชทุกหลักท่ีพระคุณเจาไดพูดมา และ
คิดใหครบตลอด   

วิสัชนา: คือมีหลักใหญ ท่ีเปนระบบรวม แลวจากระบบใหญน้ัน ก็ไปแจกแจง
แยกแยะยอยขยายออกไป  

แตท้ังน้ีจะตองมองเห็นตัวระบบรวมท้ังหมดเปนพื้นอยู สวนยอยทั้งหลายจึงจะ
ชัด เพราะฉะน้ัน หลักใหญจึงสําคัญ ไมใชอยูๆ ก็ไปจับฉวยเอาหลักยอยๆ แลวก็มองไม
เห็นตําแหนงแหงที่ของมัน และไมเห็นความสัมพันธระหวางกัน  

การที่เกิดเปนปญหาในยุคที่แลวมา ท่ีเรียกวายุคแยกส่วน ก็เพราะมองไมเห็น
ความสัมพันธในระบบ ก็เลยมาเนนกันวาตองมองใหเห็นองค์รวม แลวในองครวมน้ัน ก็
ตองใหคิดเป็นระบบ ดังที่เขาเนนกันในเร่ือง system thinking ซึ่งชวยในการมอง
อยางเปนระบบ  

การมองอยางเปนระบบ เม่ือพูดตามแนวพระพุทธศาสนา ก็คือ หลักความสัมพันธ
ระหวางส่ิงท้ังหลาย ซึ่งถาจะส่ือความหมายใหชัดเจนถูกตอง คําวาระบบนั้น ควร
เรียกวา “ระบบความสัมพันธ์” ไมใชเรียกวาระบบเฉยๆ เพราะวาองคประกอบตางๆ จะ
เปนองครวมขึ้นมาเฉยๆ ไมได และมันจะประสานกันเกิดสมดุลดํารงอยูดวยดีไมได ถา
มันไมมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง ฉะน้ันทานจึงเนนความสัมพันธที่ถูกตอง 

หมายความวา มีองครวมใหญ หรือจะเรียกวาระบบก็ได คือองครวมที่เปนระบบ 
และในระบบขององครวมน้ี องครวมทั้งหลายที่เปนสวนยอยก็สัมพันธซึ่งกันและกัน  

เม่ือองคยอยท้ังหลายสัมพันธกันดี สงทอดตอกัน เก้ือหนุนกัน มันก็เปนองครวม
ที่ดี คือองครวมท่ีเปนระบบ 

ตอนนี้เราไดจุดย้ําวา การมองอยางที่เรียกวาเปนองค์รวมนั้น ตองใหหยั่งลงไป
หาองค์ร่วม แลวก็เห็นความสัมพันธระหวางองครวม ในระบบที่เกิดเปนองครวมขึ้นน้ัน  

ถามองเห็นระบบความสัมพันธในองครวมนั้นไดทั่วตลอด การคิดอะไรตางๆ ก็
สําเร็จ  



 

๑๐๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

การคิดแบบอริยสัจ ก็อยูในระบบองค์รวมที่วาน้ี คือพระพุทธเจาทรงนําระบบองค
รวมท่ีประกอบดวยองค์ร่วมมาประสานกันน้ีต้ังเปนหลัก และทรงแจกแจงใหเห็น
ความสัมพันธเชิงเหตุปัจจัย แลวทรงแสดงไวใหเปนหลักการในการแกปญหา   

เราตองจับตัวหลักใหญใหไดกอน แลวคอยแยกออกไปสูหลักที่เปนขอปลีกยอย 
เม่ือเราไดหลักใหญแลว ธรรมท่ีเราเคยเรียนมาทั้งหลาย จะเปนอิทธิบาท ๔ เปนขันธ ๕ 
หรืออะไรก็ตาม เราก็มองไดชัดหมด วามันอยูในฐานะตําแหนงไหน และสัมพันธกัน
อยางไร เรียกวา “มองออก”  

มิฉะนั้น เราก็มองกระจัดกระจาย ขาดลอยจากกัน ปะติดปะตอไมได ไมเห็น
ตําแหนงแหงที่ ไมรูวาแตละสวนทําหนาท่ีอยางไร มันมาเชื่อมตอรวมเขาดวยกัน
อยางไร จึงเปนระบบท้ังหมด หรือเปนองครวมท้ังหมดท้ังส้ินนั้น 

ในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม ถาจัดระบบความสัมพันธระหวางองค
รวมหรือหนวยยอยทั้งหลายใหประสานสอดคลองไมได ความขัดแยงก็ไมจบ และ
เขาถึงความปรองดองสามัคคีไมได คือไดแค compromise ไปไมถึง harmony 

ถาจะแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหสังคมน้ันเปนองครวมที่ดี ก็ตองใชวิธี
แกปญหาที่เปนระบบองครวมดวย 

เปนอันวา ระบบใหญ คือระบบอริยสัจน้ีสําคัญมาก ตองต้ังไวกอนเปนหลักการ
ใหญ แลวจึงแตกขยายเปนขอปลีกยอยตอไป  

หลักการในการแกไขความขัดแยงใหเกิดสมานฉันท์ ในระดับที่เปนปฏิบัติการขอ
ยอยนั้นมีมากมาย พูดตามภาษาพระ เร่ิมต้ังแตพรหมวิหาร ๔ แลวก็สังคหวัตถุ ๔ ไป
จนถึงหลักสาราณียธรรม อปริหานิยธรรม แตในระดับนี้ ตองยกไปแจกแจงกันในโอกาส
อื่น เพราะพูดไปก็จะไมจบงายๆ 

รูจักอเมริกา ไมใชแคใชแคมีผลิตภัณฑเทคโนโลยีของเขา                                      
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของอเมริกัน 

ที่วามาเปนการพูดในระดับใจความสําคัญ เร่ืองอริยสัจเปนดานหลักการ สวนใน
ดานปฏิบัติการ แกนของเร่ืองท้ังหมดคือ ความมีปัญญาท่ัวทันชัดเจน และ มีเจตนาที่ดี  

เจตนาท่ีดี ก็คือความต้ังใจมุงไปที่เปาหมายวา เราจะชวยกันแกไขปญหาของ
สังคมประเทศชาติ  ตลอดถึง ท้ังโลก  และชวยกันพัฒนาสรางสรรคให มีความ
เจริญกาวหนาประสบความสําเร็จ ใหทุกคนไดประโยชน ทุกชีวิตมีความสุข  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๐๗

 

ในการทําอยางนี้ ก็อยามองแตตัวเองอยางเดียว ตองรูใหเทาทันโลกดวย 
เพราะวาเราไมสามารถอยูคนเดียว และส่ิงท่ีมาจากภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยท่ี
เปนองคประกอบใหญๆ ของโลก เชนประเทศมหาอํานาจ เม่ือมีอะไรเคล่ือนไหวก็จะ
สงผลกระทบตอเรามาก เราจะตองรูทัน เพราะฉะน้ัน การรูทันความเปนไปของโลก 
และรูทันความคิดจิตใจของเขา จึงเปนเร่ืองสําคัญ  

เวลานี้ เรารูจักแตวัตถุ เชนรูวาอเมริกามีรถยนต มีเคร่ืองบิน มีดาวเทียม มียาน
อวกาศ มีเทคโนโลยีตางๆ แต่ความคิดของเขา เราทันหรือเปล่า  

ถาเราจะเขาใจอเมริกา เราจะตองเขาถึงสติปญญาความคิดของเขา และลึกลง
ไปคือ เขาใจสภาพจิต รูถึงเจตจํานงที่อยูในใจ มองเห็นลักษณะนิสัยตางๆ ที่รวมกัน
เขาเปนอเมริกัน และก็ตองเขาใจใหชัด จึงจะไดความรูที่เปนองครวมอีกหนวยหนึ่ง ท่ี
จะมารวมเขาเปนโลกน้ี แลวจึงจะมองออกวา เม่ือมันมีผลกระทบตอประเทศไทย เรา
จะรับมือกับเขาอยางไร  

แตเร่ิมตนฐานแรก เรามีสิ่งหน่ึงท่ีแนใจ คือเรามีเจตนาดี มุงเพ่ือสรางสรรคสันติ
สุขของโลก เราจะทําการตางๆ เพ่ือแกปญหาต้ังแตชีวิตสังคมประเทศชาติ จนถึงโลก
ทั้งหมด เจตนาดีนี้ต้ังขึ้นมาและรักษาไวเปนแกน แลวเราก็เอาปญญามาแกปญหา  

ถาเจตนาของเราดีแลว และเราพัฒนาปัญญาไดผล เราก็จะไปถึงจุดท่ีแกปญหาได  
แตทั้งนี้เราก็อยามัวแตหวัง เราตองมองตามความเปนจริงโดยไมเล็งผลเลิศ

เกินไปถึงกับคิดวาในโลกนี้เขาจะหวังสันติภาพกันจริงแท เราตองระวังระไวดวยวา 
พวกท่ีบอกวาเขาคิดแกปญหาโลกนั้น เขามีความจริงใจแคไหน  

เวลาน้ี คําวา “ธุรกิจ” คําวา “จิตวิทยา” คําวา “การเมือง” ลวนแตส่ือ
ความหมายวาเปนเลหกล ไมจริงใจไปเสียทั้งน้ัน จึงเปนปญหาที่ตองแกดวยปญญา 
บนฐานแหงเจตนาท่ีมีเมตตาอยางจริงใจทั้งสิ้น  

ฉะน้ัน เราจะตองต้ังใจวางเจตนาของเราใหดีเสียกอน แลวเราก็พัฒนาปญญา 
และใชปญญาไป ไมทอใจท่ีจะแกปญหาใหได   

เม่ือมีเจตนาท่ีดี มีจุดมุงหมายท่ีเปนกุศล เปนความดีงาม ก็อนุโมทนาในประการ
ที่หนึ่งไดแลว  

ตอจากน้ันก็ใหมีสามัคคี รวมมือรวมใจกัน แลวปฏิบัติตามวิธีการท่ีถูกตอง พรอม
ทั้งพัฒนาองคประกอบสําคัญตางๆ โดยเฉพาะปญญาขึ้นมาเปนตัวนํา เพื่อดําเนินการ
ตางๆ ใหเปนไปตามหลักการท่ีเรารู-เห็น-เขาใจ ที่จะสนองเจตนาท่ีมุงไปสูจุดหมายน้ัน  



 

๑๐๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

หวังวา หลักการและวิธีการน้ี เม่ือเราชัดแลว จะสามารถทําใหบรรลุจุดหมายแหง
การแกปญหาของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก ใหโลกนี้กาวไปใน    
อารยธรรมที่ถูกตอง ซึ่งเปนภารกิจที่เราจะตองทํามากมาย  

แมกระทั่งจะตองปรับแกอารยธรรม ใหเปน อารยธรรมที่แท้และยั่งยืน ซึ่งจะทําให
เกิดสันติสุขอยางแทจริง  

ปุจฉา:   การท่ีถามมานี้ เพราะวาจะตองขยับขยายไปทําอะไรใหมากขึ้นกวาเดิมสัก
หนอย จะไดเปนกลไกสวนหน่ึงในการแกปญหาความขัดแยงที่มีสารพัด 

วิสัชนา:  ตอนนี้ ความขัดแยงกันมีมากมาย เพราะเราสะสมส่ิงท่ีลวนแตเปนเหตุ
ปจจัยแหงความขัดแยงท้ังน้ันเลย และยังกาวเขาไปในระบบแข่งขัน-แย่งชิงกันดวย  

เพราะฉะน้ัน ตอนนี้เราจะตองมาเร่ิมกันใหม และการเร่ิมนั้น ก็เปนการกู เรียกวา
กูใหพนวิกฤติ และร้ือฟนสิ่งท่ีดีงามขึ้นมา  

ทุกอยางจะสําเร็จ ก็ตองมี ๒ อยาง คือ  เจตนาต้องดี  และ  ปัญญาต้องชัดเจน
ทั่วทัน  

ถาทําอะไรโดยไมรู ถึงจะมีเจตนาดี ก็ไปไมรอด มีแตเปนเหย่ือเขา  

คนมีความต้ังใจดี เจตนาดี ถาเอาแตเมตตา ไมพัฒนาปญญา จริงอยู บางคร้ัง
เอาชนะใจเขาไดดวยความรักและความดี แตในหลายกรณี ก็โดนเขาหลอก หรือถูก
กําจัด หรือบางทีกวาเขาจะเขาใจและเห็นใจ ก็สายไปเสียแลว แทนที่จะเปนความ
เจริญ ก็กลายเปนความเส่ือม  

ความผิดพลาดมากมายเกิดจากความรูไมทัน ไมเทาถึง แคเล้ียงลูก คนท่ีเอาแต
รักอยางเดียว ไมใชปญญา กลับพาใหลูกเสียไป ก็มีตัวอยางใหเห็นกันอยู (มากมาย) 

เพราะฉะน้ัน ตองเนนย้ําใหมีเจตนาดี ท่ีเปนความจริงใจ โดยปรารถนาดี
ประกอบดวยเมตตาเปนตน และมีปญญารูเขาใจเร่ืองราวทุกอยางเทาทัน มองใหถึงตัว
แทอยางถวนทั่ว และแทงตลอดเหตุปจจัยอยางแจมชัด สองตัวนี้ตองใชและไปดวยกัน
ทั้งนั้น ทุกกรณี  

เม่ือมีสองตัวนี้ ก็คอยๆ แกปญหาไป ในระหวางน้ี เราจะเจอปญหาทยอยเขามา
หลากหลายมากมาย  



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๐๙

 

ปัญญา จะเปนตัวที่มาชวยใหเราจับปญหาตรงจุด หย่ังถึงเหตุปจจัย จัดวางวิธี
ปฏิบัติที่จะใหแกปญหาไดดวยดี และ เจตนา ก็จะทําใหเราไมเขวออกไปจากจุดหมาย
ที่แทและจากทางของการแกปญหา 

เวรระงับดวยการไมจองเวร น้ันจริงแท                                             
แตตองศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร 

พระพุทธศาสนานี้ คนที่ศึกษารูกันดีวา เปนหลักการท่ีสอนใหเวนการเบียดเบียน
กันโดยส้ินเชิง ถึงขั้นที่วา ไม่มีการจงใจฆ่า ที่ไม่บาป จนไมมีขอที่จะนําไปใชอางในการ
รุกรานทํารายกัน  

การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงมาพรอมกับคําสอนใหเลิกการแบงแยก และ
การเบียดเบียน โดยเฉพาะสอนใหเลิกถือชั้นวรรณะ และเลิกการบูชายัญ สอนให
แกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอย่างสากล (หรือจะเรียกวาแบบอหิงสา หรือ
แบบ nonviolence ก็แลวแต)  

ดังที่พวกฝร่ังก็รูเร่ืองน้ีกันดีพอสมควร ถึงกับถือวาพระพุทธศาสนาเปนที่มาของ
ขบวนการสันตินิยม (pacifism) ที่แทรายแรกของโลก (Encyclopaedia Britannica, 
“Pacifism”)  

แตพระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักวา การท่ีจะใชเมตตา-กรุณา หรืออหิงสา 
มาแกปญหาใหสําเร็จนั้น ไมใชเร่ืองงายๆ  

เรามีเมตตา-กรุณา รักคนอ่ืน ไมเบียดเบียนใคร ถาพบกันหรืออยูกับคนท่ีเปน
ปกติ ไมมีเปาหมายท่ีอยูในเจตนาพิเศษออกไป ก็จะมีสันติสุขโดยงาย  

แตถาไปเจอกับคนท่ีมีเจตนาแฝงเรน เชน เขามุงหาผลประโยชน หรือแสวง
อํานาจ ความรักดวยเมตตากรุณา ก็อาจจะไมพอ บางทีคนที่เมตตา ก็กลายเปนเหย่ือ
เขาไป  

ยิ่งถามูลเหตุของปญหาถึงขั้นเปนทิฐิ เชน เปนลัทธิความเชื่อดวยแลว การ
แกปญหาของเรา แมจะเร่ิมดวยเมตตา-กรุณา และวิธีอหิงสาก็จริง แตจะสําเร็จได ตอง
ใชปญญาความสามารถอยางพิเศษจริงๆ  

หลักการ ก็คือ คนที่จะชนะศัตรูได้ ย่อมต้องมีกําลังเก่งกล้าสามารถกว่าศัตรู  



 

๑๑๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

แตคนที่จะชนะศัตรู ท่ี มุงราย  ดวยวิธีการไมทํารายนั้น  จะตองมีปญญา
ความสามารถยิ่งกวาคนท่ีชนะศัตรูดวยกําลังน้ันอีกมากมาย ไมใชเร่ืองงายๆ  

วรรณคดีพุทธศาสนา เชน ชาดก อยางมโหสถชาดก จึงไดสอนและแสดง
ตัวอยางใหเห็นวา เม่ือมีคนพวกอื่นต้ังตัวเปนศัตรู ยกมาฆาฟนทําราย ฝายธรรมิกชน
ตองใชปญญาความสามารถท่ีเหนือกวามากมายในการเอาชนะคนพวกน้ัน โดยไมใช
วิธีทํารายตอบ และทําใหพวกศัตรูน้ันตองยอมสยบ และกลายเปนมิตรในที่สุด  

ทานเตือนไวใหไมประมาทเสมอวา ธรรมวิชัยน้ัน ยากกว่า สังคามวิชัยมากนัก  

สังคามวิชัยน้ันเปนเร่ืองธรรมดา เม่ือมีกําลังเหนือกวา ก็มีหวังชนะ แตผูท่ีชนะได
ดวยธรรมวิชัยน้ัน ตองยอดคนจริงๆ  

ชาวพุทธชอบยกคําพระมาอางวา “เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร” หรือ “เวรระงับ
ด้วยการไม่จองเวร” แตมักหยุดแคนั้น ไมศึกษาตอไปวาทานสอนวาเราจะตองพัฒนา
ปญญาความสามารถอยางไร และเทาไร คนรายจึงจะไมกอเวรท่ีจะทํารายเราและ
ทําลายโลกใหยอยยับ และเราจึงจะสามารถทําใหคนรายยอม และเกิดมีสันติสุขได โดย
ที่เราไมตองจองเวร 

พูดงายๆ วา เรามักเอาแคเวรไมระงับดวยการจองเวร แตไมศึกษาวา ทําอยางไร
จึงจะสามารถระงับเวรดวยการไมตองใหมีการจองเวร หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา ในเม่ือ
เวรไมระงับดวยการจองเวร เราจะระงับเวรน้ันดวยการไมจองเวรไดอยางไร 

ไม่ใช่กลายเป็นว่า เวรระงับด้วยการไม่จองเวร เพราะว่าเราทั้งหลายถูกเขาทําลาย
หายสูญไปแล้ว จึงไม่มีใครที่จะมาทําการจองเวร 

จึงตองยํ้าท่ีวา นอกจากมีเจตนาดี ท่ีกอปรดวยเมตตากรุณาแลว ตองมีปัญญา ท่ี
จะจัดการแกไขปญหาใหสําเร็จตามเจตนาน้ันดวย 

ปุจฉา:  คําวา “ปญญา” น้ีบางทีก็ใชในดานอื่นๆ เชนทางวิทยาศาสตรก็มีอยู แตถา
ไมมีหลักธรรมมากํากับ ก็จับไมถูกวาจะเร่ิมตนอยางไร ก็เดินหนาถอยหลังอยูน่ันแหละ 

วิสัชนา:  ปญญาทางวิทยาศาสตร เขาเรียกวาปัญญาเส่ียงๆ ที่วาเส่ียงในท่ีนี้ ไมใชคํา
วาเส่ียงภัย แตหมายความวา แตกเปนเส่ียงๆ คือแยกสวนกระจัดกระจายออกไป แต
เพราะแยกเปนเส่ียงๆ น่ีแหละ มันก็เลยเสี่ยงภัยอันตรายดวย  

ในท่ีสุดก็เลยกลายเปน ๒ เสี่ยง คือ ท้ังแยกเปนเส่ียงๆ และเส่ียงภัยอันตรายดวย 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๑๑

 

ที่จริง ปญญาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เองไมคอยเปนปญหา เพราะเปนการหา
ความรูในธรรมชาติกาวไปเร่ือยๆ แตมันมาเกิดปมปญหาขึ้นตอนท่ีวาไมบริสุทธิ์จริง 
โดยท่ีมักมุงไปในทิศทางของเจตนาท่ีจะสนองความตองการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ซึ่งโยงไปหาเร่ืองสังคมและส่ิงแวดลอม ในแงสนองความตองการของมนุษยที่ซับซอน 
เลยพลอยกลายเปนปจจัยกอปญหา แมแตโยงมาถึงเร่ืองความขัดแยงนี้ดวย 

คนไทยมีคุณสมบัติพิเศษท่ีนาสังเกตนาศึกษา                                             
ในทางของการแกปญหาความขัดแยงในโลก 

ปญญาที่ใชในการแกปญหา ก็ใชตามระบบอริยสัจที่พูดมาแลว แตมีขอควรย้ําไว
วา ปญญาท่ีใชอยางสําคัญมาก คือในการเขาถึงเหตุปจจัยของปญหาท่ีเรียกวา 
“สมุทัย” และจัดการสลายเหตุปจจัยนั้น  

เหตุปจจัยของปญหาความขัดแยงในแตละเร่ืองแตละกรณี อาจจะซับซอน เปน
เร่ืองปลีกยอย แตเม่ือพูดอยางกวางๆ ครอบคลุม ก็หนีไมพนตัวการใหญ ๓ อยาง ท่ี
จะตองรูไว  

นี่ก็คือวา จะแกเหตุปจจัยปลีกยอยจําเพาะขอไหนเทาใดก็ตาม จะตองแกใหถึง 
๓ ขอน้ีดวย คือ ปมก่อปัญหา ๓ อยาง ไดแก 

๑. ความใฝแสวงหาผลประโยชน เห็นแกการเสพบริโภคบํารุงบําเรอ เรียกวา 
ตัณหา 

๒. ความทะยานแสวงอํานาจ ตองการความยิ่งใหญ ปรารถนาจะครอบงําผูอื่น 
เรียกวา มานะ 

๓. การยึดติดในความเชื่อ ถือร้ันในลัทธินิยมอุดมการณ ที่ไมเปดกวางรับฟงใคร 
และกอทัศนคติแบบแบงแยก เรียกวา ทิฏฐิ 

ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ตลอดจนสงครามระหวางประเทศ 
ระหวางคาย ระหวางเผาชน ชาติพันธุ ระหวางศาสนา ที่มีมาตลอดประวัติศาสตร มีจุด
กอปมอยูที่ ๓ อยางน้ี  

ไมวาจะแกไขเหตุปจจัยปลีกยอยอะไรก็ตาม ตองคอยมอง คอยตรวจสอบ และ
แกไขตัวการใหญ ๓ อยางน้ี ไมใหเขามาครอบงํา  



 

๑๑๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ถาไมมีตัวการใหญ ๓ อยางนี้ การแกไขกําจัดเหตุปจจัยปลีกยอยอื่นๆ ก็ใช
วิธีการท่ีพูดมาแลว กําจัดปญหาไดงายขึ้น แตถาปม ๓ อยางน้ียังอยู ความขัดแยงจะ
ยืดเยื้อ ไมจบไดจริง 

ปมกอปญหาความขัดแยงแบงแยกอีกระดับหน่ึง ซึ่งตองแกไขและระวังไมให
ครอบงําคน ไดแกความใจแคบ หรือความหวงแหนกีดกั้นกัน ท่ีเรียกวา มัจฉริยะ ๕ 
อยาง คือ 

๑. ความหวงแหนกีดกั้นที่อยูอาศัย เกี่ยวกับเร่ืองประเทศ ทองถิ่น ดินแดน 
๒. ความหวงแหนกีดกั้นพวกเหลา เก่ียวกับเร่ืองพรรคพวก พงศเผา เหลากอ หรือ

ชาติพันธุ เชน ethnic groups และ religious groups ตางๆ 
๓. ความหวงแหนกีดกั้นลาภผล  เกี่ยวกับเ ร่ืองลาภ  ทรัพยสมบั ติ  และ

ผลประโยชนตางๆ  
๔. ความหวงแหนกีดก้ันชั้นวรรณะ เก่ียวกับเร่ืองชนชั้น สีผิว ผิวพรรณ จําพวก 

class, caste ตลอดจน colour 
๕. ความหวงแหนกีดกั้นภูมิธรรมภูมิปญญา ในเร่ืองของวิทยาการ ความรู คุณ

พิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความกาวหนาทางภูมิธรรม ภูมิปญญา และความสําเร็จตางๆ 

ตองใจกวางยอมรับความจริงวา ความขัดแยงตางๆ จะแกไขไดจริง คนตองสลัด
ความใจแคบหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางนี้ออกไปใหได  

ถายังแก ๕ อยางนี้ไมได ความขัดแยงในสังคมมนุษย หรือในโลกมนุษย ไมจบ
แนนอน  

การแกปญหาขั้นเด็ดขาดไดผลจริง หรือรับรองผลไดแบบน้ี ตองถามวา คนจะสู
ไหม ถาไมเอา ก็ตองอยูในโลกแหงความขัดแยงตอไป ไมจบ 

ขอใหกวาดสายตามองออกไปในโลก จะเห็นวาปมปญหาท่ีวามา ๒ ชุดน้ี 
ครอบงําสังคมมนุษยท่ัวไปหมดจริงหรือไม และความขัดแยง กรณีพิพาท และสงคราม
ที่เกิดท่ีโนนที่นี่ มาจากปมเหตุปจจัยเหลานี้ท้ังน้ัน ใชหรือไม 

ในเร่ืองน้ี น่าจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า ในเวลาที่ผ่านมา เม่ือเทียบกับประเทศท่ัวไปในโลก 
สังคมไทยนี้มีความสําเร็จมากที่สุด ในการที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างประสาน
กลมกลืน มีความขัดแย้งน้อยท่ีสุด คนไทยปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนพวกอ่ืนได้ง่าย อยู่กับใครๆ ได้ดี 
เผื่อแผ่ ใจกว้าง คงห่างมัจฉริยะ ๕ ไปได้มาก เป็นข้อที่คนไทยมีสิทธิภูมิใจโดยชอบธรรม 



 
 
สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา   

            

๑๑๓

 

แตก็จะตองเขาใจดวยวา ในยุคอดีตนั้น สังคมอยูในภาวะที่สามารถต้ังรับคน
นอก ด้วยเมตตา ก็เพียงพอ   

แตตอนี้ไป สถานการณไดเปล่ียนไปแลว คนไทยจะรักษาเอกลักษณที่ดีนี้ไวได 
จะตองกาวไปสูขั้นสามารถจัดสรรสังคม ด้วยปัญญา บนฐานแหงเมตตาไมตรี คือ ตอง
พัฒนาปญญาใหมาก จะอาศัยเมตตาอยางเดียวไมพอแลว 

ดังไดวาแลว มีเจตนาดีเปนฐานประกันไว แตในวิธีการจะปฏิบัติอยางไรใหลุถึง
จุดหมาย จะตองทําดวยปญญา วาดวยขั้นตอนใหถึงความพรอม และการจัดการเหตุ
ปจจัยที่จะใหลงตัวดวยดีอยางไร เปนตน  

มิใชวาทําไปๆ กลายเปนเกิดผลรายใหมๆ แทรกซอนขึ้นมา ทําปญหาใหยุงยาก
สับสนยิ่งขึ้น เร่ืองอยางน้ีไมงาย แตเจตนาต้ังไวใหแนชัดอยางที่วา  

เร่ืองสลายความขัดแยง ก็ขอใหนําวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทยมา
ศึกษา และใชเปนคติดวย 

ถาคนไทยหันมาใฝรูใฝคิด และเพียรพยายามสืบสานวัฒนธรรมและสรางสรรค
สังคมไทยในแงน้ี นอกจากชีวิตและสังคมจะดีงามเจริญกาวหนาแลว ปญหาความ
ขัดแยงปลีกยอยลงมา เชน ระหวางบุคคล และกลุมพวก ก็จะพลอยลดนอยลงไปดวย 

ก็ขออวยชัยใหพรแก ทุกทาน  ในโอกาสปใหม  ขอให เ พ่ิมกํา ลัง  จะได มี
ความสามารถที่จะแกปญหาไดดีย่ิงขึ้น และพรอมใจกันเดินหนาตอไป ใหปใหม 
๒๕๔๖ ที่จะมา เปนเวลาแหงการเดินหนา ไมใชถอย  

ป ๒๕๔๖ ตองกาวหนาไปในการแกปญหา และสรางสรรคสิ่งดีงาม 

สังคมไทยจะต้องเดินหน้า และไปช่วยโลกด้วย เพราะเวลาน้ีโลกประสบปญหา
มาก ไมมีใครแกได ไมวาจะเปนมหาอํานาจ หรือเปนประเทศที่พัฒนาขนาดไหน  

ประเทศไทย ถาเกงจริง นอกจากตองสามารถแกปญหาของตัวเองแลว จะตอง
ไปรวมแกปญหาของโลก หรือนําโลกในการแกปญหาดวย และเม่ือไรไทยเกงขนาดนั้น 
จึงจะนาอนุโมทนา  

ขอจบเพียงเทานี้ 



 

ภาวะผูนํา∗ 
อารัมภ 

ขอเจริญพร  ทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี  
 ทานคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 พรอมทั้งทานผูมีเกียรติผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  

วันน้ี อาตมภาพขอรวมแสดงมุทิตาจิต แกชาวคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ในโอกาสคลายวันสถาปนา และขออํานวยพรแกทานศาสตราจารย 
นายแพทย อารี วัลยะเสวี ในฐานะที่ทานเปนผูกอต้ังคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีนี้  

พรอมกันนั้นก็ขออนุโมทนาทานผูจัดงานคร้ังน้ี ที่ไดแสดงความมีนํ้าใจ อัน
ประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรม ระลึกถึงคุณความดีของทานผูริเร่ิมกอต้ังคณะขึ้น 
และไดปูพ้ืนฐานใหคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดมีความเจริญงอกงาม
สืบมาจนบัดน้ี โดยไดอาศัยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรวมมือรวมแรงกันของทุก
ทานสืบตอกันมา  

เปนที่นาอนุโมทนาที่ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคมไทยเปนอยางมาก ในดานบริการการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ชวยให
ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศชาติและสังคม  

วันนี้ ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดอาราธนาอาตมภาพใหพูด
เร่ือง “ภาวะผูนํา”  
                                                                                                     
∗ ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี คร้ังที่ ๑๑ เร่ือง ภาวะผูนํา บรรยายโดย พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)      
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



 

ภาวะผู้นาํ 

 
 

มีคาถาพุทธภาษิตแห่งหนึ่ง แสดงความไว้ว่า 

เม่ือฝูงโคว่ายข้ามน้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน เพราะ
มีผู้นําที่ไปคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันน้ัน บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หาก
บุคคลผู้น้ันประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซํ้าเสียหาย 
แว่นแคว้นทั้งหมด ก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม 

เม่ือฝูงโคว่ายข้ามนํ้า ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดท้ังฝูงน้ันก็ไปตรงตามกัน 
เพราะมีผู้นําที่ไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันน้ัน บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็น
ใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดําเนิน
ตาม ท้ังแว่นแคว้นก็จะอยู่เปน็สุข หากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม  (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘) 

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของผูนํา ตอความอยูรอด สวัสดิภาพ และ
สันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด 

ในที่นี้ ทานขอใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํา” ก็มาดูกันวา ภาวะผูนําเปนอยางไร จะมี
ขึ้นได และจะสัมฤทธิ์ผลอยางไร 

ผูนํา มีความหมายอยางไร 
ภาวะผูนําน้ัน พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ ความเปนผูนํานั่นเอง  

คนเราน้ันมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปนสังคม แตที่เราพูดวาอยู
รวมกันน้ัน ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวา ตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแค
เพียงภายนอก สวนขางในน้ันคอนขางกระจัดกระจาย  

ที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิต
ตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิด ตางความตองการ ตางความรูความสามารถ 
ตางระดับของการพัฒนา เปนตน  



 

๑๑๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เม่ือมีความแตกตางและกระจัดกระจายอยางน้ี ก็มีปญหาวา ทําอยางไรจะใหคน
ทั้งหลายมาประสานกัน ทําการทํางานตางๆ ไปดวยกันได และพากันไปดวยดี ใหผาน
พนภัยอันตรายอุปสรรคขอติดขัดทั้งหลาย ดําเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือ
ความสําเร็จท่ีเปนจุดหมาย 

ที่วาน้ีก็หมายความวา เราตองการเคร่ืองมือหรือส่ือที่จะมาชวยประสานใหคน
ทั้งหลายรวมกันหรือรวมกัน ท้ังรวมกันอยู และรวมกันทํา เพ่ือจะใหอยูกันดวยดี และ
ทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมาย ประสบความสําเร็จ  

เม่ือพูดอยางน้ี ก็มีคําตอบงายๆ วาเรา “ต้องการผู้นํา” น่ันเอง และเม่ือพูดตาม
สภาพของสังคมมนุษยอยางนี้ ก็จะไดความหมายของ “ผู้นํา” วา คือ บุคคลที่จะมา
ประสานช่วยให้คนท้ังหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือทําการร่วมกันก็
ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายท่ีดีงาม  

ที่วาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวา ไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิ
ภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและเปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายท่ีดี
งาม ซึ่งขอเติมอีกหนอยวา “โดยถูกต้องตามธรรม”  

ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาใหบรรลุจุดหมายท่ีเรา
ตองการก็แลวกัน จุดหมายนั้น ถาไมดีงาม และไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะ
ไมใชประโยชนสุขท่ีแทจริงซึ่งม่ันคงยั่งยืน แมวาจุดหมายน้ันตามปกติเรายอมตองการ
สิ่งที่เปนประโยชนสุข แตประโยชนสุขที่แท ก็คือสิ่งที่เปนธรรม หมายความวา เปน
ความจริง ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม 

เหมือนอยางวา ถาเปนผูนําคือหัวหนาโจร นําหมูโจรไปปลนสําเร็จ ไดส่ิงท่ีดีท่ีเปน
ประโยชนมา อยางน้ีก็ไมถูกตองตามธรรม เพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก 
หรือพาพวกไปทําส่ิงที่เปนอบายมุขไดสําเร็จ พวกที่ไปดวยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนาน
บันเทิงใจ และคนอื่นก็ดูเหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดีแกชีวิตของตัวเอง
เลย ก็ไมเปนภาวะผูนําท่ีกําลังพูดถึงน้ี เพราะฉะนั้น จะตองถูกตองตามธรรมดวย  

โดยนัยน้ี ภาวะผู้นํา ก็คือ คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม 
ดังท่ีกล่าวข้างต้นน้ัน  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๑๗

 

เม่ือพูดถึงผูนําอยางน้ี จะเห็นวา มีองคประกอบหลายอยางในความเปนผูนํา 
หมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลายดาน แยกไปตามส่ิงที่ผูนําจะตอง
เกี่ยวของ คือ ผูนําจะตองมีความสามารถในการท่ีจะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้นทุกอยางใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ  

๑. ตัวผู้นํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเร่ิมและเปนแกนกลางไว 
๒. ผู้ตาม โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตาม หรือเราอาจจะไมเรียกวา ผูตาม 

ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยมใชคําวา ผูตาม เราอาจจะใชคําวา “ผู้ร่วมไปด้วย” 

๓. จุดหมาย โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับจุดหมาย เชนจะตองมีความชัดเจน 
เขาใจถองแทและแนวแนในจุดหมาย เปนตน 

๔. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับหลักการและวิธีการท่ีจะ
ทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย  

๕. ส่ิงที่จะทํา โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับส่ิงที่จะทํา 

๖. สถานการณ์ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือสิ่งที่จะ
ประสบ  ซึ่งอยูภายนอก  วาทําอยางไรจะผานไปไดดวยดี  ในทามกลางสังคม 
สิ่งแวดลอม หรือส่ิงที่ประสบ เชน ปญหา เปนตน 

นี่คือองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับผูนําท่ีจะตองพัฒนาตนเองใหมี
คุณสมบัติ ที่จะทําใหเปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี  

ในเวลาที่จํากัดน้ี อาตมภาพคงไมสามารถพูดไดครบทุกอยาง แตขอสําคัญจะ
เห็นไดวา เม่ือเปนผูนํา ก็มีผูท่ีรวมไปดวย หรือวา เพราะมีผูรวมไปดวย จึงเปนผูนําได  

ฉะนั้น คุณสมบัติท่ีสําคัญมาก ก็คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ตัวผูนําเอง กับผูท่ีรวมไปดวยน้ัน ซึ่งตองถือเปนหลักใหญ เราอาจจะพูดเนนที่ขอน้ี สวน
คุณสมบัติขออื่นจะพูดประกอบไปก็ได  

ผูนําสูงสุด นําเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย 
ทีนี้  กอนจะไปดูคุณสมบัติตางๆ  ลองไปดูที่พระพุทธเจากอน  เพราะวา

พระพุทธเจาน้ันทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ นายก และ “วินายโก” หรือ วินายก 
ไวพจนอยางหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจาก็คือ นายก ซึ่งแปลวา “ผู้นํา”  



 

๑๑๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ปจจุบัน เรานําคํานี้มาใชเรียกผูนํา เชน นายกรัฐมนตรี ตรงกับคําศัพทที่นิยม
เรียกพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปน นายก และเปน วินายก 

พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนํา หรือนายกน้ัน ทรงมีคุณสมบัติอยางไร เร่ือง
นี้ไมอาจบรรยายไดโดยละเอียด แตจะพูดถึงลักษณะเดนๆ ท่ีพระพุทธองคตรัสไวเอง 

ประการแรก ในท่ีแหงหนึ่ง พระพุทธองคตรัสวา  

เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร     
สัตว์ท้ังหลายจะพ้นไปได้จากทุกข์ทั้งปวง  
พุทธพจนน้ีเปนขอที่แสดงความเปนผูนํา แตไมมีคําวา “ผู้นํา” อยูในคําตรัสนี้ พึง

เขาใจวา ความเป็นกัลยาณมิตรน่ีแหละ คือลักษณะสําคัญที่เดนของความเปนผูนํา  

จุดเดน หรือสาระสําคัญของพุทธพจนน้ีอยูท่ีวา ผู้นําน้ันเป็นผู้ทําเพื่อประโยชน์แก่เขา 
โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา ก็คือ เพื่อประโยชนแกสรรพสัตว หรือมนุษยชาติท้ังปวง  

ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนํานั้น เปนผูที่ต้ังใจทําเพื่อประโยชนแกหมูชน แก
ญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพ่ือนรวมชาติ เพ่ือนรวมสังคม หรือแกองคกรน้ันๆ (แต
องคกรตางๆ ที่มีขึ้น ก็เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ แกเพ่ือนมนุษย แกสังคมนั่นเอง) 
เพราะฉะน้ัน หลักสําคัญก็คือ เปนกัลยาณมิตร ในสาระวา “ทําเพื่อประโยชน์แก่เขา”  

ประการที่ ๒ ความเปนผูนําของพระพุทธเจานั้น แสดงออกในลักษณะอีกอยาง
หน่ึงวา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง ทรงเป็นผู้รู้ทาง และทรงบอกทางให้  

ทางน้ันเพ่ืออะไร ก็เพื่อไปสูจุดหมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถท่ี
จะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได เพราะวาคนท้ังหลายตองการไปใหถึงจุดหมายนั้น แต
เขาไมรูทาง ไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางท่ีไปสูจุดหมาย แลวก็มาชวย
บอกกลาว ชี้นํา หรือบอกทางให เปนเหมือนมัคคุเทศก ทําใหผูคนอื่นสามารถรวม
เดินทางหรือโดยสารไป  

คนอื่นที่เราเรียกวาผู้ตามนั้น ทานใชคําวา “ผู้มาร่วมสมทบ” หรือ “ตามมา
สมทบ” เดินทางไปสูจุดหมาย  

ทั้งน้ีหมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทางท่ีจะดําเนินไปสู
จุดหมายน้ัน ขอนี้ก็เปนลักษณะใหญที่สําคัญ  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๑๙

 

ประการต่อไป พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหนึ่งแหงความเปนผูนํา ซึ่ง
แสดงออกในคําตรัสเปนบางครั้ง คือ พระพุทธเจาทรงเปนผูท่ีชวยใหคนทั้งหลายได
ศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเอง จนกระท่ังเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือ
ปญหาไปถึงจุดหมายได  

ขอนี้หมายความวา ผู้นําไม่ได้มาหยิบยื่นอะไรให้แก่ผู้อ่ืนโดยตรง แต่มาช่วยให้
คนอื่นได้ฝึกตน ได้เรียนรู้ จนเขาสามารถพ่ึงตนเองได้ และช่วยตนเองให้พ้นปัญหา
ไป หรือทําได้สําเร็จบรรลุจุดหมาย 

ผูนํา มาประสานใหพากันไป 
เม่ือพูดถึงพระพุทธเจาพอใหเห็นแนวกวางๆ อยางนี้แลว ก็ลองมาดูคุณสมบัติ

ของผูนํา หรือท่ีเราเรียกวา “ภาวะผู้นํา” นั้น  
ดังไดกลาวแลววา คุณสมบัติของผูนํานั้น สัมพันธกับองคประกอบตางๆ ในการ

นํา ซึ่งมีประมาณ ๖ อยางดวยกัน  
ในท่ีนี้ จะขามคุณสมบัติในตัวผูนําเองไปกอน โดยจะขอเนนในแงของคุณสมบัติ

ในความสัมพันธระหวางผูนํา กับผูท่ีรวมไปดวย เพราะขอนี้เปนองคประกอบสําคัญท่ี
แสดงถึงการนําอยางแทจริง  

ในตอนหลัง ถามีเวลา จึงจะบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวผูนําเอง โดยพูดเนนท่ี
ตัวของเขา  

ในความสัมพันธกับผูที่มารวมไปดวยน้ี ก็มีเร่ืองของการประสาน เพราะวาผูนํา
นั้นมีหนาที่ท่ีจะมาประสาน และไมใชมาประสานเฉยๆ แตมาประสานให้พากันไป โดย
เดินหนาหรือมุงหนาไปสูจุดหมายใหได  

ในการประสานตัวผูนําเขากับคนที่รวมไปดวยนั้น ก็รวมถึงการประสานคนกับคน 
คือ ประสานคนท่ีอยูดวยกันท้ังหมดน้ันใหเขากันและรวมกันไปได และการประสานคน
กับสิ่งท่ีจะทํา  

แตเร่ิมตน การประสานตัวผูนําเอง กับคนที่รวมไปดวย เปนสิ่งที่สําคัญมาก 
เรียกวาเปนแกนทีเดียว ถาไมมีคุณสมบัตินี้แลว ก็จะไมสามารถประสานอยางอื่นได  

ทีน้ี การประสานตัวของผูนํากับผูที่จะรวมไปดวยนี้ จะทําอยางไร ก็เร่ิมตนดวย
การท่ีตนเองจะตองมีคุณความดี มีความรู ความสามารถ เปนตน อยางเพียงพอ จน
เรียกไดวาเปนแบบอยาง ซึ่งทําใหเขาเกิดศรัทธา  



 

๑๒๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ศรัทธา นี้ หมายความวา ความมั่นใจ คือ ความม่ันใจในตัวผู้นํา ท่ีเชื่อว่าท่านผู้น้ีจะ
สามารถแก้ปัญหา นําพาพวกเราไปได้ ให้ถึงจุดหมาย ซ่ึงทําให้พอใจ เต็มใจ และอยากจะร่วม
ไปด้วย 

ถามีความม่ันใจน้ี คือเกิดศรัทธาข้ึนมาแลว ศรัทธานั้นก็จะเปนเคร่ืองนําเอาผูท่ีจะ
รวมไปดวยเขามาประสานกับตัวผูนํา คือเขาพรอมท่ีจะรับฟง และแมแตเช่ือถือ เปนตน  

หมายความวา ศรัทธาเกิดขึ้น ก็ทําใหเขายกบุคคลนั้นเปนผูนํา คือ ผูนําไมตองไป
แสดงตัวกับเขาวาเปนผูนํา แตจะ เป็นผู้นํา โดยเขาอยากให้มานําเขาไป  

ถาเปนผูนําโดยเขาอยากใหนํา จะดีที่สุด หมายความวา เขามีศรัทธาอยาง
แทจริงท่ีจะรวมไปดวย เทากับเขารวมกันยกขึ้นเปนผูนํา นี่เปนประการท่ี ๑  

ขอตอไป นอกจากวาเขาจะศรัทธา มีความม่ันใจในตัวผูนําแลว ผู้นํา ก็จะทําให้เขา
เกิดความม่ันใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุนแหงความสามารถท่ีจะเอามาปรับมา
จัดเอามาพัฒนาใหสามารถทํากิจการงานน้ีใหสําเร็จ คือสามารถรวมไปดวยกันได (แต
ตองระวังอยาใหกลายเปนม่ันใจแบบลําพองตัววาเกงดีสมบูรณแลว)  

ขอน้ีก็สําคัญมากเหมือนกัน และถือวาเปนการประสานอยางหนึ่ง โดยมุงที่ตัว
เขาเอง ใหเขามีความม่ันใจในตนเองที่จะมารวมไปดวยกัน 

นอกจากนั้นก็คือ ช่วยให้เขาประสานกันเอง คือชักนําใหเกิดความสามัคคี พรอม
เพรียงกัน ท้ังประสานมือและประสานใจ หรือรวมมือรวมใจกัน  

ขอน้ีเปนเร่ืองใหญมากทีเดียว คือการท่ีวา ทําอยางไรจะใหคนท่ีอยูรวมกันใน
องคกรหนึ่งๆ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความพรอมเพรียง มีใจหน่ึงใจเดียวกัน รวม
จิตรวมความคิดรวมใจมุงสูจุดหมายอันเดียว น้ีเปนหลักใหญที่จะตองใชธรรมมากมาย  

ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวของกับการที่จะชวยใหคนมาประสานกันและไป
ดวยกันได มีมากมายเหลือเกิน ซึ่งถามีเวลาก็จะไดพูดขางหนา  

ประการตอไปก็คือ ประสานคนกับส่ิงที่จะทํา หรือ ประสานคนกับงาน  คือ นอกจาก
ใหเขามีความม่ันใจในตนเองแลว ก็ใหเขามีความม่ันใจในงานหรือในส่ิงที่ทําดวยวา สิ่งน้ี
ดีแน งานน้ีจะทําใหเกิดประโยชนสุขอยางท่ีมุงหมายอยางแทจริง ใหเขาเกิดความม่ันใจ
ในคุณคาและประโยชนของสิ่งที่จะทําหรืองานน้ัน จนเขาอยากจะทํา และเกิดความรัก
งาน เม่ือเขาเกิดความรักงานแลว ก็จะต้ังใจทํางาน  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๒๑

 

นอกจากความรักงานและต้ังใจทํางานแลว ก็ประสานความต้ังใจทํางานน้ันเขา
กับความมีกําลังใจในการทํางานดวย  คือให เ กิดกําลังใจ  ซึ่ งจะทําให มีความ
กระตือรือรน มีความต่ืนตัว ที่ทางพระเรียกวามีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉ่ือยชา  

ความจริง เม่ือรักงานแลว ก็ทําใหพรอมท่ีจะมีกําลังใจ แตบางที ถาไมหนุนขึ้นไป 
ก็อาจจะชักเหยาะแหยะลงไดเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จะตองใหมีพรอม ท้ังรักงาน ต้ังใจ
ทํางาน และมีกําลังใจเขมแข็งที่จะสูงาน บุกฝาไปขางหนา ไมยอทอ ไมทอถอย ไม
ทอแท  

อีกประการหนึ่ง ในการทํางาน ตลอดจนในการเปนอยูทั่วๆ ไป ผูนําน้ันมุงหวัง
ประโยชนสุขแกคนท่ีตนเขาไปเก่ียวของ หรือคนท่ีรวมไปดวยกันกับตน เพราะฉะน้ัน 
ผู้นํา จึงต้องพยายามให้คนที่มาร่วมงาน หรือร่วมอยู่ ได้พัฒนาตัวของเขาอยู่เสมอ  

ขอน้ีก็สําคัญมาก คือ ไมใชเพียงใหเขามาสละกําลังรวมทํางาน แตจะตองหา
วิธีการสงเสริมสนับสนุนเอ้ือโอกาสใหเขาพัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามขึ้น เชน
วา เกงขึ้น ดีขึ้น ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีชีวิตท่ีดีงาม บรรลุประโยชน
สุขที่แทจริงมากย่ิงขึ้น  

การพัฒนาตนเองของคน ก็จะมีผลตองานดวย โดยมาชวยใหเขาทํางานไดผลดี 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตท่ีแทไมใชแคนั้น จะตองไปใหถึงประโยชนสุขแหงชีวิตของเขา 
คือใหชีวิตของเขาก็ไดดวย ท้ังไดความดีงาม ไดความเจริญ ไดความสุข และไดพัฒนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป  

ฉะนั้น การเป็นผู้นํา จึงหมายถึงการมีสายตาที่มองท้ังท่ีงาน และมองทั้งที่คน ควบคู
กัน ซึ่งจะเขาหลักที่สําคัญตอไป  

ผูนํา ประสานคน ภายในดุลยภาพแหงธรรม 
จะขอรวบรัดพูดถึงหลักธรรมสําคัญ ท่ีชาวพุทธรูจักกันดี ซ่ึงผูนําแนนอนวา

จะตองมี แมจะรูจักกันเปนเร่ืองงายๆ พื้นๆ ก็ขาดไมไดท่ีจะตองพูดไวดวย และที่จริงก็
ไมใชวาจะเขาใจกันดีเทาไร หลักธรรมนั้นเรารูกันดีวา คือ “พรหมวิหาร ๔”  

พรหมวิหาร เปนธรรมสําหรับทุกคนท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ในฐานะเปน 
“พรหม” คือ ผู้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์และธํารงรักษาสังคมไว้  



 

๑๒๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

โดยเฉพาะสําหรับผูนําน้ัน แนนอนวาจะตองเปนแบบอยางท่ีจะตองมีพรหมวิหาร 
๔ ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเปนธรรมประจําใจของคนที่มีจิตใจย่ิงใหญ เปนผู
ประเสริฐ อันแสดงถึงความเปนบุคคลท่ีมีการศึกษา ไดพัฒนาตนแลว 

พรหมวิหาร ๔ ประการ เปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีจะตองใหมีอยูประจําในจิตใจ 
และ เป็นท่าทีของจิตใจท่ีจะทําให้แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง โดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง ๔ ที่เขาประสบ กลาวคือ 

๑. ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติ เรามี เมตตา คือ ความเปนมิตร ไมตรี ความมี
นํ้าใจปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข หมายถึงปรารถนาดีตอผูอ่ืน ท้ังแตละคนๆ ท่ีเรา
เก่ียวของ ขยายออกไปจนถึงปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือตอสังคมท้ังหมด ท่ัวท้ังโลก  

เมตตาน้ีเปนคุณธรรมพ้ืนใจประการแรกท่ีตองมี ซึ่งใชในยามปกติ คือเม่ือคนอ่ืน
อยูกันเปนปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนาดี คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญ
ใหแกเขาเร่ือยไป 

๒. ในสถานการณ์ที่เขาตกตํ่าเดือดร้อน เราก็มี กรุณา คือ ความพลอยรูสึกไหว
ตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหาของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้อง
ใหเขาพนจากความทุกขความเดือดรอนนั้น  

กรุณานี้ตางไปจากเมตตา คือ เมตตาใชในยามปกติ แตเม่ือเขาตกตํ่าลงไป
กลายเปนเดือดรอนเปนทุกข เราก็มีกรุณา ใฝใจชวยบําบัดทุกขให  

๓. ในสถานการณ์ที่เขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงามความสุขความสําเร็จ เรามี
มุทิตา หมายความวา เม่ือเขาเปลี่ยนไปในทางขึ้นสูง ไดดีมีสุข ทําส่ิงท่ีถูกตองดีงาม 
ประสบความสําเร็จ เราก็ยายไปเปนมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน 

ในวงการงานตลอดจนการเปนอยูทั่วไปนั้น เร่ืองที่สําคัญมากก็คือ  

• เม่ือคนมีปญหา มีทุกขเดือดรอน เชนเจ็บไขไดปวย หรือยากไรขาดแคลน ก็
ตองมี กรุณา ท่ีจะเอาใจใสแกปญหา  

• เม่ือมีคนประสบผลสําเร็จในการทําส่ิงดีงาม ทําใหอะไรตออะไรพัฒนา
กาวหนาไป ก็ตองมี มุทิตา ชวยสงเสริมสนับสนุน  

• แตในยามปกติ ก็ตองไมปลอยปละละเลย ตองเอาใจใสตอการท่ีจะใหเขาอยู
ดีมีสุข เชน มีสุขภาพดี อยูในวิถีทางของความสุขความเจริญ และการท่ีจะ
พัฒนาสืบตอไป คือ ตองมี เมตตา ปรารถนาดี เปนประจําอยูในใจ 



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๒๓

 

ถาปฏิบัติไดอยางน้ี ก็จะทําใหกิจการงานและประโยชนสุขท่ีมุงหมาย พรอมท่ีจะ
สําเร็จผลอยางแทจริง  

พรอมกันนั้น เม่ือปฏิบัติตามหลักการอยางน้ี คุณสมบัติอยางหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัว
ผูนํา คือ “ปิโย” แปลวา “ผูเปนท่ีรัก” กลาวคือผูรวมงานหรือผูรวมไปดวยกัน หรือจะ
เรียกผูตามก็แลวแต ก็จะมีความรัก มีความรูสึกสนิทสนม สบายใจตอผูนํานั้น เสริม
ความรูสึกอยากรวมไปดวยใหหนักแนนมากขึ้น ท้ังรวมใจ และรวมมือ  

อยางไรก็ตาม ปโย เทานั้นไมพอ ปโยนั้นไดมาจากเมตตา กรุณา มุทิตา แตยัง
ตองมีอีกขอหนึ่ง คือพรหมวิหารขอสุดทาย ไดแก 

๔. ในสถานการณ์ท่ีเขาทําผิดหลักหรือละเมิดธรรม เรามี อุเบกขา หมายความวา 
เม่ือใดเขาทําอะไรไมถูกตอง โดยละเมิดธรรม คือละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอ
ความถูกตอง ทําใหเสียหลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม 
ทําลายกติกา เปนตน ผูนําจะตองต้ังอยูในหลักท่ีเรียกวา อุเบกขา  

อุเบกขา ก็คือรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมเขาขาง หยุดการขวนขวายใน
การท่ีจะปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓ คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการ
กฎเกณฑกติกา หรือรักษาธรรมไว  

อุเบกขานี้ เปนตัวรักษาดุล เปนตัวจํากัดหรือคุมการปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓ 
(เมตตา-กรุณา-มุทิตา) ไมใหเกินขอบเขตไปจนกลายเปนเสียธรรม คือ การปฏิบัติตอ
คน หรือชวยเหลือคน จะตองไมใหเสียความเปนธรรม ไมใหเปนการทําลายหลักการ 
ไมใหเปนการละเมิดตอกฎเกณฑกติกาท่ีชอบธรรม 

เมตตา-กรุณา-มุทิตา เปนทาทีอาการของจิตใจในทางที่ดี ท่ีเอ้ือเก้ือกูลตอเพ่ือน
มนุษย ถึงแมจะดี ก็อยูในขอบเขตของความรูสึก  

แต อุเบกขา เปนความรูสึกซึ่งเชื่อมโยงกับปญญาที่เปนดานความรู คือเม่ือรูเขา
ใจความจริง รูวาอะไรเปนอะไร ถาถึงเขตที่การทําตามความรูสึกท่ีดี จะไมถูกตอง ก็ปรับ
ความรูสึกใหลงตัว หยุด เขาท่ี อยูกับหลัก แลวเปดโอกาสใหปญญาทําการไปตามท่ีรูวา
อะไรจริง อยางไรถูกตอง  



 

๑๒๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ผูนําท่ีดี ไดท้ังคน ไดท้ังงาน โดยไมเสียหลักการ 
การปฏิบัติตามหลักการแหงพรหมวิหาร ๔ ที่มีดุลยภาพ ๒ ด้าน (เมตตา-กรุณา-

มุทิตา ดานหน่ึง และ อุเบกขา ดานหน่ึง) นี้ก็คือ การท่ีผูนํานั้นจะตองมีความสัมพันธ
อยางถูกตอง ท้ังกับคน และกับงาน ทั้งกับคน และกับธรรม หรือ ทั้งกับคนและกับ
หลักการ คือ ตองเอาท้ังคน และท้ังงาน หรือเอาท้ังคน และหลักการ  

ถาเอาคนอยางเดียว ก็จะเอียงสุดไปขางหนึ่ง และจะเกิดปญหาหรือเกิดความ
เสียหาย เชน เมตตา กรุณา มุทิตา จนไมมีขอบเขต แมจะปโย คือเปนท่ีรัก แตก็เสีย
หลักการ และทําใหเสียความเปนธรรม  

นอกจากน้ัน เม่ือพยายามทําตัวใหเปนท่ีรักโดยเปนกันเองเกินไปอยางไมมี
ขอบเขต ก็อาจจะเลยเถิดไป กลายเปนเพื่อนเลน หรือกลายเปนท่ีลอเลน จนกระทั่ง
คําพูดไมมีความหมาย ไมมีน้ําหนัก พูดอะไร เขาก็ไมฟง อยางน้ีก็หมดความหมาย  

พรอมกันน้ันก็อาจจะกลายเปนวา แทนท่ีตัวเองจะไปนําเขา ก็กลายเปนวาถูกเขา
ชักพาออกนอกลูนอกทางไป เลยหมดความเปนผูนํา 

เพราะฉะน้ัน ปโย “เป็นท่ีรัก” ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติในขอ เมตตา กรุณา มุทิตา ท่ี
เอาคน จึงตองมีขอบเขตโดยมีความสมดุลกับขอ อุเบกขา ท่ีเอาธรรม เอาหลักการ 
และเอาตัวงาน  

ทีน้ีถาเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะไดลักษณะท่ีเรียกวาเปน “ครุ” 
ซึ่งแปลวา “น่าเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนักแนน จึงเปนผูท่ีนาเคารพ  

แตถาเอาหลักอยางเดียว แมจะนาเคารพ ก็แหงแลง บางทีไมมีใครกลาเขาหนา
เลย อยางนี้ก็ลําบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็จะเอียงขางไป เพราะฉะนั้น จึงตองพอดี  

ถาไดท้ังขอ ๑-๒-๓ แลวมาสมดุลกับขอ ๔ ก็จะไดท้ัง “ปิโย” เปนที่รัก หรือนารัก
ดวย และ “ครุ” เปนที่เคารพดวย หมายความวา ไดท้ังคน ไดท้ังงาน ไดทั้งคน ไดทั้ง
หลักการ และไดท้ังคน ไดทั้งธรรม อันนี้เปนหลักการสําคัญที่เปนเร่ืองของดุลยภาพ  

เปนอันวา คนที่นาเคารพ เปน “ครุ” นั้นจะยึดถือหลักการเปนใหญ เอางานเปน
สําคัญ เอาธรรมนําหนา  

เม่ือเอาใจใสดูแลคนใหดี ก็เปน “ปโย” ดวย ก็ไดดุลยภาพอยางที่วามาน้ี  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๒๕

 

แตขอท่ีสําคัญก็คือ เม่ือมองกวางออกไปถงึที่สุด การเอาคน กับเอาหลักการ ก็จะ
มาบรรจบกัน หมายความวา  

• ถาเอาคนที่เปนบุคคล เปนรายคน หรือเปนคนๆ ไป ก็อาจจะขัดกับธรรม 
เพราะธรรมน้ันก็คือเอาคนท้ังหมดหรือทั้งสังคม ถาเราเอาบุคคลโดยยอมเสีย
ธรรม ก็จะเสียแกสังคมทั้งหมด  

• เม่ือรักษาธรรม ก็จะรักษาสังคมไวได เพราะในที่สุดสังคมดํารงอยูไดดวย
ธรรม เนื่องจากธรรมเปนฐานท่ีรองรับสังคมไว เพราะฉะนั้น การเอาธรรม ก็
คือเอาคนท้ังหมด หรือรักษาสังคมของมนุษยชาติเอาไว มิใชเห็นแกบุคคลผู
เดียวแลว ยอมทําลายธรรมท่ีรักษาสังคมของมนุษยทั้งหมด  

นอกจากนั้น การที่งานการและทุกส่ิงทุกอยางจะบรรลุผลสําเร็จ ก็จะตองเปนไป
อยางถูกตองตามหลักการ คือตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งพูดสั้นๆ วา ตามธรรมน่ันเอง 
เพราะฉะน้ัน ธรรมหรือหลักความจริงและหลักการ จึงเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย  

ดวยเหตุน้ี ผูนําจึงตองเปนผูม่ันในธรรม เปนผูถือหลักการเปนใหญ และเขาใจ
ชัดเจนในหลักการ  

ผูนําท่ีแท เปนสื่อที่แสดงตัวของธรรม 
พระพุทธศาสนาได แสดง คุณสมบั ติสํ า คัญของ ผู นํ า ในแงนี้  เ รียกว า 

“ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดเอาธรรมเปนสําคัญ เชิดชูหลักการ 
ปฏิบัติการตามและเพื่อเห็นแกความเปนจริง ความถูกตอง ความดีงาม  

ผู้นํา ตองไมเปน อัตตาธิปไตย คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลวก็ไมเปน โลกาธิปไตย คือ 
ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทําเพียงเพ่ือหาเสียง หรือใหคนชอบ แตเอาธรรม เอา
ตัวความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ ตัดสินกันดวยหลักการ 
ต้ังแตหลักการโดยการจัดต้ังของมนุษย ลงไปจนถึงหลักการที่เปนนามธรรมซึ่งรองรับ
หลักการจัดต้ังน้ัน  

แมเม่ือมีอะไรจะตองวินิจฉัย ก็ทําตัวเปนกระบอกเสียง หรือเปนส่ือของธรรม หรือ
เปนชองทางแสดงตัวของธรรม คือหลักการ หรือกฎกติกา คุณสมบัติขอนี้จะคลายๆ กับ
การวางตัวของผูพิพากษา  



 

๑๒๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ผูพิพากษา เม่ือวินิจฉัยคดี ก็อาจจะตองตัดสินลงโทษผูที่กระทําความผิด ใน
กรณีเชนนี้ ถาผูพิพากษามีความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับตัวเองวาฉันจะลงโทษเขา ก็อาจจะ
ทําใหเกิดความรูสึกขุนมัวเศราหมองไมสบายใจ  

แตถาปฏิบัติตามหลักธรรม ทานวา ผูตัดสินโทษ ก็เปนเพียงกระบอกเสียงของ
ธรรม หรือเปนเพียงชองทางที่แสดงตัวของธรรม  

เม่ือมีการตัดสินลงโทษคน ก็จะเปนการกระทําโดยไมมีตัวตน แตเปนการกระทํา
ของปญญาบริสุทธิ์ ที่เอาหลักการเขาวินิจฉัย ตัดสินไปตามกฎกติกา ตามความเปนจริง 
ความถูกตองดีงาม  

อยางน้ีทานเรียกวา ธรรมลงโทษเขา ไม่ใช่ใครคนไหนลงโทษ แมแตที่ประชุม
ตัดสิน ก็ไมไดถือวาคนลงโทษ แตตัวธรรมหรือตัวหลักการลงโทษเขาเอง หมายความ
วา บุคคลต้ังแตตัวประธานลงมา เปนเพียงส่ือหรือกระบอกเสียงของธรรม เพ่ือใหธรรม
ปฏิบัติการออกมาไดเทาน้ันเอง 

คนท่ีทําดวยจิตใจอยางนี้ จะมีความม่ันใจ และไมมีความรูสึกทุกขยากลําบากใจ 
ไมหวั่นไหวไปตามความรูสึกที่เรียกวาเปนอารมณ เพราะวาตัวเอง ไม่เกิดมีตัวตนที่เป็น
ผู้ทําขึ้นมาเลย มีแต่เพียงการปฏิบัติไปตามหลักการ โดยที่ตนเองมาเป็นช่องทางปรากฏตัว
ของธรรม หรือเปนส่ือใหกับธรรม อยางที่กลาวแลวเทาน้ันเอง อันนี้เรียกวา การถือ
ธรรมเป็นใหญ่  

อยางไรก็ตาม จะตองระลึกโดยตระหนักวา ธรรมจะปรากฏตัวออกมา และเปนผู
ตัดสินหรือปฏิบัติการ ก็ตอเม่ือบุคคลท่ีเปนส่ือหรือกระบอกเสียงนั้น ทําการดวยเจตนา
ที่บริสุทธิ์ มุงความจริงความถูกตองดีงามแทจริง และดวยปญญาที่ใสสะอาด ซึ่ง
แสวงหาความจริง และไตรตรองท่ัวตลอดท่ีสุด คือทําดวย เจตนา และ ปัญญา ท่ี
ดําเนินไปดวยความไมประมาท 

เม่ือทําไดอยางน้ี ผูนําก็จะไดคุณสมบัติอีกอยางหนึ่ง คือเปนผูเที่ยงตรง ไมมีอคติ 
ไมมีความลําเอียง ซึ่งเปนแกนกลางของการรักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอม
ทั้งความม่ันคงของหมูชนท่ีไปดวยกัน เพราะถาเสียความเปนธรรมแลว แมแตจะมี
ความรักใครกันอยู หรือแมแตจะเอาอกเอาใจกัน ก็จะเกิดความกินแหนงแคลงใจกัน 
สูญเสียเอกภาพ แตเม่ือรักษาธรรมไวได ก็ไมมีอคติ และไมเสียสามัคคี 



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๒๗

 

อคติ คือ ความลําเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางที่ควรจะประพฤติปฏิบัติ มี ๔ 
ประการดวยกัน คือ ลําเอียงเพราะชอบ ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียง
เพราะกลัว 

 ลําเอียงเพราะชอบ เรียกวา  ฉันทาคติ 
 ลําเอียงเพราะชัง เรียกวา  โทสาคติ 
 ลําเอียงเพราะขลาด เรียกวา  ภยาคติ 
 ลําเอียงเพราะเขลา เรียกวา  โมหาคติ 

ผูนําจะตองเปนผูหลีกพนไป คือ ไมมีอคติ ๔ ประการน้ี  

ถึงตอนนี้ ในดานความสัมพันธระหวางตัวผูนํา กับผูท่ีรวมไปดวย ก็ไดหลักการ
ใหญๆ แลว ถาผูนํามีคุณสมบัติสําคัญแคนี้ การปฏิบัติตอผูที่รวมไปดวย ก็จะไดผลดี
มากแลว ดังที่กลาวเม่ือก้ีวา ไดทั้งคน ไดทั้งงาน ก็จะพากันไปดวยดีสูจุดหมาย  

ผูนํา สื่อสารใหผูโดยสารรูเห็นทาง สวางตาสวางใจไปดวยกัน 
ที่กลาวมาน้ี เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ 

ประการ โดยโยงเขากับคุณสมบัติที่เรียกวา “ปิโย” และ “ครุ” ซึ่งอยูในหลักท่ีเรียกวา 
“กัลยาณมิตรธรรม” หรือธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ  

เปนอันวา ในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ ไดกลาวไปแลว ๒ ประการ คือ   
ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ โดยไดย้ําวาจะตองให ๒ อยางน้ีมาดุลกัน ในแงคนกับ
งาน และคนกับหลักการ โดยเฉพาะจะตองพยายามเอา ทั้งคน ทั้งงาน ใหไดท้ังสอง
ประการมาประสานกัน  

นอกจาก ๒ ขอนี้แลว ยังมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเหลืออยูอีก ๕ ประการ คือ 
ตอจาก ปิโย นารัก และ ครุ นาเคารพ แลวยังมี ภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ คือ เปน
แบบอยางได น่าภูมิใจ ทําใหผูที ่รวมอยูรวมไป เชน คนท้ังหลายที่อยูในองคกรนั้น มี
ความภาคภูมิใจ พอนึกถึง ก็มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํา วาเปนผูที่มี
การศึกษาจริง ไดพัฒนาตนแลว เปนผูมีสติปญญา มีความสามารถ มีคุณธรรมความดี
งามอยางแทจริง นาเอาอยาง  

ขอน้ีก็เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหมีศรัทธา และเกิดความรวมมือ
ดวยดี  



 

๑๒๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รูจักพูดใหไดผล รูวา
ในสถานการณไหน และกับใคร ควรพูดอะไร อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เป็นนัก
ส่ือสารท่ีดี และเอาใจใส่ส่ือสาร กับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจ
ในส่ิงท่ีทํา เปนตน  

แต “รูจักพูด” นั้น บางที ยิ่งกว่าส่ือสารเก่ง อีก คนท่ีรูจักพูดนั้น จะพูดใหเขาเขาใจ
ก็ได พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูดใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูด
ใหเขารวมมือดวยก็ได พูดใหเขารวมกําลังกันก็ได พูดใหเขาทําอะไรๆ ก็ได  

แตท่ีทานมุงหมาย ก็คือ พูดใหเขาเขาใจ พูดใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขา
ชวยกันสรางสรรคประโยชน ตางจากจิตวิทยาทุนนิยม ท่ีเนนในแงการพูดใหตนเองได
ผลประโยชน หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน 

พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของ นักส่ือสาร หรือนักส่ังสอนท่ีดี ไว ๔ อยาง คือ  
๑. พูดแจ่มแจ้ง คือ ชี้แจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน ขอมูลพรอม ขอเท็จจริง

กระจาง มองเห็นเหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา (สันทัสสนา) 
๒. พูดจูงใจ จะวา จับใจ ก็ได คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสําคัญ จนเกิดความ

ซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา) 
๓. พูดเร้าใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันม่ันใจและมีกําลังใจหาญกลา 

กระตือรือรนที่จะทําใหสําเร็จ โดยไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก      
(สมุตเตชนา) 

๔. พูดให้ร่าเริง คือ ทําใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรี ความหวังดี และ
ความรูสึกท่ีสดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมชื่นใจดวยมองเห็นความหวังในผลดี และ
ทางท่ีจะสําเร็จ (สัมปหังสนา) 

ตอไปก็ วจนักขโม คือ “รูจักฟง” ดวย ทานใชคําวา วจนักขโม แปลวา ทนหรือ
ควรตอถอยคํา(ของคนอื่น) ไมใชวาเอาแตพูดแกเขาอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร 
ตองยอมรับฟง เพราะการรูจักรับฟงเปนสวนหนึ่งของการที่จะส่ือสารใหไดผล แมวาเขา
พูดมาจะไมถูกใจอะไร ก็ทนได ท้ังน้ีก็เพ่ือใหงานการและประโยชนที่จะทํานั้นสําเร็จ  

ยกตัวอยางเชน ครูอาจารยถูกลูกศิษยซักไซไตถาม ถามจุกจิก ถามเร่ืองที่ครูคิด
วานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความอดทนในการรับฟง เด๋ียวก็จะเบื่อ หรือรําคาญ 
ตองมีคุณธรรมขอนี้ จึงจะแกไขได ตองทําใจใหสบาย อดทนรับฟงเขา เพื่อใหเขาใจเขา 
และชวยเขาไดดี 



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๒๙

 

ตอจากน้ัน ตอง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวา รูจักแถลงเร่ืองราวตางๆ ท่ีลึกซึ้ง 
ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็เอามาชี้แจงอธิบาย ชวยทําใหคนท่ีรวมงานมีความ
กระจางแจง เร่ืองที่ลึกที่ยาก ก็ทําใหต้ืนใหงายได และพาเขาเขาถึงเร่ืองที่ยากและลึก
ลงไปๆ อยางไดผล 

ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลวา ไมชักนําในเร่ืองท่ีไมใชเร่ือง 
ที่ไมเปนประโยชน ไมใชสาระ ที่ไมเกี่ยวกับจุดมุงหมาย  

ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการน้ี เปนคุณสมบัติท่ีมาประกอบเสริมกัน และมา
ประสานเขากับพรหมวิหาร ๔ ประการ ท่ีพูดไปกอนแลว 

ผูนํา พัฒนาความตองการของคน 
ปจจัยสําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผู นํา คือการ

ปรับเปล่ียนความตองการของคน ความตองการเปนตัวกําหนดเปาหมายและทิศ
ทางการตัดสินใจของคน ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนได้ ก็เปล่ียนตัวคนน้ันได้  

ผูนําท่ีดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ท้ังในการปรับเปล่ียนใหบุคคลมี
ความตองการที่ถูกตองดีงาม และใหหมูชนมีความตองการที่ประสานเปนอันเดียวกัน 

การพัฒนาความต้องการ เป็นการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุขเกิด
จากการสนองความตองการ ถาเปล่ียนความตองการของคนได ก็เปล่ียนวิธีการหา
ความสุขของเขาไดดวย  

เม่ือทําอะไรตรงกับความตองการของคน ก็ทําใหเขาสมใจ และมีความสุข คนก็จะ
รวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืน และเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึง
พรอมท่ีจะทํา และทําไดงาย  

ในทางตรงขาม ถาผูนําทําการท่ีฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมี
ความสุข และส่ิงที่ทํา ก็ยากจะสําเร็จหรือจะคงอยูยั่งยืน 

ความต้องการของคนพัฒนาได้ เปล่ียนแปลงได้ และผูนําที่ดีก็ควรถือเปนหนาท่ี
สําคัญที่จะชวยใหคนพัฒนาความตองการไปในทางที่ดีงามประณีตและสรางสรรค
ยิ่งขึ้น  



 

๑๓๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ความตองการสําคัญท่ีควรไดรับการปรับเปล่ียนพัฒนา อยางนอยขัดเกลาให
ละเมียดละไมไมกาวราวรุกราน ก็คือความตองการแบบเห็นแกตัวในการที่จะบํารุง
บําเรอความสุขสวนตน หรือความตองการไดผลประโยชนจากการเอาเปรียบผูอื่นหรือ
โดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของใคร ที่ทางพระเรียกวา ตัณหา คือความใฝเสพ 

คนควรจะพัฒนาความตองการ โดยเปล่ียนจากความตองการแบบตัณหานี้ ไปเปน
ความตองการภาวะดีงามสรางสรรค เชน อยากใหชีวิตของตนเองดีงามบริสุทธิ์ อยากให
ชีวิตมีคุณคาเปนประโยชน อยากใหชุมชนหรือองคกรของตนเจริญกาวหนามีชื่อเสียงท่ี
ดีงาม อยากใหถนนหนทางสะอาดเรียบรอย อยากใหเพื่อนมนุษยอยูดีมีสุข อยากให
สังคมรมเย็น อยากใหธรรมชาติแวดลอมงดงามนาร่ืนรมย อยากใหปญญาความรูเขา
ใจความจริงแผขยายออกไปอยางกวางขวาง อยากใหผูคนไดพบเห็นชื่นชมกับสิ่งดีงาม 
เปนตน ที่ทางพระเรียกวา ฉันทะ คือความใฝดี หรือใฝศึกษา และใฝสรางสรรค 

ถาผู นําสามารถชวยคนใหพัฒนาความตองการอยางหลังน้ีขึ้นได ก็เปน
ความสําเร็จอยูในตัวขั้นหนึ่งแลว และความตองการนี้เม่ือเกิดขึ้นแลว ก็จะทําใหเกิด
พลังท่ีชวยใหการกระทําเพ่ือจุดหมายท่ีดีงามบรรลุความสําเร็จสมหมายดวย  

ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูนําเองควรจะมีความใฝอยางแรงกลาในจุดหมายอันสูงสง มี
ความชัดเจนในจุดหมายนั้น และทําใหทุกคนมองเห็นและใฝในจุดหมายยิ่งใหญนั้น
รวมกัน ใหเปนจุดหมายรวมของสังคม ท่ีจะทําให้พลังแห่งความต้องการของทุกคน
ประสานเป็นอันเดียว ซึ่งจะทําใหแตละคนหลุดพนจากแรงรบกวนของความตองการท่ี
ไมพึงประสงค และมุงหนาไปดวยกันสูจุดหมายรวมของสังคมนั้น อันเปนความสําเร็จ
ของการทําหนาที่ของผูนําอยางแทจริง 

ผูนํา รูท้ังเจ็ดดาน ซึ่งทําใหพรอมท่ีจะจัดการ 
เร่ืองคุณสมบัติของผูนําในความสัมพันธกับผูรวมไปดวยน้ัน ไดพูดไปพอสมควร

แลว ตอนน้ีจะพูดถึงคุณสมบัติในตัวผูนําเองไวบางเปนตัวอยาง  

ทานกลาววา บุคคลท่ีเปนผูนํา จะตองมีธรรม ๗ ประการ ซึ่งก็เปนการย้ําส่ิงท่ี
กลาวไปแลวนั่นเอง แตในท่ีนี้มาดวยกันเปนชุด จะยังไมบอกชื่อกอน เพราะเปนภาษา
บาลี ซึ่งอาจจะยากหนอย จึงขอพูดเปนภาษาไทยวา  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๓๑

 

คุณสมบัติในตัวของผูนํา ๗ ประการ คือ 

๑. รู้หลักการ เม่ือดํารงตําแหนง มีฐานะ หรือจะทําอะไรก็ตาม ตองรูหลักการ รู
งาน รูหนาท่ี รูกฎเกณฑกติกาที่เกี่ยวของ เชนอยางผูปกครองประเทศชาติ ก็ตองรูหลัก
รัฐศาสตร และรูกฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ต้ังแตรัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูใน
หลักการ ต้ังตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ตอง
มีหลักการ มีกฎ มีกติกา ท่ีผูนําจะตองรูตองชัด แลวก็ต้ังม่ันอยูในหลักการน้ัน 

๒. รู้จุดหมาย ผูนําถาไมรูจุดหมาย ก็ไมรูวาจะนําคนและกิจการไปไหน นอกจาก
รูจุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลว จะตองมีความแนวแนมุงม่ันท่ีจะไปใหถึง
จุดหมายดวย ขอนี้เปนคุณสมบัติที่สําคัญมาก  

เม่ือใจมุงจุดหมาย แมมีอะไรมากระทบกระทั่ง ก็จะไมหวั่นไหว อะไรไมเกี่ยวของ 
ไมเขาเปา ไมเขาแนวทาง ก็ไมมัววุนวาย ใครจะพูดจาวาดาเหน็บแนม เม่ือไมตรงเร่ือง 
ก็ไมมัวถือสา ไมเก็บเปนอารมณ ไมยุงกับเร่ืองจุกจิกไมเปนเร่ือง เอาแตเร่ืองท่ีเขา
แนวทางสูจุดหมาย ใจมุงสูเปาหมาย อยางชัดเจน และมุงม่ันแนวแน 

๓. รู้จักตน คือ ตองรูวาตนเองคือใคร มีภาวะเปนอะไร อยูในสถานะใด มี
คุณสมบัติ มีความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา ความสามารถอยางไร มีกําลังแค
ไหน มีขอยิ่งขอหยอน จุดออนจุดแข็งอยางไร ซ่ึงจะตองสํารวจตนเอง และเตือนตนเอง
อยู เสมอ  ท้ั ง น้ี เ พ่ือประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง  ให มี คุณสมบั ติ มี
ความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป  

ไมใชวาเปนผูนําแลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตนเอง ยิ่งเปนผูนํา ก็ยิ่ง
ตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหนําไดดีย่ิงขึ้นไป 

๔. รู้ประมาณ คือ รูจักความพอดี หมายความวา ตองรูจักขอบเขตขีดขั้นความ
พอเหมาะท่ีจะจัดทําในเร่ืองตางๆ ทานยกตัวอยาง เชน รูจักประมาณในการใชจาย
ทรัพย รูจักประมาณในการบริโภค ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการลงทัณฑ
อาชญาและการเก็บภาษี เปนตน ไมใชเอาแตจะใหไดอยางใจ  

ลึกลงไป ตองรูวาในการกระทํานั้นๆ หรือในเร่ืองราวน้ันๆ มีองคประกอบ หรือมี
ปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทําแคไหนองคประกอบของมันจะพอดี ไดสัดสวน พอเหมาะ 
การทําการตางๆ ทุกอยางตองพอดี ถาไมพอดีก็พลาด “ความพอดี” จึงจะทําใหเกิด
ความสําเร็จท่ีแทจริง  



 

๑๓๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ฉะน้ัน จะตองรูองคประกอบและปจจัยท่ีเกี่ยวของ และจัดใหลงตัวพอเหมาะ
พอดี 

๕. รู้กาล คือ รูจักเวลา อยางที่บอกไวรวมๆ วา รูกาลเวลาอันเหมาะสม และ
ระยะเวลาท่ีควรหรือจะตองใชในการประกอบกิจ ทําหนาท่ีการงาน หรือปฏิบัติการ
ตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน  

ทั้งนี้รวมทั้ง รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาวา เร่ืองน้ีจะลง
มือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไรอยางไรจึงจะเหมาะ ดังเชน แมแตการพูดจา ก็ตอง
รูจักกาลเวลา ตลอดจนรูจักวางแผนงานในการใชเวลา ซึ่งเปนเร่ืองใหญ เชนวางแผน
วา สังคมมีแนวโนมจะเปนอยางนี้ในเวลาขางหนาเทานั้น และเหตุการณทํานองน้ีจะ
เกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณนั้นอยางไร 

๖. รู้ชุมชน คือ รูสังคม อยางที่บอกเปนหลักกลางๆ ไววา รูจักชุมชน และรูจักท่ี
ประชุม รูวัฒนธรรมประเพณี รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา ชุมชนนี้เม่ือเขาไป
หา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางน้ี เปนตน  

ทั้งน้ีตองรูสังคม ต้ังแตในขอบเขตท่ีกวางขวาง คือ รูสังคมโลก รูสังคมของ
ประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มีปญหาอะไร มีความตองการอยางไร 
โดยเฉพาะถาจะชวยเหลือเขา ก็ตองรูปญหารูความตองการของเขา แมแตในชุมชน
ยอยๆ ถาจะชวยเหลือเขา ก็ตองรูความตองการของเขา เพื่อสนองความตองการได
ถูกตอง หรือแกไขปญหาไดตรงจุด 

๗. รู้บุคคล คือ รูจักบุคคลตามท่ีเขาเปน อยางที่บอกเปนหลักกลางๆ ไววา รู
ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ 
ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช 
จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําส่ังสอนอยางไร เปนตน 

โดยเฉพาะคนท่ีมารวมงานรวมการ รวมไปดวยกัน และคนท่ีเราไปใหบริการ 
จะตองรูจักเขาตามความแตกตางเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและ
ไดผล ตลอดจนสามารถทําบริการใหความชวยเหลือไดตรงตามความตองการ รูวาจะ
ใชวิธีสัมพันธพูดจาแนะนําติชมหรือจะใหเขายอมรับไดอยางไร  

โดยเฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัดอัธยาศัย 
ความสามารถอยางไร เพ่ือใชคนใหเหมาะกับงาน  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๓๓

 

นอกจากนั้นก็รูประโยชนที่เขาพึงได เพราะวาในการทํางานนั้น ไมใชวาจะเอาเขา
มาเปนเพียงเคร่ืองมือทํางานให แตจะตองใหคนท่ีทํางานทุกคนไดประโยชน ไดพัฒนา
ตัวเอง ผูนําควรรูวาเขาควรจะไดประโยชนอะไร เพ่ือความเจริญงอกงามแหงชีวิตท่ี
แทจริงของเขาดวย  

ที่พูดมาน้ี คือหลักธรรมที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ซึ่งในที่น้ีจะไมบอกคํา
ภาษาบาลี เพราะมีเวลานอย  

ถามีคุณธรรม ๗ ประการน้ี แมจะไมมีคุณสมบัติขออื่น ก็เปนผูนําได เพราะรู
องคประกอบและปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของอยางเพียงพอที่จะจัดการใหไดผล สามารถ
จัดวางวธิีปฏิบัติการท่ีเหมาะใหบรรลุความสําเร็จได สวนคุณสมบัติอยางอื่นก็มาเสริม 

เปนที่นาสังเกตอยางมากวา ธรรม ๗ ประการ ซึ่งจัดลําดับขอตามที่แสดงไวน้ี 
พระพุทธเจาตรัสไวในกรณีท่ีเปนคุณสมบัติสําหรับสัปปุริสชน หรือบัณฑิตชนอยางเปน
กลางๆ แตในกรณีท่ีตรัสใหเปนคุณสมบัติของผูนําโดยตรง เชน เปนพระพุทธเจา หรือ
เปนนักปกครองท่ียิ่งใหญ ทรงเปล่ียนลําดับ สลับข้อ ๑ กับข้อ ๒ ใหม กลาวคือ  

ตามปกติ ตรัสขอรูหลักการ ตามดวยขอรูความมุงหมาย แตในกรณีของผูนํา
โดยตรง ตรัสขอรูจุดหมาย เปนขอแรก แลวจึงตามดวย รูหลักการ เปนการเนนที่ความ
มีจุดหมาย และกําหนดจุดหมาย หรือต้ังจุดหมาย เจาะลงไปใหชัด แลวจึงวางหลักการ
และหาวิธีการท่ีจะทําใหสําเร็จบรรลุจุดหมายนั้น 

ขอย้ําวา ผูนําจะตองมีจุดหมายดีงามท่ีชัดเจนใหแกหมูชน และตองมีจิตมุงสู
จุดหมายนั้น พรอมทั้งนําพาหมูชนใหรวมกันทําการอยางมุงม่ันแนวแน เพื่อบรรลุ
จุดหมายน้ัน 

ผูนําท่ียิ่งใหญ “มองกวาง คิดไกล ใฝสูง” 
ไดพูดไปมาก ในแงของธรรมที่เกี่ยวกับผูท่ีมารวมไปดวยกัน คือ ประสานระหวาง

ตัวผูนํา กับผูท่ีจะตาม หรือผูท่ีจะรวมไปดวย สวนคุณสมบัติดานอ่ืนก็เลยแทบไมไดพูด 
นอกจากสัปปุริสธรรม ซึ่งเปนคุณสมบัติภายในสําหรับตัวเองที่วา รูหลักการ รูความมุง
หมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีเนนดานปญญา  

เน่ืองจากเวลาจํากัด คิดวาเทาท่ีไดพูดเร่ืองภาวะผูนํามาท้ังหมดน้ี ก็อยากจะเนน
ขอสําคัญบางอยาง ซึ่งกระจัดกระจายอยูในธรรมชุดตางๆ กลาวคือ 



 

๑๓๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ประการแรก ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได คือ ตองทําดีเปนตัวอยางแกเขา 
และมีความรู ความสามารถ ท่ีจะมานําเขาได  

ประการต่อไป นอกจาก เป็นกัลยาณมิตรใหกับเขาแลว ตัวเองก็ตอง มีกัลยาณมิตร
ดวย คือ ต้องเลือก ต้องหาท่ีปรึกษา และเพื่อนร่วมงานท่ีดี ลักษณะน้ีแสดงถึงความ
เปนคนท่ีใฝแสวงปญญา หมายความวา ในการทํางาน หรือจะนําเขาไปนั้น ไมใชวาตัว
ผูนําเองจะทําไดคนเดียว แตจะต้องฟังเสียงผู้อื่น และใฝ่แสวงปัญญาอยู่เสมอดวย  

ขอนี้สําคัญมาก แมแตเปนพระเจาจักรพรรดิ พระพุทธเจาก็ตรัสวาตองมีหลักขอ
นี้ คือ ตองมีที่ปรึกษาท่ีไตถาม จะไดแสวงปญญาคนควาหาความรูใหทันตอความ
เปนไป และไดความคิดที่จะมาใชในการปกครอง หรือดําเนินกิจการ เรียกส้ันๆ วามี
กัลยาณมิตร ตัวเองเปนกัลยาณมิตรใหแกคนท่ีรวมไปดวย แตพรอมกันน้ัน ตัวเองก็
ตองมีกัลยาณมิตร โดยรูจักแสวงหากัลยาณมิตรดวย 

ตอไปก็ตองต้ังอยูในความไม่ประมาท คือ มีสติ คอยตรวจตราสถานการณ ความ
เปล่ียนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น  

อะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้น จะมีผลกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอชุมชน ตอสังคม ไมให
พลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด แลวดําเนินการหาเหตุ หาปจจัย 
และหาทางแกไขปรับปรุง  

อะไรจะสงผลในทางลบ ก็ตองรีบปองกันแกไข  

อะไรจะเปนโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา ก็ตองใชโอกาสน้ันใหเปน
ประโยชน ไมปลอยใหผานไปเปลา  

ความต่ืนตัว ทันตอสถานการณ มีความกระตือรือรน ไมเฉ่ือยชา ไมปลอยเวลา
ใหลวงไปเปลา ไมถลําพลาด และไมยอมเสียโอกาส อยางนี้เรียกวา “ความไม่ประมาท”  

รวมความวา ๓ ขอน้ีตองมาดวยกัน คือ  

๑. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได 

๒. ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาท่ีปรึกษาและผูรวมการรวมงานท่ีดีมีความรู
ความสามารถ และแสวงหาปญญาเพิ่มเติมอยูเสมอ 

๓. ตองเปนคนไมประมาท  



 
 
ภาวะผูนํา   

            

๑๓๕

 

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติอีกสวนหนึ่งที่มาเสริม คือ 

๔. ตองเปนคนเขมแข็ง นอกจากไมประมาท กระตือรือรนเอาจริงเอาจังแลว ก็
ตองเขมแข็งดวย แมจะมีอุปสรรค มีภัยอันตราย มีปญหา ก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักได 
และอยูในหลัก ไมหวั่นไหวไปตามเสียงขูเสียงแคะไค เปนตน 

๕. ตองทําได และชวยใหคนอื่นทําได ในส่ิงท่ีตองการจะทํา 

๖. สายตากวางไกล ขอน้ีขอสรุปดวยคําวา มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง ซ่ึงเปน
ลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนําน้ัน แนนอนวา ปัญญาสําคัญท่ีสุด คุณสมบัติขอน้ี
อาจจะใกลกับคําวา มีวิสัยทัศน แตคงไมใชเทานั้น  

มองกวาง คือ ไม่ใช่มองอยู่แค่องค์กรหรือชุมชนของตน แต่มองไปท่ัว ไม่ว่าอะไร
ที่เกี่ยวข้องมีผลส่งมา หรือมีอิทธิพลกระทบจากภายนอก จากสังคมอื่น จากคนพวกอ่ืน 
กลุ่มอื่น จากปัญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน์ อะไรต่างๆ ก็รู้ทั่วรู้ทัน  

มองไปท่ัวโลกทั้งหมดวา โลกเวลาน้ีเปนอยางไร มีกระแสไปทางไหน มีปญหา
อะไร มีความตองการอะไร เราปรับตัวปรับองคกรของเราใหเขากับมันได หรือรับมือกับ
มันได มีสวนรวมเกื้อหนุนมันได หรือชวยแกไขมันได มองเห็นโอกาสและชองทางท่ีจะ
ดําเนินการตามจุดหมาย อยางนอย ถาไมนํามันได ก็ไมใหถูกครอบงํา หรือไมใหลาหลัง 

คิดไกล หมายความวา คิดในเชิงเหตุปัจจัย ทั้งสาวไปข้างหลัง และสืบไปข้างหน้า 
คือ เอาภาวะหรือสถานการณ์ปัจจุบันต้ัง แล้วใช้ปัญญาสืบสาวหาเหตุปัจจัยในอดีต 
ย้อนยาวไปให้เห็นว่า ที่เป็นอย่างนี้ เป็นเพราะอะไร และเป็นมาอย่างไร แล้วก็มองหมาย
อนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไร โยงเหตุปัจจัยที่เป็นมาจากอดีตประสานเข้ากับปัจจุบัน 
แล้วก็หยั่งเห็นอนาคต สามารถวางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตให้บรรลุจุดหมาย 

ใฝสูง หมายความวา ใฝ่ปรารถนาจุดหมายท่ีดีงามสูงส่ง จุดหมายท่ีดีงาม ก็คือ
ความดีงามของชีวิต ความดีงามของสังคม ความเจริญก้าวหน้ามีสันติสุขของมวล
มนุษย์ ผู้นําจะต้องมีความปรารถนาในส่ิงเหล่านี้อย่างจริงจัง  

ไมใชมัวปรารถนาหรือใฝในลาภ ยศ ผลประโยชน ซึ่งในทางธรรมไมถือวา สูง แต
คนไทยคงเอามาใชผิด ความใฝสูง กลายเปนความอยากไดผลประโยชน อยากไดลาภ
ไดยศ แลวเอาไปรวมกับมักใหญ กลายเปน มักใหญ่ใฝ่สูง หมายถึงอยากม่ังมีมหาศาล 
เปนใหญเปนโต 



 

๑๓๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ที่จริงนั้น ใฝสูง หรือใฝในส่ิงสูงท่ีแทจริง ก็คือ ปรารถนาส่ิงที่ดีงาม ประเสริฐ ซึ่ง
ไดแก  ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของสังคม ความเรียบรอยดีงามของ
สภาพแวดลอม ความรมเย็นเปนสุขนาอยูอาศัยของโลกทั้งหมด การไดอยูในโลกท่ีดี
งามทุกอยาง อยางนี้เรียกวาสูง เราใฝในสิ่งนี้ก็คือ “ใฝ่สูง”  

ในวงแคบเขามา “ใฝ่สูง” หมายถึง ความมุงม่ันที่จะสรางสรรคงานที่ดีเยี่ยม ซึ่ง
เปนประโยชนมากท่ีสุด  หรือผลงานที่ มี คุณคาอยางเลิศ ตลอดจนผลผลิตท่ีมี
คุณภาพสูงสุด 

ผูนําจะตองมีแรงใจอันนี้ คือ ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูงยิ่ง และดวยใจที่ใฝสูง 
ใฝส่ิงที่ดีงามประเสริฐสูงอยางยิ่งนี้ ก็จะทําใหเกิดกําลังใจที่จะทําการสรางสรรคทุก
อยาง และนําหมูชนท่ีจะไปดวยมารวมใจรวมกําลัง ประสานมือประสานใจ ทําดวยกัน 
ไปดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญท่ีใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และนําเขาไดทั้งทาง
พฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบผลสําเร็จ บรรลุจุดหมายท่ีแทจริง 
กลาวคือ เพ่ือประโยชนแกเขา แกประชาชน แกสังคม และแกโลกท้ังหมด 

ทั้งนี้ เขากับหลักพระพุทธศาสนาท่ีวา พระพุทธเจา และพระสาวกผูเปนอรหันต
ทั้งหลายน้ัน เปนผูบรรลุประโยชนตน หมายความวา พัฒนาตนเองดีพรอมแลว จึงเปน
ผูที่มีชีวิตอยูเพ่ือจุดหมายอยางเดียว คือ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ ซึ่ง
แปลวา เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกชนจํานวนมาก หรือแกมวลมนุษยชาติ และทํา
กิจทุกอยางเพื่อเห็นแกประโยชนสุขของชาวโลก  

นี้คือจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจา และพระอรหันตท้ังหลาย ซึ่ง
ผูนําก็ดําเนินในแนวทางเดียวกัน  

ถาปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ ก็จะประสบความสําเร็จ เรียกวา เปนที่พ่ึง
ของหมูชนได   

ความเปนผูนําน้ัน มีฐานะอีกอยางหน่ึง เรียกวาเปน นาถะ คือเปนที่พ่ึง เหมือน
อยางพระพุทธเจาทรงเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกโลก ก็จึงเปน โลกนาถะ แปลวา เปนท่ี
พึ่งของชาวโลก ทานผูนํา เม่ือนําไดดี ก็จะเปนที่พึ่งของคนอื่น เปนที่พึ่งของหมูชน 
จนกระทั่งเปนท่ีพ่ึงของมวลมนุษยชาติตอไป 



 

การสรางสรรคประชาธิปไตย∗ 

นําเรื่อง 

วันนี้ อาตมภาพในนามของพระสงฆ ทั้งทีอ่ยูประจําวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรกนี้ และ
พระสงฆอาคันตุกะ ที่เดินทางมาจากเมืองไทย ขออนุโมทนาโยมญาติมิตร ที่ไดมาทําบุญถวาย

ภัตตาหารโดยพรอมเพรียงกัน      

 การทําบุญเพลวันนี้ ปรารภเหตุ ๒ ประการ เรียกไดวามี ๒ คณะ   
คณะหนึ่ง คือทางวัด อันไดแกกรรมการวัด ไดปรารภเร่ืองราวเหตุการณในเมืองไทย ที่

เกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมาน้ี ซึ่งเปนเร่ืองของการเรียกรองประชาธิปไตย และใน

เหตุการณน้ันไดมีผูเสียชีวิตเน่ืองจากมีการกระทําที่รุนแรง ซึ่งยังไมทราบจํานวนแนนอน ญาติ

โยมชาวไทยในตางแดน ที่นครนิวยอรกนี้ มีนํ้าใจระลึกถึงทานเหลาน้ัน โดยมองเห็นวาเปนการ

สิ้นชีวิตไปเพ่ือความเจริญกาวหนาของประชาธิปไตยในประเทศไทย ก็เลยมาทําบุญอุทิศกุศลให  
อีกคณะหนึ่ง คือมิตรสหาย ระลึกถึงเพ่ือนที่เดินทางไปในทวีปยุโรป แลวไดไปสิ้นชีวิต

ระหวางเดินทาง ในฐานะท่ีเปนเพ่ือนใกลชิด เมื่อระลึกถึงคุณความดีของทานที่จากไป ก็เลยมา

ทําบุญอุทิศกุศลให  
แมจะเปน ๒ คณะ แตรวมแลว ก็มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน คือเปนเร่ืองของการอุทิศ

กุศลแกทานผูลวงลับไปแลว 
ในสวนของเหตุการณเดือนพฤษภาคมนั้น เทาที่เดินทางผานเห็นมา รูสึกวาพ่ีนองชาวไทย

ในตางแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ตางก็มีความหวงใยตอความรุนแรงที่เกิดข้ึนในเมืองไทย

กันทั่วไป นอกจากติดตามขาวคราวแลว ก็มีการแสดงออกอื่นๆ ดวย ดังเชนที่เมืองนิวยอรกนี้ 

และที่ผานมาแลว ที่เมือง Los Angeles หรือเรียกกันสั้นๆ วา แอลเอ ไดมีการจัดพิธีบําเพ็ญ

กุศล  สวดอภิธรรมอุทิศแกผูเสียชีวิตถึง ๗ วันติดตอกัน 
                                                                                                     
∗  ธรรมกถา ในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย ในประเทศไทย 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แสดงท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ 

(ไดเกลาสํานวนและแทรกเพิ่มความบางตอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น) 



 

๑๓๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ทําบุญอุทิศ แกผูเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตย 
การทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับไปแลวน้ัน วาตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา 

เราทําโดยมีวัตถุประสงค ๕ ประการ กลาวคือ 
ประการท่ี ๑ เปนวัตถุประสงคที่ยกขึ้นมาพูดถึงกันเดนชัด ไดแกการอุทิศกุศล 

ใหแกทานท่ีวายชนมไปแลว 
ประการท่ี ๒ เปนการบําเพ็ญส่ิงที่เรียกวา “ญาติธรรม” กลาวคือธรรมหรือหนาท่ี

ของญาติมิตรตอทานผูลวงลับจากไป สําหรับคนท่ีเสียชีวิตในเหตุการณเดือน
พฤษภาคม ก็สัมพันธกันในฐานะเปนเพ่ือนรวมชาติ  

เม่ือมีความสัมพันธกันอยางน้ี เราก็มีหนาที่ตอกัน ในยามอยูเปนปกติสุข ก็คบหา
สมาคมมีความสุขร่ืนเริงสนุกสนานดวยกัน ยามมีทุกขก็เผชิญและรวมกันแกไข เรียกวา 
รวมสุขรวมทุกข แตเม่ือทานลวงลับไป ไมมีชีวิตอยูแลว เราจะทําอยางน้ันอีกก็ไมได มี
ทางเดียวท่ีจะทําได ก็คือการทําบุญอุทิศกุศลให  

เม่ือมาทําบุญใหอยางน้ี ก็เรียกวาทําหนาท่ีของญาติมิตร ถาญาติมิตรไมทําหนาท่ีให 
ก็คงไมมีใครมาระลึกถึง ผูลวงลับก็เลยไมมีใครเอาใจใส เพราะฉะน้ัน การท่ีเรามาทําบุญ
ใหน่ี จึงเรียกวาเปนการทําหนาที่ของญาติมิตรผูยังอยู ตอญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว  

ประการท่ี ๓ ทานวาเปนการบูชาคุณของทานผูลวงลับไปแลว ซึ่งเปนการมองท่ีผู
จากไปวาไดรับน้ําใจเหลียวแล  

ทําไมจึงเรียกวาเปนการ “บูชาคุณ”? 
“บูชา” นั้นแปลวา การยกยอง เทิดทูน ใหเกียรติ อยางนอยก็เปนการแสดงนํ้าใจ

เคารพนับถือ  
หมายความวา คนที่มีชีวิตอยูน้ี  มีน้ําใจ เม่ือระลึกถึงคนท่ีลวงลับไปแลว ก็ไม

ทอดทิ้งนิ่งเฉย แตชวยกันขวนขวายจัดพิธี หรือทําการที่เปนการประกาศยกยองเชิดชู
คุณความดีของทานผูลวงลับไปแลวนั้นใหปรากฏ  

การที่เรามาทําบุญอยางนี้ เทากับเปนการบอกแจงใหผูอื่นหรือผูคนทั้งหลายรูวา 
คนท่ีลวงลับไปแลวน้ี จะตองมีความดีท่ีไดทําไวตอเราโดยสวนตัวก็ตาม ตอสวนรวมก็
ตาม เราเห็นคุณความดีของเขาแลว จึงมาขวนขวายทําการแสดงออก ถาคนท่ีสิ้นชีวิต
ไปน้ันไมมีความดีคงอยูในจิตสํานึกของผูใดเลย แลวจะมีใครมาระลึกถึงและทําอะไรให 
ก็อาจจะลวงลับหายสูญไปเปลา  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๓๙

 

อันนี้คือการที่เราไมไดทอดท้ิงทานที่จากไป แตมีนํ้าใจระลึกถึงความดีของทาน 
จึงไดมาทําพิธีอยางนี้  

เปนอันวา การทําพิธีอุทิศกุศลน้ี เปนการประกาศเกียรติคุณของทานที่ลวงลับไป
แลว โดยบอกใหรูวาทานผูนี้เปนญาติเปนมิตรของขาพเจา หรือเปนผูมีคุณความดีท่ีเคย
ทําไวตอขาพเจา ขาพเจาระลึกถึง จึงไดมาแสดงออก  

ยิ่งถาเปนคนที่ไดทําความดีมีคุณคาเปนประโยชนแกสวนรวม การทําพิธีอุทิศ
กุศลนี้ก็เปนการบูชาเทิดทูนและยกยองเชิดชูใหปรากฏ เพ่ือเปนแบบอยางตอไปภาย
หนา เพ่ืออนุชนหรือคนอ่ืนท่ีเกิดตามมาจะไดระลึกถึง แลวชวนกันทําความดีอยางนั้น
ตอไป  

ประการท่ี ๔ เปนการถวายกําลังหรือใหกําลังแกพระสงฆ ผูทําหนาท่ีประกาศ
ธรรม สืบตออายุพระศาสนา  

ในเวลาที่ญาติโยมทําบุญอุทิศกุศลกันน้ัน ก็มาเล้ียงพระถวายภัตตาหารเปนตน 
ตลอดจนถวายวัตถุสิ่งของแกพระสงฆ ดังท่ีเรียกวาถวายไทยธรรม หรือถวายปจจัย ๔  

พระสงฆนั้นอยูไดดวยอาศัยปจจัย ๔ ท่ีญาติโยมถวาย แลวก็มีชีวิต และมีกําลังท่ี
จะปฏิบัติศาสนกิจ คือทําหนาที่ของทาน ซึ่งเปนกิจการงานทางพระศาสนา ท่ีจะทําให
พระศาสนาอยูได โดยเฉพาะท่ีสําคัญยิ่ง คือการศึกษาเลาเรียนและเผยแผประกาศ
ธรรม ใหประชาชนรูเขาใจความจริงและความถูกตองดีงามทั้งหลาย ส่ังสอนคนให
รักษาธรรม ทําความดีกันสืบตอไป รวมท้ังความดีอยางท่ีผูลวงลับไดทําไว ที่เรามาทํา
พิธียกยองบูชากันอยูน้ี จนในท่ีสุดก็คือ เพ่ือประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมทั้งหมด 

  เม่ือญาติโยมมาทําบุญ ชวยถวายกําลังแกพระสงฆใหทานสามารถทําศาสนกิจ
อยางน้ี ก็เปนการบํารุงพระศาสนาและรักษาธรรมไปดวย ญาติโยมท่ีมาทําบุญจงึชือ่วา
ไดมีสวนรวมในการสืบตออายุพระศาสนา และดํารงรักษาธรรมสืบตอไป 

ประการสุดทาย ก็เขามาถึงตัวเอง เราทําบุญใหแกผูลวงลับไป ยกยองบูชาคนทํา
ความดีบาง ถวายทานชวยพระสงฆใหมีกําลังบาง บํารุงพระศาสนาบาง น่ันเรามองวา
เปนการใหแกผูนั้นผูน้ี เปนบุคคลอ่ืนนอกตัว แตในท่ีสุดแลว ก็มาถึงตัวเอง  

เม่ือเราทําบุญอุทิศกุศลน้ัน ก็คือตัวเราเองน่ีแหละเปนผูที่ไดทําบุญ ไดทําความดี
ทุกอยางน้ันใหเกิดขึ้น ตัวเราก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นในความดีงามดานตางๆ  



 

๑๔๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ทําบุญอะไรบ้าง เชน ไดทําจิตใจของตนเองใหอยูในธรรม มีความสงบโนมนอมไปใน
ความดีงาม เชนมีเมตตากรุณาตอทานท่ีลวงลับไป มีศรัทธาเชื่อม่ันในการทํากรรมดี มี
ความราเริงเบิกบานอิ่มใจในการที่ไดทําส่ิงที่ดีมีคุณคา จิตใจสงบ ผองใส ไดเรียนรู
เร่ืองราว เกิดความเขาใจ ไดปญญา มองเห็นความจริงของส่ิงท้ังหลาย ตลอดจนเขาใจ
โลกและชีวิตตามความเปนจริง มองเห็นทางที่จะดําเนินชวีติและปฏบิติัตอสิ่งท้ังหลายได
ถูกตองยิ่งขึ้น น่ีแหละ ผลสุดทายก็มารวมลงที่ตัวเราเอง คือที่ทุกทาน ซึ่งเปนผูไดทําบุญ 

เม่ือมาทําบุญอุทิศกุศลแกผูลวงลับจากไปอยางนี้ ขอใหไดตามวัตถุประสงค ๕ 

ประการท่ีกลาวมา ถาเปนไปท้ัง ๕ ประการน้ี ก็ชื่อวาไดครบถวน ทุกทานสามารถใชอัน
นี้เปนหลักในการสํารวจตัวเอง เวลาเรามาทําบุญอุทิศกุศลแกใคร ก็พยายามใหไดครบ
ทั้ง ๕ ประการนี้ และหวังวา วันน้ี โยมญาติมิตรทุกทานคงไดบําเพ็ญกุศลครบตาม
วัตถุประสงคทั้ง ๕ ประการ 

 ดังไดกลาวแลวขางตนวา ญาติโยมทําบุญวันนี้ดวยความระลึกถึงผูลวงลับไป
แลว โดยเฉพาะกรรมการวัด ไดระลึกถึงเหตุการณเดือนพฤษภาคมในประเทศไทย ที่มี
ความรุนแรงเกิดขึ้นถึงกับมีการเสียชีวิตกัน เนื่องจากการเรียกรองประชาธิปไตย  

เปนการระลึกถึง โดยคิดหรือหวังวา การเสียชีวิตของทานเหลาน้ันคงจะไมสูญ
เปลา แตจะเปนสวนท่ีชวยใหประชาธิปไตยในประเทศไทยไดเจริญกาวหนาตอไป   



 

- ๑ - 
ประชาธิปไตย 

ไมใชแครูปราง แตตองมีเน้ือใน 

รูปแบบก็เหมาะ เน้ือในก็มี จึงจะไดประชาธิปไตยท่ีดี 

 วาที่จริง ในเหตุการณคร้ังน้ี ที่มีการชุมนุมกันนั้น ก็บอกวาตองการเรียกรอง
ประชาธิปไตย เราคงไมไดมีเจตนาวาจะใหมีการเสียชีวิตกันขึ้น  

แตเม่ือมีการเสียชีวิตขึ้นมาแลว ก็ควรจะคิดกันใหหนักยิ่งขึ้นวา ทําอยางไร
เหตุการณท่ีเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองใหญถึงกับมีการเสียชีวิตน้ี จะไมเปนเหตุการณ
หรือความสูญเสียที่วางเปลาเล่ือนลอย แตใหเปนส่ิงท่ีมีคามีประโยชน ไมใหทานท่ี
ลวงลับเสียชีวิตไปเปลา 

 การเสียชีวิตของทานเหลานั้นจะไมเปนของวางเปลาไรคา ก็ตอเม่ือคนท่ีอยูขาง
หลังผูยังมีชีวิตอยูน่ี ไดสืบตอส่ิงดีงามท่ีจะทําใหประชาธิปไตยไดรับการสรางสรรคและ
สงเสริมสืบตอไป ปญหาอยูที่วา ทําอยางไรจะเกิดมีประชาธิปไตยสมตามวัตถุประสงค
ที่ดีแทจริง 

 ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงกันนั้น โดยมากจะนึกถึงในเร่ืองของรูปแบบ รูปแบบท่ี
เปนรูปธรรม หรือเปนระบบ เชนนึกกันวา จะตองมีรัฐสภา จะตองมีคณะรัฐมนตรี 
จะตองมีศาลอะไรตางๆ ที่เราเรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นึกวา 
ตองมีการเลือกต้ัง ตองมีจํานวนผูแทนราษฎรเทาน้ันเทานี้ ฯลฯ  

เร่ืองรูปธรรมหรือรูปแบบน่ี คิดกันมาก แตสิ่งหน่ึงที่สําคัญมากซ่ึงไมควรจะ
มองขามก็คือ ส่ิงท่ีเรียกวาเปนสารธรรม 



 

๑๔๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 เนื้อหาสาระหรือสารธรรมของประชาธิปไตย ซึ่งเปนตัวนามธรรมน้ี เปนตัวเน้ือ
เปนตัวแกน ถาไมมีเน้ือหา ไมมีแกนสารอยูแลว รูปแบบก็จะไมมีความหมาย  

เพราะฉะน้ัน ผูที่ตองการประชาธิปไตย จะตองคิดพิจารณาใหลึกซึ้งลงไปถึง
เร่ืองเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยดวย มิใชจะนึกถึงเพียงแครูปแบบ ถาวนเวียนกัน
อยูแตในเร่ืองรูปแบบแลว ประชาธิปไตยก็คงจะเจริญกาวหนาไปดวยดีไมได 

 จริงอยู รูปแบบก็มีความสําคัญ สิ่งทั้งหลายตองอาศัยรูปแบบเปนเคร่ืองหอหุม
รองรับหรือบรรจุไว เนื้อมะมวงก็ตองมีเปลือกมะมวง ถาไมมีเปลือกมะมวง เนื้อมะมวง
ก็อยูใหเรารับประทานไมได นํ้า ถาไมมีแกวชวย เราก็รับประทานไดยาก จะเอามือวัก
กินมันก็ไดนิดหนอย หรือจะเอาปากไปด่ืมเลย ก็ยิ่งยุงยากลําบากมาก ก็ตองอาศัยแกว
อาศัยขวดบรรจุน้ํา น้ําจึงจะอยูในสภาพซึ่งสะดวกท่ีจะด่ืมกินไดเต็มตามวัตถุประสงค 
เพราะฉะน้ัน เปลือกหรือเคร่ืองหอหุมก็มีความสําคัญ 

 แตในเวลาเดียวกัน ถามีแตเปลือก ไมมีเนื้อ ก็ไมมีประโยชน มีแตแกว ไมมีนํ้า 
แลวชื่นชมวาเรามีแกว เสร็จแลวไมมีนํ้าจะด่ืม ก็ไมไดความ หรือมีแตเปลือกมะมวง ไม
มีเนื้อมะมวง ก็แยเลย ไมรูจะเอาเปลือกไวทําอะไร  

เพราะฉะนั้น เน้ือหากับเปลือก หรือวาสาระกับรูปแบบ ตองคูกัน จะมีแตอยาง
ใดอยางหน่ึง ก็ไมสําเร็จความประสงคไดเต็มที่ แตตัวส่ิงที่เราประสงคแทจริง คือเนื้อหา 
ไมใชรูปแบบ รูปแบบมีความหมายก็เพราะเปนสิ่งท่ีทรงหรือรักษาไวซึ่งเนื้อหา 

 เร่ืองประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกัน ตองมีทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระ สิ่งที่เราชอบ
พิจารณามองกันมาก คือรูปแบบ ซึ่งยอมรับวาสําคัญเหมือนกัน แตท่ีสําคัญยิ่งกวานั้น
ก็คือ ทําอย่างไรจะให้รูปแบบนี้ทรงไว้ซ่ึงเนื้อหาสาระด้วย ใหเนื้อหามีอยูในรูปแบบ 
ไมใชมีแตรูปแบบหรือเปลือกรางท่ีวางเปลา หรือแมจะมี แตเปนเนื้อเนา เนื้อปลอม  

จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองคิดกันใหหนักวา เม่ือจะพัฒนาประชาธิปไตย อยามอง
แครูปแบบ ตองเขาถึงเนื้อหาสาระใหได  

การปกครองประชาธิปไตยนั้น มีเน้ือหาสาระของมัน และเนื้อหาน้ันก็มี
สวนประกอบหลายอยางหลายประการ 

 แมวา รูปแบบจะมีความสําคัญเปนรองจากเนื้อหา  แตก็อยามองขาม
ความสําคัญของมัน เพราะถารูปแบบไมดี หรือไมเหมาะ ก็จะใชการไมไดผล ไมสะดวก 
ไมคลอง หรือมีปญหาได  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๔๓

 

จึงจะตองเลือกหาหรือจัดทํา ตลอดจนปรับแตงรูปแบบใหมีคุณภาพ และ
พอเหมาะพอดีที่จะใชการใหไดผลดีที่สุดตามวัตถุประสงคดวย 
 เม่ือมีนํ้าแลว ภาชนะที่ใสนํ้าก็ตองดีและเหมาะดวย ไมตองพูดถึงภาชนะท่ีร่ัว
หรือท่ีน้ําซึมได หรือภาชนะท่ีใหญไปหรือเล็กเกินไป แกวผอมกนเล็กก็อาจจะลมหก
แตกไดงาย แกวเต้ียวงกวางมากก็ยกถือยาก คอยจะเอียง นํ้าจะหกอยูเร่ือย แกวปาก
เล็กเกินไป หรือกวางบานเกินไป ก็จอปากด่ืมไมสะดวก แกวปากเล็กกนลึก ก็ลางทํา
ความสะอาดยาก แกวใสน้ํารอน อาจตองใชแกวเนื้อพิเศษ และอาจจะตองทําหูถือดวย 
แกวใชในท่ีสาธารณะ ใชชั่วคราว กับคนมากๆ อาจตองใชแกวพลาสติก หรือแกว
กระดาษ จึงจะเหมาะก็ได 
 นอกจากมีเนื้อหาแลว จะตองเลือกหาหรือจัดปรับรูปแบบใหบรรจุเน้ือหาไวไดดี
และใชใหไดผล เหมาะกับตนเองและวัตถุประสงคของตนดวย ไมใชเห็นเขามีอะไรดี ตัว
ชอบใจ ก็จะตามอยางเลียนแบบลอกระบบเขามาเร่ือยๆ โดยจับไมถูกเน้ือหาสาระและ
ไมรูจักจัดปรับรูปแบบระบบใหเหมาะกับสภาพของตน 
 อยาวาแตจะเอาใจใสเร่ืองเน้ือหาสาระ และจัดปรับรูปแบบใหเหมาะกับเนื้อหา
และการใชประโยชนเลย บางทีไปเอารูปแบบของเขามาท้ังดุน เลียนแบบเขาแลว ยัง
เอารูปแบบน้ันมาใชอยางไมสุจริต ใชผิดๆ ใชไมเปน หรือใชไมตรงตามวัตถุประสงค
ของมัน แกวเขาทําสําหรับใสน้ํากิน กลับเอามาใชกินเหลา ใสน้ําโคลนสาดกัน หรือได
แคเอามาใสตูต้ังโชว หรือใชใสน้ํากินน่ีแหละ แตปลอยใหสกปรกแชทิ้งหมักหมม ถา
เปนนํ้าหวานหรือนํ้าค้ันผลไม กินแลวก็ทองรวงทองเสียไปเลย 
 เพียงแครูปแบบของเล็กนอยอยางแกวนํ้า ก็ยังมีเร่ืองที่ตองคิดตองทํามากมาย 
เพ่ือใหไดแกวนํ้าที่ดี ถาจะใหไดรูปแบบที่ดีของประชาธิปไตย จะตองพิจารณาและ
ปฏิบัติดวยการใชสติปญญาอยางรอบคอบเพียงไหน 

ถึงมีเสรีภาพ ถาไมมีดุลยภาพ ก็ไมเปนประชาธิปไตย 
 ทีน้ี ในดานเน้ือหา ขอพูดถึงหลักการอยางหนึ่งของประชาธิปไตย  

แตกอนโนน เรามีการปกครองชนิดท่ีวา มีบุคคลผูหนึ่งซึ่งมีอํานาจเต็ม อาจเปน
พระมหากษัตริย ท่ีเรียกวาพระราชา มีอํานาจปกครองตัดสินลงโทษทุกอยาง ในสภาพ
อยางนั้น เรามองคลายๆ กับวา คนทั่วไปหรือประชาชนนี้ยังปกครองตัวเองไมได ก็เลย
ตองมีบุคคลหน่ึงท่ีเกงกลาสามารถมาชวยปกครอง จัดการใหคนอยูกันไดสงบเรียบรอย  



 

๑๔๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ตอมาเราเห็นวา คนท้ังหลายนาจะปกครองกันเองได โดยเฉพาะในเม่ือคน
เหลานั้นมีสติปญญากันดีขึ้น มีความรูความเขาใจสามารถคิดไดดวยตนเอง สามารถ
พิจารณาเหตุผล รูจักแยกแยะวินิจฉัยไดวา อะไรถูกอะไรผิด และควบคุมกันใหเวนได
จากสิ่งที่ผิด และทําไดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ก็จึงคิดวาควรจะปกครองกันเอง  

การที่ประชาชนปกครองกันเองนี้ ก็คือหลักการของประชาธิปไตย 

 ในการท่ีประชาชนจะปกครองกันเองน้ี ขอสําคัญอยางหนึ่งก็คือ แตละคนควร
จะเปนคนท่ีปกครองตัวเองได ถาปกครองตัวเองไมได ก็มาปกครองกันเองไมได  

เพราะฉะน้ัน ถาจะพูดใหไดความชัดเจน ก็ตองใหความหมายวา การปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนท่ีแต่ละคนปกครองตัวเองได้ เม่ือแต
ละคนปกครองตัวเองไดดีแลว ก็มาชวยกันปกครองรวมกัน ก็เปนการปกครองของ
ประชาชน ท่ีประชาชนปกครองกันเอง  

ตรงนี้สําคัญ คือเราจะตองพัฒนาคนใหสามารถปกครองตนเองได ถาเขาไม
สามารถปกครองตนเองไดแลว การที่จะมารวมกันปกครองประเทศชาติที่รวมกันอยู ก็
เปนไปดวยดีไมได 

 จะยกตัวอยางขอหน่ึง ที่ถือวาเปนหลักของการปกครองตนเอง ในการปกครอง
แบบประชาธิปไตยน้ี เรามีหลักการสําคัญอยางหนึ่งที่เรียกวา “เสรีภาพ” และเสรีภาพ
นั้น ก็มีความหมายของมันที่จะตองเขาใจใหถูกตองชัดเจน 

 เสรีภาพ คืออะไร ความหมายเบื้องตนตามตัวอักษร ก็คือ ความสามารถท่ีจะ
ทําอะไรๆ ไดตามปรารถนา อยางเปนอิสระ ไมมีอะไรมากีดกั้นจํากัด   

ตามความหมายนี้ คนจํานวนมากจะมองวา เสรีภาพคือการทําไดตามใจตัว 
หรือวา เสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ คนจํานวนมากเขาใจวาอยางนี้ ในเมืองไทย
นั้นคิดวาคนไมนอยเลยเขาใจอยางน้ี แตขอใหโยมญาติมิตรพิจารณาวาเปนความ
เขาใจท่ีถูกตองหรือเปลา  

ถาเสรีภาพคือการทําไดอยางที่ใจตัวชอบ คนท่ีมีความเขาใจแคนี้ จะปกครอง
ตนเองไดไหม 

 คนท่ีคิดวาเสรีภาพคือการทําไดตามชอบใจ ปกครองตัวเองไมไดแน เพราะ
อะไร ก็จะเอาอยางใจตัวเอง  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๔๕

 

ถึงเวลาท่ีควรจะเรียนหนังสือหรือทํางาน แตขี้เกียจ อยากจะนอน ก็ไปนอนเสีย 
ก็พาชีวิตของตัวไปไมรอด  

วางกฎจราจรกันไว แตจะทําตามใจ ไมเอาตามกฎ รถก็ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ
กันวุน คนที่เอาอะไรแนไมได จะพาสังคมใหพัฒนาไปดีไมได  

อยางนี้ก็พอเห็นกันไดงายวา คนท่ีเขาใจเสรีภาพในความหมายอยางน้ี จะ
ปกครองกันเองใหดีไมได ประชาธิปไตยไมสําเร็จ 

 ไมวาในประเทศไหนๆ แมแตประเทศท่ีวามีเสรีภาพมากที่สุด ก็ยอมใหมี
เสรีภาพแบบทําตามชอบใจไมได  

หลักทั่วไปอยางหนึ่ง ก็คือ ใหเสรีภาพในทางสรางสรรคทําส่ิงที่ดี และหาม
เสรีภาพในทางทําลายทําความช่ัวเสียหาย เชน จะคนควาหาความรูไดเสรี แตจะกิน
เหลาเสรีไมได 

 เพราะฉะน้ัน ก็จึงมีคําจํากัดความหรือการใหความหมายอีกอยางหน่ึงของ
เสรีภาพ ซึ่งนิยมหรือชอบพูดกันมาก คือบอกวา เสรีภาพ หมายถึง ความมีสิทธิที่จะทํา
จะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือวา พูดได ทําได ภายใตเงื่อนไข ขอกําหนด 
หรือความคุมครองของกฎหมาย พูดงายๆ วา เสรีภาพภายในขอบเขต  

อยางน้ีก็ไมใชเปนความหมายของตัวเสรีภาพเอง เพียงแตบอกใหรูวา เสรีภาพ
ตองมีขอบเขตเทานั้นเอง ยังไมไดบอกใหรูถึงตัวเสรีภาพ  

คนท่ีพูดอยางนี้ บางทีก็ยังเขาใจเสรีภาพในความหมายวา เปนการทําไดตาม
ชอบใจเหมือนกัน เพียงแตวาใหการทําไดตามชอบใจนั้นอยูในขอบเขต  

 เม่ือมีขอบเขต ก็คือยังถูกจํากัด เม่ือยังถูกจํากัด ก็ยังไมเสรีจริง เม่ือคิดกันอยูแค
นั้น ก็ยังไมเขาถึงความหมายของเสรีภาพ  

เสรีภาพคืออะไร พิจารณาไดหลายขั้น เราลองมาดูเนื้อหาสาระในทางธรรม 

 ธรรมของพระพุทธเจา เปนธรรมของคนเสรี หรือคนท่ีมีเสรีภาพอยางแทจริง 
บุคคลท่ีบรรลุธรรมในพุทธศาสนาสูงสุดแลว ทานเรียกวาเปนเสรีชนหรือคนเสรีที่แทจริง 
ถายังไมบรรลุธรรม ก็ยังไมเสรี แตจะเสรีไดเปนขั้นๆ ถาเอาอยางท่ีบอกเม่ือก้ีมาจัดดวย
ก็คงจะเปนทํานองที่จะวาตอไปนี้  

 เสรีภาพอยางตํ่าท่ีสุด คือ เสรีภาพของคนท่ีเขาใจวาทําอะไรๆ ไดตามชอบใจ 



 

๑๔๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 ตอมาสูงขึ้นอีกหนอย ก็คือคนที่บอกวาทําไดตามชอบใจ แตตองมีขอบเขต 
แสดงวามีกรอบขึ้นมาหนอย 

 ตอจากน้ัน ความหมายที่ สูงขึ้นไป ซึ่งมีสาระในทางธรรมมากขึ้น จะเปน
ความหมายแบบท่ีมีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิดขึ้น กลาวคือ มองวาตัวเองนี้มี
เสรีภาพ โดยสัมพันธกับเสรีภาพของผูอื่น ซึ่งก็ใกลกับเสรีภาพในกรอบหรือในขอบเขต 
แตเปนการมองโดยมีปญญาเห็นเหตุผล และทําใหไมรูสึกวาความมีขอบเขตนั้นเปน
การบีบค้ันตนเอง ซึ่งเปนส่ิงสําคัญมาก ท่ีจะทําใหเสรีภาพในความหมายท่ีถูกตองนั้น
ดํารงอยูได 
  เสรีภาพของตนเองสัมพันธกับเสรีภาพของผูอื่น เสรีภาพของเรามีอยูคูกับ
เสรีภาพของเขา เราจะตองไมใชเสรีภาพของตนในลักษณะท่ีเปนการลิดรอนหรือ
ทําลายเสรีภาพของผูอ่ืน  

เม่ือมีจิตสํานึกอยางนี้ ก็นําไปสูการท่ีจะไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น โดยยอมรับ
สิทธิของผูอื่นดวย แตอันนี้ก็ยังเปนการมองอยางงายๆ ยังไมลึกซึ้ง 
 ความหมายอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ ความมีเสรีภาพนั้น หมายถึงความพรอม
ที่จะใหโอกาสแกผูอื่นดวย อันน้ีสําคัญ คนที่จะปกครองตนเองได จะตองมีจิตสํานึกน้ี 
ความมีเสรีภาพนั้น หมายถึงความเปนเสรีที่จะใหโอกาสแกคนอื่นดวย มิฉะน้ันเสรีภาพ
จะมีความหมายอยูท่ีฉันเพียงดานเดียว ไมมีเสรีภาพแกผูอื่น  

เสรีภาพของตน กับเสรีภาพแกผูอ่ืน จะตองมีเปนคูกัน เม่ือมีเสรีภาพโดยมีการ
ยอมใหโอกาสแกผูอื่นดวย ก็เกิดดุลยภาพขึ้น 

ถาพูดอีกสํานวนหนึ่ง เสรีภาพของตน ที่มาเขาคูกับเสรีภาพของผูอื่น โดยที่ตาง
ก็มีเสรีภาพดวยกันเทากันน้ี จะทําใหเกิดความพอดีขึ้น เรียกวาเสรีภาพที่ถูกจํากัดโดย
สมภาพ หรือความเสมอภาค ซึ่งเปนความสมดุลหรือดุลยภาพอยางหนึ่ง และเปน
ลักษณะของทางสายกลาง (middle way) หรือวิถีแหงความพอดี ฝร่ังบางคนเรียกวา 
จุดกลางสาย (midway point) ท่ี เสรีภาพถูกจํากัดด้วยสมภาพ และวา ประชาธิปไตย
อยูตรงน้ี∗ 

                                                                                                     
∗  คํากลาวของ Louis Wasserman อางใน Webster’s Third New International Dictionary, 1986 (คําวา 

“democracy”) 
อนึ่ง สมภาพ หรอื ความเสมอภาค นี้ ถาจะใหไดความหมายทีม่ีนัยอันเปนสาระแทจรงิ ควรใชคําวา สมานภาพ 

(ดูอธิบายขางหนา) 



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๔๗

 

 คนที่จะเอาเสรีภาพแบบทําไดตามชอบใจเต็มที่นั้น จะหาเสรีภาพท่ีเขาตองการ
ไมพบเลย ไมวาในท่ีไหนๆ หรือถาเขาจะลอง ก็ไปไมรอด ถาไมใชตัวเขาพับ ก็สังคมพัง 
กลายเปนอนาธิปไตยไป 
 แมแตในสังคมท่ีวาชอบเสรีภาพท่ีสุด ภูมิใจตัววามีเสรีภาพมากท่ีสุด พอมี
เสรีภาพขึ้นมา ก็มีเคร่ืองจํากัดขอบเขตของเสรีภาพตามขึ้นมาดวยทันที โดยเปนกติกา
สังคม เชน กฎหมายบาง โดยปฏิกิริยาจากคนดวยกันเปนกรอบทางวัฒนธรรมบาง  

อยางในอเมริกาน้ี วามีเสรีภาพมาก ก็มีกฎหมายจํากัดขอบเขตมาก แลวก็มีวิธี
แสดงปฏิกิริยาระหวางคนดวยกันไวคอยยับยั้ง จะบอกวานี่บานของฉัน ฉันจะตอเติม
ตรงน้ันตรงน้ี จะตอทอน้ํา จะเดินสายไฟใหม สนามหนาบานฉันยังไมมีเวลาตัด จะ
ปลอยรกบาง ก็เร่ืองของฉัน พูดอยางน้ันได แตกฎหมายไมยอม จะตองถูกดําเนินการ 
จะทําอะไรปลอยปละละเลย ไปกระทบกระทั่งทําใหคนอื่นเดือดรอน แมโดยไมต้ังใจ 
เขาก็จะ “ซู” เอา (sue คือ ฟองเรียกคาเสียหาย) จะทําอะไรๆ กลายเปนตองระวังตัว
มาก ถาปรับใจไมได พัฒนาจิตใจข้ึนมาไมทัน ก็อยูไมเปนสุข 
 อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในความหมายท่ีพูดอยูนี้จะมีเนื้อหาสาระมากข้ึน 
แตก็ยังถือวามีความหมายไมสมบูรณอยูน่ันแหละ จึงมาวากันเปนขั้นๆ ลึกลงไปอีก 

มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อใหศักยภาพอวยผล 
 มองตอไป เสรีภาพ มีความหมายที่แยกเปน ๒ ดาน คือ เสรีภาพท่ีจะเอา อยาง
หน่ึง กับเสรีภาพที่จะให อยางหน่ึง ทั้งการไดและการใหเปนความหมายของเสรีภาพ  

โดยมากคนจะมองในแงท่ีจะเอาจะได ไมมองเสรีภาพในการให คนเรามี
เสรีภาพในการใหดวย อยามองเสรีภาพในแงท่ีจะเอาจะไดอยางเดียว 
 เสรีภาพท่ีเปน ๒ ดาน คือ เสรีภาพในการได กับเสรีภาพในการใหน้ีเปนอยางไร 
มองในแงไดกอน เพราะคนเราชอบท่ีจะได แงท่ีจะตองให เอาไวทีหลัง 
 ที่ไดนั้นเปนอยางไร การมีเสรีภาพ ก็คือการที่เรามีโอกาสจะเขาถึงผลประโยชน
ที่ตนจะพึงไดจากระบบการปกครองแบบนี้  

ในการอยูรวมกันของมนุษยนี้ มีประโยชนอะไรที่เราจะพึงได เม่ือเราอยูใน
สังคมน้ี เราก็ควรเขาถึงประโยชนนั้นดวย โดยเสมอกันกับผูอ่ืน ไมใชถูกกดไวบีบไวหรือ
ถูกปดกั้นไมใหไดรับผลประโยชนน้ัน  



 

๑๔๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ถาบางคนหรือคนกลุมหนึ่งพวกหน่ึงเทานั้นในสังคมน้ีเขาถึงประโยชนน้ันได แต
คนอ่ืนเขาถึงไมได อยางน้ีก็เรียกวาคนทั่วไปไมมีเสรีภาพ  

การที่มีเสรีภาพก็คือ แตละคนมีโอกาสท่ีจะเขาถึงประโยชนท่ีเกิดขึ้นในสังคม
นั้นรวมกัน โอกาสอยางน้ี เรียกวาโอกาสที่จะเสวยผล ซึ่งเปนเร่ืองของการได 

 ทีน้ี ในแงที่จะให ก็ตองมีเสรีภาพดวย การมีและไดใชโอกาสในการที่จะใหน้ี
เปนเร่ืองสําคัญมาก เปนเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยในสวนของเหตุ  

เสรีภาพในการไดน้ัน เปนสวนผล กอนจะไดผล เราตองทําเหตุ ถาไมมีเสรีภาพ
ในการให เสรีภาพในการไดก็จะเปนไปไดยาก 

 เสรีภาพในการใหที่เปนดานเหตุน้ีเปนอยางไร หมายความวา การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนี้ เปนการปกครองที่พยายามเปดโอกาสใหศักยภาพของมนุษยแตละคน
ออกไปเปนสวนรวมที่เปนประโยชนแกสังคมใหมากท่ีสุด  

การที่เรามีเสรีภาพ ก็คือการท่ีเรามีโอกาส แลวก็สามารถนําเอาศักยภาพของ
เราไปทําประโยชนใหแกสังคมของเรา ไปเปนสวนรวมที่เปนประโยชน 

แตละคนนี้มีความสามารถ แตละคนนี้มีสติปญญา แตถาเขาไมมีเสรีภาพ ไม
สามารถพูด ไมสามารถแสดงออก ไมสามารถใหความคิดเห็น เขาก็ไมสามารถเอา
สติปญญาของตนไปชวยสังคมได สังคมก็ไมไดประโยชนจากศักยภาพที่บุคคลน้ันๆ มีอยู  

การปกครองท่ีไม เปนประชาธิปไตย  ไมมีเสรีภาพ จะมีลักษณะปดกั้น
สติปญญาของมนุษย หรืออยางนอยก็ไมใหโอกาส ไมรูจักใชศักยภาพของมนุษย ทําให
ความสามารถที่คนแตละคนมีอยู ไมเปนประโยชนแกสังคมเทาท่ีควร  

พอมีเสรีภาพแลว ความสามารถและสติปญญาของแตละคนนั้น ก็มีโอกาสท่ีจะ
ออกไปรวมกันเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคม  

การปกครองแบบประชาธิปไตยมีสาระสําคัญอยูตรงน้ี มันเปนสวนเหตุเลย
ทีเดียว ถาไมมีสาระนี้แลว มัวแตจะไปชื่นชมกับสวนผลท่ีจะได ก็จะไมม่ันคงยั่งยืน  

 ฉะนั้น ตองมองเสรีภาพในสวนเหตุน้ีใหหนัก คือมองวา ทําอยางไรจะให
ศักยภาพที่มีอยูของคนแตละคน ออกไปเอื้ออํานวยประโยชนแกสังคมไดเต็มท่ี อันน้ี
เปนเสรีภาพในลักษณะของการให  

เสรีภาพสวนน้ีแหละที่คนมักจะมองขาม การปกครองประชาธิปไตยมีเนื้อหา
สาระสําคัญอยูที่เสรีภาพสวนนี้  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๔๙

 

น่ีก็คือวา สังคมท่ีพัฒนาดีแลวในประชาธิปไตย จะพยายามเปดชองทางท่ีจะ
มาเอาศักยภาพของแตละคนออกไปทําประโยชนแกสังคมใหเต็มที่ ใครมีเทาไร ก็ทํา
ใหแกสังคมไดเทาน้ัน ถาไดอยางนี้เม่ือไร สังคมประชาธิปไตยก็จะพัฒนา จะกาวหนา 
 เวลาพูดถึงเสรีภาพ เรามักจะมองกันแคความหมายท่ีหนึ่ง คือเร่ืองรูปแบบการ
แสดงออกท่ีเปนการทําไดตามชอบใจ 
 ถามิฉะน้ัน ก็อยางท่ีสอง คือมองในแงจะไดหรือเอาผลเทาน้ันเอง ไมไดนึกถึง
การท่ีจะใหหรือทําเหตุขึ้นมา 
 แมแตความมีสวนรวม หรือการเขาไปมีสวนรวม (participation) ซึ่งเปน
พฤติกรรมสําคัญอยางหน่ึงในสังคมประชาธิปไตย บางคนก็มองแตในแงที่จะไดจะเอา 
คือมองวาฉันจะตองมีสวนรวมที่จะได หรือพูดใหส้ันวา ฉันจะตองมีสวนไดดวย มีอะไร
เกิดขึ้นก็บอกวา ฉันจะตองไดดวยนะ  

ถามองอยางน้ีเร่ือย ประชาธิปไตยไปไมรอด 
 ที่จริงนั้น ความมีส่วนร่วม เขาเนนที่การเขาไปรวมสรางสรรค เอาสวนที่ตนมี 
คือเอาศักยภาพของตนน้ันเอง เขาไปชวยเขาไปเสริมเขาไปรวมมือกับผูอื่น ในการ
สรางสรรคทําส่ิงดีงามและประโยชนสุขใหเกิดขึ้น คือเนนที่การใหน่ันเอง 
 การยอมใหโอกาสแกผูอื่น ที่พูดถึงในตอนกอน ก็เปนลักษณะหน่ึงของเสรีภาพ
ในการใหน้ีดวย ซึ่งจะตองมีดวยกันกับความมีสวนรวมและการรวมมือ  

ถามองความหมายของเสรีภาพมาถึงขั้นน้ี ก็เรียกไดวา กาวหนาหรือพัฒนามา
ไดไมนอย ในการท่ีจะเปนประชาธิปไตย 
 เสรีภาพในการได เม่ือมีเสรีภาพในการใหเปนตนทุน ก็จะเกิดความสมดุล คือมี
ความพอดี ที่เปนลักษณะของทางสายกลาง ทําใหมีประชาธิปไตยไดอยางสมบูรณ 

สิทธิตองมากับหนาที่    
 คําสําคัญคําหนึ่ง ท่ีเปนคําสามัญในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมักพวงมาหรือมา
ดวยกันกับคําวาเสรีภาพ ก็คือคําวา “สิทธิ”  

สิทธิ ทานแปลวา อํานาจอันชอบธรรม∗ โดยท่ัวไปหมายถึง สิ่งที่บุคคลพึงมีพึง
ไดหรือควรจะทําไดตามที่เขาตองการ โดยที่เขามีอํานาจอันชอบธรรมท่ีจะอางหรือ
เรียกรองเอาได 
                                                                                                     
∗ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 



 

๑๕๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 การมีไดทําไดตามสิทธิน้ัน เปนลักษณะสําคัญที่แสดงถึงความมีเสรีภาพ และ
เสรีภาพท่ีสําคัญก็คือ การมีไดทําไดตามสิทธินั้น ดังน้ัน คําวา สิทธิ และคําวาเสรีภาพ
จึงมักพวงมาดวยกัน จนบางทีเราก็พูดควบกันวา สิทธิเสรีภาพ และในบางกรณีคําทั้ง
สองนี้ก็ถูกใชปนกัน หรือสับสนกัน หรือไมก็ใชแทนกันไดไปเลย อยางคนอเมริกันทุก
วันน้ี ท่ีใชคําวา civil rights กับ civil liberties ปนๆ หรือแทนๆ กันไป โดยมีแง
ความหมายเฉียดๆ กัน 

ดวยเหตุที่ สิทธิเป็นตัวช้ีบ่งถึงการมีเสรีภาพ  จะดูวาประชาชนมีเสรีภาพหรือไม
แคไหน ก็มักดูกันท่ีการปฏิบัติในเร่ืองสิทธินี้แหละ ดังนั้น สิทธิจึงเปนส่ิงสําคัญมากใน
ระบอบประชาธิปไตย ถือกันเปนเคร่ืองหมายหรือตราประทับของสังคมประชาธิปไตย 
จึงเปนเร่ืองที่ไดรับการเอาใจใสมาก ตองมีการบัญญัติกฎหมายตางๆ ขึ้นมายืนยันเปน
หลักประกันสิทธิของประชาชน เร่ิมต้ังแตกฎหมายหลักหรือกฎหมายสูงสุด คือ 
รัฐธรรมนูญลงไปทีเดียว  

(ในกรณีอยางน้ี คําวา “สิทธิ” กับคําวา “เสรีภาพ” ก็ถูกใชปนๆ กันอีก บางที 
ตรงน้ี กฎหมายประเทศน้ีใชวาสิทธิ แตกฎหมายประเทศโนนใชวาเสรีภาพ ตรงนั้น 
ประเทศน้ีใชวาเสรีภาพ ประเทศโนนใชวาสิทธิ)  

โดยเฉพาะจะตองรับประกันใหมีสิทธิ/เสรีภาพ พ้ืนฐานของพลเมือง เชน สิทธิ/
เสรีภาพในการพูดจาแสดงออก การเสนอขาวสารขอมูลและความคิดเห็นของ
หนังสือพิมพ การนับถือศาสนา การชุมนุม ตลอดจนสิทธิในการครอบครองทรัพยสิน การ
ได รับโอกาสในการศึกษา  การทํางาน  การเดินทาง  การดํารงชีวิต  การใชสิ่ ง
สาธารณูปโภค และการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย 
 อยางไรก็ตาม บางทีเราก็มัววุนวายกับเร่ืองสิทธิและการท่ีจะมีเสรีภาพกัน
มากมาย จนชักจะหลงเพลิดเพลินและลืมไปวา นอกจากเราจะตองไดตองมีสิทธิและ
เสรีภาพอยางน้ันอยางน้ี รัฐจะตองรับประกันใหเราไดเรามีอยางนั้นอยางน้ีแลว ตัวเรา
เองจะตองทําอะไร เราจะตองใหอะไรแกรัฐ แกสวนรวม แกสังคม หรือแกประเทศชาติ
บาง และน่ีก็คือเร่ืองของ “หน้าท่ี” 
 สิทธิ น้ันคูกันกับ หน้าท่ี พลเมืองของประเทศประชาธิปไตยน้ัน เม่ือมีสิทธิ ก็มี
หนาท่ีดวย เม่ือไดสิทธิ ก็ตองทําหนาท่ีดวย  

สิทธิเปนเร่ืองของการที่จะไดท่ีจะเอา สวนหนาท่ีเปนเร่ืองของการที่จะใหท่ีจะ
สละออกไป  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๕๑

 

พลเมืองทุกคนมีหนาที่ท่ีจะทําการงาน ศึกษาเลาเรียน หรือประกอบสัมมาชีพ
ของตนๆ มีหนาท่ีที่จะตองทําตอครอบครัว ตอชุมชน ตอสังคม ตอประเทศชาติของตน 
มีหนาที่ท่ีจะตองไปรวมประชุมพิจารณาดําเนินกิจการของสวนรวม ตองบํารุงรักษาส่ิง
สาธารณูปโภคและสาธารณสมบัติ ตองบํารุงรักษาธรรมชาติแวดลอม ตองรักษา
ระเบียบวินัย ตองเคารพกฎหมายและกฎเกณฑกติกาของสังคม ตองเสียภาษีอากร 
เปนตน  

 เม่ือประชาชนพลเมืองทําหนาที่ใหแกสังคมหรือรัฐตามสถานะของตนๆ สังคม
หรือรัฐประชาธิปไตยท่ีดี ก็มีสิ่งที่จะนํามาสนองแกสิทธิของประชาชนพลเมือง  

ถาประชาชนพลเมืองไมชวยกันทําเหตุ แลวสังคมหรือรัฐจะเอาผลอะไรมา
สนองความตองการของประชาชนพลเมืองได 

 ดังน้ัน ถาจะเรียกรองหรืออางสิทธิ ก็อยาลืมถาม หรือสํารวจตัวเองวาไดทําหนาท่ี
ของตนอยูดวยดีหรือไม คือ ถาจะเรียกรองสิทธิ ก็จะตองทําหนาที่ของตนใหดีดวย  

มองในทางยอนกลับ ผูท่ีทําหนาที่ของตนถูกตองเปนอยางดีนั้นแหละ จึงเปนผู
ที่สมควรจะเรียกรองหรืออางสิทธิ และสิทธิท่ีอางหรือเรียกรองนั้น จะตองนําไปใชอยาง
ถูกตองดวย  

ผูที่รูจักหนาที่พรอมทั้งทําหนาท่ีของตนอยูอยางถูกตองน่ันแหละ คือผูที่จะนํา
สิทธิไปใชอยางถูกตอง 

 เพราะฉะนั้น สิทธิ จะตองมากับหนาที่ และสิทธิ เปนสมบัติมีคาอันนาภูมิใจ
สําหรับผูท่ีทําหนาที่  

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยควรสรางจิตสํานึกในหนาท่ีถึงขั้นที่ยึดถือวา 
สิทธิท่ีจะไดทุกอยาง มีมาพรอมกับหนาที่ท่ีจะตองทํา ถามตนเองวาการท่ีเราจะไดจะมี
สิทธิน้ีนั้น เราจะตองทําอะไร หรือนึกถึงส่ิงที่ตนจะตองทําตองให มากกวานึกถึงส่ิงที่ตน
จะไดจะเอา 

 ในประเทศอเมริกาน้ี มีวาทะหรือคําคมประโยคหนึ่งที่รูกันทั่วไป ซึ่งเขากับเร่ือง
สิทธิและหนาที่น้ีดี ถือวาเปนวาทะสําคัญที่พึงรูพึงจํา ถึงกับมีการจัดเขาเปนส่ิงหนึ่งที่คน
อเมริกันทุกคน แมแตเด็กนักเรียนชั้นประถมจะตองรู คือคํากลาวของประธานาธิบดี 

เคนเนดี ที่วา  



 

๑๕๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

อย่าถามว่าประเทศชาติจะทําอะไรให้ท่าน - (แต่) จงถามว่า ท่านจะ
ทําอะไรให้แก่ประเทศชาติของท่าน∗  

น่ีก็คือการเตือนใหมีจิตสํานึกในการท่ีจะทําหนาท่ี มิใชมัวแตคิดจะเรียกรอง
สิทธิ 
 เม่ือสิทธิมาคูกับหนาที่ ก็เปนความสมดุลอยางหน่ึงระหวางการได กับการให 
หรือระหวางการรับเอา กับการสละออก เม่ือเกิดภาวะสมดุลหรือดุลยภาพนี้แลว ก็เขา
สูทางสายกลางท่ีจะนําไปสูประชาธิปไตยท่ีดี 

เสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ 
 อนึ่ง  คําวา  “หน้าที่” นั้น  มักจะพวงมาหรือมาดวยกันกับคําวา  “ความ
รับผิดชอบ” จนบางทีเราพูดควบไปดวยกันวา หนาที่และความรับผิดชอบ หรือหนาท่ี
รับผิดชอบ คือนอกจากทําหนาที่แลว ก็จะตองมีความรับผิดชอบดวย 

 คําวาสิทธิมาดวยกันกับเสรีภาพ คําวาหนาที่มาดวยกันกับความรับผิดชอบ 
สิทธิคูกับหนาท่ี ฉันใด เสรีภาพก็คูกับความรับผิดชอบ ฉันนั้น และเม่ือเราพูดสองคํา
แรกควบกันวา สิทธิเสรีภาพ เราก็พูดสองคําหลังควบกันวา หน้าท่ีรับผิดชอบ  

เพราะฉะนั้น สิทธิ ตองมากับ หน้าที่ ฉันใด เสรีภาพ ก็ตองมากับ ความรับผิดชอบ 
ฉันน้ัน 

 เม่ือเสรีภาพมาคูกับความรับผิดชอบ ก็หมายความวา เราจะตองใชเสรีภาพ
อยางมีความรับผิดชอบ และตองรับผิดชอบตอการใชเสรีภาพน้ันดวย 

 ความรับผิดชอบในการใชเสรีภาพน้ัน อาจจะแบงอยางคราวๆ ไดเปน ๒ ชวง
ตอน คือ รับผิดชอบตอการที่ไดทําหรือส่ิงไดแสดงออกไปแลว กับรับผิดชอบกอนจะทํา 
กอนจะแสดงออก หรือแสดงออกอยางมีความรับผิดชอบอยูในตัว 
                                                                                                     
∗  (‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’.) คํากลาวของจอหน 

เอฟ. เคนเนดี ในพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑) เชน ใน The 
Dictionary of Cultural Literacy, 1991 และ A First Dictionary of Cultural Literacy, 1991 

   เรื่องสิทธิคูกับหนาที่นี้ ถึงแมจะมิใชเปนสัจธรรม แตก็เปนบททดสอบการพัฒนามนุษยท่ีสําคัญ อยางในอเมริกา การเตือน
จิตสํานึกในเร่ืองหนาท่ีเหนือสิทธิ หรืออยางนอยทําหนาท่ีใหสมแกสิทธินี้ ในบางยุคก็มีการเนนย้ํามาก ขอใหดูคําปราศรัย

เร่ือง “Americanism” ของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ ที่ยกมาเพื่อประกอบความรู ทาย

เร่ืองนี้ (หนา ๑๙๘) 



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๕๓

 

 อยางแรก เปนความรับผิดชอบตามหลังการกระทํา คือเม่ือไดใชเสรีภาพของตน
ออกไปแลว จะมีผลเกิดขึ้นอยางไร ก็รับผิดชอบตอผลน้ัน ถาเปนผลราย หรือมีความ
เสียหายเกิดขึ้น ก็กลารับผิด ไมปดความรับผิดชอบ  

ความรับผิดชอบอยางนี้ แมจะดีกวาไมยอมรับผิดชอบเสียเลย แตก็ยังไมดีจริง 
เพราะเปนการรับผิดชอบในขั้นผล และผลของความรับผิดชอบก็จํากัดอยูที่ตนเอง ซึ่ง
อาจจะสายไปเสียแลวสําหรับความหมายที่จะมีตอสวนรวมหรือสังคม แมจะเปนความ
รับผิดชอบที่แสดงถึงระดับของจิตใจท่ีมีคุณธรรม แตก็ยังไมใชความรับผิดชอบในระดับ
ของความมีสติและการใชปญญาอยางแทจริง  

 เพราะฉะนั้น จึงจัดแบงออกไดวา พวกที่หนึ่ง คนที่เลวรายท่ีสุด ไดแกคนพวกท่ี
ไมยอมรับผิดชอบอะไรเลย ส่ิงท่ีตนจะตองทํา ก็ไมรับผิดชอบท่ีจะทํา และแมตนจะได
ใชเสรีภาพอยางผิดหรือพลาด และทําใหผลเสียหายเกิดขึ้น ก็ปดความรับผิดชอบ ไม
ยอมรับผลที่จะตกถึงตน พวกที่สอง คนท่ีดีกวานั้น ไดแกคนพวกท่ียอมรับผิดชอบตอ
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชเสรีภาพของตน 

 สวนคนที่มีความรับผิดชอบอยางแทจริง ซึ่งเปนท่ีพึงปรารถนาในระบอบ
ประชาธิปไตย ก็คือคนที่รับผิดชอบต้ังแตเร่ิมตน กอนท่ีจะใชเสรีภาพในการกระทําหรือ
แสดงอะไรออกไป เรียกวา เปนคนท่ีใชเสรีภาพอยางมีความรับผิดชอบ เขาใชเสรีภาพ
ดวยความรูตระหนักวาการแสดงออกหรือการกระทําของเขาจะกอใหเกิดผลดีผลเสีย
อยางไร และพยายามใหการแสดงออกหรือการกระทํานั้นเปนไปอยางถูกตองกอผลดี
ที่สุด  

ดังน้ัน นอกจากความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของเขาเอง ที่จะตองทําใหดี
ใหถูกตองเรียบรอยสมบูรณที่สุดแลว การแสดงออกหรือการกระทําใดๆ ก็ตามที่ปรากฏ
ออกมาจากตัวบุคคลนั้น ยอมเกิดจากการที่ไดใชปญญาใครครวญพิจารณาขอมูล 
ขอเท็จจริง เหตุผล ความถูกตองชอบธรรม ผลดีผลเสียตางๆ ดวยความมุงหมายตอความ
จริงความดีงาม และประโยชนสุขเปนอยางดีแลว วาความคิดเห็น การตัดสินใจ การ
แสดงออก และการกระทําของตนจะไมกอผลเสียหาย และจะเกิดผลสรางสรรคอยางดี
ที่สุด 

 ขอยกตัวอยาง เชน เม่ือมีการใหแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับกิจการบานเมือง 
ในฐานะที่เราเปนคนหนึ่งในหมูประชาชน ซึ่งมีเสรีภาพที่จะพูดจาแสดงออกใหความ
คิดเห็น ไมควรคิดเพียงวาจะไดใชเสรีภาพในการแสดงออกไปๆ เทานั้น  



 

๑๕๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

แตควรมีจิตสํานึกระลึกวา เร่ืองที่เขาเอามาใหเราพูดจาวิจารณแสดงความเห็น
กันนั้น เปนเร่ืองสําคัญเกี่ยวกับความเจริญความเส่ือมของสังคม หรืออาจจะถึงกับ
เกี่ยวกับความเปนความตายของประเทศชาติ  เราจะตองใหความคิดเห็นท่ี
ประกอบดวยความมีสติรอบคอบ และใชปญญาอยางดีท่ีสุด อยาใหกลายเปนการเอา
ความเปนความตายของประเทศชาติมาเปนของเลนสนุก หรือเปนเพียงเคร่ืองสนอง
ความฮึกเหิม หรืออยางท่ีเรียกวา เฮฮากันมันๆ ไป 
 บางคร้ัง เร่ืองท่ีนักการเมืองหรือส่ือมวลชนเปนตนเอามาถามพวกเราชาวบาน
นั้น ก็เปนเร่ืองใหญมาก ซึ่งตามปกติ กวาจะวินิจฉัยหรือตัดสินใจได เขาจะตองใหคณะ
ผูเชี่ยวชาญ หรือคณะทํางานหลายๆ คนไปสืบคน ประมวลขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล 
และขอพิจารณาทางวิชาการกันกอนนานเปนเดือนเปนป  

การท่ีเขามาถามความคิดเห็นของเราน้ัน เราอาจจะใหแงมุมความรูความ
คิดเห็นที่ชวยเสริมหรือประกอบเปนประโยชนไดบาง แตเราอยาประมาท อยาพูด
พลอยๆ เราจะตองพูดจาวิจารณ ใหความคิดเห็นดวยความสํานึกตระหนักใน
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะน่ีอาจจะเปนความเปนความตายของประเทศชาติ หรือ
ของสังคมของเราทีเดียว 
 การมีความรับผิดชอบนั้น นอกจากทําใหการกระทําและการแสดงออกตางๆ 
เปนไปอยางดีและมีผลดีแลว ยังใหผลดีทางจิตใจหรือความรูสึกภายใน และทําใหมี
ความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมสังคมดวย  

น่ันคือ คนท่ีมีความรับผิดชอบน้ัน จะไมรูสึกวาเสรีภาพท่ีอยูในขอบเขตอัน
สมควรตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ เปนความบีบค้ันจํากัดอึดอัดคับของใจ เขา
จะอยูอยางสบายใจ และพอใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลาย และการใชเสรีภาพ
ของเขาก็จะไมเปนไปอยางกาวกายรุกรานรบกวนเพ่ือนบานหรือคนอื่นๆ ทําใหอยูกัน
โดยสงบเรียบรอย 
 ในทางตรงขาม ถาเราไมพัฒนาจิตสํานึกในความรับผิดชอบ แมแตจะไปอยูใน
ประเทศท่ีถือกันวามีเสรีภาพมากที่สุดอยางอเมริกานี้ ก็จะรูสึกวาเราถูกจํากัดเสรีภาพ
มากเหลือเกิน จะทําอะไรแมแตกับของท่ีเปนสมบัติของตัวเอง ก็ทําไมคอยจะได มี
กฎหมายหามและบังคับเต็มไปหมด  

ถาวาเสรีภาพเปนการทําไดตามชอบใจ บางคนอาจรูสึกวาประเทศแบบอเมริกา
นี้ คนมีเสรีภาพ ถาไมนอยที่สุด ก็ตองวานอยอยางยิ่ง  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๕๕

 

นอกจากน้ัน ในอเมริกานะ จะทําอะไรๆ ที่เราชอบใจ ก็ตองคอยระแวงระวัง 
เด๋ียวเพ่ือนบานจะรองเรียน หรือคนอื่นเขาจะ “ซู” ฟองเรียกคาเสียหายเอา รูสึกวุนวาย
อึดอัดใจไปหมด 
 เพราะฉะน้ัน ยิ่งอยากไดอยากมีเสรีภาพเทาไร ก็ยิ่งตองพัฒนาความรูสึก
รับผิดชอบตามขึ้นไปเทานั้น 
 ถาการใชเสรีภาพเปนไปอยางมีความรับผิดชอบเปนตัวสมดุลแลว ก็จะมีความ
พอดีที่เปนทางสายกลาง ซึ่งจะทําใหบรรลุจุดหมายของความเปนประชาธิปไตยท่ีดีได 

มีเสรีภาพท้ังภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ 
 ทีน้ีตอไป ยังมีเสรีภาพอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปนเสรีภาพในความหมายขั้นรากฐาน 
คือ การที่คนเราจะมีเสรีภาพแทจริงภายนอกได เราจะตองมีเสรีภาพภายในดวย คือ 
จิตใจจะต้องเสรี  

เสรี ก็คือ เปนอิสระจากการครอบงําของอํานาจท่ีจะมาชักจูงใหผิดไปจากธรรม 
อํานาจท่ีจะมาครอบงําจิตใจใหหันเหเขวออกไปจากธรรม ก็คือกิเลส ไดแก ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง หรือตัณหา มานะ ทิฐิ เม่ือกิเลสพวกน้ีเขามาครอบงําจิตใจแลว 
ก็ทําใหเราไมอยูในธรรม ทําใหเราเขวออกจากธรรม 
 พอจิตใจเขวออกจากธรรมไปแลว การแสดงออกภายนอกก็เขวหมด คือจะทํา
การเพ่ือประโยชนสวนตัวดวยความโลภบาง ทําการดวยความเกลียดชัง เคียดแคนมุง
จะทําลายเขาโดยโทสะบาง ทําการดวยความลุมหลงมัวเมาโดยโมหะบาง  

พอเสรีภาพถูกเจากิเลสเหลานี้ครอบงํา มันก็กลายเปนการทําตามใจชอบ 
อยางที่วาเม่ือกี้ แลวความถูกตองชอบธรรมจะไมเกิดขึ้น แตจะกลายเปนการทําลาย
ความชอบธรรม  

เสรีภาพกอผลราย กลายเปนเคร่ืองมือที่จะทําลาย แมกระทั่งทําลายเสรีภาพ
ของผูอื่น เพราะที่แทจริงนั้น ในใจของเขาไมมีเสรีภาพ ใจของเขาเปนทาสของกิเลส 
กอนที่จะแสดงออกพูดออกมาวา ฉันจะทําตามเสรีภาพของฉันน่ี เขาไมรูตัววาที่จริงใน
ใจของเขาเปนทาสถูกกิเลสครอบงําบัญชาแลว  

ในกรณีท่ีเปนอยางน้ี ถาเขาไปมีสวนรวมท่ีจะให ก็กลายเปนเอาโลภะ โทสะ 
โมหะเขาไปรวมกัน หรือใหแกกัน แทนท่ีจะเปนการสรางสรรค ก็เลยกลายเปนการ
ชวยกันทําลาย  



 

๑๕๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

เพราะฉะนั้น ขอสําคัญที่สุด ในใจจะตองมีเสรีภาพ คือเสรีภาพจากกิเลส ไมตก
อยูใตอํานาจของ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ตัณหา มานะ ทิฐิ  

 ตัณหา คือ ความอยากไดอยากเอาเพ่ือตัว ตองการผลประโยชนและสิ่งบํารุง
บําเรอปรนเปรอตน ไมยอมเสียสละเพ่ือใคร (ใฝ่เสพ ใฝ่บริโภค) 

 มานะ คือ ความอยากใหตัวยิ่งใหญ ตองการอํานาจ ความเดนดัง ความสําคัญ 
หรือการครอบงําเหนือผูอื่น ไมยอมใคร (ใฝ่อํานาจ ใฝ่อิทธิพล) 

 ทิฐิ คือ ความยึดถือเอาแตความเห็นของตัว ตองการใหเขารับเอาความเห็นของ
ตน ยึดติดถือร้ันในความเชื่อ ลัทธิ อุดมการณของตน จนสําคัญเหนือกวาความจริง ไม
ยอมรับฟงใคร (คล่ังลัทธินิยม อุดมการณ์คับแคบ) 

 กิเลสจําพวกเห็นแกตัว เอาตัวตนเปนศูนยกลาง ๓ อยางน้ี มักเขาครอบงํา
จิตใจ เปนตัวบงการอยูเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนท่ัวไป ถาขาดสติเม่ือไร ก็
จะอยูใตอํานาจครอบงําของมัน ทําใหพฤติกรรมเสรีภาพเสียศูนย เลยดุลไป กลายเปน
โทษ กอผลราย ทําลายประชาธิปไตย 

 เสรีภาพจะสัมฤทธิ์ผลใหเกิดประชาธิปไตยไดแทจริง คนจะตองใชปญญาดวย
ความเท่ียงธรรม ดวยความสุจริตใจจริงๆ แตความสุจริตใจหรือความจริงใจในการใช
ปญญานั้น จะเกิดขึ้นไมได ถาใจถูกครอบงําดวยกิเลส  

ถาคนมีโลภะ โทสะ โมหะ ใชปญญาคิดการ มันก็คิดเอาประโยชนใหแกตนบาง 
คิดทําลายเขาบาง คิดดวยความลุมหลงมัวเมาบาง แลวผลดีจะเกิดขึ้นแกสังคมได
อยางไร มันเปนไปไมได เพราะฉะน้ัน จะตองมีเสรีภาพภายในดวย 

 เสรีภาพระดับนี้ ไมคอยมีคนคิดถึง มีแตบอกวา ฉันคิดวาอยางนี้ ฉันจะตองทํา
ใหได น่ีเปนเสรีภาพ แตไมไดถามตัวเองวาใจของตัวเองมีเสรีภาพแลวหรือยัง อันนี้เปน
สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด  

เพราะฉะน้ัน กอนจะมีเสรีภาพภายนอกไดอยางแทจริงนั้น จะตองมีเสรีภาพใน
จิตใจเปนฐาน อันน้ีเปนขั้นสุดทาย  

 ดวยเหตุน้ี ในทางธรรมจึงถือวา คนท่ีจะเปนเสรีอยางแทจริง ก็คือคนท่ีบรรลุ
ธรรมอยางสูงสุด ก็คือพระอรหันต ซึ่งไมมีความเห็นแกตัว ไมทําอะไรเพ่ือไดเพื่อเอา
ใหแกตัวเองเลย  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๕๗

 

ทานท่ีมีใจเสรีไรกิเลสน้ัน อยางนอยก็ไมทําการแสดงออกเพ่ือหาผลประโยชนแก
ตน ไมทําอะไรดวยความเคียดแคนชิงชังมุงเพ่ือทําลายใคร ไมทําอะไรดวยความลุม
หลงมัวเมา เพราะฉะน้ัน การแสดงออกของทานจึงเปนเสรีภาพที่แทจริง เพราะเสรีทั้ง
ใน เสรีท้ังนอก สอดคลองกัน เปนเสรีภาพตลอดสาย ครบถวน เต็มความหมาย  

อันนี้แหละเปนความหมายของเสรีภาพ ซึ่งมีหลายชั้น 

 เปนอันวา เราจะมองความหมายของเสรีภาพแคทําไดตามชอบใจเทานั้นไมได 
การมองอยางนั้นเรียกวาเปนขั้นท่ีมีสติปญญานอยท่ีสุด คือไมไดเร่ืองเลย ตองมองกัน
ใหหลายๆ ชั้น จนกระทั่งถึงเสรีภาพของจิตใจ อยางที่วาพนจากอํานาจครอบงําของ
กิเลสแลว จึงจะไดเสรีภาพที่แทจริง 

 ทีน้ี เสรีภาพในขั้นเต็มความหมายถึงภายในจิตใจน้ี ท่ีมันมีความสําคัญมาก ก็
เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการใชปญญาที่วา พอเราพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสแลว 
ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ เขามาครอบงําแลว ปญญาของเราก็จะบริสุทธิ์ ผองใส สามารถ
ใชวินิจฉัย คิดการ และวางแผนเปนตนอยางเที่ยงธรรม ไมมีอคติใดๆ  

คนในสังคมประชาธิปไตย ที่จะปกครองตนเองได และปกครองกันเองไดนั้น 
จะตองใชปญญาใหมาก จะตองใชความคิดพิจารณาเหตุผล สิ่งที่จะทําหรือแสดง
ออกมาจะตองเกิดจากปญญา เปนไปดวยความรูเขาใจ เชนรูเขาใจขอมูลของเรื่องราว
อยางชัดเจน รูเขาใจในเหตุและสามารถหย่ังถึงผลในเร่ืองนั้นๆ รูเขาใจเหตุปจจัยวา
เร่ืองนี้เกิดขึ้นมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไร สืบสาวใหไดตนตออยางถูกตอง ซึ่ง
จะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง 

 การใชปญญาอยางจริงจังน้ี เปนส่ิงที่จะตองย้ําใหมาก เพราะการใชหรือการ
แสดงออกของปญญาท่ีบริสุทธิ์บริบูรณน่ีแหละ คือการใชเสรีภาพอยางสูงสุด และ
เสรีภาพที่แทจริงจะมีได ก็ตอเม่ือมีการใชปญญา คือการแสดงออกของเสรีภาพนั้น
จะตองอยูภายใตการควบคุมของปญญา ซึ่งหมายถึงความรูความเขาใจในตัวความ
จริง ความถูกตองดีงาม มองถึงผลดีผลเสีย และมุงใหเกิดประโยชนสุขท่ีแทจริง  

ไมใชรูเห็นแตผลประโยชนของตน หรือรูเห็นหนทางที่จะกีดกันคนอื่น หรือไมรู
ไมคิดไมเขาใจอะไรเลย  

 เม่ือประชาชนจะปกครองตนเอง ประชาชนน้ัน แตละคนมีเสรีภาพท่ีจะเลือก
ตัดสินใจ เขาจะตองรับผิดชอบตอผลการเลือกตัดสินใจของตน  



 

๑๕๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ดังน้ัน เขาแตละคนนั้น จะตองไมเลือกตัดสินอะไร เพียงเพราะถูกใจไมถูกใจ 
หรือชอบใจไมชอบใจ หรือโดยปราศจากความรูไรความคิด แตตองพิจารณาวาส่ิงท่ีจะ
เลือกหรือตัดสินน้ัน ถูกตองหรือไม ชอบธรรมหรือไม เปนไปเพ่ือความดีงามความเจริญ
งอกงามและประโยชนสุขรวมกันหรือไม ซึ่งก็คือตองมีปญญา และใชปญญา และ
ปญญานั้นจะเกิดขึ้นได ก็ตองมีการพัฒนา  

เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงย้ําเนนเร่ือง การศึกษา เปนอยางยิ่ง เพ่ือ
ย้ําความสําคัญในเร่ืองนี้ อาจจะตองใชคําวา ตองมีการใชปญญาอยางยวดยิ่ง 

 รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชนแตละคนมาบอกแจง
การเลือกหรือตัดสินใจของตนดวยการออกเสียง หรือลงคะแนนเสียง อยางที่เรียกวา
มาโหวตกัน แลวประชาธิปไตยก็ถือเอาตามเสียงขางมากของคนท่ีมาลงคะแนนนั้น  

รูปแบบน้ีจะมีความหมายและไดผลจริง จนทําใหเกิดประชาธิปไตยที่ดี ก็ตอเม่ือ
มันมีเน้ือหาสาระอยูขางใน คือการที่คนผูออกเสียงนั้นมีสติปญญาและเลือกตัดสินใจ
ดวยการใชสติปญญาอยางแทจริง ไมอยูใตการครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ  

 คนโง่ร้อยคนพันคนมาประชุมกัน โหวตว่าโลกนี้แบน ทั้งท่ีได้คะแนนเป็นเอก
ฉันท์ ยิ่งกว่าเสียงข้างมาก โลกก็หาได้แบนไปตามนั้นไม่  

วิศวกรคนเดียวใชความรูคํานวณอยางถูกตองวาเสาคอนกรีตตนเทานี้ ใชเหล็ก
ขนาดเทาน้ี จะทานน้ําหนักอาคารใหญเทาที่ตองการไมได แตคนมากหมูน้ันตองเอาให
ได ผลคืออาคารถลมทะลาย  

ฝูงลิงจะขามแมน้ํา มีความเห็นรวมกันวา กระสอบนุนเบาดี ใหเอามามัดติดตัว
จะไดลอยนํ้าขามไป เลยพากันตายทั้งหมด  

 ครูคนหนึ่งอยากจะพักใหสบาย ไมอยากสอน พอเขาหองเรียนก็บอกนักเรียนวา 
เรามาใชวิธีประชาธิปไตย มาโหวตกันนะวาจะเรียนดีหรือเลนดี นักเรียนเฮยกมือพร่ึบ
ใหเลน ชั่วโมงไหนอยากไปพัก ครูก็ใชวิธีน้ี ไดผลทุกที ครูก็สบาย นักเรียนก็สนุก แตผล
การเรียนตกตํ่ามาก  

 กรรมการวัดหนึ่งจะจัดงานวัด ประชุมกันพิจารณาเร่ืองหามหรสพ เกิดมี
ขอเสนอใหเลือกวาจะมีหมอลําหรือระบําก่ึงโป ตกลงกันไมได เลยบอกวาใหชาวบาน
มาออกเสียงกันดู  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๕๙

 

พอไดยินวาเปนเร่ืองจะมีมหรสพ พวกผูใหญก็ไมสนใจ ไมมาออกเสียง มีแต
หนุมๆ มากันมาก พอขอคะแนนเสียง ระบํากึ่งโปก็ชนะดวยคะแนนทวมทน เร่ืองถึง
สมภารตองแกปญหาดวยความลําบากใจมาก   
 ในอดีต ณ นครสีพีของพระเจาสญชัย พระราชโอรสพระนามวาเวสสันดรมี
ชางเผือกชื่อวาปจจัยนาค ซึ่งมีกิตติศัพทเล่ืองลือวาเปนชางมงคล ขับขี่ไปไหนก็ทําให
ฝนตกชุมฉํ่าอุดมสมบูรณ  

พระราชาแหงแควนกลิงคะ ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจ ทรงสงราชทูตมาขอ
พระราชทานชางปจจัยนาคน้ัน โดยอางวาแผนดินของพระองคเกิดฝนแลง จะขอชาง
นั้นไปทําใหฝนตก เจาชายเวสสันดรไดพระราชทานชางเผือกมงคลน้ันไป เปนเหตุให
ประชาชนโกรธแคนมาก ถึงกับมีมติใหพระเจาสญชัยเนรเทศเจาชายเวสสันดรเสีย พระ
เวสสันดรจึงตองออกเดินปาตามเร่ืองในมหาเวสสันดรชาดก 
 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงยอมสละดินแดนไทยแถบ
ตะวันออกของแมน้ําโขง แควนหลวงพระบาง และจังหวัดพระตะบอง เสียมราฐ ศรี
โศภน ใหแกฝร่ังเศส และยกดินแดนไทยในแหลมมลายูใหแกอังกฤษที่มาคุกคาม  

เวลานั้น ถาถามเสียงขางมากซึ่งกําลังโกรธแคนกันเปนอยางยิ่ง ก็ยอมวาใหรบ
กับฝร่ังเศสและอังกฤษ และถาเปนเชนน้ัน ประเทศไทยก็คงไมพนตกเปนอาณานิคม
ของสองชาติตะวันตกนั้น เชนเดียวกับประเทศพมา เปนตน 
 มิใชเฉพาะอวิชชาหรือโมหะเทานั้น ท่ีจะนํามหาชนไปสูความพินาศ การเลือก
ตัดสินใจดวยโลภะ และโทสะ ก็พาประชาชนไปสูหายนะไดเชนเดียวกัน  

เสรีภาพท่ีเปนฐานของปญญา คือธงนําหนาของประชาธิปไตย 
 ในระบบประชาธิปไตยน้ัน ถือวาเสียงประชาชนเปนใหญ และเสียงประชาชน
นั้นเปนเสียงสวรรค  

ถา เราไมตองการให เ สียงสวรรค  กลายเปนเ สียงนรก  ก็ตอง พัฒนา
ประชาธิปไตยใหดี โดยพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาปญญา ให
สามารถเลือกตัดสินใจดวยการใชปญญาอยางยวดยิ่ง ใหเปนปญญาที่บริสุทธิ์อิสระ 
ไมตกอยูใตอํานาจครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ ไมเลือกตัดสินใจหรือทําการใด
เพราะเห็นแกจะไดผลประโยชนสวนตัว โดยมุงหาอํานาจความยิ่งใหญ หรือดวยความ
เคียดแคนชิงชังมุงทําลายใคร หรือโดยไรความรูความคิดไมมีวิจารณญาณ 



 

๑๖๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 กอนจะใชปญญาเลือกตัดสินใจหรือทําการใดใหไดผลดี ก็ตองมีปญญาที่จะใช 
จะมีปญญาได ก็ตองรูจักใชและหม่ันพัฒนาปญญา 

 นอกจากแสวงหาความรูอยูเสมอแลว เม่ือไดเห็นไดอานหรือไดฟงขาวสาร
ขอมูล ก็อยาต่ืนตูมเชื่องาย รูจักพิจารณาวาอะไรเปนสาระ อะไรไมเปนสาระ และเลือก
สนใจสิ่งที่เปนสาระ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปองกันความเส่ือม และเกี่ยวกับการ
พัฒนาชีวิต พัฒนาชุมชนหรือสังคมของตน  

 เม่ือรับขาวสารขอมูลใด จะไดฟงไดอานก็ตาม ถาจะจับจุดสนใจ ก็ถือเปนเพียง
จุดเร่ิมตนรับกระทบ ท่ีจะไปสืบสาวหารายละเอียดที่แทและวิเคราะหหาความจริง
ตอไป อยางนอยก็ไตรตรองพิจารณานานๆ หลายๆ แงมุม อยาดวนตัดสินอะไรงายนัก 
โดยเฉพาะขาวต่ืนเตน และเร่ืองทํานองโฆษณา ควรต้ังขอสงสัยไวกอน 

 วากันวา คนไทยเราน้ี เปนคนชอบสนุกสนาน ถาจะฟงอะไรชมรายการอะไร ก็
ตองเปนเร่ืองต่ืนเตน หรือเปนประเภทเฮฮาวาทะ ฟงแลวก็เฮฮาสนุกสนาน ไดสะใจหนํา
ใจกันไป แตถาเปนรายการประเภทความรูเนื้อหาสาระจริงๆ ก็ไมชอบ  

ถาจะพัฒนาปญญากัน ก็ตองยอมฟงยอมชมรายการเนื้อหาสาระบาง  

 สวนสําหรับเร่ืองเฮฮาวาทะน้ัน ก็ชมไดฟงได แตอยาเอาแคเฮฮาสนุกสนาน
อยางเดียว ถาไดแคนั้นก็พัฒนาปญญายาก จะตองไมใชแคฟงและคลอยไปตามเขาวา
อยางเดียว  

นอกจากสนุกสนานเฮฮาแลว ควรจะใชปญญาของตนคิดพิจารณาเร่ืองท่ีเขาวา
นั้นไปดวย คิดพิจารณาในแงมุมอ่ืนๆ บาง และถาเปนเร่ืองสําคัญ อยาหยุดแคจบ
รายการเทานั้น เอาไปคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุผลมองอีกทีใหรอบดาน ถาทําบอยๆ 
เปนนิสัย ก็จะพัฒนาปญญาขึ้นไปไดเร่ือยๆ  

 คําพูดที่ดีนั้น ทางพระเรียกวา วาจาสุภาษิต วาจาหรือคําพูดที่ดีนี้มีลักษณะ
สําคัญ คือ เปนความจริง ไมใชคําเท็จ ไมโกหกหลอกลวง มีเหตุผล ไมเล่ือนลอยเพอ
เจอ ไมเหลวไหลไรสาระ เปนประโยชน เปนเชิงสรางสรรค ไมเปนโทษกอความเสียหาย 
สุภาพ ไมหยาบคาย พูดอยางมีนํ้าใจหรือพูดดวยนํ้าใจปรารถนาดี เปนคําสมาน
สามัคคี หรือสงเสริมใหคนรวมมือกัน ไมสอเสียด กอความแตกแยก หรือชวนทะเลาะ
วิวาท  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๖๑

 

นอกจากนั้นยังมีลักษณะปลีกยอยอื่นๆ ประกอบอีก เชน พูดถูกกาลถูกเวลา 
พูดพอประมาณ พอดีมีขอบเขต ไมเร่ือยเปอย ไมมากไปเกินไป เปนตน และในแงของ
ความไดผล ก็มีทํานองหรือลักษณะการพูดที่ทําใหเกิดความแจมแจงชัดเจน ซาบซ้ึงจูง
ใจ ทําใหเกิดกําลังใจ และนําความราเริงเบิกบานใจ 
 เม่ือไปฟงใครพูด ก็ใชหลักเกณฑนี้พิจารณาดู เชนวา เขาพูดถูกตอง เปนความ
จริง เปนเหตุเปนผล มีประโยชนหรือไม เปนตน และไมลืมมองดูในแงแรงจูงใจดวยวา 
เขาพูดจากปญญาบริสุทธิ์จริงใจ ไมพูดดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง และไม
พูดโดยมุงปลุกเราผูฟงใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ แลวจับเอาสาระมาคิดพิจารณาใหได
ปญญา และแนวทางทําส่ิงที่ดีงามเปนคุณประโยชนยิ่งขึ้นไป 
 ถาจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ตองรูความจริงในเร่ืองนั้น และ ไม่ใช่รู้ความ
จริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย ควรจะถามตัวเองกอนวา เร่ืองน้ีและเหตุปจจัยในเร่ืองนี้เรารู
จริงหรือไม ถายังไมรูจริง ก็อยาเพ่ิงด่ิงลงไป ควรเผื่อใจไวกอนบาง 
 คนจํานวนมากยังติดเพลิน ตลอดจนหลงใหล ชื่นชอบกับการพูดแบบปลุกเรา
กิเลส ถาไมใชเฮฮาวาทะ ก็ตองเปนประเภทปลุกเราอารมณ ระดมโทสะ แลวก็ต่ืนเตน 
ฮือฮาเกิดโลภะ โทสะ โมหะ คลอยไปตาม เร่ืองท่ีเปนเหตุเปนผล เปนสาระ ตองใช
ความคิดพิจารณามาก ไมเอา  

ถายังชอบต่ืนเตน ต่ืนงายนัก ก็แสดงวายังต้ืน ประชาธิปไตยจะยังไปไมถึงไหน 
ถาจะพัฒนาประชาธิปไตย ก็ตองเขาสูวิถีแหงปญญา ตองมุงความจริง มุงสาระ มุง
ประโยชนท่ีแท ดวยการใชปญญาอยางยวดยิ่ง ไมออนแอ ทอถอย เอาแตงายเขาวา 
 การใชปญญาอยางจริงจัง เปนสาระสําคัญของประชาธิปไตย เพราะวา เม่ือเรา
พนจากการครอบงําของกิเลสแลว เราจึงจะสามารถใชปญญาไดอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
และเต็มที่ การกระทําและการแสดงออกท่ีเกิดจากการใชปญญาอยางรอบคอบจริงจัง
และโดยบริสุทธิ์ใจเทาน้ัน จึงจะไดส่ิงท่ีถูกตอง และเปนผลดี  

แลวเราก็เอาปญญาอยางนี้แหละมาใชในการที่จะปกครองกันเอง ในการท่ีจะ
จัดสรรอะไรตางๆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย  
 เพราะฉะนั้น ในท่ีสุดเสรีภาพก็หมุนมาบรรจบกับปญญาน่ีเอง โดยจะตองเปน
ปญญาของคนท่ีมีจิตใจที่เสรี คนท่ีปกครองตนเองได ก็คือคนท่ีมีปญญา โดยเปน
ปญญาท่ีมีเสรีภาพ ท่ีไมถูกครอบงําดวยกิเลส ปญญาจะเปนตัวส่ือโยง ระหวาง
พฤติกรรม เสรีภาพที่แสดงออกไปภายนอก กับจิตใจท่ีมีเสรีภาพอยูภายใน 



 

๑๖๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 เม่ือพฤติกรรมเสรีภายนอก ออกไปจากจิตใจท่ีเสรีภายใน หรือถูกควบคุมโดย
จิตใจที่เสรีภายในแลว ก็เกิดความสมดุล เปนดุลยภาพระหวางเสรีภาพภายนอก กับ
เสรีภาพภายใน น่ีคือเสรีภาพที่พอดีโดยสมบูรณ เปนการเขาถึงทางสายกลางท่ีแทจริง  

 ดุลยภาพ ระหวางพฤติกรรมเสรีภายนอก กับจิตใจเสรีภายในนี้ ไมใชภาวะหยุด
นิ่ง แตเปนชองทางส่ือสัมพันธท่ีปญญาจะสามารถแลนไหลทั้งไปและมา ท้ังเขาและ
ออก ไดอยางแคลวคลองโปรงโลง คือ 

- จะใชพฤติกรรมภายนอกในการแสวงหา หรือรับความรูความเขาใจเขามา
สรางสรรคปญญา ก็จะไดปญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติ เขาถึงความจริง 
หรือ 

- จะใชปญญาคิดการใดท่ีจะแสดงออกไปทางพฤติกรรมภายนอก ก็เปนไป
ในทางสรางสรรคและดีงามชอบธรรม  

เรียกวา เสรีภาพท่ีเปนทางผานของปญญาที่แทและบริสุทธิ์ 

 ถาไดเพียงความหมายแคน้ี ประชาธิปไตยก็ไปไดแลว อะไรๆ อ่ืนก็เปน
สวนประกอบ คนที่มีปญญาอยางน้ี มีเสรีภาพอยางน้ี รูจักปกครองตนเองไดอยางน้ี
แลว ถาจะมาจัดสรรรูปแบบประชาธิปไตย มันก็จัดสรรไดรูปแบบท่ีดีท่ีมีความเท่ียง
ธรรม เปนรูปแบบที่เลือกสรรแลวดวยความเขาใจเหตุเขาใจผล จัดปรับใหเหมาะแก
สังคมของตนเองเปนอยางดี  

มิฉะนั้นก็จะไดแตรูปแบบมาอยางพราๆ มัวๆ แลวก็ทุมเถียงวุนวายกันอยูกับ
เร่ืองรูปแบบเร่ือยไป  

เพราะฉะน้ัน เราจะตองสรางสาระของประชาธิปไตยนี้ใหได คือวา ในที่สุดแลว 
ประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองกันด้วยปัญญา ของคนท่ีมีจิตใจเป็นเสรี 
 ปญญาท่ีสําคัญคือปญญาท่ีรูธรรม รูธรรมนั้นคืออะไร คือรูความจริง รูความถูก
ตอง รูความดีงาม หยั่งถึงเหตุผลที่แทจริงนั่นเอง 

 หนาท่ีของปญญาก็คือพาคนมาใหถึงธรรม เม่ือปญญาพาคนมาถึงธรรม ใหคน
เขาถึงธรรม ปญญาบรรจบกับธรรมแลว ก็ใหคนอยูกับธรรม และทําการตามธรรมน้ัน
ตอไป  

นี่ คือประชาธิปไตยที่บรรลุความมีแกนสาร  เพราะต้ังอยูบนฐานของ
ธรรมาธิปไตย 



 

- ๒ - 
ประชาธิปไตย 

จะเปนจริง เม่ือผูใชอํานาจเปนธรรมาธิปไตย 

ถาจะเปนประชาธิปไตย ถึงจะไมยอมใคร ก็ตองยอมใหแกธรรม 
 เราตองยอมรับความจริงวา เปนธรรมดาของคนท่ัวๆ ไป ท่ีเรียกวาปุถุชน ซึ่งยัง
มีกิเลส ยอมมีความถือตัว ถือศักด์ิศรี ใหความสําคัญแกตนเอง อยากใหตนเปนคนที่มี
ความหมาย อยากใหตัวเดนเปนท่ียอมรับเชิดชู หรือมีอะไรเหนือกวาผูอื่น อยางนอยก็
ไมใหดอยหรือถูกลดความสําคัญ ซึ่งเรียกวากิเลสปกปองตัวเพ่ือใหอยูรอด  

เม่ือมนุษยยังมีการศึกษานอย คือยังพัฒนาไมเพียงพอท่ีจะเปนอยูดวยปญญา 
ก็ตองอาศัยกิเลสอยางน้ี ชวยกระตุนเราที่จะรักษาตัวใหอยูรอดไปกอน 

 อยางไรก็ดี เม่ือมนุษยมาอยูรวมกัน ทํากิจการรวมกัน ถาไมมีหลักปฏิบัติและ
วิธีการท่ีดี กิเลสพวกน้ี ก็จะทําใหคนปะทะกัน ไมยอมกัน ไมลงกัน ตลอดจนไมฟงกัน 
ทําใหขัดแยง แตกแยก ทะเลาะวิวาท ทํางานรวมกันไมได และอยูรวมกันดวยดีไมได 
กิจการของสวนรวมก็ไม ดํา เนินไปดวยดี  เปนอุปสรรคอยางสําคัญตอความ
เจริญกาวหนาของสังคม และการที่จะอยูรวมกันอยางมีสันติสุข 

 ยกตัวอยาง เชน ในการประชุมเพ่ือกิจการของสวนรวม เม่ือมีการแสดงความ
คิดเห็นกัน ผูที่พูด ก็แสดงออกเพียงดวยมุงจะอวดตัวอวดภูมิวาฉันเกงฉันแน ผูที่ฟงก็
ถือตัว ใครจะแสดงความเห็นกระทบถึงตัวหรือแยงตอความคิดเห็นของตัวไมได เม่ือ
ประชุมกันไป ก็กลายเปนทุมเถียงขัดแยงทะเลาะวิวาทหรือโกรธเคืองกัน เลยตองเลี่ยง
ไปเปนการประชุมแบบเฮฮาสนุกๆ ใหผานๆ ไปบาง คอยฟงคอยรับตามหัวหนาหรือ
ประธานจะวาอยางไรบาง ก็เลยสักวาเปนการประชุม ไมไดผลดีเทาที่ควร 



 

๑๖๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 การประชุมเปนกิจกรรมสําคัญในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนชองทาง
ใหญ ที่จะใหศักยภาพของสมาชิกแตละคนออกมาเอื้ออํานวยผลแกสวนรวม หรือเปน
ที่สําหรับมาเก็บเกี่ยวผลิตผลแหงปญญาของสมาชิกแตละคนนั้นไปเสริมประโยชนของ
สังคม และเปนที่สงเสริมการพัฒนาปญญาของสมาชิกเองดวย เม่ือการประชุมไม
เปนไปตามความหมายของมัน ก็ไมไดผลตามวัตถุประสงค เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประชาธิปไตย 

 เม่ือเปนอยางนี้ จะแกไขอยางไร หลักการแกปญหาก็คือ ตองใหมีอะไรอยาง
หน่ึง ท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับนับถือรวมกันใหยิ่งใหญกวาตัวเขา หรือมีความสําคัญ
เหนือกวาตัวเขา ซึ่งเม่ือมองหรืออางถึงส่ิงน้ันแลว ทุกคนจะยอมใหแกสิ่งน้ัน หรือยอม
เพ่ือเห็นแกสิ่งนั้นได 

 ในระบอบเผด็จการ ทุกคนยอมหรือตองยอมรับอํานาจของผูปกครอง ตองเช่ือ
ฟงและปฏิบัติตาม ตองอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน รักษาความสงบเรียบรอย หรือแมแต
มีระเบียบวินัยอยูได เพราะเกรงกลัวตออํานาจที่ครอบงําพวกตนอยู แตการยอมตัว
ใหแกอํานาจที่เกรงกลัวแบบนี้ เราไดมองเห็นแลววา เปนระบอบที่ไมดี ไมพึงปรารถนา 

 ถาไมใชความเกรงกลัวตออํานาจของคนดวยกันอยางนั้น จะใหยอมตัวแกใคร 
ในบางสังคม เขามีสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือเทพเจาที่ทุกคนเคารพบูชาสูงสุด เม่ืออางเทพเจา
หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์นั้น ก็เปนจุดรวมใหทุกคนยอมตัวและยอมตามได แตนั้นก็ยังไมใช
วิธีการที่สมควรแกประชาชน ท่ีพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย  

 ในประเทศที่ถือชาตินิยมแรงกลา ประชาชนทั้งหลายมุงม่ันจะใหประเทศชาติ
ของตนยิ่งใหญ พากันทําทุกอยางเพ่ือใหชาติของตนยิ่งใหญ ทุกคนยอมตัวได ยอมกันได 
และแมแตสละตัวได เพื่อเห็นแกชาติ แมแตจะแกงแยงขัดแยงทะเลาะวิวาทกันอยู
ระหวางบุคคล แตพอมีเหตุใหอางวาเพ่ือชาติ ทุกคนหยุดเร่ืองสวนตัว หันมารวมใจกัน 
ยอมกัน สามัคคีกัน ยอมไดทุกอยางที่จะรวมกันทําการเพ่ือชาติ แตวิธีน้ีก็ไมเขากับ
หลักการท่ีแทของประชาธิปไตย และมีโทษ เชน เปนเหตุใหทําการเกินพอดี และคับแคบ 
เอาแตชาติของตัว โดยพรอมท่ีจะเบียดเบียนขมเหงรังแกหรือเอาเปรียบชาติอื่น 

 นอกจากลัทธิชาตินิยมแลว ความยึดม่ันในอุดมการณอยางใดอยางหน่ึงก็ใหผล
แรงไมแพกัน คนท่ีมีอุดมการณแรงกลา ก็ยอมตัวใหแกอุดมการณได ทุกคนท่ียึดถือ
อุดมการณเดียวกันน้ัน จะยอมไดทําไดทุกอยางเพ่ืออุดมการณ สามารถรวมมือกัน 
พรอมเพรียงกัน เชื่อฟงกัน ทําการรวมกัน เพ่ือมุงสูความสําเร็จตามอุดมการณ  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๖๕

 

แตวิธีน้ีก็ไมปลอดภัย นอกจากคับแคบแลว พฤติกรรมในการเสียสละและทํา
การตางๆ อยางเขมแข็งจริงจัง มักเปนไปเพียงเพราะแรงขับแรงพลุงของความยึดม่ันใน
อุดมการณ ขณะที่แรงสงของอุดมการณยังเขมอยู ก็ทําการไปไดอยางไมตองคิดอะไร 
แมแตจะทํารายหรือทําลายใครๆ อะไรๆ อื่นก็ได แตพอแรงพลุงเบาลง ก็เขารูปเดิม 
เพราะไมใชเปนการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นในเนื้อในตัวของตัว ไมใชเนื้อตัวที่แทของเขา ไมใช
ชีวิตจิตใจที่แทของตัวเขาเอง ยังประกอบดวยโมหะ ไมเปนไปดวยปญญาอยางแทจริง 
ยังไมเปนที่พึงประสงคของประชาธิปไตย 
 สวนคนท่ีไมยึดถือในส่ิงตางๆ ที่พูดมาแลวขางตน ตัวตนก็จะเดนมาก โดยไมมี
อะไรมาลดแรง แตคนพวกน้ีก็มีสิ่งท่ีเขาจะยอมตัวใหเหมือนกัน คือ ในเวลาท่ีมีภัย
อันตรายรายแรงมาคุกคามตอชีวิตของตน หรือตอกลุมตอหมูคณะตอประเทศชาติของ
ตน เชนประเทศชาติถูกรุกรานจากศัตรูภายนอก ในเวลาน้ัน ประชาชนในประเทศชาติ
ของเขาจะยอมตัวและยอมกันได มาพรอมเพรียงสามัคคี รวมกันทําการเพ่ือปองกัน
รักษาประเทศชาติของตน แตพอภัยอันตรายผานพนไปแลว ก็กลับแตกแยกกันออกไป 
ตางคนตางใหญตามเดิม 
 ถาอยางนี้ ในสังคมประชาธิปไตยจะทําอยางไร ไดพูดไวแลววา คนที่รวมอยู
รวมสรางสรรคพัฒนาประชาธิปไตยนั้น เปนคนท่ีใชปญญา เขามุงที่จะสรางสรรค
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ดวยการใชปญญาพิจารณา เลือกเฟนวินิจฉัยวา อะไร
เปนความจริง ความถูกตองดีงาม เปนประโยชนที่แทจริง เพ่ือจะทําตามท่ีมองเห็นดวย
ปญญานั้น ใหบรรลุประโยชนสุขท่ีแทจริง  

ความจริง ความถูกตองดีงาม และประโยชนที่แทนั้น เปนเปาหมาย เปน
จุดหมายสูงสุดท่ีเขาใฝปรารถนาจะเขาถึง 
 คนที่เปนอยางวาน้ี ถาเขาจะเขารวมประชุมพิจารณาเร่ืองอะไร ใจของเขาแต
ละคนก็ทุม ก็พุง ก็มุงตรงไปท่ีตัวความจริง ความดีงาม ตัวประโยชน และสาระที่จะ
นํามาใชแกปญหาของชีวิตและสังคมใหสําเร็จ  

ดวยความใฝปรารถนาอยางแรงกลาตอตัวความจริง ตอสาระท่ีแทอันน้ี เขาจะ
สละเร่ียวแรงกําลังสติปญญาความคิด และแสวงหารับฟงทุกส่ิงทุกอยางที่จะชวยให
เขาเขาถึงตัวความจริงหรือสาระน้ัน จนไมมองไมใสใจกับเร่ืองจุกจิกปลีกยอยท่ีไม
เกี่ยวของกับการหาความจริง เชน การขัดแยงกระทบกระทั่งความรูสึกตางๆ เขา
มองขามไปไดหมด ถาไมเขาถึงสาระ ยังจบัเอาตัวความจริงไมได เขาไมยอมหยุดเลิก  



 

๑๖๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ดวยเหตุนี้ เขาจึงยอมตัว และยอมกันได เพ่ือเห็นแกการที่จะเขาถึงความจริง
และสาระน้ัน แลวก็จะเกิดบรรยากาศแหงการแสวงหาความจริงและสารัตถะข้ึนในท่ี
ประชุมน้ัน ซ่ึงเปนบรรยากาศที่พึงประสงคในระบอบประชาธิปไตย 

 เพราะฉะน้ัน ในสังคมประชาธิปไตย คนจะยอมตัวได และยอมกันได เพ่ือเห็น
แกความจริง ความถูกตองดีงาม เหตุผล ตัวประโยชนท่ีแท หรือสาระที่จะเปนตัวแกไข
ปญหาอันนี้  

ขอใหลองตรวจสอบดู ในสังคมท่ีเขาพัฒนาประชาธิปไตยไปไดอยางนับวา
คอนขางดี จะตองมีลักษณะอยางน้ี ที่พัฒนาไปไดไกลพอสมควร 

 ความจริง ความถูกต้องดีงาม เหตุผล ตัวประโยชน์ท่ีแท้ และสาระที่จะเป็นตัว
แก้ปัญหาน้ี ใช้คําเรียกสั้นๆ คําเดียว ก็คือ “ธรรม” น่ันเอง  

ดังนั้น จึงพูดส้ันๆ วา ในสังคมประชาธิปไตยนั้น คนจะยอมตัว และยอมกันได้เพ่ือ
เห็นแก่ธรรม เพราะเขายอมรับนับถือธรรมนั้น ให้เป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าตัวตนของเขา ทุก
คนถือธรรมเป็นใหญ่ และยอมได้เพ่ือเห็นแก่ธรรม 

 คนที่ถือธรรมเปนใหญ  และยอมใหแกธรรมนั้น  เ รียกเปนคําศัพทว า 
“ธรรมาธิปไตย”  

คนในสังคมประชาธิปไตย แตละคนจะตองเปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ 
ยกธงธรรมขึ้นนําหนา เอาธรรมเปนตราชู 

 แตละคนมีความถือตัว ตองการใหตัวใหญเดนสําคัญ เรียกงายๆ วามีมานะ แต
ถาการถือตัว ความปรารถนา ความยิ่งใหญ หรือโดดเดน การแสวงหาอํานาจแกตน หรือ
มานะนั้นจะเกินขอบเขตมาถึงระดับที่จะกลายเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริง
ความถูกตองดีงาม หรือเปนการเบียดเบียนขมเหงผูอื่น กอโทษทําลายประโยชนสุขของ
สังคมแลว ก็เรียกวา มานะนั้นมาขัดกับธรรม  

ถามานะ น้ันมาขัดกับธรรม มานะนั้นจะตองถูกหยุดยั้ง มานะจะตองยอมแก
ธรรม ธรรมจะตองชนะ คือจะตองปฏิบัติตามธรรม และเพ่ือธรรม ไมใชปฏิบัติตาม
มานะ การปฏิบัติไดอยางน้ี เรียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตย 

 ไมเฉพาะมานะเทานั้น ตัณหาก็เชนเดียวกัน ถาการแสวงหาความสุขสําราญ
หรือการแสวงหาผลประโยชนเกินขอบเขตออกมา และจะกลายเปนการเสียหายตอ
ธรรม เชนเปนการเอาเปรียบผูอ่ืน กอความเดือดรอนแกสังคม เปนตน ตัณหาจะตองหยุด  
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ตัณหาจะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ จะตองปฏิบัติตามธรรม ไมใช
ปฏิบัติตามตัณหา ถาทําไดอยางนี้ ก็เปนการถือธรรมเปนใหญ เปนธรรมาธิปไตย 

 ทิฐิ ก็เชนเดียวกัน แมวาทุกคนจะยึดถือในความเห็นของตน แตก็จะตองยอม
ตัวที่จะรับฟงขอมูลและเหตุผลตางๆ แมที่แปลกจากทิฐิของตน เพ่ือมุงตอธรรม และถา
พิสูจนความจริงไดแลว กลายเปนวาทิฐิของตนผิดจากธรรม ก็จะตองยอมสละวางทิฐิ
ของตน แลวยอมรับตามธรรม  

แมจะยึดถือในลัทธินิยมอุดมการณใดๆ ก็ตองเปดใจตอความจริงและเหตุผลท่ี
เปนธรรม และหากจะเผยแพรทิฐิ ลัทธิศาสนา หรืออุดมการณของตนหรือพวกตน ก็
ตองทําตามเหตุผลอยางเปนธรรม และชอบธรรม ไมผูกขาด ไมบีบค้ันบังคับคนอื่น ไม
หลอกลวงหรือใชวิธีการที่ไมซื่อตรง คือ จะต้องให้ธรรมเป็นใหญ่ ไม่ให้ทิฐิเหนือธรรม 

 คนที่ถือธรรมเปนใหญ แมจะปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยไดเพียงในขั้นลบ คือ
ไมใหตัณหา มานะ ทิฐิ อยูเหนือธรรม แตใหตัณหา มานะ ทิฐิ น้ันหยุดยั้งอยูไดในขอบเขต
ที่ไมละเมิดธรรม หรือไมเสียธรรม แมจะปฏิบัติไดเพียงในขั้นนี้ ก็พอใหเรียกวาเปน 
คนที่ปกครองตนเองได้  

เมื่อประชาชนปกครองตนเองได มีความสามารถในการปกครองตนอยางน้ี 
การสรางสรรคประชาธิปไตยก็สําเร็จ เพราะ ประชาธิปไตย คือการปกครองของ
ประชาชนที่ปกครองตนเองได้ และ ประชาชนที่ปกครองตนเองได้ ก็คือ ประชาชนท่ี
เป็นธรรมาธิปไตย ดังที่วา  

เพราะฉะน้ัน ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชาชนที่ (โดยทั่วไปหรือ
สวนใหญ) เปนธรรมาธิปไตย หรือการปกครองของประชาชน ที่เม่ือตัณหา มานะ ทิฐิ 
มาถึงเสนขีดของธรรม ตัณหา มานะ ทิฐิน้ัน จะตองหยุด 



 

๑๖๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ประชาธิปไตยจะสัมฤทธ์ิ   
ประชาชนตองเปนธรรมาธิปไตย 
 คําพูดท่ีวา “รัฐบาลของประชาชน” น้ัน ก็เปนที่รูกันโดยมากวา เปนวาทะของ
ประธานาธิบดีลินคอลน ของประเทศอเมริกา คําเต็มของทานวา “รัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”∗ เปนวาทะท่ีนับถือกันมาก แทบจะถือเปน
คําจํากัดความของประชาธิปไตยเลยทีเดียว   

คนอเมริกันนี้ภูมิใจ และจําไดท่ัวกัน ถึงกับมีการจัดวาเปนสิ่งหน่ึงท่ีคนอเมริกัน
ทุกคน แมแตเด็กนักเรียนชั้นประถมก็ตองรู คนชาติอื่นๆ ก็รูจัก และใชอางกันมาก 

 อยางไรก็ดี ทานผูพูดคงไมไดมุงใหเขาใจวา เร่ืองของประชาธิปไตยจะจบอยูแค
เปนการปกครองของประชาชนเทานั้น คําพูดน้ันเปนเพียงคําสรุปเร่ิมตน สําหรับ
พิจารณารายละเอียดอื่นๆ กันตอไป  

ขอสําคัญก็คือ เปนคํากลาวที่โยงความสัมพันธเอาไวระหวางประชาธิปไตยกับ
ประชาชน ใหเห็นวา เม่ือพูดถึงประชาธิปไตย ก็ตองเกี่ยวโยงไปถึงประชาชน หรือเม่ือจะ
พิจารณาอะไรท่ีเก่ียวกับประชาธิปไตย ก็ตองพิจารณาถึงประชาชนดวย 

 อยางนอย สิ่งหน่ึงท่ีแฝงอยูในคําพูดน้ันก็คือ คุณภาพของประชาธิปไตย เมื่อ
พ ูดว าประชาธ ิปไตยเป นการปกครองของประชาชน ก็แสดงวา คุณภาพของ
ประชาธิปไตย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน คือ ประชาธิปไตยท่ีดี ก็ตองเปนการ
ปกครองของประชาชนที่ดี  

ประชาชนที่ดี คือประชาชนอยางไร ก็คือที่ไดพูดมากอนน้ันแลววา ประชาชนท่ี
ปกครองตนเองได หรือประชาชนท่ีเปนธรรมาธิปไตย 

 สมัยกอนโนน ประเทศไทยก็ดี ประเทศอื่นๆ ทั่วๆ ไปก็ดี มีการปกครองดวย
ระบบราชาธิปไตย และเราก็มีการปกครองแบบราชาธิปไตยท่ีดีบาง ที่ไมดีบาง ซ่ึงขึ้น
ตอคุณภาพของผูปกครอง คือพระราชาหรือกษัตริยนั้นๆ  

                                                                                                     
∗ “ … government of the people, by the people, for the people….” (คําลงทายในการปราศรัยของ
ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน ณ สุสานสมรภมูิสงครามกลางเมือง ท่ี Gettysburg วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ (ค.ศ. ๑๘๖๓) เชน ใน The Dictionary of Cultural Literacy, 1991 และ A 
First Dictionary of Cultural Literacy, 1991 
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มาถึงเวลาน้ี เม่ือเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีประชาชนเปน
ผูปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตยน้ัน ก็อาจจะดีบาง ไมดีบาง แลวแตคุณภาพ
ของประชาชน ท่ีเปนผูปกครองนั้น เชนเดียวกัน 

 ผูปกครองท่ียิ่งใหญที่สุดในระบอบราชาธิปไตย เรียกวาพระเจาจักรพรรดิ 
ในทางพระพุทธศาสนากําหนดคุณสมบัติของพระเจาจักรพรรดิไวเปนขอแรกทีเดียว วา
พระเจาจักรพรรดิทรงเปนธรรมาธิปไตย∗ ถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม ยําเกรงธรรม 
ยึดธรรมเปนธงชัย 

 ถาจักรพรรดิหรือราชาผูยิ่งใหญ ไมถือธรรมเปนใหญ ไมต้ังอยูในธรรม ก็จะหา
แตความสุขสําราญสวนตัว เอาแตใจและใชอํานาจตามอําเภอใจ ใชอํานาจนั้นบีบค้ัน
ขมเหงประชาชน ก็จะมีแตความทุกขยากเดือดรอนท่ัวบานท่ัวเมือง  

แตถาพระเจาจักรพรรดิหรือองคราชา เปนธรรมาธิปไตย ต้ังอยูในธรรม ก็จะทรง
ใชทรัพยสมบัติและอํานาจในการสรางสรรคประโยชนสุข ทําใหบานเมืองสงบเรียบรอย 
ประชาชนอยูรมเย็นไปท่ัว 

 ในระบอบราชาธิปไตย อํานาจสูงสุดอยูท่ีองคราชาหรือพระมหากษัตริยผูเดียว 
ดังนั้นการท่ีจะใหไดการปกครองที่ดี ก็จึงตองย้ําเนนใหองคราชาน้ันเปนธรรมาธิปไตย  

แตเม่ือเปล่ียนมาเปนระบอบประชาธิปไตยแลว อํานาจสูงสุดเปล่ียนมาอยูใน
มือของประชาชน เพราะฉะน้ัน ความเปนธรรมาธิปไตยก็ตองกระจายไปอยูที่ประชาชน
ทุกคน หมายความวา อํานาจอยู่ที่ใคร ใครเป็นผู้ใช้อํานาจ ผู้นั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตย 

 เพราะฉะน้ัน ในเวลานี้ เม่ือเราปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแลว และ
อํานาจอยูกับประชาชน  ประชาชนก็ตองมีความรับผิดชอบที่จะทําตนใหเปน
ธรรมาธิปไตย 

 ถาประชาชนไมถือธรรมเปนใหญ ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมต้ังอยูในธรรม ไมใช
ปญญา เอาแตใจ ตามใจกิเลส และใชอํานาจตามอําเภอใจ ก็จะปกครองตนเองไมได 
ประชาธิปไตยก็ไปดีไมได และประชาชนนั่นแหละจะเดือดรอน เพราะเบียดเบียนขมเหง
เอารัดเอาเปรียบแยงชิงกันเอง แลวในท่ีสุด ประชาชนน่ันเอง ก็อาจจะเปนผูเรียกรอง
เชื้อเชิญผูเผด็จการใหเขามารวบยึดอํานาจไปปกครอง 
                                                                                                     
∗ จักกวัตตสิูตร, ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๕ 



 

๑๗๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 เพราะฉะน้ัน ถาจะใหประชาธิปไตยดํารงอยูได และเปนประชาธิปไตยที่ดี 
ประชาชนจะตองพัฒนาตนใหเปนธรรมาธิปไตย เม่ือตนเองแตละคนมีคุณสมบัติเปน
ธรรมาธิปไตยแลว ก็ไปปฏิบัติการแสดงออกตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย 

 ในการถือธรรมเปนใหญน้ัน “ธรรม” ท่ีจะตองถือหรือเคารพยึดเปนหลักเปน
มาตรฐาน อาจแบงคราวๆ ได ๒ ระดับ คือ 

 ในระดับที่ถือ ธรรม ไดแก หลักการ กฎเกณฑ กติกาตางๆ อันชอบธรรม ท่ีไดตก
ลงกันวางไว 

 ในระดับที่แท้ ธรรม ไดแก ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และประโยชนสุข 
ที่แทจริง ซึ่งมองเห็นไดดวยปญญาท่ีพัฒนาจนเขาถึงความจริงแทของธรรมชาติ 

 อยางนอย ถายังไมมีสติปญญาที่จะมองเห็นธรรมที่เปนความจริงแท ก็ตองทํา
ไดถือไดในขั้นตน ที่เปนระดับรูปธรรม คือ เคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา อันชอบ
ธรรม ท่ีไดตกลงวางกันไว 

 เม่ือประชาชนเจาของอํานาจตองเปนธรรมาธิปไตย บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ
จากประชาชน หรือใชอํานาจในนามของประชาชน คือผูแทนและนักการเมืองท้ังหลาย ก็
ยิ่งตองเปนธรรมาธิปไตย  

 สําหรับนักการเมืองและผูแทนของประชาชนนั้น จะตองเขาใจวาประชาธิปไตย
ไมใชการตามใจประชาชน ไมใชการเอาอกเอาใจ ตลอดจนไมใชการประจบประชาชน 

 เราเคยเห็นคนมีอํานาจหรือคนท่ีเปนใหญ มีคนแวดลอมคอยเอาอกเอาใจ เรารู
วาการประจบสอพลอผูเปนใหญหรือผูมีอํานาจน้ัน เปนส่ิงเลวรายไมถูกตอง ฉันใด เม่ือ
ประชาชนเปนใหญ เปนเจาของอํานาจ แมวาจะตองยอมตออํานาจของประชาชน แต
การท่ีผูแทนหรือนักการเมืองจะประจบเอาใจประชาชน ก็เปนการไมถูกตอง ฉันน้ัน  

ประชาชนจะตองไมหลงเพลิดเพลินไปกับการพะเนาพะนอประจบประแจงเอา
ใจน้ัน ประชาชนจะตองคงอยูในหลักการที่ถือธรรมเปนใหญ และนับถือนักการเมืองท่ี
เปนธรรมาธิปไตย มีความพอใจท่ีนักการเมืองหรือผูแทนของตนถือธรรมเปนใหญ 
แมวาเขาจะมาวากลาวคัดคานตักเตือนตนโดยเหตุผล 

 นักการเมืองท่ีไมเปนธรรมาธิปไตย เปนคนไมคงที่ เชน เม่ือยังไมมีอํานาจยัง
ไมไดฐานะตําแหนง ก็เอาอกเอาใจประจบประแจงประชาชน แตพอมีฐานะไดอํานาจแลว 
ก็ขมขี่บังคับแสดงอํานาจตอประชาชน  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๗๑

 

สวนนักการเมืองที่ดี ที่เปนธรรมาธิปไตย เปนผูมีหลักการที่แนนอน คงเสนคงวา 
ไมขมขี่ประชาชน แตก็ไมพะเนาพะนอประจบประชาชน ไมตามใจประชาชนในทางที่ผิด 
เขาจะยืนหยัดอยูในธรรม เพราะเขาทําหนาที่ในนามของประชาชนที่เปนธรรมาธิปไตย 

จะเรียกรองประชาธิปไตย  ตองเรียกรองใหสรางสรรค 
 ตามที่กลาวมาน้ี จะมองเห็นลักษณะสําคัญ ๒ อยางของสังคมประชาธิปไตย 
คือ  

ก) วิถีชีวิตแห่งความพอดี ท่ีเป็นสายกลาง ซึ่งองคประกอบและปฏิบัติการ
ทั้งหลาย ไดสัดสวนสมดุลกัน ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป ไมตึงไป ไมหยอนไป เปนไป
อยางรูจักประมาณ มีดุลยภาพ  

ข) การยอมรับศักยภาพของมนุษย์ วาบุคคลแตละคนมีความสามารถที่พัฒนาได 
ซ่ึงจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงาม และรวมอยูรวมสรางสรรคสังคมท่ีดีงามดวยกันได  

 แตการยอมรับศักยภาพน้ัน มองอีกแงหน่ึงก็เปนการบอกแจงเงื่อนไขไปดวย
พรอมกันวา ศักยภาพนั้นจะตองไดรับการพัฒนา คือจะตองมีการศึกษา เพ่ือใหบุคคล
มีสติปญญา สามารถคิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ และใชเสรีภาพเปนตนไดอยางถูกตอง
พอดี ซึ่งจะตองมีการพัฒนาปญญากันเร่ือยไป และปญญาที่พัฒนาดีแลวนี่แหละ ท่ีจะ
บอกใหรูวา วิถีชีวิตแหงความพอดี ท่ีเปนดุลยภาพน้ันอยูท่ีไหน  

การพัฒนาศักยภาพ ในท่ีสุดจึงไดตัวปญญาท่ีมาบรรจบกับวิถีชีวิตแหงความ
พอดีที่เปนประชาธิปไตย คือกลายเปนเร่ืองเดียวกัน 

 การที่จะสรางสรรคประชาธิปไตยหรือพัฒนาประชาธิปไตยได จะตองมีการ
กระทําอยางจริงจัง ซึ่งก็หมายถึงการใชปญญาอยางจริงจัง การทําจริงจังน้ีไมได
หมายความวารุนแรง แตความจริงจังหมายถึงความท่ีมีใจแนวแนม่ันคงท่ีจะทําส่ิงนั้นๆ 
ดวยความย่ังยืน อดทน ไมใชทําผลีผลามรอนแรงเพียงช่ัววูบแลวก็ผานไป 

 เพราะฉะนั้น จึงไดพูดไวแตตนวา เพื่อจะใหคนที่ส้ินชีวิตไปน้ี ไมสิ้นชีวิตไปเปลา 
คนที่อยูเบื้องหลังจะตองมีจิตสํานึกในประชาธิปไตยอยางถูกตอง ที่จะมีความจริงจัง 
ไมใชต่ืนตูมไปกับเหตุการณช่ัวประเด๋ียวประดาว แลวก็ลมเลิกไป เราตองการการ
กระทําท่ีเรียกวาระยะยาว ที่ทําดวยความอดทนต้ังใจจริง  



 

๑๗๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ความต้ังใจทําจริงที่แท หมายถึงการใชปญญาอยางจริงจังโดยบริสุทธิ์ใจ ซึ่ง
จะตองมาคิดกันอยางพิจารณาเหตุผลใหถองแท วาอะไรกันแนเปนเหตุเปนผลในสังคม
ของเรา เราจะจัดการอยางไรที่จะจัดสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมของเราข้ึนได คิด
กันโดยใชปญญาอยางจริงจัง  

 สาระเหลาน้ีไมใชสิ่งท่ีจะสถาปนากันไดในชั่ววันเดียววันพรุงเสร็จ การสถาปนา
ประชาธิปไตยเปนงานท่ีตองทําระยะยาว และความคิดที่จะทําอะไรท่ีเปนเร่ืองระยะ
ยาวนี่เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะตองมีความจริงจัง และใชปญญาอยางแทจริง 

 ทั้งหมดที่พูดมานี้ เปนเร่ืองหนึ่งที่นําขึ้นมาเสนอเพื่อใหเห็นวา โดยแทจริงแลว 
เราจะตองพัฒนาประชาธิปไตยใหครบถวน ท้ังรูปแบบ และเนื้อหาสาระ  

 ในดานเน้ือหาสาระ ไดยกเอาหลักการสําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย คือ
เร่ืองเสรีภาพ ขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง เพ่ือใหเห็นวา การจะมีประชาธิปไตยที่ดีนั้น 
ไมใชเพียงแคเอาอยางรูปแบบเขามาใชตามไปเทาน้ันก็สําเร็จ แตมีส่ิงท่ีจะตองเพียร
พยายามทําดวยความต้ังใจจริง  

เฉพาะอยางย่ิง ตองมีการแสวงปญญา และใชปญญาอยางจริงจัง โดยใหบุคคล
มีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของตน และใหศักยภาพนั้นอํานวยผลดีดวยการใช
เสรีภาพในทางท่ีเกื้อกูลตอชีวิตและสังคม ทําใหเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเปนไป
อยางสมดุล โดยเปน เสรีภาพของคนท่ีปกครองตนเองได้ คือคนที่เป็นธรรมาธิปไตย  

 พูดสั้นๆ วา การสรางสรรคประชาธิปไตย ไมใชเร่ืองงายๆ ท่ีจะไดมาสําเร็จเพียง
ดวยการเรียกรอง คือไมใชเปนสิ่งสําเร็จรูปที่ใครจะหยิบย่ืนใหได เพียงตามคําเรียกรอง  

ถาไมทําความเขาใจกันใหดีอยางชัดเจน การสรางสรรคประชาธิปไตยนั้น 
อาจจะเปนวิถีอันยาวไกลท่ีเดินไปไมถึง เพราะมัวเดินวนเวียนกันอยูแคตนทางที่จะไป 

 การเรียกร้องประชาธิปไตย น้ัน ควรมองใหครบท้ัง ๒ ชั้น คือ ท้ังระดับรูปแบบ
หรือระบบ และระดับเนื้อหาสาระ  

การเรียกรองท่ีพูดถึงกันท่ัวไปน้ัน ถามีสติระลึกดู ก็จะเห็นวา เราไดทํากันอยูใน
ระดับของรูปแบบเปนสําคัญ หรือมองกันแครูปแบบเทานั้น และ… 

บางทีที่เรียกรองนั้น ก็เปนเพียงการท่ีจะใหเขาหยุด ใหเขาเลิกปดกั้นขัดขวาง
การท่ีเราจะดําเนินการตามรูปแบบหรือระบบท่ีเราตองการเทานั้นเอง ไมใชวาใครจะ
เอาประชาธิปไตยมาหยิบยื่นใหเราได 



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๗๓

 

 แตไมวาจะอยางไรก็ตาม การเรียกรองประชาธิปไตยในระดับรูปแบบนั้น 
จะตองมีความเพียรพยายามจริงจัง ที่จะเอามาโยงตอเขากับการสรางสรรค
ประชาธิปไตยในระดับเน้ือหาสาระ  

ถาไมทําอยางนั้น เม่ืออะไรๆ เงียบกันไปนานๆ หันกลับมามองอีกคร้ัง เรา
อาจจะตองสลดใจหรือสมเพชตนเองวา น่ีหรือคือผลที่ไดมาจากการลงทนุถึงเพียงนั้น  

 การเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีแท้ เป็นส่ิงที่จะต้องทํากันตลอดเวลาต่อไปอีกนาน 
เป็นการเรียกร้องที่ต้องทําต่อประชาชนทุกคน  

โดยเร่ิมตนที่ตัวเรานี่แหละ ท่ีจะตองสํารวจความรูความเขาใจและความเปน
ประชาธิปไตยในตนเอง  และน่ีก็คือ การเตือนจิตสํานึกในการท่ีจะสรางสรรค
ประชาธิปไตยในระดับเน้ือหาสาระ หรือการเรียกรองกันใหสรางสรรคสาระของ
ประชาธิปไตยนั่นเอง 
 



 

- ๓ - 
ประชาธิปไตย 

จะยืนยงตองครบสามหลักใหญ 

ประชาธิปไตยอเมริกัน จะคับขันเพราะขาดเอกภาพ 
 ในประเพณีของประชาธิปไตย ถือกันมาวา สังคมประชาธิปไตยมีหลักการ
พื้นฐาน ๓ ประการคือ เสรีภาพ สมภาพ (ความเสมอภาค) และ ภราดรภาพ พูดตามคํา
ของเจาของเร่ืองเดิมวา liberty, equality และ fraternity 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ี แมจะไมใชเปนตนตํารับเดิมของประชาธิปไตย แตใน
ปจจุบันก็ถือกันวาเปนผูนําในหมูประเทศประชาธิปไตยท้ังปวง  

ในประเทศอเมริกานี้ หลักการแหงเสรีภาพหรือ liberty หรือ freedom ไดรับการ
เนนย้ําเปนอยางยิ่งมาตลอดแตตน คูเคียงกับหลักการที่สองคือ สมภาพ/ความเสมอ
ภาค หรือ equality  

ความเสมอภาคน้ี นอกจากมีความสําคัญในสถานอื่นหลายประการแลว ก็ทํา
หนาที่เปนตัวจํากัดขอบเขตของเสรีภาพใหเกิดความสมดุลหรือพอดี อยางที่กลาวแลว
ขางตน ทําใหมีเสรีภาพที่เทาเทียมกันหรือ equal liberty 

 สวนหลักการท่ี ๓ คือ ภราดรภาพ หรือ fraternity น้ัน ไมคอยมีการกลาวถึงใน
ประเพณีประชาธิปไตยของอเมริกา  

คําวา fraternity  แทบจะหาไมพบในหนังสือและเอกสารเก่ียวกับประชาธิปไตย
ในอเมริกา และถึงจะมีใชบอยในบางกรณี ก็เปนการใชในความหมายอยางอื่น เชนเปน
ชมรมหรือสมาคมนักศึกษา 
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 อยางไรก็ตาม แมวาสังคมอเมริกันจะไมคอยพูดถึงคําวา fraternity  ที่แปลกัน
มาวา “ภราดรภาพ” แตก็ไมไดหมายความวา หลักการน้ีไมไดรับการยึดถือเปนสําคัญ
ในประชาธิปไตยของอเมริกา  

วาที่จริง อเมริกาก็ยึดถือหลักการขอท่ี ๓ นี้อยางมาก แตเขาใชคําศัพทอื่น ซึ่ง
เนนแงความหมายดานอื่น หมายความวายึดถือหลักการเดียวกัน แตเนนความหมาย
ดานอื่น ซึ่งสอดคลองกับภูมิหลังของสังคมของเขา 
 สังคมอเมริกันน้ัน ถือวาประเทศชาติของตนเกิดจากคนหลายเช้ือชาติ หลายเผา 
ตางผิวพรรณ ตางลัทธิศาสนา อพยพเขามาอยูรวมกัน สังคมอเมริกันจะดํารงอยูไดดวยดี 
ก็ตอเม่ือคนตางพวกตางเผาเหลานี้ ประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั้น 
สังคมอเมริกันจึงเนนความสําคัญของหลักการท่ี ๓ นี้ ในแงของความมี “เอกภาพ”  
 เม่ือจับจุดนี้ไดแลว ก็จะเห็นไดทันทีวา อเมริกันมีคําศัพทมากมายที่แสดงถึง
ความยึดถือหลักการน้ีตามความหมายในแงเอกภาพน้ัน เชน ท่ีเดนที่สุด คือคติแหง 
melting pot หรือ smelting pot ที่ถือวา สังคมอเมริกันเปนเบาหลอมคนตางผิวตาง
เผาพันธุใหละลายรวมเขาเปนชนชาติเดียวกัน เปน one people หรือเปนเผาชนใหม
คือ new race  

ตลอดจนมีคําขวัญของชาติวา “epluribus unum” (จากหลาย กลายเปนหน่ึง) 
 คนอเมริกันภูมิใจในคติแหงความเปน “เบ้าหลอม” หรือ melting pot นี้มาก ถือ
เปนความดีเดน และเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งแหงความเจริญกาวหนาของประเทศ
ตน ถึงกับมีผูพูดวา ไมมีชนชาติใดในประวัติศาสตรท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการ
กับความหลากหลายในทางเชื้อชาติไดเรียบรอยเหมือนสหรัฐอเมริกา (The American 
Kaleidoscope) หรือวาไมมีชนชาติอื่นใดสามารถประสานประชาชนตางเชื้อชาติตาง
ชนชาติใหรวมเขาดวยกันในวัฒนธรรมอันหน่ึงอันเดียวไดสําเร็จผล เหมือนอยาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (คํายกยองของนาง Margaret Thatcher)  

ถึงแมวาคนไทยคงจะคานในใจวา เทาที่ผานมาแลว สังคมไทยเรามีปญหาใน
เร่ืองความขัดแยงแตกแยกทางเช้ือชาติศาสนา นอยกวาสังคมอเมริกัน 
 ที่จริงน้ัน สังคมอเมริกันไดประสบปญหาเกี่ยวกับความแตกแยกในทางเช้ือชาติ
ศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอดต้ังแตตน โดยเฉพาะปญหาการแบงผิวหรือเหยียด
ผิว ความสําเร็จของเบาหลอมน้ันไมสมบูรณเลย และปญหาความแตกแยกน้ัน ก็ได
รุนแรงข้ึนมาเปนระยะๆ ตลอดจนกระท่ังปจจุบัน  
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โดยเฉพาะปจจุบันน้ี ปญหาความแตกแยกท้ังดานเช้ือชาติและวัฒนธรรมได
ลุกลามรุนแรงขึ้นเดนชัดเปนพิเศษ ทั้งไมมีความหวังวาปญหาน้ีจะสงบเรียบรอยลงได
อยางไรในอนาคต  
 หนังสือของผูรูชาวอเมริกันทานหน่ึง ถึงกับสรุปทายวา  

รอยแยกห่างอย่างมหึมาในทางเชื้อชาติยังคงอยู่ และมีเคร่ืองส่อแสดงน้อย
เหลือเกินว่ารอยแยกห่างน้ีจะปิดชิดลงไปได้ในศตวรรษหน้านี้ (Hacker, 219)  
คําบรรยายสาระของหนังสือเลมนั้นสรุปโดยตั้งขอสงสัยเอากับสังคมของ

ตนเอง โยงตอไปถึงเร่ืองอิสรเสรีภาพดวยวา  
หนังสือเร่ือง Two Nations เป็นเคร่ืองพิสูจน์ที่ยืนยันว่า อิสรเสรีภาพที่

พวกเราเอ่ยอ้างว่าเรามีส่วนร่วมอยู่ท่ัวกันนี้ อาจเป็นเพียงภาพมายาเท่าน้ัน 
(Hacker, front flap) 

 ปญหาความแตกแยกราวรานขาดความประสานสามัคคีในทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมน้ี เปนรอยดางและโรครายที่กัดกรอนบอนทําลายประชาธิปไตยอเมริกัน 
และส่ันคลอนความฝนของอเมริกา (American Dream) ทําใหเกิดปญหารายแรงใน
ปจจุบัน และความกังวลหวั่นหวาดตออนาคตเพียงไร ลองอานหนังสือของชาวอเมริกัน
เองเพียงสามเลม ก็จะมองเห็นภาพ  
 เลมหนึ่งชื่อ The Disuniting of America∗ ผูเขียนเปนท่ีปรึกษาพิเศษของ
ประธานาธิบดีเคนเนดี พรรคเดโมแครต อีกเลมหน่ึงช่ือ The De-Valuing of America∗∗ 
ผูเขียนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยประธานาธิบดีเรแกน พรรครีปบลิกัน 
อีกเลมหนึ่ง ชื่อ Two Nations ผูเขียนเปนอดีตศาสตราจารยมหาวิทยาลัยคอรเนลล∗∗∗ 
 ที่พูดมามากเกี่ยวกับอเมริกาในตอนน้ี ก็เพ่ือใหทําการอยางรูเทาทันความจริง 
ถาจะเอาประชาธิปไตยอเมริกันเปนความฝนของไทย ก็ตองรูเร่ืองของอเมริกาใหดี และ
นําบทเรียนของเขามาใชใหเปนประโยชน  

สังคมอเมริกันน้ัน มีช่ือวาไดเชิดชูหลักการแหงเสรีภาพและความเสมอภาคมา
อยางดีเยี่ยม ประสบความสําเร็จในการใชหลักการท้ังสองขอน้ันในทางปฏิบัติ แตก็
ทําทาจะมาอับจนเพราะปญหาเกี่ยวกับหลักการท่ีสาม ซึ่งแกไมตก และจะพาหลักการ
สองขอตนซวนเซ หรือลมไปดวย  
                                                                                                     
∗ Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting of America (New York: W. W. Norton & Company, 1992) 
∗∗  William J. Bennett, The De-Valuing of America (New York: Summit Books, 1992) 
∗∗∗ Andrew Hacker, Two Nations (New York: Charles Scribner’s Sons 1992) 
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นับวาเปนเคร่ืองเตือนใจสังคมท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตยทั้งหลาย ใหพยายาม
รักษาเอกภาพและความสามัคคีในสังคมไว ระวังไมใหเกิดความแตกแยกแปลกพวก 
รังเกียจเดียดฉันท ดูถูก ดูหมิ่นกัน ในเร่ืองถิ่นฐาน ฐานะ เชื้อชาติ สีผิว ลัทธิศาสนา 
และวัฒนธรรม เปนตน 

 นี้เปนการชี้ถึงความสําคัญของหลักการท่ี ๓ ซึ่งไมวาจะเรียกวาภราดรภาพ หรือ
เอกภาพ (หรือที่ศัพททางพระเรียกวา เอกีภาพ) ก็ตาม จะตองถือวาเปนหลักการพ้ืนฐาน  

สังคมอเมริกัน แมจะถือวาหลักการขอนี้มีความสําคัญมาก แตโดยท่ัวไปก็จะ
เนนกันอยูบอยมากเพียงหลักการท่ี ๑ และ ๒ และแมจะมองเห็นความสัมพันธระหวาง
หลักการทั้งสามนี้ แตก็ไมไดแสดงความสัมพันธน้ันใหเห็นเปนระบบท่ีชัดเจน จนกระทั่ง
ไปๆ มาๆ ปญหาที่เก่ียวกับหลักการขอนี้ ก็กลายเปนโรคเร้ือรัง ท่ีจะบั่นทอนสังคม
ประชาธิปไตยของอเมริกาอยางที่กลาวมาแลว 

ปญหาเสรีภาพและความเสมอภาค ไมมีวันหมด              
ถาไมมีภราดรภาพ 
 ตามปกติ เรามักจะมองปญหาวาเร่ิมจากเสรีภาพกอน คือ ไลจากขอ ๑ ไปขอ 
๒ แลวไปขอ ๓ ตามลําดับวา เม่ือมีเสรีภาพไมเทาเทียมกัน เขาทําอยางนั้นได แตทําไม
ฉันทําบางไมได พวกน้ันทําได มีได เอาไดอยางนั้น แตทําไมพวกฉันไมมี ไมได เอา
ไมได ทําไมไดอยางนั้น ก็แสดงวาไมไดรับความเสมอภาค เมื่อไมมีความเสมอภาค
กัน ก็สามัคคีเอกีภาพกันไมได  

พูดย้อนกลับว่า ท่ีสามัคคีเอกีภาพกันไมได ก็เพราะไมไดรับความเสมอภาค ท่ี
ไมเสมอภาค ก็เพราะมีเสรีภาพไมเทาเทียมกัน อันน้ีก็เปนปญหาแบบหนึ่ง 

 แตบางทีปญหากลับในทางตรงขาม คือเร่ิมเปนปญหาจากหลักการขอที่ ๓ 
(ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ)กอน แลวจึงลงมาขอที่ ๒ (สมภาพ/สมานภาพ/ความ
เสมอภาค) และ ขอที่ ๑ (เสรีภาพ) คือ เม่ือประชาชนแตกแยก ไมรักใครสามัคคีกัน มี
ความรังเกียจเดียดฉันทตอกัน เขาก็จะเพงจองมองกันทันทีวา พวกนั้นได พวกน้ันมี
อยางน้ันๆ ทําไมพวกเราไมได ไมมีอยางน้ัน พวกโนนทําได เปนไดอยางนั้นๆ ทําไมพวก
เราทําไมได เปนไมได ปญหาในขอที่ ๒ วา ไมไดรับความเสมอภาค และขอท่ี ๑ วา 
ขาดเสรีภาพอยางนั้นอยางนี้ คือไดเสรีภาพไมเทากับพวกนั้นพวกโนน ก็ตามมาทันที  
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แมแตเร่ืองที่ไมนาจะเปนปญหา ก็มองใหเปนปญหาขึ้นมาจนได เพราะเม่ือใจ
ไมรักกันแลว ญาติดีกันไมได ก็คอยเพงมองเห็นแงรายกันอยูเร่ือย 

 เปรียบเทียบใหเห็นไดงายๆ เหมือนอยางพ่ีนองในครอบครัวเดียวกัน ถาพอแม
ลําเอียง ปลอยลูกคนน้ัน ตามใจลูกคนนี้ บีบบังคับลูกคนโนน เกิดปญหาเสรีภาพขึ้นมา 
และเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเสมอภาค ลูกๆ ก็อาจจะแตกแยกแกงแยงทะเลาะ
วิวาท ไมรักใครสามัคคีกัน เปนพี่นองกันแตเพียงในนาม ไมเปนพ่ีนองกันจริง ขาด
ภราดรภาพ 

 บางทีปญหาไมไดมาจากพอแมลําเอียง แตลูกๆ เองไมรักใครสามัคคีกัน พอ
เปนอยางน้ีแลว ก็คอยเพงจองมองกัน ใครจะไดมากนิดนอยหนอย เปนไมได เกิดเร่ือง
ทันที แมวาจะไมต้ังใจ ไมมีเจตนา ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา เร่ืองเล็กก็กลายเปนเร่ือง
ใหญโต ยอมกันไมได ต้ังแงกันอยูเร่ือย เด๋ียวคนน้ีวาไมไดรับความเสมอภาค เด๋ียวคน
นั้นวาไมมีเสรีภาพ หรือไดเสรีภาพไมเทากัน ในครอบครัวมีแตความระหองระแหง
วุนวาย ไมมีความสุข 

 ในทางตรงขาม ในอีกครอบครัวหนึ่ง พ่ีนองรักใครสามัคคีกัน และพอแมก็ไมมี
เจตนาจะลําเอียง มีอะไรไดมา ก็แบงกันไป ใหเทาๆ กัน บางทีไดมากนอยกวากันบาง 
ก็เต็มใจกัน ไมวาไมรูสึกอะไร ย่ิงกวาน้ัน บางคร้ังคนน้ันยังสละใหคนนี้ คนนี้ยังแถมให
คนโนนอีก คนที่ไดมาก ก็ไมยอมเอา จะเอาไปแบงอีก เร่ืองท่ีหม่ินเหมนาจะเปนปญหา
ก็ไมเกิดเปนปญหา หรือเร่ืองใหญก็กลายเปนเร่ืองเล็ก ทั้งหมดน้ีก็เพราะรักกัน มีความ
เปนพ่ีเปนนองกันอยางแทจริง อยูกันดวยน้ําใจ 

 เพราะฉะนั้น การปองกันและแกปญหา จะตองทําจากจุดเร่ิมทั้งสองทาง คือทั้ง
จากตนไปหาปลาย และจากปลายมาหาตน 

 เร่ิมจากตนไปหาปลาย คือ ไลจากขอ ๑ ตอ ๒ ไป ๓ ตามลําดับ ก็ตองจัดให
ประชาชนมีเสรีภาพอยางถูกตอง และใหไดมีเสรีภาพน้ันอยางเทาเทียมกัน เกิดความ
เสมอภาค แลวจะไดไมทะเลาะวิวาทแกงแยงขัดแยงกัน และอาจจะสามัคคีกันได 

 ขอใหสังเกตวา ในท่ีนี้ ลงทายวา “อาจจะสามัคคีกันได้” คือเพียงอาจจะเทานั้น 
เพราะความมีเสรีภาพและสมภาพ/เสมอภาคอยางที่พูดกันมานี้ ไมใชเหตุปจจัยอยาง
เดียวและเพียงพอที่จะทําใหคนรักใครสามัคคีมีภราดรภาพกันได  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๗๙

 

ยังมีเหตุปจจัยอยางอื่นอีกที่สําคัญมาก  ท่ีจะทําใหคนแตกแยกรังเกียจ
เดียดฉันทกัน และแมแตคําวาความเสมอภาคก็มีความหมายแงมุมกวางกวาท่ีเขาใจ
กันทั่วไป ที่เนนในแงวามีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน ไดรับการปฏิบัติเสมอหนากัน ความ
เสมอหรือสม มีแงมุมความหมายมากกวานั้น และแงมุมความหมายอยางอื่นบางอยาง
เปนปจจัยตัวสําคัญท่ีจะใหเกิดภราดรภาพ หมายความวา ภราดรภาพ/สามัคคีเอกี
ภาพ จะเกิดขึ้นไดตอเม่ือมีความเสมอภาคอยางลึกซึ้งที่จะพูดในทางธรรมตอไป 

 ดานที่สอง เร่ิมจากปลายมาหาตน คือ ยอนจากขอ ๓ ลงมาขอ ๒ จนถึงขอ ๑ 
วิธีแกและกันปญหา ไดแก พยายามสรางความสมัครสมานสามัคคี ใหประชาชนมี
ความรักใครพรอมเพรียง มีความรูสึกและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ดุจเปนญาติพ่ีนอง  

เม่ือประชาชนมีภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพนี้แลว ก็จะปรับเร่ืองความ
เสมอภาคและเสรีภาพใหเขาที่ลงตัวสอดคลองไปกันไดอยางดี 

 ในทางปฏิบัติ ตองทําท้ังสองดานประกอบกัน ดานแรกจากตนไปหาปลาย คือ
ใหมีเสรีภาพอยางเสมอภาคกันนั้น เปนความจําเปนที่จะตองใหมีเปนพ้ืนฐานไว  

แตแคน้ันหาเพียงพอไม การแกปญหาจะเด็ดขาดหรือสําเร็จจริง ก็ตอเม่ือ
บรรลุผลตามวิธีในดานท่ีสอง คือยอนกลับจากขอ ๓ (ภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ) ลง
มา ซ่ึงจะทําใหไมมีแงงอนหรือเพงจองหาแงหามุมตอกัน 

 ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพนั้น อาจมีมาในหลายรูปแบบ เพราะเหตุปจจัยท่ีจะ
ทําใหคนแบงแยกขัดแยง หรือเขากันไมได มีหลายอยาง เชน ผิวพรรณ เผาพันธุ 
ภูมิภาค และลัทธิความเชื่อถือ เปนตน ซึ่งแตละอยางก็อาจจะตองใชวิธีการแกไข
ปญหาเฉพาะที่ตางๆ กันไป  

แตไมวาจะเปนอยางไหน สิ่งหน่ึงท่ีควรระวังไวกอน เพ่ือไมใหเปนตัวพลอยผสม
ที่ซ้ําเติมปญหาทําใหแกไขยากมากขึ้น ก็คือ การดูถูกดูหม่ินและกีดกั้นกันดวยเร่ืองภูมิ
ธรรมภูมิปญญา ซึ่งมักจะพวงมากับความแบงแยกท่ีเปนตัวปญหาเดิมดวย  

 มนุษยนั้น เม่ือมีความถือตัวแลว ก็มักคอยจอง คอยมองคนอื่นพวกอ่ืนวาจะลบ
หลูดูถูกกระทบกระท่ังหรือกีดกันตน จนลืมมองลืมสํารวจดูตัวเอง การแกปญหาไมใช
อยูท่ีคนพวกอื่นจะตองพยายามไมดูถูกกีดกันเราเพียงอยางเดียว แตตัวเราเองจะตอง
คอยสํารวจตรวจสอบและปรับปรุงตนเองดวย สังคมประชาธิปไตยเปนสังคมของคนท่ี
พัฒนาตน เราจะตองถือคติวา อย่ามัวถือตัว แต่จงทําตัวให้น่านับถือ 



 

๑๘๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 การศึกษาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคน เพื่อปรับภูมิธรรมภูมิปญญาของ
ประชาชนใหสมํ่าเสมอกัน และยังจะชวยในการแกปญหาความแตกแยกท่ีเกิดจาก
สาเหตุอยางอื่นดวย แตการแกไขสาเหตุเฉพาะเหลาน้ัน ตองอาศัยความรูและวิธีการ
อื่นๆ ดวย ซึ่งเกินขอบเขตของเร่ืองที่จะพูดในที่น้ี 
 รวมความก็คือ จะตองระลึกไววา ถ้าไม่สามารถสร้างภราดรภาพ ข้ึนมาให้
ประชาชนมีสามัคคีเอกีภาพกันด้วยจิตใจแท้จริงแล้ว ปัญหาเรื่องเสรีภาพและความ
เสมอภาคก็จะมีอยู่เร่ือยไป จะไม่มีหลักประกันที่จะทําให้ประชาธิปไตยม่ันคงยั่งยืน 

ปญหาสุดทาย ท่ีเปนบทพิสูจนมนุษยชาติ 
 ในประเทศที่เขาสูระบอบประชาธิปไตยใหมๆ หรือยังพัฒนาประชาธิปไตยไป
ไมไกล ปญหาจะโดดเดนที่เรื่องเสรีภาพและสมภาพ ซึ่งเปนปญหาสําหรับประชาชน
โดยสวนรวม คือเปนปญหาสําหรับประชาชนแตละคนเหมือนๆ กัน และประชาชนก็จะ
ด้ินรนตลอดจนตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงเสรีภาพและความเสมอภาคน้ี ในระหวางนี้ ปญหา
ดานภราดรภาพไมคอยปรากฏ บางทีดูเหมือนกับไมมี แตท่ีจริงน้ัน มันแฝงอยูตลอดเวลา 
 แตเม่ือใดไดพัฒนาประชาธิปไตยกันไปพอสมควร พอวาปญหาเร่ืองการ
เรียกรองหาเสรีภาพและสมภาพเบาบางลง เพราะประชาชนท่ัวไปไดรับหลักประกันท่ี
จะมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคพอสมควร ในระดับที่เรียกไดวาลงตัวอยูตัวแลว 
ปญหาเก่ียวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพที่แฝงมานาน ก็จะโผลเดนข้ึนมา (ในบาง
สังคม ปญหาน้ีอาจจะปรากฏเปนคร้ังคราว แมในระหวางท่ียังด้ินรนเพ่ือสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค)  และจะเปนปัญหาที่หนักหนายืดเยื้อแก้ไขยากท่ีสุด อาจจะถึงกับ
เป็นจุดติดตันของมนุษยชาติก็ได้  
 ตัวอยางที่เห็นไดชัด ก็คือประเทศอเมริกานี่แหละ ที่ภูมิใจวาประชาชนมี
หลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอยางดีมาก แตปจจุบันไดประสบปญหา
ความขัดแยงแบงแยกรังเกียจเดียดฉันท ระหวางเชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว และวัฒนธรรม
เปนอยางมาก และปญหาน้ันก็รุนแรงขึ้นๆ ไมใชลดนอยลงเลย และยังไมมีความม่ันใจ
วาจะแกปญหาน้ีลงไดอยางไร 
 การเกิดมี และการใชถอยคําแปลกๆ ใหมๆ ในทางบวกบาง ในทางลบบาง 
อยาง multiculturalism และ political correctness มีแตฟองสภาพสังคมอเมริกันท่ี
นุงนังกับการพยายามแกปญหาน้ี 



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๘๑

 

แทบไมมีประเทศชาติหรือสังคมใดเลย ที่ประกอบขึ้นดวยประชาชนพวก
เดียวกันลวนๆ มีแตจะประกอบดวยกลุมชน เผาชนตางๆ มากบางนอยบาง ซึ่งแตกตาง
กันโดยเช้ือชาติบาง สีผิวบาง ลัทธิศาสนาบาง ภาษาและวัฒนธรรมบาง ความแตกตาง
เหลาน้ี พรอมท่ีจะเปนปมกอปญหาไดตลอดเวลา และน่ีคือตนตอของปญหาเก่ียวกับ
ภราดรภาพ หรือสามัคคีเอกีภาพ 

 พอปญหาการด้ินรนเพ่ือสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคท่ัวไปเบาบางลงอยาง
ที่วาขางตนแลว ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพท่ีนอนเน่ืองอยู ก็จะโผล
เดนชัดออกมา และสงผลยอนกลับไปสูปญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคอีกคร้ังหน่ึง  

แตปญหาสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ที่พวงมากับปญหาภราดรภาพน้ี 
มาในรูปใหมที่แปลกออกไปจากเดิม โดยจะมีลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ     

ก) เปนปญหาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคท่ีไมเทากันระหวางกลุม
ระหวางพวกวา พวกเราไมมีสิทธิเสรีภาพเหมือนอยางพวกเขา เราไมมี
ความเสมอภาคกับพวกน้ัน ไมใชปญหาของประชาชนแตละคน และ 

ข) คราวน้ี ปญหาเสรีภาพกับปญหาความเสมอภาคจะมาบรรจบเปนเร่ือง
เดียวกัน คือ เปนปญหาวา กลุมชนหรือเผาพวกตางๆ มีสิทธิเสรีภาพไมเทา
เทียมกัน หรือมีเสรีภาพไมเสมอภาคกัน วาพวกเขามีเสรีภาพอันน้ี แตพวก
เราไมมีเสรีภาพอันน้ัน พวกเขาทํา-มี-เปนอยางนั้นได แตพวกเราทํา-มี-เปน
อยางนั้นไมได เราจึงไมมีความเสมอภาคกับเขา 

 ในการแกปญหา จะตองทําท้ังสองระดับอยางท่ีวามาแลวขางตน คือ ในขั้น
พื้นฐาน จะตองใหเห็นวาคนตางกลุมตางพวก ไดรับสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกัน และอีกระดับหน่ึงคือ การสรางภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพ 

 แตก็ดังไดกลาวแลว การปองกันแกไขปญหาระดับที่สองน้ียากมาก เพราะ
ปญหาเกี่ยวกับภราดรภาพ/สามัคคีเอกีภาพน้ี เปนปญหาที่หยั่งลึกถึงจิตใจ ซึ่งเปนเร่ือง
ของความเชื่อถือและคุณธรรมอันโยงไปถึงอุปสรรคมากมาย เชน ความหวงแหนชาติ
พันธุ ความรังเกียจเดียดฉันทในเร่ืองสีผิวหรือเผาพันธุ ความดูถูกดูหม่ินกันในดานภูมิ
ธรรมภูมิปญญาและวัฒนธรรม ความยึดม่ันในการแบงแยกตามลัทธิความเชื่อถือ เปน
ตน ซึ่งรวมแลวก็คือเปนปมที่นําไปสูปญหา การไม่มีความพร้อมใจที่จะสมัครสมาน  



 

๑๘๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 ทั้งๆ ที่ภายนอกไมมีเหตุที่จะทําใหตองแบงแยก แตเม่ือใจไมพรอมไมยอมท่ีจะ
สมัครสมานแลว ความสามัคคีเอกีภาพและภราดรภาพก็ไมอาจเกิดขึ้นจริงๆ ได และ
เม่ือใจไมสมัครสมานกันอยางน้ี เร่ืองท่ีไมนาเปนเร่ือง ก็กลายเปนเร่ือง ส่ิงท่ีไมนาเปน
ปญหาก็เปนปญหา ปญหาเล็กก็กลายเปนปญหาใหญ เพราะใจต้ังแงตอกันอยางท่ี
กลาวมาแลว ปญหาสิทธิเสรีภาพไมเสมอภาคระหวางกลุมระหวางหมูก็จะคงอยู
เร่ือยไป พรอมกับความขาดสามัคคี ไมมีภราดรภาพ และจึงไมอาจเกิดมีเอกีภาพ แลว
ประชาธิปไตยก็ไมอาจสัมฤทธิ์อยางจริงแทในสังคม 

 ถาถือวามนุษยเปนสัตวประเภทเดียวกันทั้งหมด สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน แลวขยายตัวเพ่ิมจํานวน แบงกันเปนหมูเปนพวก แยกยายเหินหางกันไป  

บัดน้ี เม่ือโลกแคบเขามา จนมวลมนุษยเหมือนอยูใกลชิดเปนชุมชนเดียวกัน 
จะตองเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งหมด ถึงเวลาท่ีจะตองอยูรวมเปนสังคมเดียวกัน มนุษย
จะสามารถทําลายเคร่ืองแบงแยกและความรูสึกเดียดฉันท แลวสมัครสมานกลมกลืน
เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความหลากหลายในความเปนหน่ึงไดสําเร็จหรือไม 

 เร่ืองนี้อาจจะเปนปญหาสุดทายของมวลมนุษย และอาจจะเปนจุดติดตันที่แก
ไมตก และก็จะเปนบททดสอบหรือพิสูจนมนุษยชาติดวยวา มนุษยนี้จะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนใหสําเร็จ เพ่ือบรรลุถึงสันติภาพและอิสรภาพที่แทจริงไดหรือไม 

 นักการเมือง นักปกครอง และประชาชนที่ใฝปรารถนาจะแกปญหาของสังคม
มนุษยอยางแทจริง และหวังท่ีจะสรางสรรคประชาธิปไตยที่สมบูรณม่ันคง จะตองเปนผู
มองการณไกล ไมใชมองอยูแคปญหาเฉพาะหนาในการด้ินรนตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคในบัดนี้เทานั้น แตจะตองเตรียมวางแนวทางสําหรับการแกปญหา
ระยะยาว ใหพรอมไวแตเนิ่นๆ ทีเดียว 

 นักการเมืองที่จะทันกับยุคตอไปน้ี นอกจากจะตองมองการณไกล เปนผูขาม
ขีดขั้นของกาลเวลาไปไดแลว จะตองเปน   นักการเมืองท่ีมีความเปนสากล คือกาวขาม
ขีดขั้นของเทศะไปสูการแกปญหาของมวลมนุษยชาติท่ัวโลก คือ ปัญหาสากลท่ีมีเสมอ
เหมือนกันท่ัวโลกแห่งความขาดภราดรภาพนี้  

การที่จะแกปญหาซึ่งแฝงลึกในใจของมนุษยขอนี้ได คงจะตองใชความเปน
อัจฉริยะทีเดียว เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ เกินขอบเขตของวิธีการด้านการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจเป็นต้น ท่ีอยู่ในฝ่ายรูปธรรม  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๘๓

 

เนื้อตัวของปญหาน้ีอยูลึกลงไปเปนปมในจิตใจ เกี่ยวดวยความเชื่อถือและ
คุณธรรมดังที่กลาวแลว ซึ่งจะตองใชปรีชาญาณทางดานศาสนา ปรัชญา ศีลธรรม/
จริยธรรม และศาสตรทั้งหลายท่ีเกี่ยวของกับมนุษยทั้งหมดเขามาชวยแกปญหา อยาง
ที่เรียกวา จะต้องบูรณาการทุกแดนแห่งปัญญาของมนุษย์เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานี้ 
ซ่ึงจะสําเร็จได้ ก็ต้องมีการพัฒนามนุษย์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเปนขอที่ทาทายจิตปญญา
ของมนุษย วาจะผานขึ้นไปไหวหรือจะอับจนจบกันไปแคนี้   

 เม่ือพูดมาถึงจุดนี้ ก็ทําใหนึกถึงชื่อของระบอบการปกครองน้ี ที่เ รียกวา
ประชาธิปไตยนั้น ความจริงก็เปนเพียงชื่อเรียกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการมอง
ความหมายโดยเนนไปที่แงหน่ึงดานหน่ึงของมัน กลาวคือ - 

ที่เรียกวา “ประชาธิปไตย” ก็เพราะเนนความหมายในแงของอํานาจ วาเปนการ
ปกครองซึ่งอํานาจอยูที่ประชาชน โดยประชาชนเปนใหญ แตถามองเนนในแงอื่นดาน
อื่น ก็อาจจะเรียกชื่ออยางอื่น ดังที่ในสมัยโบราณ เคยหรือบางที เรียกชื่อการปกครอง
ทํานองนี้วาระบอบสามัคคีธรรม คือเรียกชื่อโดยมองเนนไปท่ีความสัมพันธพื้นฐาน
ระหวางประชาชน ที่จะเปนแกนรักษาใหการปกครองระบอบนี้ดํารงอยูได และสัมฤทธิ์
ผลสมตามความมุงหมาย 

สมภาพและเสรีภาพจะไปดี บนเวทีแหงเอกีภาพ 
 ในทางพระพุทธศาสนา ทานมองหลักการทั้งสามอยางนั้น โยงสัมพันธเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ภราดรภาพ หรือ เอกภาพ เปนเหมือนสนาม หรือเวที หรืออางเก็บ
น้ํา หรือหองประชุม ท่ีรองรับนักกีฬา นักแสดง นักวายน้ํา หรือสมาชิกของที่ประชุมให
รวมอยูดวยกัน โดยมีความเปนอิสระ พรอมกับความประสานกลมกลืน ซึ่งแตละคนอยู
ในตําแหนงแหงที่ท่ีถูกตอง เหมาะสม สัมพันธกันไดดี พฤติกรรมและความเปนไปตางๆ 
ที่เปนเร่ืองของเสรีภาพ และความเสมอภาค ก็แสดงอยูภายในแหลงรวมอันเดียวกันน้ัน  

เม่ือทุกคนใชเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน อยางประสานเก้ือกูลกัน ถูกตองตาม
ตําแหนงฐานะภายในที่รวมนั้น ทุกอยางก็ดําเนินไปดวยดี เปนองครวมที่สงบเรียบรอย 

 เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงแสดงหลักการใหญแหงภราดรภาพหรือ
เอกภาพไว โดยท่ีหลักการใหญนี้ครอบคลุมความเปนอยูและการปฏิบัติท่ีเปนเร่ืองของ
เสรีภาพและสมภาพเอาไวในตัว ใหมีความหลากหลายท่ีโยงกันไดในระบบที่ประสาน
เปนหนึ่งเดียว 



 

๑๘๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 หลักการหรือหลักธรรมนี้ เรียกวา สาราณียธรรม แปลวาธรรมเปนเคร่ืองระลึกถึง
กัน มีความหมายทํานองเดียวกับภราดรภาพ เปนหลักการที่จะทําใหเกิดความประสาน
พรอมเพรียงสามัคคีและผนึกรวมกันเปนเอกีภาพ 
 หลักธรรมน้ีมีสาระสําคัญซึ่งสอนวา สังคมประชาธิปไตยจะตองมีเคร่ืองผูกพัน
คนใหมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกัน เพราะการท่ีแตละคนจะอยูไดดวยดี และเอา
ศักยภาพของตนมารวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดน้ัน คนเหลาน้ันจะตองมี
ความสามัคคีรูจักรวมมือกันและอยูรวมกันไดดวยดี 
 การรวมมือกันและอยูรวมกันดวยดีนั้น มีลักษณะการแสดงออกตางๆ ซึ่งเนน
ความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชนสุขตอกัน อันจะโยงไปหาหลักการพ้ืนฐาน คือ
การท่ีคนเราจะตองใชปญญา คือบอกวา จะต้องใช้ปัญญานั้น บนพื้นฐานของเมตตา 
หมายความวาใชปญญา โดยมีเมตตาประกอบ หรือใชปญญาในจิตใจท่ีมีเมตตา และ 
จิตใจท่ีมีเมตตา ก็ต้องใช้ปัญญา 
 ถามีเมตตาโดยไมใชปญญา ก็อาจจะเกิดความลําเอียง เชนเรามีเมตตาเอาแต
จะปรารถนาดีชวยเหลือใครคนหน่ึง แลวเราไมใชปญญาพิจารณาใหรูทั่วถึงความจริง 
เราก็อาจจะลําเอียงเขาขางคนน้ันเต็มที่ แตพอใชปญญารูจักพิจารณาเหตุผล เราก็ได
ปฏิบัติการท่ีถูกตองพอดี 
 ในทางตรงขาม ถาใชปญญาโดยไมมีเมตตา เราก็อาจจะใชปญญาโดยไม
คํานึงถึงใคร โดยไมมีความรักเพ่ือนมนุษย แลวเราก็อาจจะคิดทําอะไรโดยที่วามันไม
เก้ือกูล ไมเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษยก็ได เพราะฉะน้ัน จึงตองมีประกอบกัน ๒ อยาง 
คือท้ัง ปัญญา และ เมตตา   

สังคมประชาธิปไตยมีเมตตาหรือไมตรี                      
เปนสนามปฏิบัติการของกิจกรรมเสรี 
 หลักของสังคมท่ีจะอยูรวมกันดวยดีนั้น ก็คือ เปนสังคมแหงสามัคคีเอกีภาพ ท่ี
คนมีเมตตาหรือไมตรีตอกัน เปนพ้ืนฐานรองรับความเปนอยูและการแสดงออกเสรีที่มี
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทานแสดงไวเปน สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ 
 ประการที่ ๑ จะทําอะไรก็ทําต่อกันด้วยเมตตา หมายความวาทําดวยความรัก 
ดวยไมตรี โดยปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือ รวมมือ มีความพรอมท่ีจะประสานกัน ซึ่ง
ชวยใหเกิดน้ําใจผูกพัน ทําใหสังคมอยูรวมกันไปได โดยมีเคร่ืองยึดเหนี่ยว เปนโอกาส
พื้นฐานที่จะใหแตละคนนําเอาศักยภาพของตนมาเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมดวยกัน  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๘๕

 

 ประการที่ ๒ จะพูดอะไรก็พูดต่อกันด้วยเมตตา พูดดวยเมตตาน้ันสําคัญมาก ใน
เวลาท่ีเราใชเหตุผลเจรจากัน เราก็จะใชปญญา โดยไมมีโทสะ ท่ีจะมาทําใหเกิดปญหา
ขัดแยงทะเลาะโจมตีดาวากัน คือพูดดวยความหวังดีตอกัน และมุงประโยชนตอสวนรวม 
ในเวลามีเหตุการณอะไรตางๆ ก็จะหันหนามาพูดจาปรึกษากันปรับความเขาใจกันได แต
ถาคนไมมีเมตตาตอกันแลว เม่ือมีปญหาข้ึนมา ก็ชวนใหเกิดความทะเลาะเบาะแวง 
และความขัดแยง แลวในที่สุดก็นําไปสูความรุนแรง สูการทําลายลาง นําไปสูปญหา 
 ฉะน้ัน จะตองพูดดวยความปรารถนาดีตอกัน มีจิตสํานึกและระลึกวา ท่ีเราพูด
นี่เพราะเราหวังประโยชนสุขรวมกัน ตองการสรางสรรค แตเราอาจจะเห็นวาท่ีทานทํา
นั้นยังไมถูก เราจึงพูด แมทานจะทําไมถูก แตเราก็ยังมีความรักทานอยู และเรามีความ
ปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม หวังจะชวยกันแกปญหา เราพูดดวยความปรารถนาดี 
เมตตาอยางนี้เปนทางใหแกปญหาได  
 แตถาพูดโดยไมมีเมตตา ก็มีแตจะนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง เราก็รูกันอยู
แลววา ธรรมดาของมนุษยปุถุชนนี้ พอถึงขั้นหนึ่งก็มีแตปญหา เร่ืองศักด์ิศรีบาง เร่ือง
ของมานะบาง อะไรตางๆ พอขัดแยงโจมตีกัน ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นๆ แลวก็ยอมกันไมได  

ยิ่งในสังคมไทยนี่ เราพูดกันวา คนมีลักษณะที่มีความถือตัวสูง ถือศักด์ิศรีนัก 
ยอมกันยาก เพราะฉะน้ัน ปญหาก็จะยิ่งรุนแรง ถาจะแกปญหาใหได ก็ตองมีเมตตา 
จะตองแสดงความปรารถนาดีตอกัน พูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา แตไมใชวาพูด
เพียงเพื่อเอาใจกันนะ ไมใชอยางนั้น ก็พูดเหตุผลนั่นแหละ แตพูดดวยวาจาท่ีแสดงถึง
จิตใจท่ีมีความปรารถนาดี 
 ประการท่ี ๓ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา คิดตอกันดวยเมตตาก็คือวา มี
ความหวังดีตอกัน ปรารถนาดีตอกัน ขอนี้สําคัญ ในขั้นท่ีเอาเมตตามาประกอบกับการ
ใชปญญา ถาใจมีเมตตา เวลาใชปญญาก็จะชวยใหโลภะ โทสะ โมหะ เขาครอบงํา
ความคิดไดยาก เราก็จะพิจารณา วินิจฉัย คิดการ วางแผนตางๆ โดยมุงทําใหเกิด
ประโยชนสุขแกกัน และสรางสรรคสังคม  

นอกจากนั้น ในดานการแสดงออก เมตตาก็ทําใหมีจิตใจท่ีพรอมจะยิ้มแยม 
เวลาพบหนากัน ก็ย้ิมได นําไปสูการพูดจากันไดดีขึ้น 
 เมตตาทางใจน้ี ยังลึกลงไปอีก หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต
ตอกันอยางจริงใจ เปนความรักท่ีไมแบงแยก เพราะมองทุกคนเปนมนุษยเสมอ
เหมือนกัน ในฐานะท่ีทุกคนน้ันเปนเพ่ือนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน อยูภายใตกฎ
ธรรมชาติอันเดียวกัน หรือภายใตอํานาจของพญามัจจุราชอยางเดียวกัน 



 

๑๘๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 ความรักและไมตรีอยางจริงใจน้ี ทําใหสัมพันธคบหากันโดยไมมีอุบายซอนเรน
ตอกัน ไมมีลักษณะที่เรียกวา แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง แตเปนแบบที่วา ยอมรับจุด
ต่าง อยู่กันบนฐานของจุดร่วม คือ แมจะมีความแตกตางโดยผิวพรรณ เชื้อชาติ ลัทธิ
ศาสนา และสติปญญาเปนตน ก็รับรูและยอมรับกันตามเปนจริง ไมถือเปนเหตุท่ีจะ
แบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน พรอมใจท่ีจะสมัครสมานกัน โดยมีจุดรวมพ้ืนฐานที่ทํา
ใหรักกันและอยูรวมกันได คือการท่ีเปนเพ่ือนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ดังกลาวแลว 

มีภราดรภาพทางเศรษฐกิจ  
เอกภาพของสังคมก็สัมฤทธ์ิ จิตบุคคลก็เปนสุข 
 ประการที่ ๔ มีกินมีใช้เผื่อแผ่ให้ท่ัวถึงกัน ธรรมดาคนน้ี เม่ือยังไมไดพัฒนา ดอย
การศึกษาที่แท ก็มุงเอาแตประโยชนสวนตัว ยึดม่ันติดในผลประโยชน เห็นแกตัวมาก 
ไมสามารถเฉล่ียเจือจานกันได ทําใหสังคมมีความเหล่ือมล้ําตํ่าสูงกันหางไกล เม่ือคน
เหล่ือมล้ําตํ่าสูงกันมากในเร่ืองรายได ในเร่ืองทรัพยสินสมบัติหรือสิ่งที่ครอบครอง ก็เปน
ทางใหเกิดความแตกแยก คนในสังคมจึงจะตองมีความโอบออมอารีเผ่ือแผแบงปนเจือ
จานกัน 

 โดยเฉพาะในสังคมของพระนั้น ทานถือเปนหลักสําคัญเรียกวา สาธารณโภคี 
แปลวา มีกินมีใชรวมกัน มีอะไรตออะไรก็เอามาแบงกันกินใช ถาสังคมของเราถือหลัก
พระพุทธศาสนาขอนี้ ก็จะชวยไดมาก เราจะไมหวงแหนกอบโกยเอามาไวเฉพาะตัวผู
เดียว  

มีพุทธภาษิตบทหนึ่งวา เนกาสี ลภเต สุขํ แปลวากินคนเดียวไมไดความสุข บาง
คนคงเถียงวาอาจจะมีความสุข แตมันไมสุขจริง เพราะจะมีความรูสึกคับแคบ แปลก
แยก ต้ังแง หรือหวาดระแวงแฝงอยู แตถาเราแบงกันแลว ก็จะรูสึกวามีความสุขจาก
การท่ีไดเห็นผูอื่นมีความสุขดวย 

 ในพุทธศาสนา บอกวา คนเรามีการพัฒนาจิตใจขึ้นไปตามลําดับ คนที่ยังไม
พัฒนาเลย จะมี ความสุขจากการได้ อยางเดียว ตองได ตองเอา ถาฉันได ฉันเอา ฉันได
กิน ฉันไดใช ฉันก็มีความสุข แตถาใหคนอ่ืน ก็จะเปนการสูญเสียไป แลวก็จะไมมี
ความสุข มันเบียดเบียนจิตใจ ไมสบายเลย อยางนอยก็มีความเสียดาย ไมอาจจะมี
ความสุขได 



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๘๗

 

 แตทีนี้ ถาคนเราพัฒนาตัวเองขึ้นไป เราจะรูจักความสุขเพ่ิมขึ้น จะมีความสุข
อีกแบบหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งเปนความสุขท่ีประณีต คือ ความสุขจากการให้ คนท่ีมีคุณธรรม
ในจิตใจเทานั้น จึงจะมีความสุขแบบน้ีเกิดขึ้น 
 ยกตัวอยางงายๆ คือพอแมนี่ใหแกลูกได และเม่ือใหแลวก็มีความสุขดวย ใช
หรือเปลา เอะ! ธรรมดาคนเราตองไดมาจึงมีความสุข ทําไมใหเขาไปจึงมีความสุขได 
ไดมาจึงจะสุข เสียไปจะสุขไดอยางไร ทําไมพอแมใหแกลูกแลวตัวเองมีความสุข ทั้งๆ 
ท่ีของนี่ฉันก็ชอบ ฉันก็อยากจะกินนะ แตลูกขอ ก็ยินดีให พอใหแกลูกไปแลว เห็นลูกกิน 
พอแมก็มีความสุขดวย ทําไมจึงเปนอยางนั้น ตอบไดวา เพราะในใจของพอแมมีเมตตา 
มีความรัก จึงไดคําตอบวา พอในใจเมตตามีความรักแล้ว แม้ให้แก่เขา เราก็มีความสุข 
 พอแมมีเมตตาตอลูก ใหแกลูกแลวก็มีความสุข ถาเพื่อนมีเมตตารักเพ่ือนละ 
ใหแกเพ่ือนก็มีความสุข ทีนี้ถาเราแผเมตตาขยายกวางออกไป รักเพ่ือนมนุษย รักเพ่ือน
รวมโลก เราใหแกใคร เราก็มีความสุขไดท้ังน้ัน เพราะเม่ือใจเมตตามีความรักแลว เรา
เห็นเขามีความสุข เราก็มีความสุข เรียกวา ใหความสุข ก็ไดความสุข โดยมีเงื่อนไขวา 
เม่ือจิตใจพัฒนาแลว คือมีเมตตา 
 ฉะน้ัน ในคําสวดของพระทานจึงสอนญาติโยมอยูเสมอ แตเราแปลไมออก เวลา
พระสวดอนุโมทนาน่ี มีบทหน่ึงบอกวา สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ แปลวา คนมี
ปญญา ใหความสุข ก็ไดความสุข การท่ีเราใหของแกเขาไป น่ีคือเราใหความสุขแกเขา 
เสร็จแลว เม่ือใจเรามีธรรม เราก็ไดความสุขดวย 
 ฉะน้ัน คนที่พัฒนาจิตใจของตนเองดีแลว มีคุณธรรม จะไดความสุขพิเศษเพิ่ม
ขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง คือ ความสุขจากการให หมายความวา มนุษยที่ยังไมพัฒนา มี
ความสุขจากการไดอยางเดียว แตพอเราพัฒนาจิตใจของเราแลว เราก็มีความสุขจาก
การใหเพ่ิมขึ้นอีกอยางหนึ่งดวย หลักความจริงนี้มีความสําคัญมาก มันเปนลักษณะ
แหงความกาวหนาในการพัฒนาของมนุษย 
 ความสุขจากการให เปนความสุขที่ปลอดโปรง กวางขวาง เปนความสุขท่ี
ประณีต เปนความสุขอีกแบบหนึ่ง ท่ีประเสริฐกวาความสุขเพียงจากการได  

สําหรับมนุษยปุถุชน ทานใหฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความสุขจากการใหน้ีเพิ่ม
ขึ้นมาอีกอยางหน่ึง เปนการแสดงลักษณะของจิตใจที่พัฒนา อยางนอยก็มีจิตใจที่มี
เมตตาแบบพอแม แบบเพ่ือนฝูง ที่มีไมตรีตอกันขยายออกไป และมนุษยที่พัฒนาอยาง
นี้น่ีแหละ จึงจะเปนสมาชิกที่สามารถรวมสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยไดอยางดี  



 

๑๘๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

 ทั้งหมดนี้ก็อยูในเร่ืองของการท่ีวา เม่ือมีอะไรก็รูจักแบงกันกินใช อยางนอยก็
เติมคําวา “บาง” หมายความวาไมใชท้ังหมด ถามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด ก็ตองเปน
พระโสดาบัน 
 พระโสดาบันมีลักษณะอยางน้ัน คือ เปนคุณสมบัติอยางหน่ึงของพระโสดาบัน
วา ทานไมมีความหวงแหนอะไรท้ังสิ้น ลักษณะอยางหน่ึงท่ีเปนเคร่ืองกําหนดจิตใจของ
พระโสดาบัน คือไมมี มัจฉริยะ แปลวา ไมมีความตระหนี่ ไมมีความหวงแหนกีดกัน มี
อะไรถาจะเปนประโยชนแกผูอื่น ก็พรอมที่จะให  

แตสําหรับปุถุชน ถาจะพูดวามีอะไรก็แบงกันกินใชหมด คนท่ัวไปก็อาจจะบอก
วาเห็นจะไมไหว เพราะฉะน้ันก็บอกวา มีอะไรก็แบงกันกินใช เอาแคน้ีกอน  

ความเสมอภาคพื้นฐาน                                            
คือรวมหลักการ และเสมอกันตอกฎกติกา 
 ประการที่ ๕ ประพฤติดีมีวินัยอยู่ใต้กฎหมายเสมอกัน หรือ ประพฤติดีมีวินัยอยู่ใน
กฎกติกาเสมอหน้ากัน คําพระวาสีลสามัญญตา แปลวา มีศีลเสมอกัน คือมีความ
ประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกายวาจาที่จะกลมกลืนเขาดวยกัน 
ไววางใจกันได ไมทําตนใหเปนท่ีเคลือบแคลงหรือนารังเกียจ  

หมายความวา คนท่ีจะอยูรวมสังคมกันนี้ จะตองมีศีลคือความประพฤติสุจริต
ไวใจกันได ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และรักษาระเบียบวินัย 
ทําตามกฎกติกาของสังคมเสมอเหมือนกัน 
 ถาคนในสังคมนี้มีความประพฤติไมสมํ่าเสมอกัน มีคนรายมาก กฎหมายไม
สามารถควบคุมคนใหมีความประพฤติสมํ่าเสมอกัน หรือสถาบันการปกครองไม
สามารถปฏิบัติตอทุกคนอยางยุติธรรมเสมอหนากัน ปลอยใหมีการเบียดเบียนกอ
ความเดือดรอนตางๆ เชน มีแกงปลนฆาบาง ขบวนการคายาเสพติดบาง กลุมลอลวง
หญิงและเด็กไปคาประเวณีบาง กลุมลาสังหารคนตางผิวตางเผา เปนตน อยางนี้สังคม
ประชาธิปไตยก็อยูไมเปนสุข ระสํ่าระสาย และพัฒนาลําบาก  

อยางนอยตองมีศีลพื้นฐาน คือศีล ๕ เปนมาตรฐาน ใหอยูรวมกันไดสงบสุข 
โดยมีลักษณะการดําเนินชีวิตที่จริงจังในการรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑกติกา
ซึ่งแวดลอมและรองรับศีล ความมีระเบียบวินัย นี้เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งสําหรับสังคม
ประชาธิปไตย เป็นลักษณะท่ีแสดงถึงความสามารถที่จะปกครองตนเอง  



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๘๙

 

 คนที่ไมมีระเบียบวินัย ก็เหมือนแสดงตัวใหเห็นวา ปกครองตัวเองไมได หรือ
ปกครองตัวเองไมเปน ถาคนในสังคมไมสามารถอยูกันสงบเรียบรอยได มีการ
เบียดเบียนขัดแยงวุนวายกันไปมา สับสนระสํ่าระสาย ก็จะกลายเปนเหตุผลใหมีคนที่เรา
เรียกวาเผด็จการ ยกเปนขออางเขามาจัดสรรปกครองบังคับเอา  

ผู้เผด็จการนั้นคลายกับบอกวา เม่ือทานปกครองตัวเองไมเปน ปกครองกันไมได 
ฉันจะปกครองให จะจัดการใหสงบเรียบรอยเลยทีเดียว และเม่ือยุงกันมากนักนานนัก 
คนจํานวนมากก็อยากไดผูปกครองแบบน้ีอีก วงจรรายก็เลยวนเวียนไปมาไมรูจักจบส้ิน 

 ในเมืองไทยเรานี้ เร่ืองการรักษาระเบียบวินัยยังเปนปญหามาก แมแตระเบียบ
วินัยในการใชถนน คือการรักษากฎจราจร ถาไมมีระเบียบวินัยแลว การสถาปนาและ
พัฒนาประชาธิปไตยจะทําไดยาก  

เม่ือไมรักษากฎเกณฑกติการะเบียบวินัยของสังคมแลว จะอยูกันไปไดอยางไร 
ก็ยุงเหยิงสับสนวุนวายเดือดรอน เกิดความติดขัดไปทั่ว เหมือนอยูบนถนนที่รถและคน
ไมทําตามกฎจราจร 

สังคมที่หยอนในศีลและขาดระเบียบวินัย ก็เทากับสรางอุปสรรคขึ้นมาปดกั้น
ขัดขวางความเจริญกาวหนาของตน ตัดรอนโอกาสของตนในการที่จะพัฒนา ทําให
พัฒนาไมเปนกระบวน  

 สังคมท่ีดีตองมีกติกา และคนในสังคมตองรักษากติกาน้ัน โดยมีความเสมอ
ภาค คือเทาเทียมกันตอหนากฎหมาย ไดรับความยุติธรรมจากกฎหมายเสมอหนากัน 
เพราะฉะน้ัน ความมีศีลและรักษาระเบียบวินัยเสมอกัน จึงถือเปนหลักประการที่ ๕ 

 ประการที่ ๖ มีแนวคิดความเห็นร่วมหลักการลงกัน คําบาลีวา ทิฏฐิสามัญญตา 
แปลวา มีความเห็นเสมอกัน คือ มีทิฐิ มีความเห็น มีความเชื่อม่ัน ยึดถือในหลักการ 
อุดมการณและอุดมคติที่รวมกัน หรือสอดคลองไปกันได ปรับใหเขาใจลงกันได 

คนในสังคมประชาธิปไตยนี้ อยางนอยตองมีความเห็นความเขาใจและความ
เช่ือม่ันในหลักการของประชาธิปไตยรวมกัน เร่ิมแตยอมรับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนี้  

แลวถาจะใหเปนประชาธิปไตยที่ดี ก็ตองมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระ
ของประชาธิปไตยอยางที่กลาวเม่ือกี้ อยางนอยก็เขาใจเร่ืองเสรีภาพวาความหมายของ
มันคืออะไร  



 

๑๙๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ถาไมมีความเขาใจรวมกัน มีความเขาใจผิดพลาด มันก็ยุง แควาเขาใจเสรีภาพ
เปนการทําไดตามชอบใจ เทานี้ก็ยุงแลว  

ในเมืองไทย เรามีคําพูดลอกันเองวา ทําไดตามใจ คือไทยแท อะไรทํานองนี้ ถา
ไทยแทตองทําไดตามใจ ก็เห็นจะแย เพราะฉะนั้นเห็นจะตองปรับกันใหม  

 คําพูดท่ีวา “ทําได้ตามใจ คือไทยแท้” น้ัน ถาเขาใจความหมายเสียใหม ก็ใชได 
และอาจจะกลายเปนดีไป คือ ท่ีวาทําไดตามใจน้ัน ไมใชหมายความวาทําไดตามชอบ
ใจแบบอําเภอใจ แตทําไดตามใจท่ีมีเสรีภาพ ถาทําไดตามชอบใจ โดยท่ีใจนั้นมี
เสรีภาพแลว ก็ไมเปนปญหา น่ันคือไทยแท 

 ไทยแท้ คือ คนท่ีเปนไท คือคนเสรี “ไท” แปลวาคนที่เปนอิสระ คือคนเสรี หรือ
คนที่มีเสรีภาพท่ีแทจริง คนท่ีมีเสรีภาพที่แทจริง ก็คือคนท่ีมีจิตใจเปนอิสระ ไมถูก
ครอบงําดวยกิเลส  

เพราะฉะนั้น ท่ีบอกวาทําไดตามใจคือไทยแทน้ันถูก แตตองพูดในความหมาย
ใหม คือความหมายวา ทําไดตามใจท่ีเปนเสรี ถาทําไดตามใจท่ีเปนเสรีแลว ก็จะเปน
ไทยแท ซึ่งเปนอิสระท้ังภายนอกและภายใน 

 ทิฐิ หรือ ทิฏฐินั้น เปนเร่ืองของปญญาท่ีมองเห็นหรือเขาถึงความจริงในระดับ
ตางๆ ในขั้นตนๆ เอาเพียงมีความเห็นความเขาใจ ยึดถือในหลักการของประชาธิปไตย
รวมกันอยางท่ีวามาแลว ก็พอ  

แตจะใหถึงขั้นลงรากวางฐานของประชาธิปไตยไดม่ันคงจนกระทั่งมีภราดร
ภาพและสามัคคีเอกีภาพอยางถาวร ก็จะตองรูเห็นเขาใจลึกลงไปอีก 

 ทิฐิ ความรูเห็นเขาใจลึกลงไปท่ีวาน้ี วากันยอๆ ก็คือ ความรูเขาใจเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ เห็นโลกเห็นชีวิตและสรรพส่ิงตามเปนจริง วาเปนของไมเท่ียง เปล่ียนแปลง
ไป เกิดขึ้นแลวก็ปรวนแปร แลวก็ดับสลาย ไมมีอะไรจะยืนยงคงอยูนิตยนิรันดร  

 เม่ือรูเห็นเขาใจอยางนี้แลว จะเกิดอะไรขึ้น และจะสัมพันธกับประชาธิปไตย
อยางไร?  

ตอบวา พอเห็นความจริงของธรรมชาติ เขาใจโลกและชีวิตอยางน้ีแลว ก็จะ
ถอนหรือคลายความยึดติดถือม่ันหวงแหนท้ังหลายลงได หรือบรรเทาใหเบาบางลง 
โดยเฉพาะท่ีตองการในระดับนี้ก็คือ ทําลาย มัจฉริยะ คือความหวงแหนกีดกันรังเกียจ
เดียดฉันทระหวางมนุษย ๕ อยาง 
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๑๙๑

 

 ไมตองพูดถึง ๕ อยาง เอาเพียง ๒ อยางก็พอ สําหรับในท่ีนี้ สองอยาง คือ 

๑) กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันท กีดกันกันดวยเร่ืองตระกูลวงศ 
เผาพันธุ กลุม คณะ พรรคพวก 

๒) วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนรังเกียจเดียดฉันทกีดกันกันดวยเร่ืองสีผิว การ
แบงแยกชั้นวรรณะ∗  

 พอละถอนหรือผอนบรรเทามัจฉริยะ ๒ อยางนี้ลงได (ถาเห็นสัจจธรรมจริงแลว
ก็ละไดท้ัง ๕ อยาง แตถาพูดที่น่ีใหครบก็จะยืดยาวกันใหญ ตองขามไปกอน) ความ
รังเกียจเดียดฉันทหวงแหนกีดกันกันหมดไป หรือลดลงไป ความสัมพันธท่ีดีตอกันและ
เมตตาไมตรีธรรมท่ีจริงใจก็เกิดขึ้นได คนจะสามารถสมัครสมานรักใครสามัคคีกัน 
ภราดรภาพและเอกีภาพก็สัมฤทธ์ิ 

ฟงเขาวา ประชาธิปไตยดูมหึมาอยูแสนไกล                                  
แตพอไดเห็นตัวแท ก็แคอยูใกลๆ เอาติดตัวไปไดฉับพลัน 
 เม่ือประชาชนมีเมตตาไมตรีรักใครสามัคคีกันดีจริงแลว เปนญาติดีกันไดแลว 
ปญหาเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาคก็ปรับลงตัวไดไมยาก แลวหลักการท้ังสาม คือ 
เสรีภาพ สมภาพ/สมานภาพ และ ภราดรภาพ ก็พรอมบริบูรณ ประชาธิปไตย เม่ือมี
รากฐานและแกนสารครบครันอยางนี้ ก็งายๆ ธรรมดาๆ สามัญ จึงยอมต้ังม่ันสถาพร 

 ตกลงวา ขอสุดทายนี้เปนเร่ืองสําคัญท่ีครอบคลุมทั้งหมด คือบอกวาจะตองมี
ทิฐิคือความเขาใจ หลักความเชื่อหรือหลักการที่ยึดม่ันในเร่ืองประชาธิปไตยนี้รวมกัน
สอดคลองเสมอเหมือนไปกันได ตลอดจนเขาใจรวมกันในธรรมชาติของโลกและชีวิต
ตามเปนจริง ถาอยางน้ีแลว ประชาธิปไตยก็มีพื้นฐานท่ีต้ังตัวอยูได 

 หลัก ๖ น้ีเรียกวา สาราณียธรรม เรียงลําดับเฉพาะหัวขอไวทบทวน ไดแก  

 ๑. เมตตากายกรรม  จะทําอะไร ก็ทําตอกันดวยเมตตา 
 ๒. เมตตาวจีกรรม  จะพูดอะไร ก็พูดตอกันดวยเมตตา 
 ๓. เมตตามโนกรรม  จะคิดอะไร ก็คิดตอกันดวยเมตตา 
 ๔. สาธารณโภคี  ไดอะไรมามีกินมีใช ก็เผ่ือแผใหท่ัวถึงกัน  
                                                                                                     
∗  อีก ๓ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ (หวงถ่ินที่อยู) ลาภมัจฉริยะ (หวงผลประโยชน) และ ธรรมมัจฉริยะ (หวงภมูิธรรม
ภมูิปญญา) [ที.ปา.๑๑/๒๘๒/๒๔๖] 
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 ๕. สีลสามัญญตา  ประพฤติดีมีวินัย อยูใตกฎหมายเสมอกัน 
 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา∗ มีแนวคิดความเห็น รวมหลักการลงกัน 
 พระพุทธเจาทรงสอนสําหรับพระสงฆกอน วาพระสงฆจะตองอยูดวยหลัก ๖ 
ประการน้ี ถาอยูดวยหลัก ๖ ประการน้ีแลว แตละคนท่ีเปนสมาชิกของสังฆะเปนหนวย
ของสังคมก็จะระลึกถึงกัน มีนํ้าใจตอกัน ประสานกลมกลืน พรอมท่ีจะรวมมือกัน 
เพราะต้ังแตทางกายเราก็มีเมตตา ปฏิบัติตอกันดวยไมตรีชวยเหลือเอาธุระตอกัน ทาง
วาจาเราก็พูดดวยน้ําใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดดีปรารถนาดีตอกัน  

ในการอยูรวมกัน มีของอะไรไดอะไรมา เราก็กินใชโดยแบงปนกัน ในการรักษา
สถานภาพของสังคม เราก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไมเบียดเบียนกอความ
เดือดรอนแกกัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของสวนรวม และในท่ีสุด ในขั้นหลักการ
พื้นฐานท่ีรองรับสังคมของเรา เราก็มีความเชื่อม่ันยึดถือและเขาใจหลักการสําคัญของ
ประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนเขาใจรวมกันในความจริงที่เปนธรรมชาติของโลกและ
ชีวิตที่จะรองรับความเปนมนุษยของเราไวดวยกัน  

แคนี้ก็อยูเปนสุข และพัฒนาไดดีแน บนฐานแหงความสัมพันธท่ีดีงามมั่นคง 
โดยที่แตละคนก็มีความระลึกถึงกัน มีนํ้าใจประสานรวมมือตอกัน สังคมก็ยึดเหน่ียว
เกาะกุมกันอยู ใหเกิดภาวะท่ีเรียกวา เอกีภาพ  
 ขอยํ้าอีกทีวา ภราดรภาพ หรือ สามัคคีเอกีภาพนี้ เปนสนามรวมหรือเปนเวที
แสดงของเสรีภาพ และความเสมอภาค  

เม่ือคนใชเสรีภาพ และสมภาพหรือความเสมอภาค บนพื้นฐานของภราดรภาพ 
คือ โดยมีใจรักกัน เอื้อเฟอเก้ือกูลคํานึงถึงกัน มุงเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน เพ่ือความอยู
ดีมีสุขดวยกัน การใชเสรีภาพและสมภาพน้ัน ก็จะอยูในขอบเขตที่ดีงามสรางสรรคและ
สุขสันต ไมกอความเดือดรอนวุนวาย เหมือนมีสนามหรือเวทีเปนเขตที่จํากัดไว  

แตขอสําคัญ คือเปนการจํากัดอยางเปนไปเอง โดยแตละคนสมัครใจดวยความ
มีภราดรภาพนั้นเอง 

ลึกลงไป เน้ือแทหรือแกนในของภราดรภาพ ก็คือเมตตาหรือไมตรี อันไดแก
ความรักความปรารถนาดีมีน้ําใจท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเปนหลักประกันความ
จริงใจ ตอผูอ่ืนและตอสังคม  
                                                                                                     
∗ ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗; อง ฉกก.๒๒/๒๘๒/๓๒๑ 
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เพราะฉะน้ัน จึงเนนความมีเมตตา และการปฏิบัติตอกันดวยเมตตา ทั้งคิด พูด 

ทํา  ไมมุงรายเบียดเบียนหรือจะกล่ันแกลงกัน  

แตมนุษยจะอยูรอดไปไดดวยดี สามารถแกปญหา ทําการสรางสรรคใหสําเร็จได 
ตองมีปญญารูความจริง ความถูกตอง รูเหตุปจจัยในสิ่งทั้งหลาย แมแตรูวาอะไรเปน
ประโยชนแกตนและแกหมูชนของตนแทจริงหรือไม ดังนั้น ปฏิบัติการด้วยเมตตา จึงต้อง
มีปัญญาเป็นแสงสว่าง ชี้ทางจัดทํา และนําเดินหนาไป 

ฉะน้ัน เม่ือจับเอาท่ีสาระแทๆ จึงเนนธรรม ๒ อยางนี้ เปนแกน (จะใชเปนเกณฑ
หลักในการตรวจสอบตนหรือคนอื่นก็ได) คือ เมตตา และ ปัญญา  

พูดขยายความใหชัดขึ้นอีกวา ทุกคนนั้น ในจิตใจตองมีเจตนา ที่ประกอบดวย
เมตตา และตองใชตองพัฒนาปญญา อยูเร่ือยไป  

เม่ือเจตนาดีมีเมตตา ก็รักกันเก้ือกูลกันอยางจริงใจ อยูกันสงบสุข แตปุถุชน พอ
อยูดีสบาย ก็มักจะเพลินแลวเร่ือยเปอยเฉ่ือยชาประมาท ทานจึงต้ังหลักไว ให ไม่ประมาท
ในการใช้ปัญญา  คือ ไม่ละเลยการใช้ปัญญา (หลักปญญาธิษฐาน) คอยตรวจตราสภาพท่ี
เปนอยูเปนไป และไตรตรองการที่จะทํา ท้ังปองกันแกไข และปรับปรุงใหเดินหนากาวไป 

เม่ืออยูรวมกันเปนหมูเปนชุมชน ทานก็ใหหลักประสานปญญาความสามารถ 
ดวยการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ (หลักอภิณหสันนิบาต)  โดยประชุมพรอม เลิกพรอม 
และพรอมเพรียงกันทํากิจกรรมและกิจการของสวนรวม  

ถึงตรงนี้ ก็มาบรรจบกับสาระสําคัญอีกขอหนึ่ง ซึ่งก็อยูในเร่ืองเดียวกัน และควร
เนนไวที่นี่ดวยเชนกัน คือ ดังไดกลาวแลววา เสรีภาพและความเสมอภาค จะถูกใชถูก
เรียกหาอยางถูกตอง และจะม่ันคงยั่งยืน เม่ืออยูบนพ้ืนฐานแหงภราดรภาพ  

ในเร่ืองนี้ ทานใหหลักปฏิบัติไวขอหนึ่ง ซึ่งมีทั้งภราดรภาพและความเสมอภาค
กํากับอยูดวยกันในขอเดียวพรอมกันไปเลย ไมตองแยกพูดแยกทําทีละขอ เรียกวา 
“สมานัตตตา” แปลวา ความมีตนเสมอกัน ซึ่งถาแปลใหเขากับความเขาใจของคนไทย ก็
แปลไดวา ความมีตนเสมอสมาน 

“สมาน” ในภาษาบาลี แปลวา เสมอกัน เทากัน แตเม่ือเขามาในภาษาไทย และ
ใชกันสืบมานาน อาจจะไดมีความหมายเอียงไปในแงเปนการเชื่อม ประสาน หรือเขา
รวมกัน จนพจนานุกรมไทยถือ สมาน กับ เสมอ เปนคําสองคําตางหากกัน  
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(กลายเปนวา “สมาน” คําหนึ่ง มาจากภาษาบาลี แปลวา เสมอ หรือเทากัน และ 
“สมาน” อีกคําหนึ่ง เปนคําไทย ไมมีที่มา แปลวา เชื่อม ทําใหติด หรือเขากันสนิท)       

ขอใหสังเกตความหมายเดิมตามหลัก “สมานัตตตา” ท่ีวา มีตนเสมอกันนั้น ทาน
ผูรูตีความกันส้ันๆ วา ทําตัวใหเขากันได ไมถือเน้ือถือตัว มองแยกแยะออกไปวา มีความ
เสมอภาค เทาเทียมกัน ไมดูถูกดูหม่ินกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเลือกท่ีรักมักที่ชัง 
หรือไมเลือกท่ีรักผลักที่ชัง (ใหความเปนธรรม) 

หันไปดูความหมายเดิมท่ีเปนภาษาบาลีวา “สมานัตตตา” คือ สมานสุขทุกขตา 
หรือ สมานสุขทุกขภาวะ ไดแก ความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน (หรือเสมอกันในสุขและ
ทุกข) หมายความวา คราวสุขก็สุขดวย คราวทุกขก็ทุกขดวย (ท้ังเทากันและไมท้ิงกัน) 
แปลอยางไทยวา “ร่วมสุขร่วมทุกข์” ถึงตรงน้ี เสมอกันก็คือรวมกัน เสมอจึงคือสมาน 
และ เสมอภาคจึงอยู่ด้วยกันกับภราดรภาพ      

ลึกลงไป ยังมีความหมายอีกชั้นหนึ่ง คือความเสมอกันโดยการพัฒนาในธรรม 
แตความหมายท่ีใชทั่วไปก็เปนอยางที่วามาน้ี ซ่ึงรวมแลวก็ชัดเจนท่ีวา เปนความเสมอ
ภาคเชิงสมาน หรือความเสมอภาคท่ีมีภราดรภาพรวมหรือกํากับอยูดวยพรอมกันในตัว 

เม่ือความเสมอภาคมีภราดรภาพกํากับแล้ว ก็สงผลไปยังเสรีภาพดวย เพราะ
ความเสมอภาคเปนตัวกํากับเสรีภาพอยูแลว (เชน คนจะตองมีเสรีภาพเทาเทียมกัน) 

หลักการท้ังสาม คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงบูรณาการอยู่ในหลัก
สมานัตตตาน้ี∗ เปนองครวมที่สมดุล 

เวลาน้ี ประชาธิปไตยประสบปัญหาอย่างหนัก ท้ังในเรื่องการใช้เสรีภาพ ท้ังในการ
เรียกร้องความเสมอภาค กับท้ังไม่มีการพูดถึงภราดรภาพ น่ีคือการท่ีหลักการท้ังสามน้ัน 
ได้แตกแยกกระจัดกระจายกันไปหมด 

พรอมกันนั้น ความเสมอภาค ก็มีนัยเชิงแกงแยงและแบงแยก โดยเนนแง
เศรษฐกิจท่ีมุงเอาผลประโยชนทางธุรกิจ มักเพงจองกันท่ีวา เธอไดเทาไร ฉันไดเทาเธอ
หรือไม แทนท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตย คนกลับพาสังคมหันหางแปลกแยกออกไปจาก
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นๆ 
                                                                                                     
∗ สมานัตตตา เปนฐานรวม ใหคนมารวมกัน เขาถึงกัน มีสวนรวมดวยกัน แลวก็ปฏิบัติตอกัน ดวยการเผื่อแผ
ใหปน (ทาน) พูดดีดวยใจรัก (ปยวาจา) และบําเพ็ญประโยชน (อัตถจริยา) ครบชุดท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ 

(หลักการรวมคนไวในสามัคคี) 



 
 
การสรางสรรคประชาธิปไตย 

            

๑๙๕

 

จะตองหันเขาสูหลักการแหง “สมานัตตตา” ใหสมภาพ หรือความเสมอภาค มีชื่อ
ตรงแทเปน สมานภาพ  ที่คนใชเสรีภาพไดเทาเทียมกัน บนฐานแหงภราดรภาพ ท่ี
ประชาชนมีวิถีชีวิตแหงประชาธิปไตย อันสมัครสมานสามัคคี มีเอกภาพ โดยอยูรวมกัน 
อยางรวมแรงรวมใจ รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา รวมกันทําการสรางสรรค 
สมเปนการรวมสุขรวมทุกข เอื้อใหแตละคนพัฒนาชีวิตของตนกาวหนางอกงามในธรรม
สูงขึ้นไปๆ จนสามารถมีชีวิตท่ีสมบูรณ      

เม่ือมองตรงจุดแล้ว จะจับที่ไหน องค์ประกอบท้ังหลายของประชาธิปไตยก็โยง
มาประสานกันได้ท้ังหมด และเม่ือทําได้ตรงจุดนั้นแล้ว ประชาธิปไตยที่มองเหมือนเป็น
เรื่องใหญ่มหึมา ดูท่าว่ายากนักหนา ก็เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ในฉับพลัน   

วันน้ี อาตมภาพไดนําเอาหลักเร่ืองประชาธิปไตยมาพูด ก็เพราะวาญาติโยม
ต้ังใจทําบุญอุทิศกุศลแกทานท่ีเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย  

ขอย้ําวา ท่ีพูดอยางน้ี ก็เพ่ือใหทานท่ีเสียชีวิตไปแลวนั้น ไมเสียชีวิตไปเปลา การ
ที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยได เราจะตองสถาปนาสาระของประชาธิปไตยให
เกิดขึ้นดวย อยางที่บอกแตตนแลววา รูปแบบก็สําคัญ แตอยาเอาเพียงแครูปแบบอยาง
เดียว เพราะรูปแบบหรือระบบน้ัน ถาไมมีเน้ือหาสาระ ก็ไรความหมาย 

 เพราะฉะนั้น เราจะตองเตือนกันในการท่ีจะทําส่ิงซึ่งมีผลระยะยาว คือการสราง
เน้ือหาสาระของประชาธปิไตย และเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยที่วานี้ ก็คือธรรมนั่นเอง 
ไมหนีไปไหนเลย  

เร่ืองของประชาธิปไตยนั้น ในที่สุดก็หนีธรรมไปไมพน ตองมีธรรมและเอาธรรม
ไปใชปฏิบัติ โดยเฉพาะรูจักเลือกจับธรรมใหตรงกับเร่ืองราว พอจับใหตรงเร่ืองแลว ก็
เอาไปสรางสรรคประชาธิปไตยไดสําเร็จผล เราก็จะมีครบบริบูรณ ท้ังรูปแบบคือระบบ 
พรอมทั้งเน้ือหาคือสารธรรมดวย ก็จะเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ  

ขอต้ังความหวังไววา  สังคมไทยของเราจะไดพัฒนาประชาธิปไตยใน
ความหมายที่แทจริง ดังท่ีไดยกความมากลาวน้ี 

 ในโอกาสนี้ ขออนุโมทนานํ้าใจของโยมญาติมิตรทุกทานท่ีไดระลึกถึงทานผูได
ลวงลับเสียชีวิตไป ซึ่งเปนนํ้าใจท่ีประกอบดวยธรรม จึงเปนบุญเปนกุศลอยูในตัว ก็
ขอใหบุญกุศลนี้ เปนเคร่ืองอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความงอก
งามม่ันคง รมเย็นเปนสุขในธรรม ทุกเม่ือ 



 

๑๙๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ผนวก 

Americanism 

คําปราศรัยของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เร่ือง “Americanism” 

(อเมริกันนิยม) เม่ือ ค.ศ. ๑๙๑๕ (พ.ศ. ๒๔๕๘) ไดเนนย้ําเร่ืองจิตสํานึกตอการทําหนาท่ี
ไวหนักแนนมาก ขอยกขอความบางตอนมา ใหดูแนวคิดอเมริกัน เพื่อประกอบ
การศึกษา (ให้ดูข้อความเดิม เพ่ือความชัดเจน)  

I appeal to history. Among the generals of Washington in the 
Revolutionary War…; but these and all the other signers of the 
Declaration of Independence stood on an equality of duty and right 
and liberty, as Americans and nothing else… 

Now this is a declaration of principles... First and foremost let us 
all resolve that in this country hereafter we shall place far less 
emphasis upon the question of right and much greater emphasis 
upon the matter of duty...that form of high-minded patriotism 
which consists in putting devotion to duty before the question of 
individual rights… 

Business men, professional men, and wage workers alike must 
understand that there should be no question of their enjoying any 
rights whatsoever unless in the fullest way they recognize and live 
up to the duties that go with those rights… 

We should meet this situation by on the one hand seeing that 
these immigrants get all their rights as American citizens, and on the 
other hand insisting that they live up to their duties as American 
citizens… It would then be a duty to see that they were given ample 
opportunity to learn to read and write and that they were deported if 
they failed to take advantage of the opportunity… 

[Theodore Roosevelt’s “Americanism” speech delivered on October 12, 1915, at Carnegie Hall in New 
York City. Microsoft Encarta Encyclopedia 2001] 
 



 

ประเทศ 
เปนประชาธิปไตยไมได 

ถาประชาชน 

ไมเปนธรรมาธิปไตย 
 



 

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ 
ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย 

-๏- 

ปญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ                             
ทําอยางไรจะใหประชาชนตองการประชาธิปไตย∗ 

…เวลาพูดถึงประชาธิปไตย เรามักจะพูดถึง "รูปแบบ" และคนก็มักสนใจในเร่ือง
ของรูปแบบกันมาก เชน การจัดองคกรที่ใชอํานาจของประชาธิปไตยเปน ๓ สวน คือ 
องคกรฝายนิติบัญญัติ องคกรฝายบริหาร และองคกรฝายตุลาการ จะตองมีการ
เลือกต้ัง ตลอดจนอะไรตางๆ ที่เปนกลไกของระบอบนี้  

แตประชาธิปไตยท่ีแทจริงน้ัน ตัวมันก็คือ "เนื้อหาสาระ" การที่มีรูปแบบก็เพ่ือจะ
ใหเนื้อหาสาระเกิดมีผลในทางปฏิบัติ คือเพื่อจะส่ือสาระออกมาเทาน้ันเอง ถาหากไมมี
เน้ือหาสาระ รูปแบบก็จะไมมีความหมายใดๆ ทั้งสิ้น  

เหมือนกับเรามีแกวนํ้าเพ่ืออะไร ก็เพ่ือจะใสนํ้าเก็บไวไดและกินนํ้าไดสะดวก ถา
ไมมีนํ้า แกวน้ําก็ไมมีความหมาย ประชาธิปไตยแมจะมีรูปแบบดีอยางไร ถาไมมี
เน้ือหาสาระ ก็ไมมีความหมาย  

 วาที่จริง รูปแบบตางๆ เชน รัฐสภา ครม. ศาล การเลือกต้ัง เปนตน ถาจะพูดกัน
ใหชัด ตองบอกวาเปนเพียง "เคร่ืองมือของประชาธิปไตย" เทาน้ัน ไมใชเปนตัว
ประชาธิปไตย  

                                                                                                     
∗  หัวขอแรกนี้ คัดตัดตอนจาก หนังสือ การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ีย่ังยืน ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาในการประชุม
ทางวิชาการ ที่สถาบันราชภฏัสวนดุสิต ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๑๙๙ 

 ๑๙๙

ตัวประชาธิปไตย ก็คือวิถีชีวิตของคนที่อยูรวมกัน และชวยกันจัดสรรความ
เปนอยูใหดี เพ่ือใหอยูรวมกันอยางมีสันติสุข  

ตัวแทของประชาธิปไตยอยูที่การชวยกันคิด ชวยกันทํา นําเอาสติปญญา
ความสามารถของแตละคนออกมารวมกันแกปญหาและสรางสรรคความเปนอยู
รวมกัน ใหเปนสุขและเจริญงอกงาม  

ถาไมมีตัวแทหรือเน้ือแทของประชาธิปไตยนี้ รูปแบบตางๆ ท่ีวาเปนเคร่ืองมือ
ทั้งหลาย ก็หมดความหมาย 

 ปญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยเวลานี้ จึงเร่ิมตนต้ังแตวา “ประชาชนต้องการ
ประชาธิปไตย หรือไม่?” 

ถาประชาชนตองการมีชีวิตอยูรวมกัน แบบรวมแรงรวมใจ ชวยกันคิด ชวยกัน
ทํา ชวยกันแกปญหา ชวยกันสรางสรรค โดยนําเอาสติปญญาความสามารถของแต
ละคนออกมาใชประสานเสริมประโยชน ดวยการประชุมปรึกษาหารือกัน เปนตน ก็
เรียกวา ประชาชนต้องการประชาธิปไตย  

แตถาประชาชนไมตองการวิถีชีวิตอยางน้ี แมวาเขาจะตองการเลือกต้ัง เปนตน 
ก็ไมเรียกวาเขาตองการประชาธิปไตย  

ถึงตอนนั้น เคร่ืองมือของประชาธิปไตย เชน การเลือกต้ัง เปนตน อาจจะถูก
นําไปใชเพื่อสนองความมุงหมายอยางอื่น ที่ไมใชเปนประชาธิปไตยก็ได 

 เพราะฉะนั้น ในสังคมไทยเวลาน้ี สิ่งที่จะตองทํา ซึ่งมักถูกดูเบา และมองขามไป 

คือ การทําให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย 

คุณภาพของประชาธิปไตย  
ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน∗ 
 เม่ือพูดถึงประชาธิปไตย ถาจะกลาวถึงความหมาย มีวิธีพูดงายๆ อยางหนึ่ง 
คือยกวาทะของประธานาธิบดีลินคอลนมาอาง เพราะคนชอบและรูกันมาก คือวาทะท่ี
กลาวถึงประชาธิปไตยวาเปน “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน” 

                                                                                                     
∗  หัวขอที่ ๒-๖ คัดตัดปรับจาก ตอนท่ี ๑ วาดวย “ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีการศึกษา” ในหนังสือ
ในชุดปฏิรูปการศึกษา เร่ือง กระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนสูประชาธิปไตย ซ่ึงเรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษ ใน
การสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยกรมวิชาการ ท่ีโรงแรมโซลทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 



๒๐๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๐๐

วาทะน้ีคนจํากันแมน แตนาสังเกตวา เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแง
ของความรูสึกที่ต่ืนเตนวา พวกเราประชาชน “จะได้” เชน จะไดสิทธิ ไดอํานาจ หรือ
ไดความเปนใหญในการที่จะเปนผูปกครอง แตอีกแงหนึ่งท่ีไมคอยไดมอง คือ ความ
รับผิดชอบ  

ในวาทะของลินคอลนนี้ ถาพิจารณาลึกลงไปใหเห็นความหมายท่ีซอนอยูขาง
ใน ก็จะตองพูดตอไปอีก กลาวคือ ท่ีวา ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนนั้น เปนการเตือนใหรูสึกตัวดวยวา คุณภาพของ
ประชาธิปไตย อยู่ท่ีคุณภาพของประชาชน เพราะวา ตามปกติ คุณภาพของการ
ปกครอง ยอมขึ้นตอคุณภาพของผูปกครอง เปนสําคัญ 

สมัยกอน เม่ือปกครองดวยระบอบราชาธิปไตย พระราชาหรือมหากษัตริยเปน
ผูปกครอง คุณภาพของราชาธิปไตยก็อยูที่คุณภาพของพระราชามหากษัตริยนั้น ถา
พระราชาดีมีปรีชาสามารถ บานเมืองก็เจริญม่ันคงรมเย็นเปนสุข แตถาพระราชาราย
ดอยปญญา ไมมีความสามารถ บานเมืองก็เส่ือมโทรมเดือดรอน 

สมัยนี้  ในเ ม่ือประชาชนมาเปนผูปกครอง  บานเมืองจะเปนอยางไร 
ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแคไหน ก็อยูท่ีคุณภาพของประชาชน  

ความหมายท่ีวามาน้ีนาจะมีความสําคัญมากกวา คือ ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี 
ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดี ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ํา ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตย
อย่างเลว เพราะวา คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นตอคุณภาพของประชาชน  

แลวคุณภาพของประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ขึ้นต่อการศึกษา เพราะฉะนั้น ตรงน้ี
แหละคือตอนที่ประชาธิปไตยมาสัมพันธกับการศึกษาโดยตรง 

ประชาชนปกครอง คือประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ 
ยังมีขอพิจารณาตอไปวา เม่ือประชาชนเปนผูปกครอง ก็หมายความวา

ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ เพราะวา คนไหนปกครอง คนนั้นก็เป็นเจ้าของ
อํานาจตัดสินใจ  

การตัดสินใจเปนเร่ืองสําคัญมาก หากตัดสินใจถูก ก็ดีไป ถาตัดสินใจผิด ก็อาจ
เกิดความเสื่อมความพินาศทุกอยางทุกประการ  



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๐๑ 

 ๒๐๑

ทีนี้ การที่จะตัดสินใจผิด หรือตัดสินใจถูก ก็อยูที่ความเปนคนดีและมีปญญา 
คือมีคุณธรรม และมีความรูความเขาใจเฉลียวฉลาดสามารถในการคิดเปนตน ซึ่งเปน
คุณสมบัติท่ีประชาชนควรจะมี ถาประชาชนเปนคนดี ต้ังใจดี มีความรูความเขาใจ มี
ปญญาชัดเจน คิดเปน มองเห็นความจริง ก็ตัดสินใจไดถูกตอง  

ดังนั้น จึงเห็นชัดวา ประชาธิปไตยจะดี ก็อยูที่ประชาชนซึ่งเปนผูมีอํานาจ
ตัดสินใจน้ัน จะตองเปนคนดี และมีปญญา อันนี้เปนเร่ืองงายๆ  

เสียงขางมากตัดสินความตองการได  
แตไมอาจตัดสินความจริง  

ทีนี้ พิจารณาตอไปอีก ที่วาประชาชนเปนใหญ มีอํานาจตัดสินใจน้ี การ
ตัดสินใจน้ันวินิจฉัยดวยเสียงขางมาก คือเอาเสียงขางมากเปนใหญ ในเร่ืองนี้มี
ขอสังเกต ๒ อยาง คือ 

๑. ถาคนสวนใหญเปนคนโง เสียงขางมากท่ีวินิจฉัยก็จะเปนการตัดสินใจเลือก
อยางโงๆ หรือแมแตเลือกไปตามท่ีถูกเขาหลอกลอ ทําใหผิดพลาดเสียหาย แตถาคน
สวนใหญเปนคนดีมีปญญา ก็จะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจเลือกไดถูกตองเปนผลดี จึง
ตองใหประชาชนมีการศึกษา เพ่ือจะไดเสียงขางมากที่ตัดสินใจ โดยมีโดยใชปญญา 

๒. ความจริงของสิ่งท้ังหลาย ยอมเปนอยางที่มันเปน มันยอมไมเปนไปตามการ
บอก การส่ัง การลงคะแนนเสียง หรือตามความตองการของคน ดังน้ัน คนจะไปตัดสิน
ความจริงไมได แตเปนหนาท่ีของคนเองท่ีจะตองตัดสินใจเลือกส่ิงที่เปนจริง หรือใหตรง
กับความจริง และคนที่จะทําอยางน้ันได ก็ตองมีปญญา จึงตองใหประชาชนมี
การศึกษา เพ่ือจะไดเสียงขางมากท่ีตัดสินใจเลือกเอาส่ิงที่ถูกตองเปนจริง 

ขอยํ้าวา เสียงข้างมากตัดสินความจริงไม่ได้ อันน้ีเปนหลักธรรมดา เราตัดสินใจ 
ไม่ใช่ตัดสินความจริง  

ถาเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริง ก็เปนไปไมได  
 หากยอนหลังไปประมาณสัก ๒๐๐ ป ตอนน้ัน ถาไปถามคนท้ังหลายวาโลกมี
รูปรางอยางไร เขาจะบอกวาโลกแบน คนต้ังลาน หรือ ๕๐-๑๐๐-๑,๐๐๐ ลาน บอกวา
โลกแบน แตคนที่รูและบอกความจริงได อาจมีคนเดียว และคนเดียวนั่นแหละถูกตอง 



๒๐๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๐๒

เพราะฉะนั้น เราไมสามารถเอาเสียงขางมากมาตัดสินความจริงได ถาอยางนั้น
เราเอาเสียงขางมากมาตัดสินอะไร 
 เราเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความต้องการ คือบอกวาจะเอาอยางไร ในแงน้ีเรา
บอกไดวา ประชาชนมีความตองการอะไร จะเอาอยางไร แลวก็มีมติเปนท่ีตกลงกันวา 
จะเอาอยางนี้ 

วาง เปนหลักไว เ ลยวา: เสียงข้างมากตัดสินความต้องการได้ แต่ตัดสินความ
จริงไม่ได้ 

ประชาชนจะตัดสินใจถูกด ีประชาชนตองมีการศึกษา 
อยางไรก็ตาม ความตองการนั้น จะถูกตองไดผลดีหรือไม ในที่สุดก็ตองมา

บรรจบกับความจริงตรงที่วา จะตองเปนความตองการท่ีเกิดจากเจตนาท่ีดีและมี
ความรูความเขาใจวาอะไรดี-จริง-ถูกตอง-เปนประโยชนท่ีแท 

มีกรณีไมนอย ที่คนตัดสินใจไมเอาความจริง และมีกรณีมากมายที่คนตัดสินใจ
เลือกไมไดสิ่งที่ถูกตองเปนจริง  

ดังนั้น เราจะตองมีกระบวนการที่จะทําใหคนตัดสินใจเลือกใหตรง และใหไดสิ่งท่ี
ถูกตองเปนจริง ถาอยากจะมีประชาธิปไตย ก็ตองถือภารกิจนี้เปนเร่ืองใหญ ที่จะตอง
ทําใหสําเร็จ 

รวมความปญหาอยูที่วา ทําอย่างไรจะให้ความต้องการที่ว่าจะเอาอย่างไรนั้น ไป
บรรจบกับความมุ่งหมายที่ดี โดยมีสติปัญญาที่รู้เข้าใจว่าอะไรเป็นความจริงความถูกต้องและตัว
ประโยชน์แท้ที่ควรจะเอา คือ ตองใหความตองการนั้น ไปตรงกับความจริงความถูกตอง
และความเปนประโยชนที่แทจริง มิฉะน้ัน ความตองการนั้นก็ผิด 

เม่ือคนตัดสินใจดวยความตองการท่ีผิด การตัดสินใจน้ันก็จะผิด จะเลือกผิด 
เอาผิด และกอใหเกิดผลราย เพราะฉะน้ัน จึงหนีไมพนที่จะตองทําใหคนมีความรู มี
สติปญญา เราจึงตองเนนกันวาคนจะตองมีวิจารณญาณ (หรือจะใชคําศัพทใหลึกลง
ไปกวาน้ัน ก็คือ ตองมีโยนิโสมนสิการ)… 

ดังน้ัน คนจะต้องมีการศึกษา เพื่อให้เกิดสติปัญญา ท่ีจะมาประสานความต้องการ
ให้ตรงกับความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์สุขท่ีแท้ เพื่อให้ประชาชน
ตัดสินใจเอาส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินใจเอา
ส่ิงท่ีตนชอบใจ  



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๐๓ 

 ๒๐๓

กับทั้งเพื่อใหประชาชนมีความรูเทาทัน ที่จะไมเอาอํานาจตัดสินใจของตนไปยก
ใหแกพอมดสังคม 

ดวยเหตุนี้ การใช้เสียงข้างมากมาตัดสิน จึงต้องให้เป็นเสียงแห่งสติปัญญา ท่ี
แสดงถึงความต้องการอันฉลาด ที่จะเลือกเอาส่ิงที่ดีงาม ถูกต้อง เป็นประโยชน์แท้จริง  

สรุปวา การศึกษาจําเปนตอประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาชน ใหทําหนาท่ีหรือ
ใชอํานาจตัดสินใจอยางไดผลดีใน ๒ ประการ คือ 

๑. ใหเสียงขางมากท่ีจะใชวินิจฉัย เกิดจากการตัดสินใจของคนที่เปนบัณฑิต 
คือคนดีมีปญญา ท่ีเขาถึงความจริง และอยูกับความดีงามถูกตอง 

๒. ใหการตัดสินใจของคน เกิดจากความตองการท่ีมาประสานกับปญญาที่รู 
และใหเลือกเอาส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม จริงแท และเปนประโยชนแทจริง 

ถึงตรงนี้ ก็มองเห็นแลวถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยตองเอาการศึกษามาพัฒนา
คน 

วางไดอีกหลักหนึ่งวา: เสียงข้างมากตัดสินความจริงไม่ได้ แต่เสียงข้างมากน้ัน 
เราใช้ตัดสินใจเลือกเอาความต้องการที่ดีงามฉลาดถูกต้องตรงตามความจริง∗  

หน่ึงบัณฑิต ดีกวาพนัพาล 
แตประชาธิปไตยตองการใหท้ังพันเปนบัณฑิต 

มีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหน่ึงบอกวา คนเขลาออนปญญา มาประชุมกัน
มากมายเกินพัน พวกเขาไดแตครํ่าครวญรําพันตัดพอตอวากัน ปญหาก็ไมไดแก แต
บัณฑิตเพียงผูเดียวเขามา เขารูจักใชปญญา พาคนทั้งพันผานพนปญหาไปได  (ดู ข.ุชา. 
๒๗/๙๙/๓๒) 

ท่ีวาน้ีไมไดหมายความวา จะใหหันไปนิยมการปกครองแบบบุคคลเดียว เพราะ
ถาบัณฑิตผูเดียว เปล่ียนมาเปนคนพาลผูเดียวละ ก็จะกลายเปนวา คนพาลผูเดียวมา
ตัดสินใจ ก็จะยิ่งยุงกันใหญ 

ตัวปญหาอยูท่ีวา เม่ือคนต้ังพันท่ีออนปญญา ไมสามารถแกปญหาได เราจะ
ทําอยางไร 
                                                                                                     
∗  อีกสํานวนหนึง่วา “ที่เป็นอรรถ และเป็นธรรม” คือ ทั้งเปนประโยชนตรงจุดหมาย และถูกตองดีงามชอบธรรม 



๒๐๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๐๔

เรายอมรับวา บัณฑิตคนเดียว ดีกวาคนพาลต้ังพัน แตใครๆ ก็ตองยอมรับวา มี
บัณฑิตพันคน ดีกวามีบัณฑิตคนเดียว ประชาธิปไตยตองการใหคนท้ังพันเปนบัณฑิต 

๑. จะไดไมตองเส่ียงตอการท่ีจะไดคนเดียวที่เปนพาล แทนท่ีจะไดคนเดียวท่ี
เปนบัณฑิต 

๒. มีบัณฑิตพันคน จะตัดสินใจไดผลดีกวามีบัณฑิตคนเดียว 
ดังน้ัน เม่ือเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย เราก็จึงมีภาระที่จะต้องทําให้คน

ทั้งพันหรือส่วนใหญ่ของพันนั้น เป็นบัณฑิต ผู้มีสติปัญญา  
อันน้ีคือสาระท่ีการศึกษาจะมาชวยประชาธิปไตย คือพัฒนาคนท้ังพันที่มา

ประชุมกันไมไดเร่ืองน้ัน ใหกลายเปนบัณฑิตข้ึนมา 
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ มีขาวสารมากมาย และรวดเร็ว จนกระท่ังเราบอก

วา มันลน เราตามไมทัน  
ในเม่ือขอมูลขาวสารมีมากมาย และมีเทคโนโลยีท่ีทําใหเผยแพรไดงายดาย

รวดเร็ว คนก็มีความโนมเอียงที่จะตกอยูใตอิทธิพลของผูที่มีความรูความเขาใจ มีความ
เชี่ยวชาญ  

อยางนอยเร่ิมตน ผูที่เชี่ยวชาญดานการขาว คือส่ือมวลชน อาจจะชักนําผูคน
ใหหันเหไปตามตองการ และอยางราย สื่อชวนเชื่อทั้งหลายก็จะไดโอกาสทําลายสังคม 

ถาคนไมมีวิจารณญาณ ไมมีความสามารถในการคิด แทนที่จะวินิจฉัย 
ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดดวยสติปญญา ก็กลายเปนวา จะถูกอิทธิพลของส่ือครอบงํา 
ไมเฉพาะส่ือชวนเชื่อทั้งหลาย ที่รายอยางยิ่ง แมแตสื่อมวลชนซึ่งทําหนาที่นําเสนอ ทั้ง
ขาว ทั้งความคิด แตละคนก็จะตองศึกษาพินิจพิจารณา 

แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว ก็กําลังมีปญหาวา เม่ือสังคมมีความซับซอน
มากขึ้น สิ่งที่ตองเรียนรูมากขึ้น ตามไมไหว ก็เร่ิมมีการพ่ึงผูเช่ียวชาญ ทีน้ีก็กลายเปนวา 
เร่ืองอะไรตอมิอะไร ก็ตองพ่ึงพาอาศัยผูเชี่ยวชาญใหเปนผูตัดสินใจ 

ดีไมดี เราอาจจะมีคนบางพวกบางประเภทมาครองอํานาจแทนผู้ปกครองโดย
ไม่รู้ตัว  

แลวเร่ืองก็จะกลายเปนวา เราอุตสาหเพียรพยายามเปลี่ยนผูปกครองจากผูมี
อํานาจคนเดียว มาเปนผูปกครองคือประชาชนทั้งหมด แตเสร็จแลว โดยไมรูตัว ไม
ต้ังใจ ประชาชนน้ันกลับไปตกอยูใตอิทธิพลของบุคคลบางพวก 



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๐๕ 

 ๒๐๕

ดังน้ัน จึงจะ ต้องทําให้ประชาชนไม่สูญเสียอํานาจการตัดสินใจ และไม่สูญเสีย
ศักยภาพในการที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วย 

จะใหเปนอยางน้ันได ก็ตองเอาธรรมาธิปไตย มาเปนแกนของประชาธิปไตย  

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ∗   

ทีน้ี “ธรรมาธิปไตย” คืออะไร มันก็คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจของบุคคลท่ีอยู 
หรือรวมอยู ในระบบการปกครองนั้น… 

ลองมองดูปฏิบัติการในกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยสิ แค เลือกต้ัง น่ี 
ชาวบานแตละคนก็มีเกณฑในการตัดสินใจของตัวเขาเอง  

ชาวบานที่มาเลือกต้ังนั้น ถาคนไหนตัดสินใจโดยเอาผลประโยชนของตัวเปนใหญ 
ตัดสินใจลงคะแนนโดยเอาเงินซื้อเสียงที่ตัวจะไดเปนหลัก นี่คือเปน อัตตาธิปไตย* หน่ึง 

ถาชาวบานคนไหนไดแตคอยฟงเสียงนิยม เรียกวาไปตามกระแส ไมมีหลักของ
ตัวเอง ตัดสินใจลงคะแนนแบบเฮไปตามพวก ก็เปน โลกาธิปไตย  

ทีน้ี ถาชาวบานแตละคนท่ีจะเลือกต้ังน้ัน ตัดสินใจโดยตรวจสอบเร่ืองราว สืบคน
ความจริง หาขอมูลใหชัดเจนถองแท ใชปญญาพิจารณาวา ผูสมัครคนไหนเปนคนดี 
ประพฤติถูกตองสุจริตชอบธรรม มีปญญา มีความสามารถ มุงหนาทําประโยชนแก
สวนรวม แกสังคมประเทศชาติ ก็ตัดสินใจลงคะแนนไปตามเกณฑของความดีงาม
ความถูกตองนั้น นี่ก็คือเปน ธรรมาธิปไตย  

แตละคนที่มารวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยางเชนชาวบานทุกคน
ที่มาเลือกต้ัง พอตัดสินใจถูกตอง แตละคนนั้นก็เปนธรรมาธิปไตยแลว ถาแตละคนเปน
ธรรมาธิปไตยอยางนี้ละก็ ประชาธิปไตยก็ดีไดแน 

…ประชาธิปไตย ก็คือ ประชาชน ที่มาจากแตละคนๆ นั่นแหละ มีอํานาจที่จะทํา
การตัดสินใจ… 
                                                                                                     
∗  หัวขอที่ ๗–๑๓ คัดตัดปรับจาก หนังสือ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ ซึ่งเปนการตอบคําถามของ
คณะบุคคลในเครือขายองคกรพระพุทธศาสนา ที่เรงรุดไปนมัสการถามที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อตอนค่ํา วันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙  

*หนึ่ง อัตตาธิปไตย ใชในความหมายท่ีดีก็ได คือตัดสินใจในทางดีดวยเคารพตน หรือถือเกียรติถือศักดิ์ศรีของตน, 
เชนเดียวกับโลกาธิปไตย ที่ในแงดี หมายถึงตัดสินใจในทางดีดวยคํานึงเสียงผูรู เกรงคําตําหนิติฉิน เปนตน แตไมดี
แทเทาธรรมาธิปไตย  



๒๐๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๐๖

ผูหวงสถานการ : สมมติวา ถาผมเลือก ส.ส. โดยเพราะ ส.ส.คนน้ีเคยเอาเงินมาใหผม อันน้ี
เปนอัตตาธิปไตย แตถาผมเลือกเพราะไดยินวาคนสวนใหญชอบเขา อันน้ีเปนโลกาธิปไตย 
แตถาคิดวา เอ… เขาเปนคนดีไหม เขาเหมาะสมที่จะเปนหรือไม อันนี้เปนธรรมาธิปไตย 
อยางนั้นหรือครับ 

จะตัดสินใจไดดี คนตองมีปญญา จึงตองมกีารศกึษา   
พระ: ถูกแลว ธรรมาธิปไตย ก็คือ ตองมีปญญารูวาอะไรคือความจริง อะไรถูกตอง 
อะไรดีงาม แลวจึงตัดสินลงคะแนนอยางจริงใจไปตามมติของปญญานั้น  

นี่แหละ พอถึงตรงนี้ มันก็เปนเร่ืองใหญขึ้นมาทันที คือตองศึกษา จึงจะมีปญญา
ใหรูได  

ทําไมการศึกษาจึงสําคัญนักสําหรับระบอบประชาธิปไตย ก็เพราะวา คนจะ
ตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตยได จะตองมีการศึกษา ใหเกิดความรูเขาใจ ต้ังแตรูขอมูล รู
ความจริงความถูกตองในเร่ืองนั้นๆ วาเปนอยางไร เร่ิมต้ังแตตองศึกษาคนที่มาสมัครรับ
เลือกต้ัง วาบุคคลนี้เปนอยางไร มีประวัติอยางไร เปนคนดี เปนคนที่เชื่อถือไววางใจได
ไหม เปนคนมีอุดมคติ มุงจะทํางานเพ่ือสวนรวม จริงหรือเปลา  

แลวก็ดูตัวเองดวยวา ท่ีเรามาเลือกต้ังนี่ ที่เรามาทํากิจกรรมนี้ ไมใชเพ่ือประโยชน
สวนตัวนะ การปกครองนี้ เพ่ือประเทศชาติ เพื่อประโยชนสวนรวม เพ่ือความถูกตองดี
งาม เพ่ือความเปนธรรมในสังคม เปนตน เม่ือพิจารณาธรรมท้ังหมดแลว ตัดสินใจบน
เกณฑของธรรมน้ัน เรียกวา ธรรมาธิปไตย 

ฉะนั้น ไมวาจะอยูในเร่ืองใดก็ตาม เราตองตัดสินใจบนเกณฑของธรรมาธิปไตย 
เม่ือมาเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตองถือธรรมเปนใหญในการตัดสินใจทุกกรณี เกณฑน้ี
ใชไดในทุกกิจกรรม ทุกกรณีเลย   

เปนอันวา ธรรมาธิปไตย นี่ ไมใชเปนระบบ แตมันเปนเกณฑการตัดสินใจของแต
ละบุคคล มันอยูกับตัวของทุกคนเลยทีเดียว  



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๐๗ 

 ๒๐๗

อํานาจตัดสินใจ คือตัวกําหนดระบอบการปกครอง   
ผูหวงสถานการ : ธรรมาธิปไตย น้ีเปนคุณสมบัติของคน ใชไหมครับ? 

พระ: จะวาเปนคุณสมบัติ ก็ยงัเบาไป มันไมหนักแนน มันไมจําเพาะเจาะชัดเทากับ
บอกวา “เป็นเกณฑก์ารตัดสินใจในทุกกรณ”ี  

จะตองพูดกันใหชัดวา ในเรื่องการปกครองนี้ คําที่สําคัญอยางยิ่ง คือคําวา 
“อํานาจตัดสินใจ”  

การใชอาํนาจตัดสินใจน่ีแหละ เปนตัวทําการ ที่ทําใหการปกครองสําเร็จผล
เปนความจริงขึ้นมา  

ธรรมาธิปไตย ทําไมจงึสาํคัญ ก็เพราะมันเปนเร่ืองของการใชอํานาจตัดสินใจ 

อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครองน้ันๆ ใครมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุด นั่นคือตัวกําหนดระบบการปกครองน้ัน  

เวลาใหความหมายเปนทางการ เราพูดกันวา ประชาธิปไตย คือ อํานาจอธิปไตย 
(sovereignty) เปน็ของประชาชน  

จะพูดวา อาํนาจอธิปไตยเปนของประชาชน หรืออํานาจอธปิไตยเปนของปวงชน 
หรือจะวา “ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดนิ” ก็ถูกท้ังน้ัน  

ชาวบานฟงแลวก็รูสึกภูมิใจวา ทีน้ีพวกเราเปนใหญละนะ อาจจะรูสึกโก แตก็ดู
เหมือนจะลอยๆ  อยู มันไมโยง ไมบงชี้ถงึการปฏบิัติ  

ท่ีบอกวา ประชาชนเปนใหญนะ เปนใหญอยางไร แคนี้ก็ยุงละ มันไมใชแคเปน
ใหญอยูโกๆ  ถามัวโกกบัความใหญ จะไปไมถงึประชาธปิไตยสักที 

ถาพูดกันแบบชาวบาน เอาตรงท่ีวาน้ีดีกวา คือที่ อํานาจตัดสินใจ (decision-making 
power) อันน้ีจะเห็นทางปฏบิัติทันที 

อยางที่วาเม่ือกี้ อํานาจตัดสินใจ เปนหัวใจของระบบการปกครอง ใครมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุด น่ันคือตัวกําหนดระบบการปกครองนั้น  

ถาเปนระบบ “เผด็จการ” ก็คือบุคคลเดียว ที่เรียกวาผูเผด็จการ หรือผูนํา มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ  

ถาเปน “คณาธิปไตย” ก็คือหมูคณะหรือกลุมบุคคล เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ  



๒๐๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๐๘

ถาเปน “ประชาธิปไตย” ก็คือ ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ หรือวา 
ประชาชนเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ 

ทีนี้  ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ  ก็ตองใหคนนั้นตัดสินใจบนฐานของ
ธรรมาธิปไตย คือตัดสินใจดวยเกณฑของธรรมาธิปไตย 

ตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาเปนธรรม คือ ธรรมาธิปไตย 

เม่ือเปนประชาธิปไตย หลักบอกวา อํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน  
เม่ืออํานาจตัดสินใจอยูท่ีประชาชน ก็ตองใหประชาชนตัดสินใจอยางถูกตอง คือ

ตองมีธรรมาธิปไตย  
ก็จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชนผูเปนเจาของ

อํานาจในการตัดสินใจน้ัน ทําการตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาท่ีเปนธรรม และ
ตรงน้ีแหละคือ ธรรมาธิปไตย  

ตรงนี้คือหัวใจเลยนะ อยาไปนึกวาไมสําคัญ เพราะวาอํานาจตัดสินใจ คือหัวใจ
ของการปกครอง และเปนตัวกําหนดระบบการปกครอง ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ก็ตอง
ใหตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย  

แตไมจบแคน้ี เม่ือกี้ไดบอกวา การปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็คืออํานาจ
ตัดสินใจอยูท่ีประชาชน แตระบอบประชาธิปไตยของเราไมใชเปนประเภทประชาธิปไตย
แบบตรง ที่ประชาชนใชอํานาจเองโดยตรง เรามีประชาธิปไตยแบบตัวแทน  

เร่ืองจึงมีตอไปอีกวา มีคนท่ีใชอํานาจตัดสินใจแทนประชาชน หรือในนามของ
ประชาชน  

คนผูน้ีจะตองใชอํานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดไดเต็มปากวา “เพื่อประชาชน 
ในนามของประชาชน หรือแทนประชาชน” โดยท่ีวามันเปนการตัดสินใจท่ีเปนธรรม ก็
คือตัดสินใจเปนธรรมาธิปไตย  

ที่พูดนี้หมายความวา มันไมใชจบแควาประชาชนใชอํานาจตัดสินใจ แตมีคนที่ใช
อํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน และตรงนี้ก็คือเรามีผูนํา ผูปกครอง โดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรี  

นายกรัฐมนตรีน่ีเขาตัดสินใจในนามของประชาชน หรือแทนประชาชนทั้งหมด 

เพราะวาตัวแทนของประชาชน คือผูแทนราษฎร ท่ีมีอํานาจตัดสินใจ ไดเอาอํานาจ
ตัดสินใจไปมอบไวที่นายกรัฐมนตรี… 



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๐๙ 

 ๒๐๙

พลิกแผนดินไทยได ถาธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกต้ัง  
ผูหวงสถานการ:… ผูแทนฯ หรือ ส.ส. ที่ชาวบานเลือกไปเขาสภานั้น ก็ไปออกกฎหมายมา
จัดการบานเมือง แลวก็ชาวบานน่ันแหละตองทําตามกฎหมาย แตกฎหมายมันไมมีท่ี
จะ perfect มันออกมาอยางน้ีๆ มันก็มีชองโหว แตชองโหว ก็ยังพอวา บางทีรายกวา
นั้น มันซอนหรือซอนชองทางอะไรๆ ที่ไมงดงามออกมาดวย ก็มี 

พระ: จึงตองมีการปรับแกกฎหมายกันเร่ือย ถาแคชองโหว อันนี้ก็เปนธรรมดา ไมตอง
หวงหรอก แตถามีเร่ืองซอนเรน หรือซอนแฝง ก็เปนเร่ืองนากลัว ขอสําคัญจึงอยูท่ีวา 
ขอใหผูออกกฎหมายและผูใชกฎหมายมีใจเปนธรรมกอน คือ ไมวาจะอยางไรก็ตาม ถา
ทําไมถูก มันก็กลายเปนวา มามุงหวังอํานาจ เพื่อจะใชสนองการหาประโยชนตน ซึ่ง
ผิดธรรมของนักปกครองโดยตรง  

น่ีแหละจึงวา ทุกคนที่อยูในระบบประชาธิปไตย จะตองเปนธรรมาธิปไตย 
โดยเฉพาะคนท่ีไปเปนผูแทนฯ อยูในสภา จะออกกฎหมายมาบังคับประชาชนและ
กิจการหมดทั้งประเทศ จะตองใชอํานาจตัดสินใจใหเปนธรรม 

แตผูแทนฯ หรือ ส.ส. ในสภานั้น ก็ประชาชนชาวบานนี่แหละเลือกสงเขาไป 
ชาวบานจึงตัดความรับผิดชอบไมได ถึงจะตัด ก็ไมพน  

ตอนน้ีเรากําลังมองธรรม ซึ่งเปนหนาที่ของผูปกครอง คือ ทุกคนท่ีอยูในสังคม
ประชาธิปไตย ก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรม อยางนอยก็เห็นแกประโยชนสุขของ
สังคมสวนรวม ท่ีจะรักษาสังคมท่ีดีงามไว แตระดับของความรับผิดชอบ ที่เปนธรรม
ของแตละบุคคล จะแคไหน ก็ตองวากันไปเปนขั้นตอน ตามสถานะและบทบาท เปนตน  

แตอยางนอย ทุกคนก็มีธรรมท่ีจะตองรับผิดชอบในฐานะที่เปนราษฎรของสังคม
ประชาธิปไตย  

เราก็ตองจับใหไดวา ธรรมของราษฎรท่ีเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือประเทศ
ประชาธิปไตยน้ีคืออะไร และตองใหประชาชนทุกคนมีธรรมน้ีใหได แลวก็ใหเขาเอา
ธรรมนี้เปนเกณฑในการตัดสินใจ แคน้ีเขาก็เปนธรรมาธิปไตย 

ถามีธรรมาธิปไตยตัวเดียวก็อยูเลย พอถึงตอนเลือกต้ัง แค่ราษฎรตัดสินใจด้วย
ธรรมาธิปไตยเท่านั้นแหละ แผ่นดินก็พลิกเลย ใชไหม ประชาธิปไตยตัวจริงก็เผยโฉม
โผล่หน้าขึ้นมาเลย  



๒๑๐ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๑๐

แตนี่ จนกระท่ังเด๋ียวนี้ ก็ยังทําไมไดแมแตขั้นพื้นฐาน แคการเลือกต้ัง ก็วนเวียน
กันอยูที่อัตตาธิปไตย กับโลกาธิปไตย แลวจะเจอหนาประชาธิปไตยไดอยางไร 

น่ีนะ ธรรมาธิปไตยมันสําคัญตรงน้ี มันสําคัญท่ีเปนเกณฑการตัดสินใจใน
กิจกรรมทุกอยางของประชาธิปไตย เปนตัวกําหนดการใชอํานาจตัดสินใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีความสําคัญในขั้นรากฐานท่ีสุด เปนตัวแกน เปนตัวยัน 
เปนตัวสําเร็จเด็ดขาด  

ผูหวงสถานการ:   เพราะฉะนั้น ในการนําเสนอความคิดคร้ังน้ี ก็ควรเสนอในแงท่ีใหทุกคน
มีธรรมาธิปไตยในตัวเอง 

พระ: ใช ตองแยกใหชัดวา ธรรมาธิปไตยน่ี เปนเร่ืองปฏิบัติการของตัวบุคคล ซึ่ง
แนนอนวา ในที่สุด ทุกคน แม้แต่คนท่ีไม่เป็นตัวของตัวเอง ก็ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง  

แมแตอยางงายท่ีสุด คนที่เชื่อคนอื่น ก็ตองตัดสินใจเองท่ีจะเชื่อ และในการ
ตัดสินใจน้ัน ถาจะใหไดประชาธิปไตย ก็ตองใหทุกคนตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย  

ประชาธิปไตยท่ีวาน้ี หมายถึงประชาธิปไตยที่ดี หรือที่พึงปรารถนา ไมวาคุณจะ
เปนราษฎร เปน ส.ส. หรือเปนผูปกครอง ถาจะใหประเทศมีประชาธิปไตย ตัวคุณเอง
ตองมีธรรมาธิปไตย 

โดยเฉพาะ ถาเปนผูปกครอง คุณตองมีธรรมของนักปกครอง ตองทําหนาที่ของ
ผูปกครอง  

คุณก็สํารวจตรวจสอบตัวเองสิวา คุณมิไดตัดสินใจเพียงบนฐานแหงอํานาจ แต
คุณไดใชอํานาจตัดสินใจบนฐานแหงธรรมของผูปกครอง ใชหรือไม น่ีมันตองวัดกันเลย
ที่เกณฑการตัดสินใจ … 

ธรรมาธิปไตย เปนเกณฑตัดสินใจ ใหไดประชาธิปไตยท่ีดี 

ตรงน้ี ดูใหชัดนะวา ในการปกครองทุกระบอบ มีองคประกอบสําคัญ คือ อํานาจ
ตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกําหนดเด็ดขาด  

การปกครองระบอบตางๆ ทั้งหลายน้ัน เม่ือมองไปใหถึงที่สุด ตัวกําหนดก็อยูท่ี
อํานาจตัดสินใจ หมายความวา อํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ไหน การปกครองก็คือระบอบ
นั้น จะเปนระบอบการปกครองไหน ก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ใด 



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๑๑ 

 ๒๑๑

ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่บุคคลผูเดียว  ก็เปน  เผด็จการ  
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่คณะบุคคล  ก็เปน  คณาธิปไตย  
ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน  ก็เปน  ประชาธิปไตย  

ตอนนี้ บานเมืองของเรานี้ ตกลงกันวาใหเปนประชาธิปไตย อํานาจตัดสินใจก็จึง
มาอยูท่ีประชาชน   

ทีน้ี ปจจุบัน เรามีระบอบประชาธิปไตยท่ีมีตัวแทน ประชาชนก็มอบอํานาจ
ตัดสินใจน้ีใหแกตัวแทนของตน ดวยการไปเลือกต้ังผูแทนราษฎร ที่เรียกกันส้ันๆ วา 
ส.ส. (คือ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”)   

แลวตัวแทน หรือ ผูแทน (ส.ส.) เหลานี้ ก็ไปประชุมกันที่ สภา ใหความ
เห็นชอบวาจะให ส.ส. คนไหนขึ้นมาเปนผูนํา หรือเปนหัวหนาผูบริหาร ท่ีเรียกวาเปน 
นายกรัฐมนตรี  

ก็เลยเทากับไปมอบอํานาจตัดสินใจ ใหกับคนที่เปน นายกรัฐมนตรี น้ัน   

ดังนั้น นายกรัฐมนตรี ก็จึงเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ และทําการตัดสินใจใน
นามของประชาชน  

ถึงแมจะไดจัดวางกระบวนการในการตัดสินใจ และมีระบบตรวจสอบถวงดุลคาน
อํานาจ เปนตน (ไมใหนายกรัฐมนตรีกลายเปนผูเผด็จการ) แตนายกรัฐมนตรีก็เปนแกน
หรือเปนศูนยกลางของกระบวนการตัดสินใจน่ันแหละ 

ทีน้ี ในเม่ืออํานาจตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ เรียกไดวาเปนหัวใจของการปกครองน้ัน 
มันก็เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งวา บุคคลผูตัดสินใจ จะใชอํานาจตัดสินใจน้ัน ดวยเอา
อะไรเปนตัวกําหนด หรือเอาอะไรเปนเกณฑตัดสินใจ  

นี่เราดูตรงนี้นะ ไมวาระบอบไหน จะเปนเผด็จการ หรือเปนคณาธิปไตย หรือเปน
ประชาธิปไตย ในเวลาท่ีใชอํานาจตัดสินใจ จะเอาอะไรเปนเกณฑ  

 ถาเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงตัว เอาทิฐิความเห็น
ความเชื่อยึดถือสวนตัว เอาผลประโยชนของตน เปนเกณฑตัดสิน ก็เปน อัตตาธิปไตย  

 ถาตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเลาลือ หรือแมแตไมเปนตัวของ
ตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วาแลวแตพวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน 
จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอื้อประโยชน ก็เปน โลกาธิปไตย  



๒๑๒ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 ๒๑๒

 ถาเอาความจริงความถูกตองดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชนท่ี
แทจริงของชีวิตและสังคม เปนเกณฑตัดสิน โดยใชปญญาหาขอมูลตรวจสอบขอเท็จจริง
และความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีที่สุด 
เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นได ดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปน ธรรมาธิปไตย   

ฉะนั้น ผูเผด็จการ ก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย  

คณาธิปไตย ก็เปนไดทั้งอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย  

ประชาธิปไตย ก็เชนเดียวกัน ก็เปนไดท้ังอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย  

แตที่เราตองการ ซึ่งดีท่ีสุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย  

ถาผูเผด็จการใชเกณฑตัดสินแบบธรรมาธิปไตย ก็เปนเผด็จการท่ีดี แตเรากลัววา
เขาจะตัดสินใจไมรอบคอบ เพราะรูขอมูลไมท่ัวถึง หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน 

ถาคณาธิปไตยที่ไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปนอยางดีที่สุดของ
คณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมาก 

ทีน้ีเราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํานาจตัดสินใจดวยเกณฑ
ธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุด  

จะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย เพราะประชาชนทุก
คนมีอํานาจตัดสินใจ ต้ังแตเลือกต้ังเลยทีเดียว  ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑ
ธรรมาธิปไตย  

ธรรมาธิปไตยของชาวบาน ถูกทดสอบครั้งสําคัญในวันเลือกตั้ง 

พอถึงวันเลือกต้ัง เราตัดสินใจดวยธรรมาธิปไตย เลือกใครละ ก็ใชปญญา
พิจารณาตรวจตราไลดูใหชัดท่ีสุด ใคร พรรคไหนเปนคนดีมีธรรม มีปญญา ซ่ือสัตยสุจริต 
มุงทําประโยชนแกสวนรวมแนนอน ก็ไดตัวเลย บอกวาคนนี้เปน “ผู้แทน” ของเราได  

ผูแทนเปนอยางไร ก็แสดงวา ผูเลือกคงเปนอยางน้ัน  

ถาผูเลือกเปนคนดี ก็คงไดผูแทนท่ีเปนคนดี  

ถาผูแทนชั่ว ก็ตองสงสัยไวกอนวา ผูเลือกก็คงจะช่ัว หรือมีคุณภาพตํ่า  



  

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได ้ ๒๑๓ 

 ๒๑๓

มองไปไดถึงทั้งประเทศ คนชาติอื่นมองดูท่ี ส.ส. ไทย แลวบอกวา คนไทยก็คือ
อยางน้ี 

พูดส้ันๆ วา ธรรมาธิปไตย จะตองเปนเกณฑในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมใน
ระบอบประชาธิปไตย  

เร่ิมต้ังแตการ “เลือกต้ัง” ซึ่งเปนบททดสอบการใชอํานาจตัดสินใจคร้ังสําคัญ
ยิ่งใหญ สําหรับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ทีน้ี พอชาวบานเลือกผูแทนไปแลว การเลือกนั้นก็สงผลตอขึ้นไป จนไดคนที่มา
เปนนายกรัฐมนตรี อยางท่ีวาแลว 

คนที่มีอํานาจตัดสินใจใหญที่สุด คือผูบริหารสูงสุด ในกรณีน้ีก็คือนายกรัฐมนตรี 
เพราะไดรับมอบความไววางใจใหเปนผูใชอํานาจตัดสินใจน้ีแทนประชาชน ในนามของ
ประชาชน หรือในนามของประเทศชาติทั้งหมด  

เพราะฉะน้ัน การใชอํานาจตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึงสําคัญที่สุด … 

เอาละ ระบอบ “ประชาธิปไตยจะดีได้ คนต้องเป็นธรรมาธิปไตย”  

ระดับชี้ชะตาของประเทศ: ประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจตัดสินใจ แตละคนตองทํา
การตัดสินใจในการเลือกต้ัง ท่ีจะ เลือกผู้แทนมารับมอบอํานาจตัดสินใจของตนไป โดย
ใช้เกณฑ์ธรรมาธิปไตย 

ระดับตัดสินชะตากรรมของชาติ: นายกรัฐมนตรี และผูรวมขบวนการปกครอง ซึ่งใช
อํานาจตัดสินใจในนามของประชาชน จะต้องทําการตัดสินใจในการบริหารประเทศชาติ 
โดยใช้เกณฑ์ธรรมาธิปไตย  

นี่แหละ ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย มาบรรจบกันที่น่ี ถาอยางนี้จะไมสับสน 
ไมเชนน้ันก็ยุงอยูนี่วา จะทําประชาธิปไตย ใหเปนธรรมาธิปไตยไดอยางไรดี   

จําไวเลย ธรรมาธิปไตย มิใชเปนระบอบที่มาแขงกับประชาธิปไตย แต
ธรรมาธิปไตย เป็นแกนกลาง อยู่ท่ีตรงหัวใจของประชาธิปไตย … 
 
 



 

หน้าว่าง 
 



 

∼ ผนวก ∼    
 

วิสาขทศัน   
เพื่อ 

วัดและพทุธบริษัท∗ 

ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกทาน   

บัดน้ี เราไดมาถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกครั้งหน่ึง คือวันวิสาขบูชา อันถือไดวา

เปนวันสําคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา  

วันวิสาขบูชาเปนวันที่พุทธศาสนิกชนรูจักกันดี และมิใชเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน แต

รูจักกันท่ัวโลก ดังท่ีเวลานี้ ท่ีสหประชาชาติก็ไดจัดพิธีบูชากันอยู แตวันเวลาไมตรงกัน ตอนนี้ทาง

โนนคงมีไมได เพราะเปนเวลาประมาณตี ๕ ท่ีนิวยอรก หมายความวาอยูในชวงวันสองวันที่มีพิธี
วิสาขบูชา แลวทางโนนก็ชากวาเรา คือรอเมื่อวันของเรามืดลง ของเขาเริ่มเชา ก็จะข้ึนวันวิสาขบูชา  

 เม่ือวันวิสาขบูชามาถึง ญาติโยมสาธุชนก็มีจิตใจสดชื่นเบิกบานผองใส พากันทําบุญทํา

ทาน ดวยความมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และมีจิตเมตตาปรารถนาดีตอกัน พรอมทั้งตอพระ

ศาสนา และตอพระสงฆ คือพุทธบริษัทรวมใจกันทั้งหมด จึงมาทํากิจกรรมตางๆ  

                                                                                                     
∗
 ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันวิสาขบูชา ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน 

พิมพเปนเลมหนังสือ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน (ฉบับท่ีนํามาลงพิมพนี้ บันทึกไววา “ปด file เตรียมใหสง ร.พ. วันพุธ

ท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๑๑.๑๐ น.”) โดยต้ังช่ือวา รัฐศาสตรเ์พ่ือชาติ vs. รัฐศาสตร์เพ่ือโลก มี ๒ ภาค 

คือ “ภาค ๑ วิสาขทัศน เพื่อวัดและพทุธบริษัท” และ “ภาค ๒ วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพื่อโลก”  
ในการพิมพครัง้น้ี เมื่อนําเนื้อหามารวมเลมกับเรื่องทีเ่ก่ียวกับการเมือง ไดแยกเอาภาค ๑ ออกมาตอทายเปน 

“ผนวก” คงไวในสวนท่ีรวมเลมเฉพาะ “ภาค ๒ วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพ่ือโลก” โดยตัดคําวา “ภาค ๒” ออกไป 



๒๑๖ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

ชาวพุทธท่ีดีแท ไมคิดดีอยูแคตัว 
แตตองเดินหนาสามัคคี หนุนการทําดีไปดวยกัน  

การมาในที่นี้ ถาใชคําทางพระศาสนา ก็เรียกวาเปนการใหท้ัง กายสามัคคี และ
จิตสามัคคี   

กายสามัคคี คือรวมกาย โดยมาน่ังประชุมกัน มาชวยกันทําโนนทํานี่ ตลอดจน
มารวมกิจกรรมในการเวียนเทียน 

จิตสามัคคี คือรวมใจ ซึ่งอยูขางใน รวมใจนี้สําคัญนัก เม่ือใจรวมกัน จึงทําให
มาประชุมในท่ีเดียวกันได  

รวมใจน้ีลึกซึ้ง มีหลายระดับ รวมใจจริงๆ ก็ตองมีศรัทธารวมกัน รักกัน มีเมตตา
หรือไมตรีจิตตอกัน หวังดีตอกัน มีใจสมัครสมานกลมเกลียว คิดรวมใจกันในการ
ประพฤติปฏิบัติสรางสรรคส่ิงที่ดีงาม เพื่อทําชีวิต ครอบครัว และสังคมใหรมเย็นเปนสุข 
เปนตน อันน้ีจึงจะเปนการรวมใจท่ีแทจริง เรียกวาเปนจิตสามัคคี  

ถามีครบ ๒ อยาง ทั้ง กายสามัคคี และ จิตสามัคคี ก็จะสมบูรณ เราตองการให
ไดถึงขั้นน้ี 
 การที่มีพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาน้ัน ก็เพราะมุงใหเราไดแสดงออก
ซึ่งกายสามัคคีและจิตสามัคคีน่ีแหละ คือ มิใชมีพิธีเฉพาะลําพังตนเอง ซึ่งแตละทานก็
คงมีอยูแลว แตจะใหสมบูรณเกิดผลเปนประโยชนบริบูรณแทจริง ก็ตองมาแสดงออก
รวมกันอยางนี้ พระศาสนา สังคม และเร่ืองที่เปนของสวนรวม เชนวัฒนธรรม จึงจะอยู
ได และสามารถดําเนินไปดวยดี 

การที่จิตใจโยมมีศรัทธา มีเมตตา มีสามัคคีกันอยางน้ี ก็เปนท่ีนาอนุโมทนา แต
ที่ปรากฏอยูน้ีเปนเพียงการแสดงออก ในเหตุการณสําคัญ ที่เปนจุดกําหนด  

ท่ีจริงน้ัน ตามปกติ ญาติโยมสาธุชนจํานวนมากก็มีศรัทธาและมีเมตตาธรรม
เปนตน ไดมาวัดวาอาราม มาทํากิจกรรม มาถวายทาน รักษาศีล บําเพ็ญภาวนากันอยู
แลว ซ่ึงเปนบรรยากาศสําคัญ ท่ีมาประสานกัน ชวยใหวันวิสาขบูชามีความหมายมากข้ึน   

หมายความวา เรามิใชมาเฉพาะวันวิสาขบูชา หรือเฉพาะวันสําคัญเทานั้น แต
เราไดเอาใจใสในเร่ืองบุญกุศล ในการสรางความดี ในการรวมกิจกรรมทางพระศาสนา
มาโดยตลอด ซ่ึงถาทําไดสมํ่าเสมอตลอดท้ังป ก็จะเปนการมาชวยกันทําใหวันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา ตลอดจนวันอาสาฬหบูชามีความหมายท่ีแทจริงไดอยางสมบูรณ 



 
 
ผนวก: วิสาขทัศน เพ่ือวัดและพุทธบริษัท   

            

๒๑๗ 

 

 อยางท่ีนี่ ก็ตองขออนุโมทนาญาติโยมจํานวนมาก ท่ีไดมาชวยเหลือเกื้อกูลวัด
ตลอดมา มิใชเฉพาะถวายทานบํารุงเล้ียงพระสงฆเทาน้ัน แตไดมาชวยในเรื่องการจัด
บริเวณวัดวาอารามใหเปนสถานท่ีอันสมท่ีจะเรียกวาเปนรมณียสถาน คือเปนสถานที่ดี
งาม รมร่ืน ท่ีชวนใหจิตใจสดชื่นราเริงเบิกบาน เรียกส้ันๆ วา “รมณียะ” หรือ “รมณีย์” ซึ่ง
เปนลักษณะสําคัญของสถานท่ีที่ดี   

วัดท่ีดี ท้ังเปนทัศนีย และร่ืนรมรมณีย 
เรามีคําคูกัน อันหนึ่งเรียกวา “ทัศนียะ” หรือพูดงายๆ เรียกเปนไทยวา “ทัศนีย์” และ

อีกคําหน่ึงวา “รมณียะ” เรียกเปนไทยวา “รมณีย์”   

รมณีย์ แปลวา นาร่ืนรมย เปนท่ียินดี ทําใหจิตใจสบาย สวน ทัศนีย์ เปนดาน
รูปธรรม เปนสภาพทางวัตถุท่ีมองเห็นดวยตา  

ตอนแรก เรามองเห็นสถานท่ีที่สะอาด มีตนไม มีธรรมชาติตางๆ ท่ีสดชื่น
สวยงาม นาดูนาชม ก็เปนทัศนีย์ แตจะใหผลจริงๆ  ท่ีลึกซึ้งลงไป  ก็ตองเขาไปถึงจิตใจ 
ใหเกิดความรูสึกร่ืนรมย  คือเปนรมณีย์  อันน้ีเปนลักษณะทั่วไป  และวัดวาอารามก็
ควรจะเปนสถานที่ซึ่งเปนท้ังทัศนียะ และรมณีย 

สังเวชนียสถาน ๔ คือ สถานท่ีพระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน และทรง
แสดงปฐมเทศนา ในชมพูทวีป ท่ีชาวพุทธไปนมัสการกันนั้น ท่ีจริงทานไมไดเรียกวา
สังเวชนียสถานอยางเดียว  ในพระไตรปฎกเอง  พระพุทธเจาตรัสเรียกวา  เปน        
ทัศนียสถาน และ สังเวชนียสถาน คือเปน ๒ อยาง  แตเราจับเอามาคําเดียว  เรียกวา 
“สังเวชนียสถาน”   

โดยท่ัวไป ที่อื่นซึ่งไมไดเปนสังเวชนียสถาน อยางน้ัน ก็ตองใหเปนทัศนียสถาน 
แลวก็เปนรมณียสถาน  ดังจะเห็นวา  คําบรรยายลักษณะวัดท่ัวไปในพุทธกาล  เปน
อยางน้ี   

 ทัศนีย์ รมณีย์ น่ีเปนเร่ืองของสถานที่ ญาติโยมมาในที่ที่วาเปนวัดวาอาราม ถามี
ลักษณะอยางน้ี ก็เปนที่โนมนําจิตใจไปสูความสงบ ความสดชื่นเบิกบานใจ แลวก็โนมนํา
ตอไปสูธรรมะ ถามีการสดับตรับฟง และฝกศึกษาปฏิบัติธรรมตอไป ก็ทําใหไดผลดีดวย 
เพราะบรรยากาศเกื้อกูล เรียกวาเปน “สัปปายะ” อันนี้เปนดานหน่ึง 



๒๑๘ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

พระสงฆท่ีดี เปนมโนภาวนีย  
หรืออยางนอย ตองเปนปสาทนีย 

ทีนี้อีกดานหน่ึง ก็คือตัวบุคคล ในสถานที่น้ัน ก็ตองมีตัวบุคคล ตัวบุคคลท่ี
เหมาะท่ีดีก็มีลักษณะแบบเดียวกัน มีคําเรียกเปนชุดตอกันไปเลย คือ  

บุคคลก็เร่ิมตนดวยเปน ทัศนียะ คือนาดู ซึ่งเปนลักษณะอาการทางรูปกาย หรือ
เปนรูปธรรมภายนอก จากน้ันก็มีศัพทที่ลึกลงไป ตอจากทัศนียะ ก็ตองเปน “ปสาทนียะ”  

ปสาทนียะ แปลวา นาเล่ือมใส นาชื่นชม นาเชื่อถือ หมายความวา มีคุณสมบัติดี
งามตางๆ เชน มีความรู มีความสามารถ มีการประพฤติปฏิบัติดี เปนตน เปนท่ีต้ังแหง
ความเลื่อมใส ชวนใหเชื่อถือ     

ทัศนียะ เปนการมองเห็นดวยตาในเบื้องตนกอน แตพอถึงปสาทนียะ ก็เปนการ
มองลึกเขาไปขางใน เรียกวา เห็นรูปพรรณภายนอกเปน ทัศนีย์ ตอจากน้ันมีคุณสมบัติ
ขางในลึกเขาไปก็เปน ปสาทนีย์  

ยิ่งกวานั้น ถาจะใหดียอดเยี่ยม ขอใหดูอยางในสมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจา
ทรงพระชนมอยู มีผูคนไปกราบไปเฝาพระพุทธเจานั้น เหตุผลที่เขาไปอยางหนึ่งก็คือ 
ตองการไปพบไปเฝาพระพุทธเจา พรอมท้ังพระมหาสาวกท้ังหลาย ที่เขาเรียกวาเปน 
“มโนภาวนียะ” หรือเรียกส้ันๆ ก็เปน มโนภาวนีย์ แปลวา เปนท่ีเจริญใจ   

เปนอันวามี ๓ ขั้นดวยกัน  

๑. ทัศนียะ/ทัศนีย์ เห็นรูปรางและอาการท่ัวไปภายนอก ก็นาดูนาชม  

๒. ปสาทนียะ/ปสาทนีย์ พอใกลเขาไป เห็นถึงขางใน ก็ซ้ึงใจ รูสึกชื่นชม ชวนให
เล่ือมใส มิใชงามแครูปรางทาทาง แตขางในมีคุณความดีทางธรรมทางปญญา มี
ความรูความสามารถนาเชื่อถือ นาศรัทธา ตอจากนั้นก็ 

๓. มโนภาวนียะ/มโนภาวนีย์ ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก เห็นทานเมื่อใด ก็ใจโปรงใจโลง 
ไมมีอะไรท่ีจะใหเคลือบแคลงขุนมัวในสวนของตัวทานที่จะคิดเอาจากใครหรือคิดราย
ตอใคร มีแตคุณความดีเปนหลักท่ียึดถือได และนํ้าใจท่ีมุงจะให ทําใหซาบซึ้งใจ พอ
ไดมาพบเห็น ก็มีผลเกิดขึ้นแกตัวผูดู ผูมา ผูชม ผูชิดใกล ทําใหผูที่มาเห็นมาชื่นมาชม
มาดูนั้น จิตใจสบายผองใสเบิกบานราเริงใจ เปนที่เจริญใจ ดวยทําใหผูนั้นๆ มีใจท่ีจะ
พัฒนากาวหนาไปในธรรมในปญญาย่ิงขึ้นไป 



 
 
ผนวก: วิสาขทัศน เพ่ือวัดและพุทธบริษัท   

            

๒๑๙ 

 

 เพราะเหตุน้ีแหละ ตอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน หลายคนจึง
ไดแสดงความเสียอกเสียใจบอกวา เม่ือพระพุทธองคปรินิพพานไปแลว มิใชเฉพาะเขา
จะไมไดเห็นพระพุทธเจาเทานั้น แตเขาจะไมไดเห็นพระมหาสาวก พระอรหันตท้ังหลาย 
ผูเปนมโนภาวนียะ ผูเปนที่เจริญใจ ที่วาพอเห็นแลว ไดพบไดพูดคุยสนทนา ก็ทําใหได
ความรู ไดธรรม ไดบุญกุศล ไดความดีงาม  ไดปญญา  อะไรตางๆ อยางน้ี  เรียกวา  
มโนภาวนียะ  เปนที่เจริญใจ  คือทําใหจิตใจของเขาพัฒนาข้ึนมา   

รวมความวา  ควรและขอใหไดทั้ง ๓ ขั้น  

อันน้ีก็เปนเรื่องคุณสมบัติตางๆ ของสถานท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะเปนเครื่อง
เก้ือกูลแกผูท่ีมาในวัดวาอาราม มาทําบุญทํากุศล ทําใหไดผลดีจากพระศาสนาอยาง
แทจริง แมถึงญาติโยมทั้งหลายเอง ก็คงจะเปนทัศนียะ และเปนปสาทนีย์แกกันและกัน  

สําหรับมโนภาวนียะน่ี ตามปกติทานใชนอย มักจะใชกับทานท่ีเปนพระอรหันต ก็
เอาละ ขอใหเปนปสาทนียะก็ยังดี ก็พอแลวท่ีจะทําใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข อยู
กันดวยความรูสึกเปนมิตร มีไมตรี มีคุณคาตอกัน และรูสึกในคุณคาของกันและกัน ชื่น
ชมตอกัน หวังวาบรรยากาศของวัดจะไดชวยใหมีความรูสึกที่ดีงามเหลานี้ 

 ญาติโยมท่ีมาวัดก็อยางท่ีกลาวแลว ไมใชเฉพาะมาทําบุญทํากุศลถวายทาน
เล้ียงพระอยางเดียว แตไดมาชวยกันจัดดูแลวัด  ทําใหสถานท่ีวัดรมร่ืน ชวยปลูกตนไม
บาง ทําความสะอาดบาง จัดตกแตงตางๆ  ตองขออนุโมทนาไวในท่ีนี้   

ทานท่ีมาชวยจัดเตรียมงานตางๆ นั้น ทุกคนยอมมีความคิดหวังอยางเดียวกัน 
คือมีความมุงมาดปรารถนาดีตอผูที่จะมารวมงาน โดยต้ังใจวา ขอใหสาธุชนทั้งหลาย
มาวัดแลว จงไดความสดชื่นเบิกบานใจ ราเริงผองใส ไดความสุขสงบกลับไป ได
ประโยชนทางศีล ทางจิตใจ แลวก็ไดปญญา ไดความรูความเขาใจ ตองต้ังความหวัง
ตอกันอยางนี้   

ถาเราต้ังความหวังตอกันอยางน้ี วาขอใหผูท่ีมาแลว ไดประโยชนมีความสุข
โดยทั่วกัน ก็เปนจิตใจท่ีดี เปนกุศลในตัว   พระก็ตองต้ังจิตอยางนี้ตอญาติโยม  เปน
หลักของพระพุทธศาสนา   

เรามาในวันนี้ ก็เปนอันวาไดกายสามัคคี และจิตสามัคคีแลว โดยมีความหวังดี
ปรารถนาดีตอกัน เปยมดวยศรัทธาและเมตตาเปนพื้นฐานท่ีดีงาม มีจิตใจเปนบุญเปน
กุศลทั่วกัน อาตมภาพก็ขออนุโมทนา 
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ลําดับข้ันความสําคัญ ของวันสําคัญ 

 วันนี้ ที่จะตองกลาวเปนพิเศษก็คือเร่ืองวันวิสาขบูชา สวนท่ีพูดเกร่ินนั้นเปน
เร่ืองท่ัวๆ ไป  

กอนจะพูดเร่ืองวันวิสาขบูชา ก็ตองขออภัยนิดหนอย ที่จะพูดเร่ืองตัวเอง คือ โยมหลาย

ทานจะแปลกใจวา วันนี้อาตมาลงมาไดอยางไร เมื่อกี้ แคใหศีลก็ไมคอยตลอด เหนื่อย แลวก็ใจสั่น 

ความจริงสภาพรางกายไมไดดีกวากอนน้ีที่ไมไดลง แตเหตุผลที่คราวนี้ลงมานั้น เก่ียวกับเร่ือง

ของวันสําคัญ  ก็เลยขอถือโอกาสพูดเสียหนอย  คือวันสําคัญที่บอกตอนตนวาเปนวันสําคัญท่ีสุด   
 ทําไมจึงวาวันวิสาขบูชาสําคัญที่สุด เรามีวันสําคัญตางๆ  ซึ่งบางทีก็ไมสําคัญ 
แตเปนวันที่วัดมีงาน เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม ก็มีงานที่โยมมาทําบุญทํากุศลโดย
ปรารภวันเกิดของอาตมภาพ แลวตอนนี้ก็เลยขยายเปนวันเด็กไปดวย   

วันเกิดน้ัน ในแงตัวงานไมถือวาสําคัญ เพราะฉะน้ัน ถาเจ็บปวยบางเล็กนอย ก็
เปนอันวาไมตองลง เพราะถือวาโยมมาทําบุญ ก็เปนเร่ืองที่โยมมีความปรารถนาดี เม่ือ
โยมทําบุญแลว ตัวไมไดลง  โยมก็อุทิศสวนกุศลไปใหได ไมมีปญหา นี้เปนวันแบบท่ี
หน่ึง เปนเร่ืองของวันคลายวันเกิดเทานั้น ไมใชวันสําคัญจริง   
 ตอมา วันสําคัญอีกประเภทหน่ึง คือวันสําคัญตามวัฒนธรรมประเพณี อยาง
วันสงกรานต์ เปนวันที่สําคัญสําหรับประเทศชาติ หรือสําหรับสังคมทั้งหมด เปนวันท่ี
ญาติโยมมาประชุม แสดงความรักความปรารถนาดีตอกัน ท้ังตอผูอยูและผูลวงลับไป
แลว เรียกวามาทําบุญรวมญาติ อุทิศสวนกุศลแกปู ยา ตา ยาย เปนตน   

ในโอกาสอยางนี้ โยมมาแสดงความปรารถนาดี พรอมเพรียงสามัคคี พระก็มา
แสดงน้ําใจ โดยมารวมอนุโมทนา มาชวยอํานวยความสะดวกในการท่ีญาติโยม
บําเพ็ญกุศล พระองคไหนจะมาไดก็ดี แตถาเจ็บปวย ก็ไมตองมา อยูในขั้นท่ีสําคัญ
ขึ้นมาอีก แตยังไมสําคัญท่ีสุด 
 จากน้ันก็มาถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ซึ่งมีหลายวัน แลวก็ยัง
แยกซอยออกไปไดเปน ๒ กลุม 
 กลุมแรก ก็คือ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา∗ เปนวันสําคัญสําหรับพระสงฆ 
โดยมีกิจท่ีทานตองทําตามขอกําหนดทางพระวินัย และในการปฏิบัติกิจของทานตาม
พระพุทธบัญญัติน้ัน ญาติโยมไมเขาไปรวมทําดวย  

                                                                                                     
∗  ถาพูดอยางเครงครัด ก็เปนวันสุดทายของพรรษา หรือวันส้ินสุดพรรษา แตทางพระสงฆมีคําเฉพาะ เรียกวา วันปวารณา 



 
 
ผนวก: วิสาขทัศน เพ่ือวัดและพุทธบริษัท   

            

๒๒๑ 

 

แตเพ่ือแสดงความอุปถัมภสนับสนุน ญาติโยมก็มาถวายกําลังและอํานวย
ความสะดวก ดวยการเล้ียงภัตตาหารและถวายวัตถุปจจัยที่ทานจะตองอาศัย จนเกิด
เปนประเพณีทําบุญ ไดแกการ ถวายเทียนพรรษาและ ถวายผ้าอาบน้ําฝน ในตอน
เขาพรรษา และ ตักบาตรเทโว ตอนออกพรรษา  

ในพิธีทําบุญอยางน้ี พระสงฆออกมาฉลองศรัทธาสนองนํ้าใจของญาติโยม ซึ่ง
ควรยิ่งที่จะมา แตถารูปใดมีเหตุขัดของอันควร ก็ยกเวนไป  

ทีนี้ก็มาถึง กลุมท่ีสอง ไดแกวันอยาง วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา กลุมน้ี
เปนวันท่ีพุทธบริษัททั้ง ๔ ไมวาเปนภิกษุ-ภิกษุณี หรืออุบาสก-อุบาสิกา จะตองแสดง
น้ําใจของตนตอพระพุทธเจา ตอพระธรรม ตอพระสงฆ พูดสั้นๆวา ตอพระรัตนตรัย จึง
เปนหนาที่ของแตละบุคคลน้ันเลยทีเดียว อยางพระแตละองคก็มีหนาที่ตอพระรัตนตรัย 
ตองมาแสดงน้ําใจ แบบนี้ถาไมจําเปนจริงๆ ไมควรขาด เปนเคร่ืองวัดความสําคัญ
ขึ้นมาอีกระดับหน่ึง 

ทีนี้ ในบรรดาวันสําคัญแบบน้ี ท่ีเรียกวา “บูชา” ที่เราจัดกันตามปกติ ซ่ึงมี ๓ วัน 
คือ วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา นั้น ถือวา วันวิสาขบูชา สําคัญที่สุด เพราะเปน
วันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา เพราะมีวันนี้ วันอื่นจึงมีได   

เพราะพระพุทธเจาตรัสรู เกิดมีพระพุทธเจาขึ้นมา จึงมีวันอาสาฬหบูชาท่ี
พระสงฆมาประชุมกัน ถาไมมีวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาก็มีไมได พระพุทธเจา
ไมไดตรัสรูแลว ใครจะไปส่ังสอน  วันมาฆบูชาก็เชนเดียวกัน  เปนวันที่สืบเนื่องมาจาก
วันที่พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมเผยแผพระศาสนา เพราะฉะน้ัน ถาจําเปนจริงๆ ลง
ไมได ก็ตัดไปอีก ๒ วัน ก็เหลือวันวิสาขบูชา   

เปนอันวา วันวิสาขบูชาตองพยายามลงใหได เปนเร่ืองของวันสําคัญซึ่งมี
ความสําคัญตามที่กลาวมา ก็ขอโอกาสเลาเหตุผลไว   
 เม่ือพูดแลววา วันนี้คือวิสาขบูชา เปนวันสําคัญท่ีสุด เราก็มาพูดถึงความหมาย
ของวันวิสาขบูชากันอีก  

อยางไรก็ตาม เราก็รูกันอยูแลววา วันวิสาขบูชามีความหมายและความสําคัญ
อยางไร โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธา ไดศึกษามามาก แลวก็มารวมกิจกรรม
กันไมท่ีนี่ก็ที่โนน เรียกวาทุกป ก็ยอมมีความแมนยําในเร่ืองเหลานี้ เพราะฉะน้ัน ก็ไม
จําเปนที่จะตองมาทบทวนกันอีกวา วันนี้มีความหมายอยางนั้น  อยางนี้ แมกระทั่งวา
พระพุทธเจาตรัสรูอะไร วันนี้ก็จะไมทบทวน   
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แตเราสามารถยกความหมายแงมุมแงคิดเก่ียวกับวันสําคัญเหลาน้ีมาพูดกันใน
แตละคร้ัง แตละโอกาส ยักยายเปล่ียนแปลงไป เรียกวาเปนปริยายเทศนา  (ปริยาย น่ี
แหละมาเปนไทยวา “บรรยาย”) 

วันวิสาขบูชาสําคัญ ท่ีเปนวันเกิด ๓ อยาง 

สําหรับ วันวิสาขบูชา นี้ แมแตความหมายเบื้องตน หรือความหมายพ้ืนฐาน ท่ี
เราบอกกันวา เปนวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ของพระพุทธเจา เราก็ยังสามารถ
พูดแนวใหมอีกได  แลวแตจับแงความหมาย 

 วันน้ี ขอใหความหมายของวันวิสาขบูชาอีกแบบหนึ่งวา เปนวันเกิดท้ังหมด คือ 
เปนวันเกิด ท้ังวันประสูติ วันตรัสรู และวันปรินิพพาน   

ทําไมจึงวาเปนวันเกิด?   

ในความหมายแรก แนนอนวาชัดอยูแลว วิสาขบูชาเปนวันที่เจาชายสิทธัตถะ
ประสูติ เรียกงายๆ ก็คือเกิด ไดแก “เจาชายสิทธัตถะเกิด”   

สอง ที่วาเปนวันตรัสรู ก็คือเปนวันที่เจาชายสิทธัตถะ “เกิดเปนพระพุทธเจา” 
พระพุทธเจาเกิดจริงในวันตรัสรู   

ตอมาสาม ปรินิพพาน เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพาน ก็ “เกิดพุทธศักราช” 
พุทธศักราชน้ันกําหนดจากการปรินิพพานของพระพุทธเจา และเพราะมีการเกิดของ
พุทธศักราชนี้แหละ เราจึงมีเคร่ืองกําหนดหมายวา พระพุทธศาสนาดํารงอยูสืบตอกัน
มานานเทาไร เปนเคร่ืองกําหนดยอนลงไปถึงพระประวัติของพระพุทธเจา และ
เหตุการณท้ังหมดทุกอยาง   

เรียกงายๆ วา เปนเคร่ืองบอกอายุของพระพุทธศาสนา 

พุทธศักราชน้ีเปนตัวเชื่อมที่สําคัญ และเปนสายโยงท่ียั่งยืนอยูจนถึงปจจุบัน 
ตอเนื่องโยงตัวเรากับพระพุทธเจา และท้ังพระพุทธเจากับเจาชายสิทธัตถะน้ัน   

ในที่นี้ ก็จึงบอกวา วันวิสาขบูชาเปน วันเกิด ๓ อยาง คือ เกิดเจ้าชายสิทธัตถะ 
เกิดพระพุทธเจ้า แลวก็ เกิดพุทธศักราช 

 สําหรับในประเทศลังกา (รวมถึงอินเดีย) และพมาน้ัน เขานับตางจากเรา คือ 
พอพระพุทธเจาปรินิพพาน เขาก็นับทันที  เพราะฉะน้ัน  ปนั้นจึงเปนพุทธศักราชที่ ๑   



 
 
ผนวก: วิสาขทัศน เพ่ือวัดและพุทธบริษัท   

            

๒๒๓ 

 

แตตามแบบของเรานั้น  ยังไมเร่ิมนับ แตหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานผาน
ไปแลว ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน … ๑ เดือน ๒ เดือน ๕ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒ เดือน   

พอครบ ๑๒ เดือน คือครบ ๑ ป เราจึงพูดวา พระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว ๑ 
ป เ ร่ิมพุทธศักราช ๑ ของเรานับเวลาท่ีลวงแลว คือนับจํานวนปท่ีพระพุทธเจา
ปรินิพพานลวงแลว แตของพมา ลังกา นับลําดับปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานผานไป  

ดวยเหตุน้ี พุทธศักราชในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึง ลาว  และเขมรดวย  จึงชา
กวาในพมา  และลังกา ๑ ป  ญาติโยมตองทราบดวย เวลานี้ ในลังกาและพมา เปน
พุทธศักราช ๒๕๔๘  แลว  ขณะท่ีของเรายังเปน ๒๕๔๗  นับตางกันอยางนี้   

น่ีเปนเร่ืองที่ควรจะทราบเหมือนกัน เปนเร่ืองความหมายงายๆ เอามาพูดพอ
เปนเร่ืองทักทาย   

โพธิญาณที่เปนแกนของวิสาขบูชา 
สอนใจมิใหระยอตอความยากแหงการลุถึงความสําเร็จ 

ทีน้ีเราควรพูดใหลึกลงไปอีก ส่ิงสําคัญอยางหน่ึงท่ีควรจะพูดเก่ียวกับวันวิสาขบูชา 
ก็อยางที่บอกแลวเม่ือกี้วา ตัวจริงที่สําคัญที่สุดก็คือ การตรัสรู้ การประสูติของเจาชาย
สิทธัตถะมีความหมายข้ึนมา ก็เพราะวา จากเจาชายสิทธัตถะ จึงมีพระพุทธเจาได การ
ที่เจาชายสิทธัตถะประสูติ ก็เลยพลอยมีความสําคัญไปดวย  

การปรินิพพานก็เหมือนกัน มีความสําคัญก็เพราะเปนการลวงลับจากไปของ
พระพุทธเจา ผูที่ไดตรัสรู  

การตรัสรูเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เพราะฉะน้ัน เราก็จะมาพิจารณาความหมายของ
วันวิสาขบูชา ในแงของการ “ตรัสรู้” แตเร่ืองตรัสรูในแงอะไร จะยังไมพูดในท่ีนี้   

สวนท่ีจะพูดก็คือ มีแงคิดอยางหนึ่งวา การตรัสรู ก็คือการสําเร็จเปน
พระพุทธเจา ซึ่งเปนความสําเร็จท่ีสําคัญอยางยิ่ง การสําเร็จเปนพระพุทธเจาน้ี เราเห็น
ไดชัดตามพุทธประวัติวา เปนส่ิงท่ีมิใชไดมาโดยงาย เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นยาก
นักหนา  

พระพุทธเจาเองก็ตรัสบอยๆ ต้ังแตเม่ือเร่ิมจะเสด็จไปประกาศธรรม ก็ทรง
ปรารภวา ธรรมที่ตรัสรูนี้ พระองคไดบรรลุโดยยาก (“กิจฺเฉน เม อธิคตํ” แปลวา ธรรมน้ี
เราบรรลุแลวโดยยาก)  



๒๒๔ การเมือง แคท่ีพระควรจะพูด 

 

แลวก็ตรัสตอไปวา หมูสัตวท้ังหลายมัวลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมาอยูในสิ่งติด
ของท้ังหลายมากมาย ธรรมท่ีพระองคตรัสรูน้ัน ละเอียดออน เขาใจไดยาก คนเหลาน้ีจะ
ไมสามารถเขาใจตามได เพราะฉะน้ัน พระองคจึงโนมพระทัยไปในการท่ีจะไมทรง
แสดงธรรม  

แตตามเร่ืองที่บอกวาพรหมอาราธนา เม่ือพระองคไดทรงพิจารณาวา สัตวที่มี
ธุลีในดวงตานอยก็มีอยู เพราะฉะนั้น ก็จะมีผูท่ีสามารถเขาใจธรรมที่ทรงแสดงได โดย
ทรงพิจารณาดังนี้ พระพุทธเจาจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะออกไปประกาศธรรม 

 นี่ เปนเ ร่ืองตอนที่ต รัสรูแลว  แตกอนตรัสรูยิ่ งชัดกวานั้นอีก   คือตอนท่ี
พระพุทธเจาจะประทับนั่งที่โคนโพธิ  ในราตรีกอนตรัสรู พระองคตรัสวา สิ่งที่จะลุถึงได
ดวยเร่ียวแรงความเพียรพยายามของบุรุษ (คําวาเร่ียวแรงของบุรุษนี้เปนสํานวน  
หมายความวาของคนน่ันเอง)  ถาเรายังไมบรรลุ เราจะไมลุกขึ้น แมวาเลือดเน้ือจะแหง
เหือดไป  

น่ีก็แสดงวา ธรรมะที่ตรัสรูไมใชงายๆ พระองคตองอธิษฐานพระทัย คือต้ังพระทัย
เด็ดเด่ียววา ถายังไมตรัสรู ยังไมบรรลุจุดหมายแลว จะไมเสด็จลุกขึ้นเลย อันนี้ก็แสดง
วาเปนเร่ืองที่ยาก  

ยิ่งยอนดูตอไป การท่ีจะเปนพระพุทธเจาได ตองบําเพ็ญบารมีมากมาย  

บารมี ก็คือบุญอยางเย่ียมยอด บุญคือความดี บารมี ก็คือความดีของคนที่ยอด
เยี่ยม หมายความวา เปนความดีซึ่งคนที่ไมมีความเขมแข็งเพียรพยายามจริงๆ ทํา
ไมได แปลงายๆ วา คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยวดยิ่ง เชนวา จะบําเพ็ญทาน ก็บําเพ็ญ
อยางชนิดวาสละชีวิตใหได จะบําเพ็ญศีล ก็ยอมสละชีวิตเพ่ือศีลได เปนตน จึงจะเปน
บารมี    

กวาจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาได ตองบําเพ็ญบารมีถึง ๑๐ ขอ และครบ ๓ ขั้น 
เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จนี้จึงเปนส่ิงที่ไดมาโดยยาก คือตองเขมแข็ง มีความเพียร
พยายามยิ่งยวดที่สุด 
 


