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คํานิยมโดย

โดย คุณหญิงสงดาว  สยามวาลา
นายกมูลนิธิชวยหลือด็กกําพรຌาของสตรีเทย
มุสลิมหงประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภ

ตามทีดิ่ฉันได�อ�านหนงัสือ “สงัคมนาอยู : ขอเสนอแนวทาง
สรางสังคมแหงความดี” ของท �าน ศ .ดร .เกรียงศักดิ์  
เจริญวงศศักดิ์  นับเป�นหนังสือท่ีคนในสังคมไทยควรจะได�อ�าน  
เพราะมีท้ังในด�านวิชาการ  ในการสร�างภูมิป�ญญา  ในด�านความ
คิดเชิงมโนทัศน�  ในความคิดเชิงประยุกต�  และอ่ืนๆ อีก  นับเป�น
คุณประโยชน�ท่ีทุกคนควรจะได�ศึกษาจากหนังสือ “สังคมนาอยู : 
ขอเสนอแนวทางสรางสังคมแหงความดี” โดยเฉพาะควรจะมี
ประดับห�องสมุดทุกๆ แห�ง

    คุณหญิงแสงดาว  สยามวาลา
                   นายกมูลนิธิฯ



VI

คํานิยมโดย
คุณครูประทีป  อึๅงทรงธรรม ฮาตะ
ลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป  
ผูຌรับรางวัลม็กเซเซ  สาขาบริการสาธารณะ 
ป พ.ศ. 2521 

ดิฉันได�รับจดหมายจาก   ดร.เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ ์ 
ขอให�ดิฉันเขียนคํานิยมหนังสือ  น�าอยู� : ข�อเสนอแนวทางสร�างสังคม
แห�งความดี   ดิฉันรู�สึกเป�นงงท่ี ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์   
ผู�มีความรู�ความสามารถและปรัชญามากมายที่ดิฉันเคารพรักนับถือ   
ท�านเป�นนักปราชญ�แห�งรัตนโกสินทร�คนหน่ึงแห�งยุค   ท�านได�ให�ความ
สําคัญแก�คนจนต่ําต�อยน�อยการศึกษาอย�างดิฉันมาให�เขียนคํานิยม
หนังสือของท�าน

ดิฉันทํางานมากกว�า 30 ป�  เพ่ือให�โอกาสทางการศึกษาแก�เด็ก
ยากจนพัฒนาคนยากไร�  โดยมุ�งหวังให�คนจนเกิดจิตสํานึกและเห็น
คุณค�าของทรัพย�ภายในท่ีเรามี  สะสมความเสียสละ  ความเมตตา  
ความเอ้ืออาทรต�อเพ่ือนมนุษย�  กล�าสู�เพ่ือความเป�นธรรม  กล�าทํา
เพ่ือความดี  กล�าพลีแม�ชีวิตเพ่ืออนุชนรุ�นหลัง  ถ�าเรามีทรัพย�ภายใน
กองโตและย่ิงใหญ�  เราจะมองสังคมไทยในป�จจุบันท่ีบิดเบ้ียวเพ้ียน
ไปอย�างเข�าใจ  ไม�โกรธแค�นและท�อถอย  เราจะยึดความถูกต�อง  ไม�
ยึดกระแส  เราจะเท�าทันกับกระแสท่ีปลุกขึ้นมาให�ถูก  กลับไปผิด  
ผิดกลับเป�นถูก  เราจะยืนหยัดไม�ท�อแท�  แม�ว�าจะเป�นหนึ่งเดียวท่ีถูก
เหยียดหยาม  เราถอืเป�นเกียรติให�เราพสูิจน�  ความมัน่คงภายใน  ไม�
แห�ไหลไปตามกระแส  และเราให�อภัย  อดทน  รอคอยวันท่ีความ
จริงจะปรากฏ



VII

ได�อ�านหนังสือเล�มนี้แล�วดิฉันดีใจ  เกิดความซาบซึ้งในปรัชญา
สังคมอุดมคติของท�าน  คําคมหลายบทหลายตอนได�สะท�อนให�เห็น
ป�ญหาท่ีแท�จริงของสังคม  และท�านได�เสนอทางออกไว�  หนังสือเล�ม
นี้จึงเป�นเหมือนกุญแจที่จะไปสู�สังคมในอุดมคติของท�าน  ขอให�เรา
ช�วยกันเผยแพร�ให�กว�าง  คงไม�นานเกินรอท่ีสังคมแห�งความดีท่ีแท�
จริงจะเกิดขึ้น

      ประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
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คุณโสภณ สุภาพงษ
กรรมการผูຌจัดการ฿หญ 
บริษัท บางจากปຂตลียม จํากัด (มหาชน)
ผูຌรับรางวัลม็กเซเซ สาขาบริการสาธารณะ  ป พ.ศ. 2541

ผมและทุกคนที่ได�รู�จัก  ศาสตราจารย  ดร.เกรียงศักดิ์   
เจริญวงศศักด์ิ  จะรู �สึกเหมือนกันได�ทันทีว�า ศาสตราจารย�  
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ�ศักดิ์  เป�นผู�เต็มไปด�วยความปรารถนาดี
อย�างจริงใจต�อความดีของคนทุกคนโดยตรงจากจิตใจเหมือนไม�มีท่ี
ส้ินสุด  หนังสือท่ีเขียนด�วยผู�ท่ีปรารถนาดีต�อผู�คนย�อมเป�นท่ีน�าสนใจ
ตั้งแต�จุดเริ่มต�นอยู�แล�ว

สังคมใดจะน�าอยู�หรือไม�ขึ้นอยู�กับพื้นฐานวิถีคิดของสังคมนั้น  
เพราะพื้นฐานวิถีคิดของคนจะพามาสู�วิธีคิด  พามาสู�พฤติกรรม  
พฤตกิรรมของคนและกลุ�มก็จะพามาสู�วถิชีวีติของสังคมและกลายเป�น
วฒันธรรมของสังคมน้ันนัน่เอง  แน�นอนว�าวถิคีดิของคนในสงัคมย�อม
กาํหนดวถิทีางของการพฒันาประเทศด�วย  และวถิทีางของการพฒันา
ประเทศย�อมกําหนดคุณภาพชีวิตความเป�นอยู�ของประชาชน  ถ�าเรา
มีวิถีคิดทางการพัฒนาประเทศท่ีผิดทิศผิดทาง  แทนท่ีการพัฒนาจะ
สามารถทาํให�ชวีติความเป�นอยู�ของประชาชนส�วนรวมดีขึน้  กจ็ะกลับ
กลายเป�นการทําลายความเป�นครอบครัวและสังคมทําให�เด็กๆ  ต�อง
ไร�แม�  เหมือนดังเช�นการพัฒนาในช�วง 40 กว�าป�ท่ีผ�านมา  ท่ีเน�น
หนักด�านเศรษฐกิจ  ท่ีเน�นเงินแต�เพียงอย�างเดียว  และเริ่มต�นด�วย
ความโลภ  ความโลภซ่ึงเป�นวิถีคิดเดียวกับผู�ท่ีชอบเอารัดเอาเปรียบ
ใช�นําทางชีวิตของตน



IX

แนวทางการสร�างสงัคมน�าอยู�ในหนังสือ “สงัคมนาอยู : ขอเสนอ
แนวทางสรางสังคมแหงความด”ี  ของศาสตราจารย�  ดร.เกรียงศักด์ิ   
เจริญวงศ�ศักด์ิ  เป�นแนวทางท่ีมุ�งรับเปล่ียนวิดถีคิดในการพัฒนาจาก  
แบบยดึเอาความโลภความอยาก  เป�นตัวต้ัง  หันมาสนใจการพัฒนา
ท่ีเน�นสันติภาพ  ความรัก  และความดีงามเป�นแรงบันดาลใจ  ไม�
ว�าจะเป�นข�อเสนอที่ให�สังคมเห็นคุณค�าของการให�อภัย  เห็นคุณค�า
ของความรักและความผกูพันในอันทีจ่ะก�อให�เกิดสังคมทีส่มบรูณ�  ข�อ
เสนอให�สังคมไทยแบ�งชนช้ันโดยวดักนัทีค่วามดงีามมากกว�ายดึถอืแต�
เพียงวัตถุท่ีปรากกฎอยู�ภายนอก  วิถีความคิดท่ีปรากกฎอยู�ตลอดใน
หนงัสือ  “สงัคมนาอยู : ขอเสนอแนวทางสรางสังคมแหงความด”ี    

ล�วนกระตุ�นเตือนให�ผู�อ�านคิดใคร�ครวญในข�อเสนอต�างๆ  และลงมือ
ปฏิบัตใินแนวทางทีเ่ก้ือกูลต�อชีวติและสงัคมส�วนรวม  อันเป�นแนวทาง
ท่ีจะสร�างสรรค�สังคมให�น�าอยู�  เป�นสังคมท่ีมีสันติสุขในท่ีสุด

ศาสตราจารย�  ดร.เกรียงศักด์ิ   เจริญวงศ�ศักด์ิ  ได�พยายาม
เชื่อมโยงให�ผู�อ�านเข�ารวมเป�นหนึ่งเดียวกับสังคม  ไม�แบ�งแยก  เน�น
ให�เห็นถึงความสุขส�วนรวมมากกว�าส�วนตัว  เพราะหากเปรียบชีวิต
ผู�คนเป�นเสมือนดอกบัวและสังคมแวดล�อมเป�นเสมือนนํ้าแล�ว  ไม�ว�า
เราจะเป�นบัวใต�นํ้า  บัวปริ่มนํ้า  หรือบัวพ�นนํ้า  ความสําคัญอยู�ท่ี
ต�องมีนํ้า  ถ�านํ้าเน�าเราก็ตายกันหมด เราต�องตระหนักถึงความจริง
ในข�อนี้



X

ผมยังหวังว�าหนังสือเล�มน้ีจะช�วยสร�างแรงบันดาลใจและกําลังใจให�
ทุกคนช�วยกันสร�างสังคมไทยท่ีน�าอยู�กว�านี้  ลดความอยาก  ความโลภส�วน
ตัวลง  แล�วเห็นแก�ความสงบ  ความสุขของส�วนรวม  อันเป�นความสุขใจ
ท่ีย่ังยืนมากกว�า  ความปรารถนาท่ีจะเห็นสังคมน�าอยู�หรือสังคมท่ีมีความ
สุขนัน้ไม�อาจได�มาด�วยการเรียกร�องให�ใครอ่ืนมาเป�นผู�ลงมอืทาํ  หากแต�เกดิ
จากการท่ีคนส�วนใหญ�ในสังคมคิดเห็นร�วมกัน  แล�วลงมือสร�างเหตุป�จจัยท่ี
จะทําให�เกิดความสุข  ความน�าอยู�นั้นข้ึนมา  ความหวังในอันท่ีจะสร�าง
สังคมน�าอยู�จึงปรากฏเป�นจริงขึ้นมาได�

โสภณ   สุภาพงษ



XI

ความจริงทางเศรษฐกิจในทางทฤษฏีน�าจะเพียงพอที่จะทําให�ชีวิต
ความเป�นอยู�ของประชาชนดีขึน้  เพราะเมือ่ประชากรมรีายได�มากขึน้  ย�อม
มีโอกาสแสวงหาความรู�และใช�เวลาพัฒนาสร�างสรรค�ส่ิงใหม�ๆ ท่ีเป�น
ประโยชน�ต�อมนุษย�ชาติและนําไปใช�ในการพัฒนาองค�ประกอบด�านต�างๆ  

ท่ีส�งเสริมให�ประชากรมีคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้  แต�ในทางปฏบัิตแิล�วการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจกลับทําให�มนุษย�กลายเป�นเพียงป�จจัยหนึ่งของกระบวนการ
ผลิต  ทุกคนต�างมุ�งแสวงหาและสะสมความมั่งคั่ง  ความสุขสบาย  และ
ความเจริญทางวัตถุต�างๆ  ในขณะท่ีการเห็นคุณค�าของความเป�นมนุษย�ได�
ลดน�อยถอยลงไปเรือ่ยๆ  จึงทําให�เกิดเป�นช�องว�างของความแตกต�างระหว�าง
ความเจริญทางวตัถแุละความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ิ่งก�าวหน�าไปอย�าง
ไม�หยุดย้ัง 

สังคมไทยก็เช�นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ  จํานวนมากในโลกนี้ท่ีถูกหลอก
มาเป�นเวลานานว�าสังคมจะน�าอยู�ต�อง  มาจากการมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจเป�นหลัก  ความคิดนี้มีอยู�เรื่อยมาจนกระทั่งความจริงปรากฏใน
สังคมว�า “สังคมนาอยู”  กลับกลายเป�นความไม�น�าอยู�มากขึ้นไปเรื่อยๆ  

เมื่อเศรษฐกิจเจริญขึ้น  สังคมของเราต�องเดินลองผิดลองถูกมานานกว�าจะ
ค�นพบว�าสงัคมไม�ได�มคีวามน�าอยู�เพียงเพราะมคีวามเจรญิทางเศรษฐกจิหรอื
มีความทันสมัยและประชาชนมั่งคั่งรํ่ารวยขึ้น  แต�สังคมน�าอยู�เพราะคนใน
สังคมเป�นคนทีดี่งามจนเป�นสงัคมทีเ่ตม็ไปด�วยคนด ี คนในสังคมนัน้มีความ
สุขแม�ว�าจะมคีนไม�รํา่รวยนักหรอืแม�จะไม�อยู�อย�างสขุสบาย  แต�อยู�อย�างยาก
ลําบากบ�างในบางคร้ัง  สังคมน�าอยู�เพราะคนในสังคมมปีรชัญาการมองโลก
ท่ีถูกต�อง  มีค�านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต�อง  และมีพฤติกรรมท่ีถูกต�อง  

คํานํา
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เช�น  เป�นสังคมท่ีเห็นคนเป�นคน  ปราศจากการรังเกียจเดียดฉันท�ในความ
แตกต�างระหว�างกัน  คนในสังคมมีความรักมีความกรุณาท่ีให�แก�กัน  เห็น
คุณค�าและเอ้ืออาทรต�อกันและกัน  ฯลฯ

น�าเสียดายที่สังคมหลายสังคมในโลกกลับหลอมค�านิยมและปรัชญา
การมองโลกของตนให�เห็นว�าการมีเงินมากๆ การได�ครอบครองวัตถุส่ิงของ  
การสามารถสรรหาส่ิงต�างๆ  ตามท่ีตนพึงพอใจ  คือ  ความสุข  ความคิด
เช�นน้ีทําให�ความรู�สึกท่ีพ�อแม�ขายลูกสาวมาเป�นโสเภณีเพ่ือตนเองสามารถ
ปลูกบ�านราคาหลายล�าน  และอยู�อย�างสุขสบายยามแก�เฒ�านั้นเป�นส่ิงท่ีดี
เพราะเป�นการแสดงความกตญัูของบุตรี  การมีค�านิยมเช�นน้ีไม�น�าทีจ่ะนาํ
ความสขุทีแ่ท�จรงิมายงัคนในสังคมและกไ็ม�น�าจะทาํให�สังคมนัน้น�าอยู�  และ
ถึงแม�ว�าป�จจุบันที่ป�ญหาในสังคมทวีคูณข้ึนตามสัดส�วนของความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกจิทาํให�เรามาถงึจุดตระหนกัว�าการพฒันาทีแ่ท�จรงิคือการ
พัฒนาทีเ่น�นคนเป�นศูนย�กลางโดยมเีศรษฐกิจเป�นเพียงตัวประกอบแต�ในภาค
ปฏบัิตจิริงเรายังคงติดยึดภาพลกัษณ�เก�าๆ  ท่ีคดิว�า  “เศรษฐกิจดี  ประชาชน
มั่งค่ัง  สังคมจึงมีความสุข” 

ผมได�นาํเสนอแนวคิดวิเคราะห�และเสนอทางออกให�สังคมจาํนวนมาก
ผ�านการเขียนบทความนําลงตีพิมพ�ในหนังสือพิมพ�และนิตยสารหลายฉบับ
ในช�วงหลายป�ท่ีผ�านมา  ประกอบกับผมได�นําเสนอความคิดเหล�านี้เมื่อได�
รับเชิญไปปาฐกถา  บรรยาย  หรืออภิปรายตามสถานท่ีต�างๆ  ผมเห็นว�า
สังคมทีน่�าอยู�  คอืสังคมมลัีกษณะต�างๆ อาท ิ สังคมทีม่ีการแบ�งชนช้ันด�วย
ความดีงาม  สังคมท่ีมีความเชื่อมโยงระหว�างนามธรรมกับรูปธรรม  สังคม
ท่ีคนในสังคมมีจิตใจใฝ�สันติภาพ  ไม�รังเกียจหรือมีอคติระหว�างกัน  สังคม
ท่ีไม�บ่ันทอนกันและกัน  แต�เป�นสังคมท่ีให�อภัยกันเสมอ  สังคมท่ีมีความรัก
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ความผูกพันเป�นศูนย�กลาง  เป�นต�น  และอีกหลายๆ  แนวคิดซ่ึงผมเชื่อมั่น
ว�าจะทําให�สังคมน�าอยู�ขึ้นหากแนวคิดเหล�าน้ีได�รับการพิจารณาในวงกว�าง  
ผมจึงได�รวบรวมขึ้นเป�นหนังสือ  “สังคมนาอยู : ขอเสนอแนวทางสราง
สังคมแหงความดี”  เล�มนี้ขึ้น   ซ่ึงเป�นหนังสือเล�มหนึ่งในชุด  เป�ดโลก
ความคิด  ด�วยหวังเป�นอย�างย่ิงว�าแนวคิดเหล�านี้จะจุดประกายให�คนใน
สังคมไทยมีความปรารถนาท่ีจะสร�างสรรค�สังคมที่น�าอยู�กว�าน้ี  และด�วย
ความปรารถนาที่แรงกล�าร�วมกันของคนในสังคม   เราทุกคนจะร�วมกัน
เสนอความคิดและร�วมกันสร�างสังคมนี้จนกว�าส่ิงท่ีเราร�วมกันเสนอจะ
สามารถปรากฏเป�นรูปธรรมในการสร�างสรรค�สังคมไทยให�เป��ยมด�วยความ
ดีงามและความน�าอยู�ในอนาคตอันใกล�นี้

เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์
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สังคมนาอยู

ไม�มีความเสมอภาคแท�เกิดขึ้นได�ท�ามกลางมวลมนุษย�  แม�ว�าเราจะเห็น
ด�วยและพยายามผลักดันเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค ความเท�าเทียมกัน
และคงต�องพยายามสรรค�สร�างมันต�อไป แต� “ความล�มสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต�”  ก็นับเป�นเครื่องยืนยันอย�างเป�นรูปธรรมถึงความล�มเหลวอย�าง
ส้ินเชิงในการพยายามทําให�ทุกๆ คนเท�าเทียมกันในสังคม

ทุกสังคมตองมีชนชั้น
บทสรุปแห�งสัจธรรมของมนุษยชาติพบว�า  การจัดชนชั้นทางสังคมเกิด

ขึ้นอย�างเป�นธรรมชาต ิ  อันเนื่องจากเหตุผลสําคัญสองประการคือ  ประการ
แรก  มนุษย�ทุกคนต�างมีเอกลักษณ�ของคนเองท้ังในลักษณะทางกายภาพ  
ศักยภาพ  ความชํานาญ  และประสบการณ�การเรียนรู�  เอกลักษณ�นี้เองนํา
มาซ่ึงการแบ�งประเภทคนโดยตัวเอง  ประการท่ีสอง  โครงสร�างสังคมแบ�ง
หน�าทีแ่ละความสาํคญัของแต�ละคนทีไ่ม�เหมือนกัน  ทุกคนจงึมหีน�าทีค่วามรบั
ผิดชอบท่ีแตกต�างกันไป  หากมองจากบางมุม  บางคนทําหน�าท่ีท่ีมีความรับ
ผิดชอบสูงกว�าคนอื่นและคนน�อยคนจะทําหน�าท่ีเช�นน้ันได�  เมื่อเป�นเช�นน้ัน
กลุ�มคนน้ันย�อมได�รบัข�อเสนอพเิศษจากสงัคมเพ่ือให�ดํารงตําแหน�งนัน้  และสิง่
ท่ีตามมากับบทบาทหน�าท่ีและตําแหน�งก็คือส่ิงต�างๆ เช�น  เกียรติยศ  ความ
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เคารพ  และการได�รับผลตอบแทนที่มากกว�าสําหรับคนท่ีทําในส่ิงท่ีคนจํานวน
มากทาํไม�ได�  การจดัลาํดบัขัน้ของสงัคมจึงเกิดขึน้ตามความจาํเป�นตามหน�าที่
เพ่ือให�สังคมอยู�รอดได�  ซ่ึงส่ิงนี้ก็นับได�ว�าเป�นส่ิงท่ีดีเพราะมีส�วนทําให�สังคมมี
เสถียรภาพและความมั่นคง

เม่ือมีความแตกต�างกน็าํมาซึง่การแบ�งชนช้ัน  และการแบ�งชนช้ันก็นาํมา
ซ่ึงการให�คุณค�า  เช�น  บุคคลท่ีดํารงอยู�ในสถานภาพผู�นําส�วนใหญ�ย�อมได�รับ
การให�เกียรต ิการเคารพเช่ือฟ�ง  เป�นต�น  ชนช้ันปกครองมกัมีเกียรตยิศมากกว�า
ประชาชนธรรมดา การแบ�งชนช้ันน้ันจะไม�ก�อให�เกิดป�ญหาตราบเท�าทีก่ารแบ�ง
ชนช้ันเกิดขึ้นจากการให� “คุณค�า” ของการแบ�งชนช้ันอย�างถูกต�อง  นัน้คือ  
ในความแตกต�างกันตามหน�าท่ีทางสังคม  ในขณะท่ีคนในสังคมก็ยังคงรักษา
ไว�ซ่ึงการให�เกียรติและเคารพในความเป�นมนุษย�ตามหลกัปฏญิญาสากลว�าด�วย
สิทธิมนุษยชน  ข�อ 1 ซ่ึงบัญญัติว�า “มนุษย�ท้ังหลายเกิดมามีอิสระ เสรีและเท�า
เทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได�รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและ
มโนธรรม  และควรปฏิบัติต�อกันอย�างฉันท�พ่ีน�อง”  การเห็นคุณค�าของความ
เป�นมนุษย�ระหว�างกันน่ีเองช�วยลดช�องว�างแห�งความขัดแย�งของความไม�เท�า
เทียมกันระหว�างชนชั้นลง

แต�ในโลกแห�งความเป�นจริงการแบ�ง  “ชนชั้น”  เป�นประเด็นท่ีนํามาซ่ึง
ความขัดแย�งระหว�างคนและกลุ�มคนในสังคมเสมอ ป�ญหานี้เกิดขึ้นจากการให�
คณุค�าแก�ชนช้ันอย�างไม�ถกูต�องในสงัคมท่ีมกีารให� “คุณค�า” แก�ชนช้ันบางชนช้ัน
ท่ีนํามาซ่ึงความขัดแย�ง  การหมิ่นเกียรต ิ สิทธิเสรีภาพ  และในศักด์ิศรีของ
มนุษย�  และที่สําคัญเป�นการแบ�งชนช้ันท่ีลดคุณค�าของความเป�นมนุษย�ลง  
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คาํถามจงึไม�ใช�อยู�ท่ีว�าสงัคมควรจะแบ�งชนช้ันหรอืไม�  แต�คาํถามอยู�ท่ีว�าเราจะ
แบ�งชนชั้นในสังคมด�วย  “คุณค�า”  เช�นไรท่ีจะช�วยให�เกิดการยอมรับในชนชั้น
ระหว�างกันและการอยู�ร�วมกันอย�างสุขสงบและทุกๆ คนยังสามารถสําแดง
คุณค�าในตนเองออกมาได� 

การแบงชนชั้นดวยคุณคาภายนอก
การกดขี่ขมเหงระหวางมนุษยชาติ

ความเสมอภาคในเร่ืองของสทิธคิวามเท�าเทยีมกนัในความเป�นมนุษย�เป�น
เรื่องท่ีมีการผลักดันให�เกิดขึ้นอย�างครอบคลุมในทุกประเทศท่ัวโลก  แต�ยังไม�
สามารถเกดิขึน้อย�างเป�นจริงได�แม�ในประเทศทีเ่รยีกตนเองว�าเป�นประชาธิปไตย
สูงสดุ ประชาชนในประเทศก็ยังมกีารจดัแบ�งชนช้ันระหว�างกันตามค�านยิมของ
สังคมตามอคติท่ีเกิดข้ึนในจิตใจและเป�นการแบ�งชนช้ันของสังคมผ�านการให�  
“คุณค�าภายนอก” ซ่ึงเกิดขึ้นอย�างมากมายในสังคมท่ัวไปในป�จจุบันซ่ึงนับรวม
ถึงสังคมไทยด�วย

การแบ�งชนช้ันด�วยการให�คณุค�าของสิง่ทีป่รากฏภายนอกนัน้  ได�แก�  การ
ให�คุณค�าแก�คนท่ีทรัพย�สินเงินทองซ่ึงก�อให�เกิดการแบ�งชนชั้นในสังคม  สังคม
ท่ีแบ�งชนชั้นด�วยราคาของไวน�ท่ีด่ืม  ย่ีห�อรถท่ีขับ  ขนาดและสถานท่ีตั้งของ
บ�านท่ีอยู�อาศัย  ฯลฯ  ใครท่ีมีเงินทองมาก  คนนั้นก็จะได�รับการยกย�องเคารพ
นบัถอืและสามารถใช�อํานาจเงินในการทําตามความปรารถนาได�  จนอาจกล�าว
ได�ว�า  “ไม�สําคัญว�าความรํ่ารวยนั้นจะได�มาอย�างสุจริตหรือทุจริตก็ตาม  แต�
ผู�ท่ีมั่งคั่งย�อมได�รับการยกมือไหว�เสมอ”  ในทางตรงกันข�าม  คนยากจนจะได�
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รบัการดถูกูเหยยีดหยามและมกัจะกลายเป�นเบ้ียล�างของคนทีร่ํา่รวยเสมอ  รวม
ท้ังไม�ได�รับสิทธิและเกียรติอย�างเสอมภาคจากสังคมตามท่ีควรจะเป�น

การใหคุณคาแกคนที่ชาติตระกูล

ชาติตระกูลที่แตกต�างเป�นผลสืบเนื่องจากการยอมรับในข�อกําหนดของ
ส่ิงทีเ่หนือธรรมชาติโดยเกิดการแบ�งชนช้ันระหว�าง “คนมบุีญ” กบั “คนมกีรรม”  
ซ่ึงส�งผลให�คนท่ีเกิดในชาติตระกลูทีค่นยอมรบันบัถอืกลายเป�นคนทีม่สิีทธพิิเศษ
ในสังคมและได�รบัการให�เกียรติท่ีแตกต�างซึง่ทาํให�หลายครัง้นํามาซึง่ความรู�สึก
ของความไม�ยุตธิรรมและความไม�เสมอภาคในการเลอืกปฏบัิตขิองคนในสังคม
ท่ีละเมิดกฎเกณฑ�ของสิทธิเสรีภาพ  ตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

การใหคุณคาแกคนที่ระดับการศึกษา
ความเกงกาจสามารถ

การศึกษายกระดับคนให�เล่ือนบันไดในสังคมได�เสมอในสังคมไทยเราจะ
ให�เกียรติคนทีม่คีวามรู�เพราะคนท่ีมคีวามรู�มสัีดส�วนน�อยในสังคม  อันเกิดจาก
โอกาสทางการศึกษาท่ีไม�เท�าเทียมกัน  ในสังคมไทยและคนเหล�านี้มักเข�าไป
ทําหน�าท่ีอันสําคัญในประเทศหลายคนได�กลายเป�น “ผู�นํา” ในสังคม   จึงเกิด
การยอมรับนับถอืและการให�เกียรติโดยทีไ่ม�ได�พิจารณาว�าคนทีม่ีการศึกษาน้ัน
ใช�ความรู�ท่ีได�จากการศึกษาเพื่อกอบโกยประโยชน�สําหรับตนอย�างเห็นแก�ตัว
หรือไม� หรือเขาใช�ความสามารถทีต่นมีอยู�เพ่ือจรรโลงสังคมหรอืใช�ไปอย�างเหน็
แก�ตัว ในทางตรงกันข�ามคนส�วนใหญ�ในสังคมท่ีไม�มีการศึกษา เช�น คนพิการ 
หรือคนไม�มีความสามารถก็จะรู�สึกว�าตนเองไม�มีคุณค�า เพราะมักจะได�รบัการ
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ดูถูกดูแคลนและได�รับการเอาเปรียบเพราะการขาดความรู�และไม�ได�รับการ
ยอมรับจากสังคม  

การใหคุณคาแกคนที่รูปรางหนาตา

ค�านิยมของสังคมท่ีให�คุณค�าแก�ความงาม  สะท�อนออกผ�านทางคําพูด
และการกระทําของคนในสังคม  เช�น  การยกย�อง  “นางงาม”  ให�เป�นผู�มี
เกียรต ิ สังคมท่ีนิยมชมชอบและชมเชยคนท่ีรูปร�างหน�าตาย�อมเป�นเหตุให�คน
ท่ีมีลักษณะตรงกันข�ามกลายเป�นคนท่ีมีปมด�วย  เช�น  คนอ�วน  คนพิการ  คน
พูดติดอ�าง คนฟ�นหลอ  คนเตี้ย  คนตัวดํา  คนศีรษะล�าน  คนด้ังจมูกหัก  
คนผมฟู คนหน�าเห่ียวย�น  เป�นต�น  ในสังคมบางแห�งอย�างเช�นสังคมไทย   จึง
เกิดการขาย  “ปมด�อย”  เพ่ือสร�างความสนุกสนานให�กับผู�อ่ืน  อันเป�นจุดขาย
หลักของบรรดาคณะตลกโดยท่ัวไป  คณะตลกท่ีมีจุดขายลักษณะนี้มากๆ  ก็
จะสามารถสร�างรายได�จํานวนมากให�กับตนเองได�เพราะผู�ชมจะให�ความนิยม
มาก  ซ่ึงสะท�อนให�เห็นค�านิยมอย�างหนึ่งก็คือ  ค�านิยมชอบเยาะเย�ยคนท่ีแตก
ต�างจากตนเอง  โดยเฉพาะคนท่ีดูภายนอกเหมือนตํ่าต�อยกว�า  เกิดความรู�สึก
ว�าเขาเป�นตวัตลก  มขุตลกจํานวนมากจึงเกดิจากการได�กระแทกกระทัน้ความ
ขาดตกบกพร�องของรูปร�างหน�าตาของคนอ่ืน

การแบ�งชนช้ันในสังคมบนพ้ืนฐานสิ่งภายนอกยังมีอีกหลายรูปแบบที่เรา
สามารถสัมผัสได�ในชีวิตประจําวัน  และหลายครั้งเราเองก็อาจเป�นคนหนึ่งท่ี
ทําให�เกิดการแบ�งชนชั้นอย�างไม�เหมาะสม  เช�น  การแสดงออกซ่ึงการดูถูก
เพื่อนฝูงที่ใช�สินค�าไม�มีย่ีห�อโด�งดัง  การล�อเลียนปมด�วยของคนบางคนอย�าง
สนุกสนาน  เป�นต�น  
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การแบ�งชนช้ันเช�นน้ีจะนํามาซึ่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพของความเป�น
มนุษย�ตามหลักสิทธิมนุษยชน  เพราะขาดมาตรฐานการวัดคุณค�าความเป�น
คนอย�างเหมาะสม  ขาดความตระหนักว�าคนทุกคนไม�ว�าจะเกิดในสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมเช�นใด  เขาสมควรได�รับการให�เกียรต ิ ยกย�อง  และการ
เห็นคุณค�าเช�นเดียวกับส่ิงท่ีอยู�ภายนอกและไม�น�าจะนํามาซึ่งการดูถูกเหยียด
หยามหรือการใช�อํานาจอย�างไม�เหมาะสม  การเกลียดชังและการกดขี่ข�มเหง
กันอย�างไม�สมควรซึ่งจะกลายเป�นป�ญหาความไม�เท�าเทียมกันในสังคมอันเกิด
ขึ้นเนื่องจากการให�คุณค�าในส่ิงท่ีไม�ถูกต�องนั่นเอง 



8

สังคมนาอยู

สังคมควรแบงชนชัน้ที่ความดีงาม 
ดวยการยกระดับคุณคา “ความดี”

เราปฏิเสธเรื่องการแบ�งชนชั้นไม�ได�  แต�เราสามารถสร�าง  “คุณค�านิยม”  
(คุณค�า + ค�านิยม)  ให�กับคนในสังคมให�สามารถแบ�งชนชั้นอย�างถูกต�องได�  
โดยการยดึมัน่สงูสดุในหลกัแหล�งสทิธมินษุยชนร�วมกบัการผลกัดนัให�สังคมเต็ม
ไปด�วยความสงบสุขและการใช�ชีวิตอย�างสันติระหว�างกัน  และส่ิงท่ีสังคมควร
จะใช�เป�นตวัวดัคณุค�าของคนและใช�ในการจัดลาํดบัชนช้ันในสังคมก็คอื  “ความ
ดีงาม” ความดีงามน้ันเป�นคุณค�าภายในจิตใจและเป�นพ้ืนฐานของคุณธรรม
จรยิธรรมท่ีจะช�วยให�คนในสังคมอยู�ร�วมกนั “ฉันท�พ่ีน�อง” ความดงีามนัน้ทําให�
คนไม�ทําลายกัน  ความดีงามทําให�คนรํ่ารวยสามารถให�เกียรติคนยากจนได�  
ทําให�คนท่ีมกีารศกึษามคีวามรู�ความสามารถยอมรบัข�อเสนอแนะของคนทีไ่ม�มี
การศึกษาได�   ความดีงามนํามาซ่ึงความเอ้ืออาทรระหว�างกัน  ลดความแบ�ง
แยกในความแตกต�างระหว�างรูปร�างหน�าตา  ฐานะ  เชื้อชาต ิ ศาสนา  หรือ  
ความแตกต�างใดๆ  ก็ตาม  

ที่สําคัญที่สุด  ความดีงามเป�นส่ิงที่ทุกๆ คนมีสิทธิเท�าเทียมกันที่
จะเลือกเป�นไม�ว�าเขาจะเกิดมาในชาติตระกูลใด  ฐานะทางเศรษฐกิจใด  

มีโอกาสเรียนหนังสือมากหรือไม�หรือแม�แต�พิการหรือร�างกายปกติ  
เป�นการเป�ดโอกาสให�ทุกคนสามารถท่ีจะเป�นท่ียอมรับได�  สามารถได�
รับเกียรติได�เช�นคนอื่น



9

สังคมไทยตองมีชนชัๅน .... ที่วัดดวยความดีงาม 1

ดังนั้นเราจึงควรสนับสนุนให�เกิดการแบ�งชนชั้นกันท่ีความดีงาม  โดยให�
เกยีรตผูิ�ท่ีกระทาํดไีว�สูง  ผ�านการสร�างแรงจงูใจและให�รางวลัผู�ท่ีกระทาํด ี และ
พยายาม  “เป�ดโอกาส” หรอืช�วยเหลอืผู�ท่ียังไม�ได�เป�นคนดีในสังคมให�มโีอกาส
อยู�ในชนช้ันสูงเพราะความดีงาม  โดยพัฒนาจุดตระหนักของคนในสังคมใน
เรื่องต�อไปนี ้ อาทิ

ตระหนกัวาทุกคนตางมีเอกลักษณและคุณคาในตัวเอง

หากเราทุกคนในสังคมตระหนักว�า  มนุษย�ไม�ได�ประกอบข้ึนเพียงแต�
ร�างกาย  แต�ประกอบด�วยความคิด  จิตใจ  อารมณ�  ความรู�สึก  บุคลิกภาพ  
และศักยภาพที่ซ�อนอยู�  ซ่ึงมีความแตกต�างกันและสามารถเรียกได�ว�าเป�น  
“เอกลักษณ�ของความเป�นมนุษย�”  เอกลักษณ�นี้เองทําให�มนุษย�มี  “ค�า”  ท้ัง
ในสายตาของเขาเอง  และในสายตาของผู�อ่ืน  ดังนั้นไม�ว�าเขาจะเป�นเช�นไร   
เขาย�อมได�รบัการปกป�องและคุ�มครองสิทธเิสรีภาพ  และหากทกุๆ คนตระหนัก
ในคุณค�าของกันและกัน  ก็จะนํามาซ่ึงการให�เกียรติระหว�างกัน  การเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของผู�อ่ืนและเกิดการยอมรับผู�อ่ืนในสภาพท่ีเขาเป�น  ซ่ึงเป�น
เหตุทําให�คนท่ีคิดว�าตนเองอยู�ในชนชั้นท่ีด�วยกว�านั้นเห็น  “คุณค�า”  ท่ีมีอยู�ใน
ตนเองมากขึ้น  เกิดความภาคภูมิใจในการดํารงชีวิตในสังคมรวมท้ังเกิดกําลัง
ใจในการใช�ศักยภาพความรู�ความสามารถท่ีตนมีได�อย�างเต็มท่ี
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ตระหนกัวาลักษณะชีวิตที่ดีงามสมควรไดรับการยกยอง
มากกวาองคประกอบภายนอก

เป�นเร่ืองจริงที่ว�า การมอบอํานาจให�กับคนเก�งกาจสามารถแต�ขาด
คุณลักษณะชีวิตที่ดีงาม เท�ากับการยอมสละสิทธิของตนและตกอยู �ใต�
พันธนาการแห�งอาํนาจความเลวร�าย   ดังน้ันการประเมนิคุณค�าว�าคนใดสมควร
ได�รบัเกยีรต ิ ความเคารพนับถือและการยกย�องจากสงัคมน้ัน  ควรมุ�งประเด็น
ท่ีความดีงามท่ีเขาได�กระทําจากลักษณะชีวิตท่ีดีงามเป�นสําคัญ  เช�น  คนท่ีมี
ความรู�ความสามารถแต�ชอบใช�ความรู�นัน้ข�มผู�อ่ืน  ดูถกูคนทีรู่�น�อยกว�า  พูดจา
ก�าวร�าวไม�ให�เกียรติผู�อ่ืน บุคคลน้ีก็ไม�สมควรได�รับการพิจารณาให�ขึ้นดํารง
ตาํแหน�งเป�นหัวหน�าหรอืผู�นาํคน  เพราะเขาจะวางอํานาจแก�คนทีอ่ยู�ภายใต�จน
กระท่ังสร�างความขัดแย�งระหว�างกัน  นํามาซ่ึงผลสุดท�ายคืองานท่ีไม�มีความ
ก�าวหน�า เป�นต�น ลักษณะชวีติทีดี่งามจงึควรเป�นองค�ประกอบสาํคญัทีใ่ช�ในการ
แบ�งประเภทคนในการคัดเลือกคนที่จะเข�ามาดํารงตําแหน�งต�างๆ ในสังคม
อย�างเหมาสม ตระหนักว�าการแบ�งชนช้ันท่ีความดีงามช�วยจรรโลงสังคม
มากกว�าทาํร�ายสงัคม สังคมไทยควรมีการพัฒนาการให�เกียรตแิละการให�รางวัล
คนบนพื้นฐานของความดีท่ีเขาได�กระทําลงไปมากกว�าการมุ�งที่จะจับผิด คิด
ร�าย หรือดูถกูเหยียดหยามระหว�างกัน  คนในสังคมควรลบค�านยิมของการเป�น  
“สังคมท่ีคนดที�อแท�”  ให�กลายเป�นสงัคมท่ีคนดีจํานวนมหาศาลสามารถกระทาํ
ความดีได�ภายในขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของตน สังคมต�อง
สนับสนนุด�วยการเช่ือในส�วนดขีองเขามากกว�าการระแวงสงสยัหรอือจิฉารษิยา
เกรงว�าคนที่กระทําดีกว�าน้ันจะแย�งส่ิงท่ีตนมีไป แต�ควรมองท่ีประโยชน�สูงสุด
ของสังคมเพราะคนท่ีมีจิตใจดีงาม มีการประพฤติท่ีดี ย�อมสร�างสิ่งท่ีดีได�
มากกว�า โดยไม�ขึ้นอยู�กับทรัพย�สิน การศึกษา ฐานะ หรือคุณค�าภายนอกใดๆ  

ท้ังส้ิน 
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ในท่ีสุดคนในสังคมจะพบว�าการแบ�งชนช้ันท่ีความดีงามน้ันจะช�วยให�
สังคมเจริญรุดหน�าเพราะคนในสังคมจะเห็นแบบอย�างแห�งการกระทําดีของ
คนในสังคมจํานวนมาก และเหน็คุณค�าความดเีพียงพอทีจ่ะ “เลียนแบบ”  และ
เป�นการลดการเลียนแบบในคุณค�าภายนอก  ไม�ว�าจะเป�นการมุ�งแสวงหา
ทรัพย�สินเงินทอง  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  รูปร�างหน�าตา  และหากเราลดระดับ
การให�  “คุณค�า”  ของการจัดอันดับคนบนพ้ืนฐาน  “ภายนอก”  และมุ�งเน�น
การจัดอันดับคนบนพ้ืนฐานของ  “ความดีงาม”  มากกว�า   ก็เท�ากับว�าเรา
กําลังเป�ดประตูให�คนในสังคมได�ก�าวเข�าสู�ชนช้ันใหม�ในทุกๆ  สถานภาพ  
ตําแหน�ง  ฐานะ  การศึกษา  อย�างสง�างาม  และช�วยจรรโลงสังคมให�ดําเนิน
ไปในแนวทางท่ีถูกต�องชอบธรรมได�ในท่ีสุด

ตีพิมพลงในหนังสือพิมพมติชน
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
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เมื่อเร็วๆ นี้ผมได�รับเชิญเข�าร�วมเสวนา  “มุมกาแฟ”  ท่ีร�านนายอินทร�  
ท�าพระจันทร�  เพ่ือเป�ดตัวหนังสือของผมเรื่อง  “กระแสวิพากษ� : บทเรียนเพ่ือ
สังคมไทย”  และมีโอกาสได�สนทนา  ถาม - ตอบกับผู�ท่ีเข�าร�วมฟ�งการเสวนา  
นกัศกึษาคนหน่ึงได�ถามผมว�า “อาจารย�มแีนวคิดทีอ่ยากเหน็สงัคมดีขึน้มากมาย  
ผมอยากทราบว�าแนวคิดของอาจารย�เหล�าน้ีจะสามารถทําจาก “นามธรรม”  
ไปสู� “รปูธรรม”  หรอืภาคปฏบัิตไิด�อย�างไร  และคดิว�าความคดิของคนๆ หน่ึง
เพียงพอไหมท่ีจะสร�างเป�นรูปธรรมให�เกิดขึ้นได�”  

คําถามดังกล�าวเป�นคําถามที่ดีมากและทําให�ผมฉุกคิดถึงแนวคิด  
“นามธรรม - รปูธรรม”  ซ่ึงผมได�กล�าวไว�แล�วในการบรรยายตามท่ีต�างๆ  หลาย
แห�ง  และคิดว�าน�าจะเป�นประโยชน�มากยิ่งข้ึนหากจะบันทึกไว�ในรูปของ
บทความเพ่ือเผยเป�นประเด็นให�วิพากษ�ร�วมกันในสังคมไทย  เพราะความเป�น
นามธรรมและรูปธรรมท่ีเช่ือมโยงสอดคล�องกันจะเป�นเหตุให�สังคมพัฒนา
ก�าวหน�าไปอย�างไม�หลงทิศทาง
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“นามธรรม” นํารองความคิดสู
“รูปธรรม”  ที่พึงประสงค

ผมมีความคิดเห็นว�า  ไม�ว�าเราจะดําเนินการส่ิงใด  ไม�ว�าเรื่องเล็กหรือ
เรื่องใหญ�  เราจะต�องเริ่มต�นท่ี “นามธรรม”  ก�อน นามธรรมเป�นกระบวนทัศน�
แนวคิด  (thinking paradigm)  ท่ีกําหนดเป�นกรอบความคิด  (conceptual 
framework) หรือกรอบอุดมการณ�  (ideological  framework)  เกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง  นามธรรมท่ีดีมีลักษณะ “เสถียรทางความคิด” เป�นแนวความคิด
ท่ีชดัเจนและเป�นจริงทุกยุคสมัย  ไม�แปรเปลีย่นตามกาลเวลา  เม่ือมีนามธรรม
เป�นกรอบชัดแล�วก็ต�องดําเนินการสร�าง “รูปธรรม” ท่ีสอดรับให�เกิดขึ้นตามมา
ด�วย  โดยรูปธรรมท่ีเกดิขึน้ต�องสอดคล�องในทิศทางเดยีวกับนามธรรม จึงบรรลุ
สัมฤทธิผลตามความปรารถนา  และรูปธรรมท่ีสร�างขึ้นต�องประยุกต�ให�เหมาะ
กับสภาวะ  เวลา  โอกาส  สถานการณ�และยุคสมัย  (time and space)  รูป
ธรรมในแต�ละยุคจึงไม�เหมือนกัน  รูปธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับป�จจุบันกาลเมื่อ
เวลาผ�านไป  30  ป�  อาจจะไม�เหมาะสมอีกต�อไป  หรือรูปธรรมของเมื่อ  50  
ป�  ก�อนย�อมไม�เหมาะสมท่ีจะนํามาใช�ในป�จจุบันเช�นกัน 

นอกจากน้ี ความสอดคล�องระหว�างนามธรรมกับรูปธรรมเป�นเร่ืองที่
จําเป�นย่ิง  เพราะหากเราเริ่มต�นท่ีรูปธรรมโดยปราศจากนามธรรม  จะทําให�
ส่ิงทีเ่กดิขึน้นัน้ “ไร�ราก” ไร�ทิศทางและสะเปะสะปะ  เพราะไม�มตีวับงัคบันาํร�อง
เป�นแกนในการนําไปข�างหน�า  และรูปธรรมท่ีเกิดขึ้นโดยปราศจากนามธรรม
แม�จะเกดิจากความหวงัดแีต�กอ็าจจะส�งผลร�ายและนาํไปสู�การหลงทศิได�ในท่ีสุด  
ขณะเดียวกันในทางตรงกันข�าม  นามธรรมทีข่าดรปูธรรมก็เปรีบเหมอืน  “การ
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สร�างวมิานในอากาศ”  ท่ีลอยค�างอยู�บนฟ�า  ไม�สามารถนาํมาใช�ในภาคปฏบัิติ
จริงได�  ยกตัวอย�างเช�น การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ทวีปยุโรป   เร่ิมต�นด�วยแนวคิดเชิงนามธรรมของนักปรัชญาหลายท�านนานนับ
พันป�  นับตั้งแต�สมัยกรีกโบราณ  โสเครติส  เพลโต  อริสโตเติ้ล   มีการปู
พ้ืนฐานความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมนุษย�   และระบอบการปกครองที่
เหมาะสม แนวคดิดังกล�าวได�รบัการเผยแพร�และสบืต�อยอดทางนามธรรมผ�าน
นักปรัชญาหลายท�าน  อาทิ  โทมัส  ฮอบบ�,  จอห�น  ล็อค  ฯลฯ  มีการเขียน
หนังสือเผยแพร�แนวคิดสู�ประชาชนอย�างกว�างขวาง  พร�อม ๆ กับแนวคิดนี้ได�
รบัการถูกนํามาใช�จริง  (รปูธรรม)  ในการปกครองอย�างสอดคล�องกบันามธรรม  
และตลอดระยะเวลาก็จะมีพัฒนาการผ�านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  
(socialization)  มีนักคิดพัฒนาต�อยอดแนวคิดเดิม  มีการเผยแพร�แนวคิดสู�
ประชาชน  และการพลวัตระบบให�สอดคล�องกับบริบทอย�างต�อเนื่อง  ทําให�
ประชาชนดําเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตยได�อย�างสอดคล�อง  ในทางตรงกันข�าม
เราไม�สามารถให�คนเพียงบางคนเป�นผู�ผลักดันสังคมสู�ความเป�นรูปธรรมได�ทันที
ทันใด  เพราะเป�นเหมือนการชิงสุกก�อนห�าม  และเป�นการสร�างรูปธรรมโดยท่ี
ผู�ปฏิบัติขาดโครงสร�างความคิดเชิงนามธรรม  ทําให�คนท่ีรับนั้นไม�เข�าใจ  ไม�
ยอมรับ  และไม�ปฏิบัติตามแนวคิดเหล�าน้ัน  ยกตัวอย�างเช�น  การปฏิวัติ
คอมมิวนิสต�ในจีนสมัยเมาเซตุง  หรือใน
สหภาพโซเวียตสมัยเลนิน  ท้ังสองได�รับเอา
ความคิดเชิงนามธรรมของ  “มาร�กซิส”  ไป
ปรับในเชิงรูปธรรมในประเทศ  แต�ผู �นํา
ประเทศกลับนําไปใช�อย�างไม�สอดคล�องใน
บางด�านกับนามธรรม   และนําไปใช�ใน
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ลักษณะบังคับพฤตกิรรมคนในสังคมเพราะไม�ใช�ประชาชนท้ังหมดเหน็ชอบด�วย
ในเชิงความคิดอย�างสมบูรณ�แบบ  แต�ยอมจํานนเพราะอํานาจและเงื่อนไขข�อ
แลกเปล่ียนด�วยผลประโยชน�บางประการ  เช�น  รวมกลุ�มกันบนพ้ืนฐานความ
ยากจน  ความเคียดแค�น  และความเกลียดชังชนชั้นอภิสิทธิ์ท่ีมีร�วมกัน  จึง
ยอมรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือหวังผลประโยชน�เฉพาะหน�า  โดยปราศจากการ
ยอมรับในนามธรรมก�อน  จึงเป�นเหตุทําให�รูปธรรมนั้นได�ผลเพียงชั่วคราว  ไม�
สามารถอยู�ได�อย�างย่ังยืน ในท่ีสุด  70  ป�ต�อมา ระบอบคอมมิวนิสต�จึงถึงการ
ล�มสลาย  

ในสังคมไทยก็เช�นกันเรามีรูปธรรมท่ี  “ไร�ราก”  นามธรรมมาโดยตลอด  
เพราะนับแต�อดีตรัฐไทยใช�อํานาจผ�าน  “ศูนย�กลางอภิสิทธ์ิ”  ในระบอบ 
อมาตยาธิปไตย  (Bureaucratic polity) โดยชนชั้นขุนนางข�าราชการ  กลุ�ม
เทคโนแครท  ข�าราชการพลเรือน  ข�าราชการทหาร  และข�าราชการอ่ืนๆ  มา
โดยตลอด  กลุ�มคนเหล�านี้ไม�เห็นความสําคัญของการวางรากฐานนามธรรม
ให�กบัคนในสังคม  เพราะคาํสัง่ทกุอย�างมาจากชนช้ันปกครองเพ่ือให�ชนช้ันถกู
ปกครองปฏิบัติตามอย�างไม�จําเป�นต�องเข�าใจรากฐานความคิด  จึงกลาย
เป�นการปฏิบัติแบบ  “ไร�ราก”  คือขาดความเข�าใจ  และไม�สามารถปฏิบัติได�
จริงแม�ผู�กระทําอาจมคีวามต้ังใจดี  ไม�ว�าจะเป�น การเมือง  การพฒันาเศรษฐกิจ  
สังคม  การศึกษา  และในทุกๆ เรื่อง  ประชาชนมีส�วนร�วมเชิงนามธรรมแทบ
จะเรียกว�าเป�น  “ศูนย�”  หรือน�อยมากจนเกิดป�ญหามากมายอันมาจากการมี
เพยีง  “รปูธรรม” หลากหลายอย�างทีข่าดความสอดคล�องกนันัน่เอง ยกตวัอย�าง
เช�น นบัตั้งแต�เปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย�สู�
ระบอบประชาธิปไตย ทําให�แนวคิด (นามธรรม) ทางการเมืองไม�ได�เข�าสู�
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กระบวนการขัดเกลาทางสังคม   ด�วยเหตุนี้ส่ิงท่ีปฏิบัติกลายเป�นรูปธรรมท่ีไร�
รากนามธรรมท่ีประชาชนเข�าใจ  เห็นด�วย  และยอมรับ  จวบจนป�จจุบันแม�
รัฐไทย  จะสามารถประกาศใช�รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  พ.ศ.  2540  แต�
ก็ยังมีเช้ือของการสร�างรูปธรรมอย�างไร�ทิศและขาดความสอดคล�องกับ
นามธรรมโดยกลุ�มคนช้ันหัวแถวในสังคมสู�ระดับมวลชน  นอกจากนี้ยัง
ปราศจากการ  “จุดพลุทางความคิด”  ให�คนท้ังประเทศเกิด  “ฉันทานุมัติ”  
เป�นกระแสเรียกร�องกลับข้ึนมาสู�รัฐ  จึงทําให�ยังไม�สามารถยืนยันได�ว�า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนส�วนใหญ�ในประเทศจะมีความเข�าใจและ
สามารถปฏิบัติในเชิงรูปธรรมได�อย�างไม�ขัดแย�งกับกรอบความคิดเชิง
นามธรรมท่ียึดถือ    
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สังคมไทยตองสราง “นามธรรม”  
เพื่อ “รูปธรรม” ประชาประสงค

ในทุกวิถีการดําเนินชีวิตท้ังระดับ  “ป�จเจกชน”  จนถึงระดับ  “มหภาค”  
สังคมไทยจําเป�นต�องมีรากฐานนามธรรมเป�นกรอบความคิดที่เด�นชัดในทุกๆ 

เรื่อง  ตั้งแต�เรื่องเล็กน�อยจนถึงเรื่องใหญ�ระดับประเทศ  โดยกระบวนการก�อ
เกิดนามธรรมจนนําไปสู�รูปธรรมท่ีสอดคล�องกัน 3 ขั้นตอน  อันได�แก�

การหวานเมล็ดพันทางความคิด

จุดเริม่ต�นทีเ่กดิจากนามธรรมจะสามารถแปรเป�นรูปธรรมทีส่อดประสาน
กันอย�างดีนั้น  จําเป�นต�องเกิดจากการหว�านเมล็ดพันธุ� ทางความคิด  หรือ
การถ�ายทอดอุดมการณ�กรอบความคิดเบ้ืองต�น  เพ่ือให�เกิดการแพร�กระจ�าย
ทางแนวคิดอย�างกว�างขวางในระดับมวลชน  ทําให�คนในสังคมเกดิความเข�าใจ
และเกิดการยอมรับร�วมกัน  จนกระท้ังเกิด  “การสุกงอมทางความคิด”  ของ
คนในสังคมเสียก�อน  จากนั้นจึงตามด�วยการนํานามธรรมนั้นไปสู�รูปธรรม  2  
ระดับ  ระดับป�จเจกชน  และ  ระดับมหาภาค  ท่ีเกิดขึ้น   จากความเข�าใจ  
การยอมรับ  และความเชื่อมั่นในนามธรรมจนแสดงออกเป�นพฤติกรรม  

ผมได�นําเสนอแนวคิดเชิงนามธรรมในเร่ืองต�างๆ  ไว�มากมาย  ซ่ึงเป�นก
รอบความคิดของผมเพ่ือการดําเนินชีวิต  ท้ังเรื่องเล็กในระดับการดําเนินชีวิต
ส�วนตัว  จนถึงเร่ืองใหญ�ในระดับการพัฒนาประเทศ  ผมจงึเต็มใจขอทาํหน�าที่
ในฐานะนกัวิชาการท่ีเผยแพร�แนวคิดและหว�านความคดิเพือ่แสวงหาเพือ่นร�วม
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ความคิดและสร�างข�อ  “ถกเถียง”  ทางนามธรรม  เพ่ือว�าหากเป�นความคิดท่ี
เป�นประโยชน�ต�อส�วนรวม  ผมก็จะมคีวามสุขย่ิงท่ีมพัีนธมิตรทีเ่ห็นพ�องต�องกนั
เพ่ิมข้ึนๆ  และหากสอดคล�องกับความต�องการและประโยชน�สุขของประชาชน
ส�วนใหญ�  นามธรรมน้ีก็จะไปสร�างกรอบความคิดในจิตสํานึกของมวลชน
เจ�าของประเทศและด�วยความเข�าใจจริงก็จะส�งผลเป�นความปรารถนาในการ
ผลักนามธรรมนั้นสู�รูปธรรมของสังคมในท่ีสุด  

การบมเพราะเพือ่ใหเกิดการสุกงอมทางนามธรรม

การประยุกต�นามธรรมในชีวิตขึ้นอยู�กับการท่ีคนๆ นั้น  “เชื่อมั่นในหลัก
การอย�างหมดจิตหมดใจ”  โดยเริ่มต�นจากการรับความคิด  (thinking)  ท่ีดี
และอยากให�เกิดข้ึน  และเชือ่ม่ันในแนวคิดน้ันเร่ือยไป จนเกดิการบ�มเพาะทาง
ความคิดและการปรับกระบวนทัศน�ภายในแต�ละป�จเจก  ซ่ึงสําหรับสังคมไทย  
ผมคดิว�าสังคมไทยควรได�รบัการให�โอกาสในการ “บ�มเพาะทางความคดิ”   ให�
คนในสังคมเห็นจุดดี  จุดด�อย  ในสังคมของตนเอง  เช�น  ผมมักจะชี้ให�สังคม
เห็นอยู�เสมอว�า  สังคมไทยเป�นสังคมท่ีให�คุณค�าความดีงาม  และการเรียนรู�
น�อยกว�าคุณค�าของเงินทอง  ชื่อเสียง  ชาติตระกูล  ยศ  ตําแหน�ง  หรือเป�น
สังคมท่ี  “ยกย�องเปลือก”  ไม�  “ยกย�องแก�น”  และไม�เป�ดโอกาสให�คนดีคน
เก�งเข�าสู�ระบบอย�างเพียงพอ  ทําให�ประเทศขาดการพัฒนาทางความคดิความ
รู�  และความดีงามอย�างเพียงพอ
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หากเราต�องการให�สังคมพัฒนาเราต�อง  “ยอมรับ”  ในจุดอ�อนและจุด
แข็งและต�องวาดภาพสังคมไทยที่ “พึงประสงค�” ในอนาคตร�วมกัน ความ
ปรารถนาดังกล�าวกจ็ะค�อยๆ กลายเป�น “นามธรรม” หรอืกรอบความคดิภายใน
ใจของคนในสังคมจํานวนเพ่ิมขึ้น  และหากมีระยะเวลายาวนานพอท่ีจะทําให�
สังคมตระหนักถึงความสําคัญในจิตสํานึกจนกลายเป�นการสุกงอมทาง
นามธรรมโดยไม�จําเป�นต�อง  “ชิงสุกก�อนห�าม”  หรือกดแนวคิดเชิงบังคับจาก
บนลงล�างซ่ึงไม�ก�อประโยชน�สูงสุดในการนําสังคมสู�สังคมท่ีพึงประสงค�  

การแสดงออกซึ่ง  “รูปธรรม”  สอดคลอง  “นามธรรม”

นามธรรมจะเกิดข้ึนเป�นรูปธรรมไม�ได�หากปรากฏว�าในวถิกีารดาํเนินชีวติ
จริงไม�ได�  “ยึดมั่น”  “เชื่อถือ”  และ  “ยอมรับหลักการ”  ตามนามธรรมนั้น  
ดังนั้นเมื่อเกิดการสุกงอมเชิงนามธรรมในความคิดของคนๆ หนึ่ง  ในท่ีสุดก็
ย�อมกลายเป�นรูปธรรมท่ีแสดงออกในภาคปฏิบัติดังเช�นปกติวิสัยของชีวิต  ท้ัง
ในระดับป�จเจกชน  เช�นเดียวกันมหาตมะคานธีท่ีเชื่อในเรื่องหลักการอหิงสา  
แม�ว�าถูกกดดันเช�นไร  ก็ยังยืนหยัดในหลักการท่ีตนเชื่ออย�างมั่นคงโดยตลอด  
สะท�อนให�เห็นถึงความเชื่อมั่นในหลักการว�าเป�นความจริงเป�นเหตุให�คนๆ นั้น
ประพฤติตามนามธรรมนั้นได�ในชีวิตทุกๆ  ขณะโดยไม�ต�องใช�ความพยายาม
ฝ�นความรู�สึก

นามธรรมจะเป�นรูปธรรมโดยออกมาจากความเป�นคนๆ นั้น  (being)  
แม�เป�นเรื่องเล็กๆ  น�อยๆ  เช�น  ถ�าเราเชื่อมั่นในเรื่องคุณความดีของความ
ซ่ือสัตย�  เราก็สามารถยืนหยัดเพ่ือความซ่ือสัตย�ท่ีแสดงออกมาภายนอกแม�คน
อ่ืนในสังคมอาจจะไม�เห็นด�วยหรือเกิดการต�อต�าน  หรือหากนามธรรมสอนว�า
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สังคมจะสามารถดํารงอยู�ได�อย�างย่ังยืนเม่ือเรามีความสามารถในการให�อภัย  
และนามธรรมนี้เราเห็นด�วยและเชื่อตามนั้นอย�างแท�จริง  รูปธรรมก็จะเกิดใน
ชีวิตสะท�อนให�เห็นเมื่อมีคนทําให�เราโกรธ  ทําร�ายเรา  ขโมยของท่ีเรารักไป  
แต�การตอบสนองของเรากลับเป�นการให�อภัยแทนความเคียดแค�นหรือการให�
ร�ายทําลายตอบแทน  เป�นต�น  รูปธรรมจะเกิดขึ้นในทุกๆ วันท่ีเราต�องเผชิญ
พฤติกรรมของเขาจึงสะท�อนออกมาว�าเขายอมรับเร่ืองคุณค�าของการให�อภัย
อย�างแท�จริง

นอกจากนี้นามธรรมต�องนําสู�รูปธรรมในระดับมหภาคด�วย  ไม�ว�าจะ
เป�นการศึกษา  การเมือง  ระบบราชการ  หรืออ่ืนๆ  ท่ีต�องสอดคล�องกับ
ความปรารถนาของคนในสังคมเพ่ือให�สามารถปฏบัิติได�จริงและเกดิประโยชน�
สูงสุด  เราจึงไม�ควรเพียงแต�รบัรูปธรรมหรือสูตรสําเร็จการพัฒนาด�านต�างๆ  

ท่ีประสบความสําเร็จในต�างประเทศอย�างขาดการประยุกต�ให�เหมาะสมกับ
สังคมของเรา  อย�างสอดคล�องกับนามธรรมท่ีเรายอมรับร�วมกัน  แต�สามารถ
สร�างความปรารถนาร�วมให�เกิดขึ้นในคนท้ังชาติจนสามารถประยุกต�ให�เข�ากับ
บริบท และสภาพสงัคมท่ีเป�นอยู�  ด�วยเหตุนี้เราจึงจําเป�นต�องรู�จักสังคมไทยทัง้
จุดเด�น  จุดด�อย  ข�อจํากัด  และโอกาสของสังคมไทยเพราะถ�าเราไม�รู�จัก
สังคมของเราอย�างแท�จริง  เราก็จะไม�สามารถสร�างรูปธรรมในเชิงมหภาคที่
สอดคล�องได�  และที่สําคัญเราต�องรู�จักตัวเราอย�างสัตย�ซ่ือและเคารพความ
ต�องการของสงัคมอย�างจริงใจ  เพือ่ให�รปูธรรมระดบัมหภาคสอคล�องกับความ
ประสงค�ของประชาชนท้ังประเทศด�วย  
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แนวคิดนามธรรม - รูปธรรมท่ีผมกล�าวมาในหลายป�นี้  ผมขออนุญาต
เป�ดประเด็นไว�ในท่ีนี้  เพราะเห็นว�าสังคมไทยยังขาดการ  “นําร�อง”  ความ
คิดด�วยนามธรรมอย�างเพียงพอและอย�างเข�าใจความสําคัญ  แต�กลับมุ�งเป�น
เพียงนกัปฏบัิตนิยิมทีห่วงัผลประโยชน�ระยะสัน้ เห็นแก�ผลประโยชน�เฉพาะหน�า  
โดยขาดวสัิยทศัน�และการสร�างความปรารถนาร�วมของคนในชาติท่ีเป�นแรงผลัก
ไปสู�สังคมท่ีพึงประสงค�ร�วมกันในอนาคต

ตีพิมพในหนังสือพิมพวัฏจักรรายวัน
วันพุธที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2541
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“ผมเช่ือว�าในระยะสองสามพนัป�ทีผ่�านมา  เรายังไม�ได�สร�างความ
เจริญอย�างแท�จริงใดๆ  ขึ้นมาเลยในปริมณฑลเหล�านี ้ ความขัดแย�ง
ระหว�างชาติที่เกิดขึ้นอย�างถ่ียิบยังคงลงเอยด�วยอํานาจโหดทุกครั้ง  

นั่นคือสงคราม……”  

อัลเบิร�ต  ไอน�สไตน�

องค�การสหประชาชาติ  (ยูเอน็)  มวีตัถปุระสงค�รกัษาสนัตภิาพและความ
มั่นคงของโลก   พัฒนาสัมพันธไมตรีระหว�างประเทศสมาชิก  ผลักดันความ
ร�วมมือเพ่ือแก�ป�ญหาเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และมนุษยธรรม  ส�งเสริม
สิทธมินุษยชนและเสรภีาพข้ันพ้ืนฐาน โดยมสีมาชกิในป�จจุบันรวม 185  ประเทศ
ท่ัวโลก  แต�ภาพแห�งความล�มเหลวในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพประเทศ
หลากหลายทั่วโลกนับต้ังแต�การก�อต้ังเมื่อ 52 ป�ท่ีผ�านมา  ส�งผลให�คําว�า  
“สันติภาพ” ยังคงไม�สามารถถือกําเนิดขึ้นได�จริงในตํานานแห�งมนุษยชาตินี ้ 
ดังคํากล�าวของ อัลเบิร�ต  ไอน�สไตน�  ซ่ึงกล�าวไว�ตั้งแต�หลังสงครามโลกครั้งท่ี
สอง  (ราวป� ค.ศ. 1948)  
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จากประวัติศาสตร�การดํารงอยู�ของมนุษยชาติ เราพบว�าวงจรของการ
แสวงหา “สันตภิาพ” นัน้มกัจะเกดิขึน้ภายหลงัการสญูเสียคร้ังยิง่ใหญ�ของชีวติ
และทรพัย�สินท่ีไม�สามารถเรียกคนืมาได�จากภาวะสงคราม  หลงัภาวะสงคราม
จังมักเกิดการเซน็สัญญาสนัติภาพระหว�างกนั  แต�ทว�าในขณะเดียวกนัน้ันแต�ละ
ฝ�ายต�างก็ยังคงสะสมและพฒันาอาวธุยุทโธปกรณ�ไปด�วย  เพือ่เม่ือถงึเวลาแห�ง
ความขัดแย�ง  ท้ังสองฝ�ายจะสามารถมีอาวุธในการนํามาใช�เพ่ือรุกราน  หรือ
สามารถมอีาวุธนํามาใช�เพ่ือป�องกันตนเอง  และเม่ือสงครามยตุกิจ็ะกลับสู�วงจร
แห�งการเรียกร�องและแสวงหาสันติภาพอีกครั้งหนึ่ง  วนเวียนในลักษณะนี้ต�อ
ไปเรื่อยๆ  

การสู�รบยังคงมีอยู�ท่ัวไปในโลกนี ้ท�ามกลางการโหยหาสนัติภาพและความ
ปรารถนายุติสงคราม  สภาพของความขัดแย�งระหว�างประเทศชาติ  ระหว�าง
กลุ�มเชื้อชาต ิ ระหว�างกลุ�มอํานาจ  ระหว�างศาสนา  การละเมิดสิทธิมนุษย
ชนด�านต�างๆ  ยังคงยุติด�วยกําลังรุนแรงอย�างต�อเนื่อง  ท้ังๆ ท่ีสหประชาชาติ
พยายามใช�การเจรจาไกล�เกล่ีย  แต�มักจบลงด�วยการตกลงกันไม�ได�  เพราะ
ต�างฝ�ายต�างไม�ยอมรับข�อตกลงร�วมกันอย�างสันติวิธี  อันเนื่องจากข�อเสนอนั้น
ทําให�กลุ�มของตนต�องเสีย “ผลประโยชน�”  บางประการไป

ความขดัแย�งท่ีนาํไปสู�ความรนุแรงและการสญูเสียชวีติของผู�คนท่ีไร�ความ
ผิดและไม�เกีย่วข�องในช�วงท่ีผ�านมาไม�ได�ลดน�อยลง  สันติภาพในตะวนัออกกลาง
แม�จะมีความพยายามในการเจรจาหลายครั้งจนดูเหมือนจะใกล�ความเป�นจริง
แต�ทว�าก็ยังคงเป�นไปไม�ได�  ความล�มเหลวในบอสเนียและโซมาเลียเป�นฉาก
หน่ึงของความล�มเหลวแห�งการสร�างสนัติภาพ  ทางแถบเอเชยีและเอเชียตะวนั
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ออกเฉียงใต�ในช�วงท่ีผ�านมา  รฐับาลอนิโดนิเซียได�รบัการกล�าวหาจากองค�การ
นริโทษกรมสากลว�า  ใช�กาํลงัปราบปรามการเคล่ือนไหวเพือ่ประชาธปิไตยของ
ชาวติมอร�ตะวันออกรุนแรงท่ีสุดในรอบ  20  ป�  รัฐบาลพม�าละเมิดสิทธิมนุษย
ชนอย�างเลวร�ายทีสุ่ดนบัตัง้แต�ป�  พ.ศ. 2533  โดยมผูี�ประท�วงถูกจับกมุไปแล�วก
ว�า  2,000  คน  และประเทศจีนได�ส่ังประหารนักโทษอย�างน�อย  6,000  คนใน
รอบป�ท่ีผ�านมา  กรณีพิพาทระหว�างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ�มกบฏพยัคฆ�ทมิฬอี
แลมป�ทําให�ประชาชนเสียชีวิตไปถึง  5  หมื่นคน  หรือเหตุการณ�การแย�งชิง
อํานาจทางการเมืองระหว�างรัฐบาลกัมพูชาก็มีการใช�ความรุนแรงกระทบถึง
ประชาชนต�องอพยพล้ีภัยเข�าประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง 

ในขณะเดียวกัน  การสะสมอาวธุยังคงมีอยู�ในประเทศท่ีแสวงหาสนัติภาพ  
โดยอ�างว�าเพ่ือการ “ป�องกัน” มิใช�  “รุกราน”  และการซ�อมรบยังคงมีอยู�ท่ัวไป  
เช�น  สหรัฐกับเกาหลีใต�ท่ีเพ่ิงซ�อมรบร�วมกัน  พร�อมกันนั้นก็ใช�มาตรการควํ่า
บาทด�วยการตัดความช�วยเหลือให�กับประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ประเทศทีผู่�ปกครองกระทาํรนุแรง  ซ่ึงมใิช�วธิกีารทีช่อบธรรมในเชิงปฏิบัต ิ เช�น  
สหรัฐใช�มาตรการคว่ําบาตรต�อรัฐบาลคอมมิวนิสต�ของประเทศคิวบา หรือ
ประเทศเกาหลีเหนือก็ถูกป�ดกั้น และอยู �ในภาวการณ�ขาดแคลนอาหาร   
ประชาชนอดอยากหิวโหยอย�างหนัก  ซ่ึงผลปรากฏว�าประชาชนในประเทศคือ
ผู�ท่ีได�รับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเพราะขาดแคลนอาหารและยา 

ในขณะท่ีโลกกําลังเรียกร�องสันติภาพ  แต�ขณะเดียวกันเรากําลัง  “ปฏเิสธ
สันติภาพ”  อย�างไม�รู�ตัว  เพราะสันติภาพท่ีไม�ได�อยู�ในหัวใจของมนุษย�แต�ละ
คนก็ไร�ประโยชน�
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อุดมคติแหงสันตภิาพ “แท”  
ตองเริ่มที่หัวใจของมนษุย

“เมื่อมนุษย�ปราศจากสันติภาพภายใน ‘จิตใจ’ ของตนก็เป�นการ
เสียเวลาเปล�าที่จะไปแสวงหาสันติภาพในที่อื่นๆ” 

นิรนาม

สันติภาพมเิพียงหมายถงึ  สภาพของการปลอดสงครามและความรนุแรง  
หรือบรรยากาศภายนอกท่ีดูเหมือนมีความสมานฉนัท�และมมีติรภาพ  หรอืเป�น
เพียงคําสัญญาท่ีบัญญัติไว�ในเอกสารเท�านั้น  แต�สันติภาพท่ีแท�ต�องตราไว�ใน
ดวงใจ  เพราะ  “ถ�าหัวใจมนุษย�มีสันติภาพ  แม�ไม�มีสัญญาสันติภาพระหว�าง
กนักจ็ะไม�มผีู�ใดเป�นฝ�ายรกุรานใคร หากหวัใจไร�ซ่ึงสนัตภิาพแม�สัญญาสนัตภิาพ
จะเขียนอย�างสวยหรูก็สามารถฉีกทําลายท้ิงได�  ด�วยหัวใจท่ีเต็มไปด�วยความ
เห็นแก�ตัว  ความหวาดระแวง  ความกลัว  ความเกลียดชัง  การแบ�งแยกและ
การแสวงหาอํานาจ”

สันติภาพมิใช�การกําจัดซึ่ง “ความกลัวในความแตกต�าง” เพ่ือรักษา  
“ความคล�ายคลึงกันในกลุ�มตน”  แต�สันติภาพคือ  “การยอมรบั  ‘เอกภาพใน
ความหลากหลาย’  (unity in diversity)”  สันติภาพเป�นการกระทําออกมาจาก  
“หัวใจท่ีใฝ�หาสันติภาพ”  ท่ีขยายวงกว�างกว�าการกระทําท่ีเห็นแห�  “ตน”  ใน
แต�ละระดับท่ีขยับวงกว�างออกไป



30

สังคมนาอยู

จากขอบเขต  “การกระทําที่เหน็แก�ตน”  ยินดีขยายวงสู�  
“การกระทําที่เหน็แก�ครอบครัว”  หากผลดีที่สุดจะเกิดแก�ครอบครัว

ยินดีขยายขอบเขตจาก  “การกระทําที่เหน็แก�ครอบครัว” สู� 
“การกระทําที่เหน็แก�สังคม”  หากผลดีที่สุดจะเกิดแก�สังคม

ยินดีขยายขอบเขตจาก  “การกระทําที่เหน็แก�สังคม” สู�  
“การกระทําที่เหน็แก�ประเทศชาติ”  หากผลดีที่สุดจะเกิดแก�ประเทศชาติ

ยินดีขยายขอบเขตจาก  “การกระทําที่เหน็แก�ประเทศชาติ”  สู�  
“การกระทําที่เหน็แก�มนุษยชาติ”  หากผลดีที่สุดจะเกิดแก�มนุษยชาติ

สรุปว�าสันติภาพ  คือ  หัวใจอันใฝ�ฝ�นสันติท่ีพึงให�แก�มนุษย�   โดยสลัด
ท้ิงเสียซ่ึงเส�นแบ�งแห�ง “ชาติพันธุ�” และความแตกต�างแห�งขนบธรรมเนียมท้ัง
ปวง  โดยยึดมั่นในการเห็นคุณค�าและความรักท่ีมีต�อเพ่ือนมนุษย�  เป�นหัวใจ
แห�งการยอมรับความแตกต�างและปรารถนาดีต�อกันเสมอ

การดํารงไว�ซ่ึงความแตกแยกในภาพรวม  และรกัษาไว�ซ่ึงเอกภาพในส�วน
ย�อย การกระทาํเช�นน้ีจะมิได�เป�นการสร�างสันติภาพแห�งมนุษยชาตท่ีิแท�จริงให�
เกิดขึ้นได�เลย ความไม�สงบของสังคมโลก  การสู�รบระหว�างกลุ�ม  ระหว�างฝ�าย 
ระหว�างเช้ือชาต ิระหว�างศาสนาต�างๆ ไม�สามารถกระทาํเพือ่อ�าง  “สันติภาพ”  
ได�เพราะสันติภาพแท�ต�องไม�มุ�งก�อสงครามระหว�างกัน  เพราะหากกระทําเช�น
นั้นก็เท�ากับเป�นเพียงการรักษาความเป�น  “ชนชาต”ิ  “ความเป�นกลุ�ม”  ท่ีคิด
ว�าดีของตนไว�
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ในส�วนของประเทศไทย  ประเทศไทยได�รับการกล�าวขานว�าเป�น  
“ประเทศท่ีรักสงบ”  “รักการประนีประนอม  ไม�ชอบความขัดแย�ง”  และ
ประเทศไทยภาคภูมิใจในเอกราชที่ได�รกัษามาตลอดได�ยาวนาน  โดยเฉพาะ
อย�างย่ิงในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร�  ลักษณะสังคมเช�นนี้เป�น
ส�วนหนึ่งท่ีทําให�ประเทศไทยเข�าร�วมโครงการต�างๆ  ท่ีเกี่ยวข�องกับสันติภาพ
ในโลกได�อย�างง�ายดาย แต�อย�างไรกต็าม  หากพจิารณาอย�างลกึซึง้ถงึสนัตภิาพ
ท่ีอยู�ใน  “ใจ”  ของคนไทยทุกๆ  คนนั้น  เราพบว�าลักษณะของสังคมไทย
หลายประการไม�ได�แสดงออกซ่ึงสันติภาพในใจคน  ปรัชญาการมองโลกของ
คนในสังคมจํานวนไม�น�อยทีไ่ม�ได�ส่ือให�เห็นว�าคนไทยเหน็คุณค�าของมนษุย�เท�า
เทียมกัน   อันเป�นวัตถุประสงค�หลักเบ้ืองต�นของสันติภาพ  ส�งผลเป�นความ
ขัดแย�งระหว�างคนในสังคมท่ีเห็นได�ง�ายๆ  ในชีวิตประจําวัน  เช�น  การปฏิบัติ
ท่ีไม�เท�าเทียมกันอย�างไม�ยุติธรรมระหว�างชนชั้นในสังคม 

เราเคารพ  ให�เกียรติและนับถือคนท่ีมีอํานาจ  คนท่ีรํ่ารวยมากกว�าคน
ธรรมดาอย�างไม�สมเหตุสมผล  ทําให�หลายครั้งเราละเลยการกระทําความดี
ของคนบางกลุ�มในสังคมไปอย�างน�าเสียดาย  เพียงเพาะว�าเขากระทําบางส่ิงท่ี
ขัดแย�งต�อส่ิงท่ีสังคมเคยประพฤติปฏิบัติกันมา  สังคมไทยจึงมีค�านิยมท่ีกล�าว
กันเสมอว�าเป�นสังคมท่ี  “คนดีท�อแท�”  
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สังคมไม�มีสันติภาพเมื่อความขัดแย�งมากมายปรากฏขึ้นจากรากฐาน
ความคิดที่แบ�งแยกความเป�นมนุษย�ด�วยคุณค�าทางวัตถุ เช�น  วัดคุณค�าท่ี
ทรัพย�สิน  ชาติตระกูล  ค�านิยมของสังคม  การศึกษา  สถานภาพทางสังคม  
หรือสิ่งต�างๆ  ท่ีไม�ได�เป�นคุณค�าแห�งจิตใจของมนุษย�ท่ีมีความสํานึกในเร่ือง
ของความดีงาม  ความรักในมนุษยชาต ิ การไม�มุ�งให�ร�ายทําลายกัน  แต�มุ�ง
ช�วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  หรือภายใต�ความแตกต�างก็ปราศจาก
ความขัดแย�งประเทศต�างๆ  ในระดับย�อยของสังคมคงอยู�ในสภาพที่ไม�แตก
ต�างกัน  ป�ญหาครอบครัวแตกแยก  ป�ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ป�ญหา
การทําลายสิง่แวดล�อม  ป�ญหาการแสวงหาอาํนาจและการฉกฉวยผลประโยชน�
อย�างไร�จริยธรรม  เหล�านี้นับเป�นการแสดงออกซึ่งหัวใจที่ปราศจากความ
ปรารถนาแห�งสันติภาพ

เมื่อสันติภาพเป�นเรื่องท่ีเกิดขึ้นภายในชีวิตจิตใจของมนุษย�  “การสร�าง
สันติภาพ”  จึงเป�นเรื่องของการ  “ปลูกฝ�ง”  จิตสํานึกแห�งมนุษยชาติ  ท่ีต�อง
กระทําผ�าน  “กระบวนการปลูกฝ�งจิตสํานึก” เช�น การถ�ายทอดผ�านการศึกษา  
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ส่ือมวลชน  ค�านิยมใหม�ของสังคมโลก  เพ่ือช�วยให�เกิดการก�อร�างปรัชญาการ
มองโลกอย�างถูกต�องและเหมาะสมในชวีติของคนแต�ละคน  อันเป�นการทาํลาย
รากฐานแห�งความขดัแย�ง ความเกลยีดชงั ความเหน็แก�ตวัและการไม�ให�เกียรติ
เพ่ือนมนุษย�  อย�าปล�อยให�สันติภาพเป�นเพียงแต� “อุดมคติ” ท่ีมิอาจเป�นจริง
เพราะหวัใจของมนุษย�ชาตท่ีิเตม็ไปด�วยความเห็นแก�ตวั  แต�เราทกุๆ คน  ควร
ร�วมมือกนั “แสวงหา” และ “ก�อร�าง” สันตภิาพให�เกดิขึน้อยู�ในหัวใจทุกๆ  ดวง
ของมนุษยชาต ิ ผ�านการให�  “คุณค�าในความเป�นมนุษย�”  โดยมีองค�ประกอบ
ของความยตุธิรรม  ความเท�าเทยีมกนั  เสรีภาพ  และความสมานฉนัท�ระหว�าง
คนทุกชนชั้นในสังคม  โดยไม�เลือกเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  ผิวพรรณ  ฐานะ  
และความแตกต�างอ่ืนใดท่ีจะเป�นชนวนไปสู�  “สงคราม” 

ตีพิมพในหนังสือพิมพวัฏจักรรายวัน
วันพุธที่  20  สิงหาคม  พ..ศ.  2540
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ยุติสังคมบั่นทอนคนอื่น  

เพื่อสังคมที่นาอยู
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ความรุนแรงแห�งสภาพความเสื่อมทรามของคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคมป�จจุบัน  เป�นเรื่องท่ีทุกคนสัมผัสได�  เราคงไม�อาจปฏิเสธผลกระทบต�อ
การดําเนนิชีวติร�วมกนัในสังคมวันน้ีและไม�เพียงแต�เท�าน้ัน  ผลทีเ่กิดข้ึนยังสร�าง
ความเสียหายต�อสังคมของคนรุ�นหลังอย�างประเมินค�ามิได�อีกด�วย 

ในสังคมท่ีเราเห็นอยู�นัน้  คนส�วนใหญ�มกัละเลยในเรือ่งคณุธรรมในจิตใจ  
และปราศจากซึ่งจริยธรรมในการดํารงอยู�ร�วมกันในสังคม  การพิพากษากัน
และกันอย�างขาดความยุติธรรม  การปราศจากซ่ึงเมตตาธรรม  ความรักและ
ความเข�าใจกัน  และความกดดันท่ีผู�อ่ืนเผชิญอยู�  ทําให�สังคมแสดงออกซ่ึง
ความอาฆาตมาดร�าย  นอกจากเราจะเห็นว�ามนุษย�มีความโน�มเอียงท่ีจะเอา
ตนเองเป�นศูนย�กลางในการวนิจิฉยัผู�อ่ืนแล�ว  คนส�วนใหญ�ยังสะท�อนความมใีจ
ไม�ยุติธรรม พร�อมท่ีจะเชื่อข�าวลือท่ีเส่ือมเสียอีกด�วย  สังคมเช�นนี้นับได�ว�าเป�น
สังคมท่ีบ่ันทอนคนดี  ค�านิยมของคนในการตัดสินผู�อ่ืนอย�างยุติธรรมและมิได�
เหน็คณุค�ากนัและกันอย�างสมควรเช�นน้ี  อาจมผีลทําให�เกิดความเบีย่งเบนทาง
จริยธรรมในสังคม  และหากเราได�ละเลยต�อสภาพความเสื่อมโทรมที่ดําเนิน
อยู�  เราก็ได�ชื่อว�าเป�นส�วนหนึ่งของการบ่ันทอนสังคมนี้เช�นกัน
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สภาพสังคมที่บั่นทอนคนดี
สภาพสังคมที่บ่ันทอนคนดีเป�นเร่ืองที่ทุกคนควรได�ตระหนักการเรียนรู�ท่ี

จะปฏิเสธการมีส�วนร�วมและการไม�ละเลยต�อสภาพดังกล�าวเป�นความจําเป�น
ร�วมกัน  ท้ังนี้เพ่ือเราจะมิได�ถูกล�อลวงให�เข�าไปเป�นเครื่องมือแห�งการบ่ันทอน
นั้น

การใสรายปายส ี 

อาวุธแห�งการทําลายล�างท่ีลงทุนน�อยท่ีสุด  เกิดผลร�ายแรงท่ีสุด  สัมฤ
ทธิผลมาแล�วทุกยุคสมัย  คือ  “การใส�ร�ายป�ายสี”  การปล�อยข�าวลือเลวร�าย
เพือ่การกลัน่แกล�งผู�อ่ืน  ส�วนใหญ�มกัมสีาเหตจุากการขดัผลประโยชน�หรอื อคติ
ส�วนบคุคล การสร�างข�าวหรอืสร�างเหตกุารณ�แง�ลบเพือ่ทาํให�ผู�อ่ืนเข�าใจผดิ  นบั
ได�ว�าเป�นเรื่องท่ีสร�างความเสียหายต�อผู�ท่ีได�รับผลนั้นอย�างอยุติธรรมท่ีสุด  แต�
ก็ยังปรากฏว�าคนส�วนใหญ�ท่ีได�รับทราบข�าวลือมักจะให�ความเชื่อถือโดย
ปราศจากหลักฐานท่ีพิสูจน�ได�  คนส�วนใหญ�ท่ีได�ชื่อว�าเชื่อข�าวลือท่ีเป�นเท็จจึง
ถือได�ว�าเป�นเคร่ืองมือของคนเลวที่ตั้งใจจะบั่นทอนคนดีท่ีปราศจากความผิด
โดยมิได�ตั้งใจ

ความแตกแยกและบัน่ทอนด�วยการใส�ร�ายป�ายสเีพือ่การทําลายล�าง  เป�น
อาวุธท่ีส�งผลรุนแรงในทุกระดับ  หากเราจะปล�อยปละละเลยสังคมให�ข�าวลือ
แห�งการใส�ร�ายป�ายส ี สังคมน้ันย�อมไม�น�าอยู�และเราคงไม�อาจดาํรงอยู�ในสังคม
เช�นนี้ได�อย�างมีศักด์ิศรี
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การวิพากษวิจารณแงลบโดยไมมีมูลเหตุ

แม�ว�าเราต�างก็ตระหนักว�าเราไม�ชอบการวิพากษ�วิจารณ�แง�ลบในทาง
ทําลายและให�ร�าย ไม�ชอบการเหยียบยํ่าซ้ําเติมในความผิดพลาดล�มเหลว  
รงัเกียจคาํพูดเยาะเย�ยถากถางหรอืระบายความสะใจไร�ความเหน็อกเหน็ใจ  แต�
ส่ิงเหล�านัน้อาจเกดิขึน้ได�ท้ังโดยเจตนาและไม�เจตนา  หลายคนจงึร�วมกันทําร�าย
คนท่ีตั้งใจทําดี  บ่ันทอนคนท่ีทํางานด�วยความจริงใจเพ่ือสังคมนี้  แทนท่ีจะ
บังเกิดกาํลงัใจทีจ่ะแก�ความผิดพลาดล�มเหลวและพฒันาสงัคมให�ดีขึน้ได�  เขา
เหล�านั้นก็อาจบาดเจ็บด�วยคําวิพากษ�วิจารณ�แง�ลบของบางคนที่ไม�ได�ทําอะไร
เลย  นอกเสียจากการวิพากษ�วิจารณ�ผู�อ่ืน  หากเราจะไม�ได�ช�วยทําส่ิงใดเลย  
เราก็น�าจะช�วยกันคิดในทางสร�างสรรค�มากกว�าเพียงแต�การวิพากษ�วิจารณ�ใน
ทางร�ายโดยปราศจากมูลเหตุ

คาํวิพากษ�วิจารณ�ท่ีมิได�เสริมสร�างให�ผู�ใดดีขึ้น  นบัได�ว�าเป�นส่ิงท่ีบันดาล
ความบั่นทอนแก�จิตใจของผู�ท่ีถูกวิพากษ�วิจารณ�นั้น และหากเป�นคําวิพากษ�
วิจารณ�เลวร�ายที่ปราศจากมูลเหตุท่ีมาที่ไปก็ย่ิงนับได�ว�าเป�นเครื่องทําลายคนดี  
เราจึงควรฟ�งอย�างยับย้ังชั่งใจหรือไม�ควรรับฟ�งเลย 

การยึดถือคานิยม  “คาของคนอยูที่ผลของงาน”

ค�านิยมของคนยุคนี้อาจสะท�อนปรากฏอยู�ตามท�องถนน  เช�น  ตามท�าย
รถบรรทุกสิบล�อท่ีเราพบเห็นสโลแกนท่ีว�า  “ค�าของคนอยู�ท่ีผลของงาน”  อาจ
เป�นส่ิงท่ีเราเห็นคุณค�า  แต�ทว�าเป�นค�านิยมผิดๆ  ของสังคมนี้
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แท�จริงแล�ว  “คน”  มีคุณค�าอยู�ในตัวเอง  ไม�ว�าเขาจะทํางานหรือไม�
ทํางานก็ตาม  เขาก็ยังดํารงความมีคุณค�าแห�งความเป�นคนอยู�ดี  คนแก�  คน
พิการ หรือคนป�ญญาอ�อน  แม�จะไม�ได�ผลิตผลอะไรแก�สังคมเลย  เราก็ยังถือว�า
เขามีคณุค�า เพราะเหตท่ีุเรามิอาจวดัคณุค�าของคนได�จากผลของงาน การยึดถือ
ค�านิยมท่ีบิดๆ  เบ้ียวๆ  อย�างท่ีปรากฏตามท�ายรถสิบล�อเช�นนี้  ทําให�ชีวิต
ของหลายคนถูกทําร�าย  คนด�อยโอกาสจํานวนมากกําลังถูกละเลย คนไร�
ผลิตผลกําลังถูกรังเกียจว�าเป�นกาฝากแห�งสังคม  และเป�นภาระของชาติคน
จํานวนมากมายในสงัคมยังขาดการสนบัสนนุเพือ่ความเป�นอยู�ท่ีดี หลายคนไม�
อยากมชีวีติอยู�ต�อไป  เพราะสงัคมไม�ยอมรบั  และการแสดงออกของผู�คนรอบ
ข�างในการกระทําท่ีทําให�เห็นว�าเขาหมดคุณค�าแห�งความเป�นคนเสียแล�ว

ความคิดวาตนเองดกีวาผูอื่น 

พฤติกรรมอีกอย�างหนึ่งที่บ่ันทอนผู�อ่ืน และมีส�วนทําให�สังคมไม�น�าอยู�  
คือ  การไม�รู�จักมองเห็นส�วนดีของผู�อ่ืน  คนจํานวนมากมักวัดความไม�ดีของ
ผู�อ่ืนโดยเอาตนเองเป�นมาตรฐาน มักเข�าข�างตนเองว�าดีกว�าผู�อ่ืนและจะมอง
เห็นข�อผิดพลาดของผู�อ่ืนได�ง�าย  แท�จริงแล�วไม�มีผู�ใดเลยในโลกนี้ท่ีเรยีกได�ว�า  
“ดีพร�อม”  การรู�จักแยกแยะได�ในส่ิงท่ีดีและไม�ดีนับว�าเป�นส่ิงท่ีประเสริฐ  แต�
การคิดสาํคญัผิดว�าตนเองดกีว�าผู�อ่ืนนับได�ว�าเป�นความเลวร�าย  เราไม�อาจสรปุ
ได�ว�าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป�นคนไม�ดีเพียงเพราะเหตุท่ีเราเห็นข�อผิดพลาดบาง
อย�างของเขา  และเราไม�ควรตัดสินว�าเราดีกว�าผู�อ่ืนเพราะเหตุว�าเราอาจมอง
ไม�เห็นความผิดพลาดของตัวเอง
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การท่ีเรามีโอกาสท่ีดีกว�าคนบางคนในสังคม  ชาติตระกูลดี  การศึกษา
ดี  หรือความสามารถดีนั้น  อาจทําให�มีความทะนงและคิดไปว�าเราดีกว�าคน
อ่ืนได�  ป�จจัยเหล�านี้แม�อาจมีส�วนส�งเสริมเราให�ดูดีได�  แต�ก็ไม�ได�หมายความ
ว�าเราจะดีกว�าคนอ่ืนในเนื้อแท�เสมอไป

แม�เราอาจจะเป�นคนสัตย�ซ่ือ  มคีวามยตุธิรรมเป�นเลิศกยั็งมิอาจถอืได�ว�า
เราเป�นคนสัตย�ซ่ือยตุธิรรมอย�างสมบรูณ�ได�  ไม�มใีครสามารถกล�าวได�ว�าตนเอง
มีส่ิงดียอดเยี่ยมเหนือกว�ามาตรฐานจนสามารถนําไปดูถูกความดีของผู�อ่ืนอัน
เป�นเหตุให�คนอ่ืนต�องถูกบ่ันทอนในการทําดีย่ิงๆ ขึ้นได�

พฤติกรรมในการเปรียบเทยีบความดกีนัเช�นน้ีอาจเป�นส�วนหน่ึงท่ีบ่ันทอน
สังคมได�  เราไม�ควรเปรียบเทียบกันและกันเพ่ือจะแสดงให�ผู�อ่ืนเห็นว�า  “เรา
ดีกว�า”  แต�เราควรให�กาํลงัใจและส�งเสริมกันและกนัให�ทําดขีึน้กว�าเดมิ  ความ
ตั้งใจเช�นนี้จะช�วยลดความไม�ไว�วางใจ  ความอาฆาตมาดร�าย  จิตใจริษยา  
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การวิพากษ�วิจารณ�แบบทําลายล�างและยํ้าความผิดพลาดของกันและกัน  ใน
ทางตรงกนัข�ามหากเราเปลีย่นเป�นความเชือ่ในส่ิงทีดี่  การให�อภยักนั  สนับสนนุ
กันและส�งเสริมหนุนกําลังใจกันและกัน เสนอทางออกที่ดีขึ้นให�กันและกัน  
สังคมนี้จะได�รับการยกชูขึ้นให�เป�นความเกื้อกูล  ไม�แก�งแย�งชิงดี  หรือคิดแต�
จะทาํเพือ่ประโยชน�และชือ่เสยีงของตนเอง  แต�จะให�เกียรติแก�ผู�ท่ีสมควรได�รบั
เกียรต ิ และไม�แย�งเกียรติของผู�อ่ืนมาเป�นของตน 

สังคมนี้ตองไดรับการเยียวยา 
เราตองเหน็ทุกคนมีคุณคา

คร้ังหนึง่ไม�นานมานี ้ ผู�จัดรายการโทรทศัน�เพ่ือความคดิเหน็ทางการเมือง
รายการหน่ึงถามผมว�า  “ระหว�างการพายเรือให�โจรน่ัง  กับน่ังในเรือท่ีโจรพาย
นั้น  อาจารย�คิดว�าจะเลือกแบบไหน”  …แท�จริงแล�วการเลือกแบบไหนคงไม�
สําคัญเท�ากับว�าเราจะสามารถพาเรอืน้ันไปสู�จุดหมายทีถ่กูต�องได�อย�างไร  หาก
เราจําเป�นต�องนั่งอยู�ในเรือลําเดียวกันและรับหน�าท่ีเป�นผู�พาย  เราก็ต�องใช�สติ
ป�ญญาพาเรือนั้นไปถึงฝ��งให�จงได�  แม�รู�ว�ากําลังอยู�ในเรือท่ีมีโจรก็ตามที  เรา
ควรเป�นคนทีม่คีณุค�า  เพือ่เราจะมกีาํลงัใจในการพายเรือนัน้ต�อไปได�ตามหน�าที่
ของเรา  และแม�อาจไม�อยู�ในฐานะเป�นผู�พายเรือและจําเป�นต�องนั่งในเรือท่ีโจร
พาย  เราก็ยังเห็นคุณค�าของโจรและควรพยายามมีส�วนทําให�โจรกลับใจเป�น
พลเมืองดีของสังคมต�อไปอย�างสุดกําลังความคิด  แทนท่ีจะนั่งเฉยและปล�อย
โจรให�พายเรือไปตามใจโจร  เราก็ควรโน�มน�าวโจรให�พายเรือไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ดีสุดความสามารถ
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เพราะว�าสังคมนัน้มีทัง้คนดแีละคนเลวปะปนกนั  ไม�มีใครดีพร�อม  

และไม�มีใครเลวสมบูรณ�  เราจึงพูดได�ว�าทุกคนมีความดีและความเลว
ปะปนกันในสัดส�วนที่แตกต�าง  

ตลอดชวีติของคนๆ หน่ึงคงไม�มใีครสามารถบอกได�ว�า  เขาไม�เคยกระทาํ
ผิดใดๆ  มาก�อนเลยแม�แต�ครั้งเดียว  จึงไม�มีใครสามารถพิพากษาคนอ่ืนได�  
เพราะทุกคนต�างก็อยู�ในฐานะเดียวกันคือเป�นผู�ท่ีมีความผิดติดตัวท้ังส้ิน  คนท่ี
มคีวามผดิเช�นนีใ้ครจะทาํหน�าทีพิ่พากษาผู�อ่ืนได�โดยไม�เหน็ความผดิของตนเอง
ได�เล�า  เราทุกคนต�างเคยทาํสิง่ทีผิ่ดไม�ดีและไม�น�าจะทาํมากบ�างน�อยบ�างต�างๆ 

กัน  บางคนพูดโกหก   พูดเสแสร�ง  พูดเอาประโยชน�  ละเมิดกฎจราจร  หรือ
คิดร�ายต�อผู�อ่ืน  ส่ิงเหล�านี้นับได�ว�าเป�นพ้ืนฐานด�านศีลธรรมท่ีไม�พึงมี  หากเรา
จะถือว�าทุกคนตกจากมาตรฐานเหล�านี้  เราทุกคนในสังคมนี้ก็ยังได�ชื่อว�าเป�น  
“โจร”  เช�นกันแม�จะเป�น  “โจรเล็ก”  ก็ตาม

เราจึงต�องเชื่อในส�วนดีของกันและกัน ดังน้ันจังไม�ควรมีใครอุปมา
พฤติกรรมคนในเรือให�เป�นโจรด�วยซ้ํา  หากเราคิดว�ามีโจร  เราก็ต�องคิดว�าโจร
มคีณุค�าของความเป�นคนและมบีางส�วนทีดี่หลงเหลอือยู�บ�าง เราไม�ควรมองโจร
เป�นศตัร ูแต�มองเขาให�เป�นจอมโจรทียั่งคงหลงเหลอืคณุธรรมอยู�บ�างในบางด�าน
ของชีวิต เราต�องถือว�าไม�มีใครอยากถูกประณามให�เป�นโจร ไม�มีใครในสังคม
นีท่ี้อยากถกูตราหน�าว�าเป�นคนเลว  เม่ือเขากระทําผดิพลาดกค็วรให�โอกาสเขา
ได�กลับตัวกลับใจ  เพ่ือเขาจะไม�ย่ิงทําตัวให�เป�นโจรท่ีเลยย่ิงขึ้น  แต�กล�ายอม
รับผิดและกลับตัวกลายเป�นคนมีคุณธรรมได�  สังคมนี้จึงควรได�รับการเยียวยา
ด�วยการเห็นคุณค�าของผู�อ่ืนตามสภาพท่ีเขาเป�น
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ยุติสังคมบั่นทอนคนอื่น  เพ่ือสังคมท่ีนาอยู 4

เราไม�ควรเสียเวลาพิพากษาผู � อ่ืนเพราะการทําเช�นน้ันเป�นเร่ืองหา
ประโยชน�เกือบมิได�  เราควรร�วมกันสร�างสรรค�ส่ิงท่ีดีเพ่ือทําให�สังคมน�าอยู�  
แทนทีจ่ะมาเล�นแง�เร่ืองหยมุๆ หยิมๆ  เราน�าจะได�หันหน�าเข�าหากนั  ให�โอกาส
กันและกัน  เชื่อในส�วนดีของกันและกัน  เสนอแนะในส่ิงท่ีดีและยอมรับในส่ิง
ท่ีดีกว�าได�  แล�วเราก็จะเห็นว�าสังคมนี้น�าอยู�  สังคมวันนี้ยังรอคนมาร�วมกัน
เยียวยาด�วยความจริงจัง  และยังต�องการผู�ท่ีเรียนรู�ท่ีจะประสานประโยชน�เพ่ือ
ส�วนรวมและทําเพ่ือคนอ่ืนมากกว�าเพ่ือส�วนตัว  ให�โอกาสคนอ่ืนมากกว�าฉวย
โอกาสไว�เพ่ือตนเอง  หากเราต�างคนต�างมีใจท่ีจะยกผู�อ่ืนให�ได�รับเกียรติ  เรา
คงได�รบัเกียรติโดยถ�วนหน�า  แต�หากเราต�างคนต�างจะเอาประโยชน�และกดคน
อ่ืนและต�างแย�งเกียรติจากกันและกันเราก็คงไม�เหลืออะไรเลย!



Í§¤ �»ÃÐ¡Íº  3  »ÃÐ¡ÒÃ 
ÍÑ¹ä´Œá¡‹  

¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§ ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ  
áÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒã¹ÊÔè§·Õè̈ Ð

à¡Ô´¼Å´ÕÊÙ§ÊØ´μ‹Í¼ÙŒ·ÕèàÃÒÃÑ¡   
àÁ×èÍ¹íÒÁÒãªŒÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ

àÃÒ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·íÒÊÔè§·Õè¶Ù¡μ ŒÍ§
·Ø¡àÃ×èÍ§ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔμ  

μÑé§áμ‹àÃ×èÍ§àÅç¡æ ¨¹¶Ö§àÃ×èÍ§ãËÞ‹ 



5
ปฏิรูปนิยาม “รัก” ฿นสังคม  

3 องคประกอบรักสรางสรรค
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สังคมนาอยู

เร่ืองที่ผมอยากกล�าวในวันน้ีเป�นเร่ืองที่ได�สร�างป�ญหาใหญ�ให�เกิดข้ึนใน
สังคมไทยเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด  คือความสับสนในการตีความของสังคมต�อคํา
ว�า  “ความรัก”  ท่ีมีการให�คุณค�าของความรักแบบบิดเบ้ียวและไม�สมดุลเกิด
ขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกนี้  สังคมป�จจุบันขาดค�านิยมของการให�คุณค�า
ว�าความรักท่ีแท�จริงนั้นคืออะไร

มีคนมากมายในสังคมท่ีคิดว�า
ความรักคือการมองตากัน  ชอบพอกัน  และจบลงด�วยการมีเพศสัมพันธ�

ความรักคือการฆ�าคนหนึ่งเพ่ือครอบครองหัวใจอีกคนหนึ่ง
ความรักคือต�นเหตุท่ีทําให�ต�องตัดสินใจจบชีวิตคนด�วยการทําแท�ง

ความรักคือการยอมทําลายความถูกต�องชอบธรรมเพ่ือให�คนท่ีเรารักพึงพอใจ
ความรักคือส่ิงท่ีนําไปถึงการส้ินสุดด�วยการหย�าร�างและการเคียดแค�นชิงชัง
ความรักคือการยอมไปเป�นโสเภณีเพ่ือสําแดงความกตัญูต�อบุพการี
ความรักชาติคือการโกงประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือผลประโยชน�สูงสุด

ของประเทศของตน
ฯลฯ
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 เหล�าน้ีเป�นเพียงส�วนหน่ึงของ “ผลสะท�อน” ท่ีเกิดจากนิยามคําว�า  
“ความรัก” ของคนในสังคมป�จจุบัน  จากบุคคล  3  ระดับ  คือ ระดับวัยรุ�น
หนุ�มสาว  ระดับครอบครัว  และระดับสังคมประเทศชาติ

ระดับที่หนึ่ง  ระดับวัยรุนหนุมสาว

มีผู�เคยให�นิยามความรักในวัยนี้ไว�ว�า  “ความรัก  คือเส�นตรงเส�นหนึ่งมา
ตั้งอยู�บนเส�นตรงอีกเส�นหนึ่ง  บังเกิดเป�นมุมแห�งความรักขึ้น”  ความหมายก็
คือ  เมื่อคน  2  คนมาพบกัน  ก็เกิดความชอบพอ  เรียกว�า “ป��ง” กัน  เมื่อ
แรกพบก็คบกันเป�นแฟน  โดยตีค�าความรักเพียงผิวเผินบนพ้ืนฐานของอารมณ�  
ความรู�สึก ความพอใจรปูร�างหน�าตาของเพศตรงข�าม  และการตอบสนองความ
พอใจระหว�างกัน  มีความเชื่อว�าความรักนั้นเป�นส่ิงท่ีมีพลัง  สามารถกระทํา
ได�ทุกส่ิงแม�ส่ิงท่ีไม�ถูกต�องเพียงพอเพ่ือให�คนท่ีรักพอใจ  และมักจะด�วนตัดสิน
ใจใช�ชีวติร�วมกัน  มีเพศสัมพันธ�กันโดยมิได�แต�งงาน  
วัยรุ�นบางคนเพ่ิงพบปะกันเพียงข�ามคืนก็ตัดสินใจ
เป�นแฟนกัน  นิยามความรักเช�นนี้นี่เองท่ีทําให�สถิติ
การทําแท�งและจาํนวนสถานบรกิารทําแท�งเถือ่นเพ่ิม
ขึ้นโดยตลอด  จํานวนเด็กทารกถูกท้ิงตามพงหญ�า
ถามถังขยะ  ตามโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นและสถิติเป�น
โรคเอดส�สูงขึ้น
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สังคมนาอยู

ระดับที่สอง  ระดับครอบครัว

ครอบครัวไทยป�จจุบันมีป�ญหาการหย�าร�างเพิ่มสูงขึ้นอย�างต�อเนื่องทุกป�  
เหตผุลสบืเนือ่งจากการประเมนินิยามความรกัแบบวยัรุ�น  มคีวามคดิทีว่�าเพยีง
ชอบพอกันก็จะทําให�สามารถอยู�กันได�อย�างยืดยาว  จึงตัดสินใจแต�งงานหรือ
ใช�ชีวิตร�วมกัน  เมื่ออยู�ด�วยกันสักพักก็รู�ว�าไม�ได�รักกันจรงิ  ไม�สามารถยอมรับ
ในส่ิงทีไ่ม�ดีของกันและกนัได�  คู�สมรสไม�สามารถให�ประโยชน�แก�เราในทางหน่ึง
ทางใดได�เท�าท่ีเราคาดหวัง  จึงเริ่มเบ่ือเริ่มไม�ไว�วางใจกัน  เริ่มเห็นอีกฝ�ายไม�
ยุติธรรม  ความรักท่ีเคยฝ�นไว�ก�อนแต�งงานกลับไม�ได�รับการตอบสนอง  กลาย
เป�นความอกหัก  หมดอาลัยตายอยากในชีวิต  บางคนจะเคียดแค�นชิงชัง  
ความรักเช�นนี้ไม�ใช�ความรักท่ีแท�จริง

ระดับทีส่าม  ระดับสังคม  ประเทศชาติ

ความรักชาติท่ีตกขอบ  ทําให�หลายครัง้มไิด�คาํนงึถงึความถกูต�อง  ความ
ชอบธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  มีนักการเมืองท�านหนึ่งเคยพูดทํานองท่ี
ว�าเราสามารถจะโกงประเทศหนึ่งเพ่ือช�วยเหลือประเทศเราได� 

ป�ญหาท่ีเกิดขึ้นจากค�านิยมในนิยามแห�ง  “ความรัก”  ท่ีบิดเบ้ียวเช�นนี้  
เกิดข้ึนเน่ืองจากองค�ประกอบของความรกัท่ีไม�ครบถ�วน  ผมคดิว�าถึงเวลาแล�ว
ท่ีสังคมไทยจะต�องได�รบัการปลกูฝ�งค�านยิมของความรกัทีแ่ท�จรงิเพ่ือสร�างสรรค�
สังคมให�อยู�กนัอย�างราบรืน่  ความรักท่ีแท�จริงจะต�องลึกซ้ึงกว�าและเป�นมากกว�า
ความรู�สึกท่ีดีต�อกัน  พึงพอใจกัน  ความรักต�องเป�นมากกว�าคําพูด  การให�
คํามั่นสัญญาความหมายของความรักท่ีแท�จริงน้ันจะต�องเก่ียวข�องกับการกระ
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ทําพฤตกิรรมต�องสอดคล�องกบัสิง่ท่ีพูด  หมายความว�าเราจะสามารถแก�ป�ญหา
มากมายท่ีเกิดขึ้นดังกล�าวได�  โดยนิยามแห�งความรักท่ีตั้งอยู�บนหลักการของ
ความถูกต�องโดยใช�เหตุผลข�อเท็จจริง  สติป�ญญา  ควบคู�ไปกับอารมณ�ความ
รู�สึกอ�อนโยนท่ีเป�นพ้ืนฐาน

องคประกอบ 3 ประการ
ความหมาย  “รักที่แทจริง”  

นิยามความรักท่ีแท�จริงจะต�องเป�นการประสานกันอย�างสมดุลขององค�
ประกอบ  3  องค�ประกอบ  ดังนี้คือ  1  ความถูกต�อง  2  ความเสียสละ  
และ  3  การเกิดผลสูงสุดแก�ผู�ท่ีรับความรักนั้น   ท้ังสามประการนี้ต�องควบคู�
กันไปอย�างสมดุล  ต�องไม�ให�ข�อใดมากเกินไปหรือน�อยเกินไป  ไม�ว�าจะเป�น
ความรักในระดับใด จะมีเพียงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงอย�างเดียวไม�ได� แต�ต�อง
ประสานกันจึงจะเรียกว�า  “ความรัก”  ความรักเช�นนี้จึงเป�นความรักท่ีไม�สร�าง
ป�ญหาแต�เป�นความรักเชิงสร�างสรรค�  

เราอาจเขียนเป�นสูตรได�ว�า  

“ความรัก  =  ความถูกต�อง  +  การเสียสละ  
+  การเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ที่รับความรัก”
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องคประกอบที่ 1 ความถูกตอง

ความรักต�องอยู�บนฐานของความถูกต�อง  เราต�องย้ําไปว�า  “การกระทํา
ท่ีถกูต�องเป�นส�วนหนึง่ความรกั” หมายความว�าคนทีทํ่าผดิสมควรได�รบัโทษ  จะ
มาอ�างว�าไม�ต�องรับโทษเพราะความรักไม�ได�  เมื่อลูกของเราไปตีลูกของเพ่ือน
บ�าน  เราต�องมีความยตุธิรรม  คอืรู�ว�าลูกกระทําผิดต�องรับโทษ  แต�ต�องลงโทษ
ด�วยความรักและไม�ใช�อารมณ�  เราต�องสอนให�เขาเข�าใจและไม�กลับไปทําเช�น
นั้นอีก  เราต�องยืนหยัดอยู�บนความถูกต�อง  ถ�าคนกระทําความผิดแต�เรากลับ
ยกโทษให�เฉยๆ  โดยอ�างความรัก  หากเป�นเช�นนี้แล�วใครจะยอมรับนับถือเรา
ได�  เช�น  ถ�าเราเป�นผู�มีอํานาจ  รักความยุติธรรมในบ�านเมืองแต�ใช�อํานาจส่ัง
การอย�างลับๆ  ให�ปล�อยคนใกล�ชิดท่ีเรารักซ่ึงเป�นผู�กระทําความผิด  ความ
ยุติธรรมก็เส่ือมสลายไป  และคงไม�มีใครนับถือในการกระทําเช�นนี ้  ดังนั้น
ความรักแท�จึงต�องวางอยู�บนความถูกต�องด�วยความรักและความยุติธรรม
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ความรกัไม�สามารถประกอบด�วยความถกูต�องแต�เพียงอย�างเดียวได�  หาก
เป�นเช�นน้ัน จะทาํให�เกิดป�ญหาขึน้ทันที เพราะเราจะคดิแต�เร่ืองความชอบธรรม  
ศลีธรรม ยุติธรรม เกิดความไม�ต�องการให�ใครได�เปรยีบเสยีเปรยีบ  ให�นํ้าหนกั
มากกับความถูกต�องสิ่งท่ีถูกที่ผิด  คิดอยู�เสมอว�าต�องไม�มีการเอาเปรียบกัน  
ถ�าเอาเปรียบเมื่อไหร�จะเรียกร�องสิทธิทันที  ในท่ีสุดความรักจะสูญสลายเหลือ
แต�การตัดสินกันบนพ้ืนฐานความถูกต�องอย�างเดียว 

สังคมคอมมิวนิสต�นับเป�นตัวอย�างท่ีอธิบายประเด็นนี้ได�อย�างดี  เพราะ
เป�นสังคมที่เน�นความถูกต�องมาก ทําอะไรต�องอยู�ในกฎเกณฑ�เน�นระเบียบ
เคร�งครัดละเมดิไม�ได�  เร่ิมต�นจากความต�องการให�ทุกคนได�รบัอย�างเสมอภาค
กันโดยมองว�าทุกคนเท�าเทียมกัน  ไม�มีการแบ�งชนชั้น  แต�ผลท่ีเกิดขึ้นคือผู�อยู�
ในระบบเกิดความหวาดกลัว  เกิดความตึงเครียด  ไม�สนใจใคร  ต�างคนต�าง
อยู� เพราะสงัคมลักษณะน้ีจะขาดความเมตตา ขาดการให�อภัยแก�กนั จะวัดคน
บนมาตรฐานความถูกผิด  ไม�มีการให�กําลังใจ  ปราศจากความรัก  ท่ีมาจาก
แนวคิดว�าทุกคนเท�าเทียมกันจึงน�าจะทําถูกต�องได�  ในท่ีสุดสังคมคอมมิวนิสต�
จึงไม�สามารถอยู�รอดได�และพังทลายลงในท่ีสุด

ในระดับครอบครวั  ป�ญหาทีเ่ป�นอยู�ทุกวนันี ้ สามภีรรยาหลายคู�ร�วมชีวติ
กันบนพื้นฐานของความยุติธรรมมากจนเกินไป  ไม�มีใครยอมเสียเปรียบใคร  
เช�น  สามีต�องส�งเสียค�าเล�าเรียนลูก  ถ�าไม�ส�งเสียก็เกิดการฟ�องร�อง  การแบ�ง
มรดกระหว�างพ่ีน�องถ�าไม�เท�าเทียมกันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว�ง  การฟ�องร�อง  
จะมีการเรียกร�องสิทธ ิ เรียกร�องความยตุธิรรม  มหีลายครอบครวัท่ีสามภีรรยา  
พ่ีน�องต�องแตกแยกเพราะวางตัวเองบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมมากเกินไป
จนปราศจากความรัก
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หากเราเน�นหนักเรื่องความยุติธรรมมากกว�าองค�ประกอบที่เหลืออื่นๆ  

แล�ว  อะไรกต็ามไม�ว�าจะเป�นประเทศหรือคนหนุ�มสาวหรอืความคดิจะพงัทลาย
หมดสิน้  ท้ังน้ีเพราะคนเราจะสนใจแต�ความถกูความผดิจนเกิดการลงโทษและ
ตัดสินกันบนพ้ืนฐานการได�เปรียบเสียเปรียบกัน  นอกจากนี้จะทําให�คนขาด
ความคิดสร�างสรรค�  ไม�มีแรงจูใจในการทําอะไรให�ดีเลิศและไม�มีบรรยากาศ
ความกระตือรือร�น  เพราะไม�รู�จะทําไปทําไม  ทําเพียงให�ถูกกฎอยู�ในระเบียบ  
ทําเฉพาะส่ิงท่ีถูกส่ังว�าถูกผิดก็เพียงพอแล�ว  อันเป�นเหตุทําให�ไม�มีการพัฒนา
ให�ดีขึ้น  

องคประกอบที่ 2  ความเสียสละ  

ความรักเริ่มต�นด�วยความถูกต�องนั้นเป�นสิ่งที่สําคัญแต�มีเพียงสิ่งเดียวคง
ไม�ได�ต�องประกอบไปด�วยความเสียสละด�วยแม�เรารู�ว�าส่ิงท่ีเรารักมากที่สุดน้ัน
คอืชีวติเราเอง  แต�ถ�าเรายอมแลกชวีติเรากบัใครแสดงว�าเรารกัคนน้ันมากกว�า
หรือประดุจด่ังชีวิตของเรา  นั่นคือการสําแดงความเสียสละ  ความเสียสละ
เป�นองค�ประกอบทีสํ่าคัญของความรักเพราะความเสยีสละเป�นการสาํแดงออก
ถึงความรัก  ความเมตตา  ความเต็มใจในการเอ้ืออาทรต�อกันและเป�นความ
ห�วงใยท่ีมีให�กันและกัน 

จากป�ญหาท่ีเกิดในเวลานี้กล�าวคือ  การมีคนมากมายในสังคมยึดนิยาม
ความหมายของความรักไว�ว�า  “ความรักคือการให�”  ในแง�มุมเดียวและนิยม
นําไปปฏิบัติตาม  เมื่อความรักเป�นเรื่องของการให�เป�นเรื่องของความเสียสละ  
เขาจึงทุ�มเทความรักเกล่ือนกลาดไปหมด  จนสามารถมองข�ามความผิดและ
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เข�าทํานอง  “ความรักทําให�คนตาบอด”  “เห็นผิดเป�นชอบ”  เพราะเราให�นํ้า
หนักความเมตตาและการยกโทษมากจนเกินไปกว�าความถูกต�อง  การกระทํา
เช�นนีจึ้งเป�นการใช�ความรกัอย�างผดิๆ  และเป�นการให�นํา้หนกัในเร่ืองของความ
เสียสละจนเกินไปเช�นน้ีจึงกลายเป�นเสมือนดาบสองคมที่กลับมาทําร�ายแทนที่
จะส�งผลดี 

สังคมไทยยกย�องความรักทีแ่สดงออกด�วยการเสียสละแต�เพีย้นออกไปจน
น�าเป�นห�วง  คือการอ�างความกตัญูต�อพ�อแม�  เพ่ือแก�ป�ญหาความยากจน  
ลูกสาวจึงยินดีขายตัวเพ่ือทดแทนบุญคุณโดยเอาเงินมาช�วยครอบครัว  ส่ิงที่
กระทาํแทนทีจ่ะถกูต�อว�าเพราะเป�นเร่ืองผดิศีลธรรมกลับได�รบัการยอมรบั เป�น
เหตใุห�มกีารเลียนแบบกนักลายเป�นค�านยิมผดิทีส่�งผลร�ายตามมา  บางแห�งพ�อ
แม�เองเป�นผู�ขายลกูตัวเองอ�างว�าลกูต�องเสยีสละเพือ่ทดแทนบญุคุณท่ีพ�อแม�เล้ียง
มา  หญงิสาวกตญัจํูานวนไม�น�อยต�องจมปลกัอยู�ภายใต�ซ�องนรกบางหมู�บ�าน
กลายสภาพเป�นหมู�บ�านโรคเอดส�ก็เพราะเหตุนี้ 

ท่ีร�ายย่ิงไปกว�านั้น  ข�าวจากหน�าหนังสือพิมพ� พ�อข�มขืนลูกสาวในไส�  3  
คน ในวัยท่ียังไม�เดียงสา โดยอ�างสิทธิ์ว�าลูกต�องเสียสละแสดงความกตัญูต�อ
บิดาผู�ให�กําเนิด  เหตุการณ�ดังกล�าวนับเป�นความกตัญูอัปยศท่ีสุดท่ีสังคมได�
ให�นิยามท่ีผิดๆ  กับการทดแทนบุญคุณการเล้ียงดูท่ีพ�อมีต�อลูก

ภายในระดบัครอบครวั  หากผู�เป�นพ�อหรอืแม�เน�นความเสียสละเพราะรกั
ลูกมากกว�าความถูกต�อง ด�วยการปกป�องลูกของตัวเองท่ีกระทําความผิด  คน
ก็จะเลิกให�ความนับถือในตัวเรา  ลูกของเราก็จะได�ใจเพราะถูกตามใจ  ใน
อนาคตก็มีแววท่ีจะเสียคนได�ง�าย
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หรือในระดับประเทศ  หากผู�นําประเทศเน�นความเสียสละเพราะรักชาติ  
เราจะสามารถคอร�รปัชนัโกงประเทศอืน่เพ่ือสร�างความรํา่รวยให�ตนเองได�  ผล
ท่ีเกิดขึ้นคือสังคมจะขาดคุณธรรม  ขาดจริยธรรม และเห็นผิดเป�นชอบในการ
ใช�ค�านิยมในความรักท่ีผิด

สรุปได�อย�างง�ายๆ  ก็คือว�า  เราจะเอาความเสียสละ  เพราะความรัก
นาํหน�าความถกูต�องชอบธรรมไม�ได�  เพราะหากเป�นเช�นนัน้กฎหมายและระบบ
ความยุติธรรมของประเทศจะพิการใช�การไม�ได�  สังคมก็จะมีแต�ความวุ�นวาย
ขาดระบบระเบียบ  คนเราอาจฆ�ากันโดยอ�างเหตุผลเพ่ือความเสียสละ  สังคม
ขาดความถูกต�อง  ชอบธรรม  เราจึงต�องสร�างบรรยากาศใหม�ให�เกิดขึ้นแก�
คนในสังคม  กล�าวคอืการให�ความรักและความเสยีสละตัง้อยู�บนฐานของความ
ถูกต�อง  ไม�เป�นความรักท่ีเจือด�วยพิษร�าย  ความรักต�องเจือด�วยความจริงใจ
บรสุิทธิ ์ มจิีตสาํนกึแห�งความถกูต�อง  ต�องหยดุความไม�ถกูต�องและสร�างความ
ถกูต�องทีส่มบรูณ�แบบให�เกิดในสังคม  หากสงัคมไม�พบแบบอย�างความถกูต�อง  
จะมีแต�การทําลายและไม�มีการสรรค�สร�าง

องคประกอบที่ 3  การเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่รับความรัก

หากความรกัของเรายดึม่ันอยู�บนความถกูต�องประสานกบัความเสยีสละ  
อีกองค�ประกอบหนึ่งท่ีเราจะต�องมีเพ่ือให�ความรักเราน้ันสมบูรณ�  นัน่คือ  การ 
กระทําเฉพาะในสิ่งท่ีจะเกิดประโยชน�สูงสุดแก�คนที่เรารัก  เราพบว�าคุณค�า
ความรกัสูงสุดน้ันจะต�องส�งผลไปสู�การกระทําทีดี่เลศิสงูสุดอย�างครบถ�วนแก�คน
ท่ีเรารัก  เราต�องให�นํ้าหนักสมดุลในความรัก  ถ�าส่ิงใดท่ีเราทําแล�วจะไม�เกิด
ผลดีท่ีสุดต�อคนท่ีเรารักส่ิงนั้นเราก็จะต�องไม�ทํา
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ยกตัวอย�างเช�น  ลูกของเราต�องการป�นของเล�นสักกระบอกหนึ่งและ
ร�องไห�อยากได�มาก  เราต�องชัง่ดูว�าถ�าเราซือ้ให�เขาแล�วจะดท่ีีสุดสาํหรบัเขาไหม  
ถ�าอนุญาตให�เขาเล�นป�น  ต�อไปเขาอาจจะชอบความรุนแรงหรือไม�  เมื่อคิด
อย�างรอบคอบถึงประโยชน�ต�อตัวเขาแล�วจึงตัดสินใจ  อย�าตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
ความรักและการเสียสละเพียงอย�างเดียวเพราะหากตามใจลูกครั้งน้ีอาจทําให�
เกิดป�ญหาได�ในอนาคต

ในวัยหนุ�มสาว  หากเรามีความคิดเพ่ือผลดีสูงสุดแก�คนท่ีเรารัก  เราคง
ต�องมีการวางแผนในอนาคต  และคงไม�ทําสิ่งใดแบบฉาบฉวยถ�าเราเห็นแก�
ความถูกต�องและการเสยีสละเพือ่ผลดสูีงสุดทีจ่ะเกิดแก�คนท่ีเรารัก  เราจะต�อง
คิดให�รอบคอบว�าวัยหนุ�มสาวของเรามีเพียงช�วงเวลาส้ันๆ  ช�วงเดียวของชีวิต
เท�าน้ันและเป�นจุดจบของวยัเด็ก  และจดุเร่ิมต�นของวัยผู�ใหญ�อันยาวนาน  เรา
ต�องคิดให�ดีว�า  นิยามความรักของเรานั้นคือส่ิงใด  จะเริ่มต�นและจบลงเช�นไร  
เช�น  หากเราปล�อยตัวปล�อยใจในวันนี้  เราจะสร�างคุณค�าสูงสุดแก�คนท่ีเรารัก
หรือไม�
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และสําหรับประเทศชาติของเรา  องค�ประกอบที่สามนี้จะเป�นจุดยืนท่ี
ทําให�เรากระทําดีบนฐานแห�งความถูกต�องขอบธรรมและความเสียสละได�เพ่ือ
ผลดีท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติในระยะยาว  เราคงไม�คิดทําอะไรฉาบฉวย  
เห็นแก�ตัว  เอารัดเอาเปรียบ  จนนํามาซ่ึงการถูกโจมตีและความพินาศของ
ประเทศในท่ีสุด

นิยามขององค�ประกอบนี้คือ  “ความรักทําให�เราสรรค�สร�างส่ิงท่ีดีให�กับ
คนท่ีเรารัก”  เราจะทําอย�างนี้ได�ก็ต�องมาจากแรงจูงใจภายในเป�นหลัก  ท�าที
ภายในที่ต�องการกระทําแต�ส่ิงท่ีดีเลิศ  ดีท่ีสุดบวกกับคิดรอบคอบอย�างที่สุด  
จะไม�นําผลร�ายตามมาภายหลัง  ดังนั้นหากเรารักใคร  รักส่ิงใด  เราจะต�อง
สร�างสรรค�ส่ิงทีดี่ท่ีสุดจรงิๆ  เพ่ือเขา  ในทางกลบักนัเราเองจะได�รบัสิง่ทีดี่ท่ีสุด
จากผู�ท่ีเรารักเช�นเดียวกัน 

การแก�ป�ญหามากมายในสังคมไทย  ท่ีเริ่มต�นจากการให�นิยามคําว�า  
“ความรกั” อย�างไม�สมบรูณ�นัน้  ทําให�เราทุกคนท่ีได�อ�านบทความนีไ้ด�มโีอกาส
ร�วมกันสร�างบรรยากาศของความรักท่ีมีนิยามแห�งการสร�างสรรค�  โดยยึดอยู�
บนหลักองค�ประกอบ  3  ประการดังกล�าว  อันได�แก�  ความถูกต�อง ความ
เสียสละ  และการกระทําในส่ิงท่ีจะเกิดผลสูงสุดต�อผู�ท่ีเรารัก   องค�ประกอบ
ดังกล�าวเมื่อนํามาใช�อย�างสมดุล  เราจะสามารถกระทําส่ิงท่ีถูกต�องทุกเรื่องใน
การดําเนินชีวิต  ตั้งแต�เรื่องเล็กๆ  จนถึงเรื่องใหญ�  เราจะไม�เพียงแต�ดําเนิน
ชีวิตไปตามอารมณ�  ความรู�สึก  ดําเนินชีวิตในตามสถานการณ�แล�วต�องมานั่ง
เสียใจ  มาแก�ไขป�ญหาภายหลัง  แต�เป�นความสําเร็จในชีวิตเพราะเราได�คิด
อย�างรอบคอบล�วงหน�าแล�ว
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นิยามความรักดังกล�าวเป�นประเด็นหนึ่งท่ีสามารถ  ช�วยแก�ป�ญหาสังคม
และลบความคดิทีบิ่ดเบีย้วของคนในสังคมดงักล�าวข�างต�นได�  ผมคิดว�าเราควร
ช�วยกันถ�ายทอดค�านิยมที่ถูกต�องไปสู�คนในสังคมด�วย  เร่ิมต้ังแต�ตัวท�านเอง  
และถ�ายทอดไปยังครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติในท่ีสุด

ตีพิมพลงในหนังสือพิมพแนวหนา
วันเสารที่  14  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2541   
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หากทกุสถานที่ในสงัคมมเีส�นใยแห�งความรกัและความผกูพนั  ทาํ
หน�าท่ีถักทอและร�อยประสานหวัใจของทุกคนไว�  สังคมน้ันจะไม�มแีม�แต�
คนเดยีวทีถู่กทอดทิง้อย�างโดดเด่ียวให�เผชญิความทุกยากลาํบากเพยีง
ลําพัง

ข�อคิดเพ่ือความรัก  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ�ศักด์ิ)

คนในสังคมจาํนวนไม�น�อยกาํลงัว่ิงตามกระแสโลกาภวิตัน�เพ่ือให�ยืนอย�าง
มั่นคงในโลกท่ีกําลังเปล่ียนไป  บางคนกําลังส่ือสารผ�านอินเตอร�เน็ตข�ามโลก
เพ่ือค�นข�อมูลของอีกซีกโลกหนึ่ง  บางคนกําลังนั่งประชุมผ�านวิดีโอคอนเฟอร�
เร�นซ�ข�ามทวีปกับบริษัทแม�  และบางคนกําลังสร�างวิสัยทัศน�เพ่ือนําองค�กรก�าว
สู�ป�  2000   ซ่ึงต�อไปคนท้ังประเทศจะไม�อาจหลีกเล่ียงท่ีจะต�องปรับตัวให�เข�า
กับสภาพความเป�นจริง  เช�นเดียวกับท่ีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนํา
มนษุย�ไปสู�การเปลีย่นแปลงใหม�นบัตัง้แต�ประวัตศิาสตร�  ในอดตีทีผ่�านมา  จาก
การปฏิวัติเกษตรกรรมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม  และเข�าสู�การปฏิวัติทาง
เทคโนโลยีป�จจุบัน  และจะเพ่ิมขึ้นให�เห็นอีกในอนาคต

อย�างไรก็ตาม  ความเจริญทางวัตถุท่ีไม�ประสานสอดคล�องกับภาวะความ
เจริญด�านจิตใจน้ัน  ย�อมนํามาซ่ึงความเสียหายเสมอ  เพราะการเปลี่ยนแปลง
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ท่ีมิได�คํานึงถึงสภาพ  “พ้ืนฐาน”  ของความเป�นมนุษย�ซ่ึงม ี  “ความรักและ
ความผูกพัน”  เป�นแกนกลางเชื่อมความสัมพันธ�ระหว�างกันของคนในสังคม  
จะทําให�พฤติกรรมของคนในสังคมเบ่ียงเบนไปจากความเป�นจริง  และเป�น
ป�ญหาเรื้อรังท่ียากจะแก�ไขเช�นในป�จจุบัน

เราสามารถเรยีกความสมัพนัธ�ของคนในสังคมป�จจบัุนได�ว�าอยู�ในลักษณะ
ของการ  “จืดจางในความสัมพันธ�อันลึกซ้ึงและจริงใจ”  คนในสังคมคบกัน
อย�างฉาบฉวย  คบกนัอย�างผวิเผนิ  ขาดการเรียนรู�ในการลงลึกในความสัมพนัธ�  
สังคมไทยกําลังตกอยู�ภายใต�สภาพความเบ่ียงเบนจากปรัชญาความเป�นสังคม
ท่ีต�องมี  “ความผูกพัน”  เป�นแกนกลางในการประสานความสัมพันธ�ของคน
ระดับต�างๆ  ในสังคม  ท้ังๆ  ท่ีความผูกพันนี้เป�นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให�
สังคมเป�นสังคมท่ีสมบูรณ�
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ความสัมพันธของคนในสังคมปจจุบัน
ขาด “ความรัก” และ “ความผูกพัน”  

 ตัวประสานแห�งความผูกพันระหว�างคนในสังคมท่ีสุขสงบ  จะต�องมี  
“ความรกั  ความเข�าใจ  และความผกูพันทางใจ”  เป�นพ้ืนฐานในความสมัพันธ�  
แต�ในป�จจุบันจากสภาพท่ีคนในสังคมแต�ละคนได�รับอิทธิพลของ  ลัทธิป�จเจก
ชนนิยม  (individualism)  ก�อให�เกิดสภาพของการท่ีต�างคนต�างอยู�  ต�างคน
ต�างแสวงหาส่ิงท่ีตนเองพึงพอใจ  ต�างคนต�างมีโลกส�วนตัว  จึงไม�ค�อยมีการ
ปฏิสัมพันธ�กันอย�างลึกซึ้ง  อันเกิดขึ้นภายใต�กระบวนการเคลื่อนไหวสู�สังคม
อุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา  30  ป�  ท่ีผ�านมา  การพัฒนาทางด�านเศรษฐกจิ  
สังคม  ส่ิงแวดล�อม  และอิทธิพลทางการเมืองได�ทําให�การดําเนินชีวิตของ
คนในสังคมเปล่ียนไป

คนในสังคมเริ่มดําเนินชีวิตโดยมีป�จจัย  “ความอยู�รอดทางเศรษฐกิจ”  
และเงิน  เป�นตัวนําหลักท่ีส�งอิทธิพลบีบบังคับการเบี่ยงเบนในความสัมพันธ�
ของคนในสังคมให�พ�นจากสภาพความผูกพันตามวิถีทางที่แท�จริง  ส�งผลให�
คนในสังคมต�องออกจากบ�านไปทํางานเพ่ือความอยู�รอด  คนในสังคมใช�เวลา
ด�วยกันน�อยลง  ท้ังกับครอบครัว  เพ่ือนฝูง  ญาติ  แต�ใช�เวลาในการทํางาน  
ในการเรียนเพ่ิมขึ้น  คนในสังคมเกิดความตึงเครียด  เพราะต�องอยู�ภายใต�
กรอบการทํางานหาเล้ียงชีพ  กรอบของกฎเกณฑ�และระเบียบของสังคม  เรา
พบว�าลักษณะของความสัมพันธ�ของคนในสังคมป�จจุบัน  มีลักษณะดังนี้  
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ความสัมพันธที่เอาตนเองเปนศูนยกลาง

คนในสังคมต�างแสวงหาป�จจัยเพื่อการยังชีพ  เพื่อความสะดวกสบาย  
และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต  ความสัมพันธ�ร�าวฉานมากย่ิงขึ้นเพราะความ
เห็นแก�ตัวของคนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  เราจะสังเกตเห็นว�าการเรียกร�องเพ่ือตนเองนั้น
มมีากข้ึนเร่ือยๆ  ทุกคนต�างไขว�คว�าหาความสขุมาใส�ตน  เม่ือทํางานหรอืเลือก
งานจึงเลอืกบนพ้ืนฐานการได�เงนิเดอืนมากทีสุ่ดหรอืตนเองสบายทีสุ่ด การเลือก
คู�ครอง  ต�องเลอืกสามหีรือภรรยาทีม่เีคร่ืองอาํนวยความสะดวกพร�อมการเลอืก
คบเพ่ือนก็เลือกบนพื้นฐานความสามารถในการตอบสนองความสุขแก�กันและ
กนัได�   ถ�าตอบสนองในสิง่ท่ีตนเองต�องการไม�ได�หรือตอบสนองจนตนเองพอใจ
แล�วก็ส้ินสุดความสัมพันธ�ลงอย�างง�ายๆ  โดยไม�มีความผูกพันกัน  คนทํางาน
จํานวนหนึ่งใช�เวลาและเงินทองหมดไปกับแหล�งท�องเท่ียวกลางคืน  ซ่ึงส�วน
ใหญ�จะนําคนไปสู�การผ�อนคลายท่ีแหล�งค�าบริการทางเพศ

ได�มกีารวเิคราะห�พฤตกิรรมความเก็บกดของคนในสังคมป�จจบัุนและพบ
ว�า  คนแต�ละคนขาดอํานาจในการครอบครองและเสรีภาพส�วนตัวในช�วงเวลา
กลางวัน  อันเน่ืองมาจากต�องอยู�ภายใต�กรอบของการแสวงหาป�จจยัพืน้ฐานใน
การดํารงชีพ  เช�น  เราต�องตกอยู�ภายใต�กฎเกณฑ�ของบริษัทวันละ  8  ชั่วโมง  
ถ�าเราขาดงานหรือมาสายบ�อย  เรากจ็ะต�องถูกลงโทษ  หรือถ�าเราทําผิดกฎ
ระเบียบอย�างมากก็จะถูกไล�ออกได�  หรือหากไม�ทํางานก็ไม�มกีนิ  เป�นต�น  นัน่
เป�นภาพแสดงให�เห็นว�าคนในสังคมนิยมลดสทิธเิสรภีาพของตนในช�วงกลางวนั
ตลอดสัปดาห�เพ่ือได�เงินทองวัตถุส่ิงของทดแทน  ดังนั้นเมื่อหลังเลิกงานจึงหา
โอกาสปลดปล�อยและแสดงความมีอํานาจ  มีสิทธิเสรีภาพในตัวเองด�วยการ
เท่ียวเตร�ตักตวงความสุขเข�าใส�ชีวิตให�มากท่ีสุด
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“การตอบสนองด�วยวตัถุ” “ความบนัเทิงเริงรมย�”  และ  “การสร�างความ
สัมพันธ�เพ่ือความสุขอย�างฉาบฉวย” เป�นส่ิงท่ีภายในเรียกร�องอยู�ตลอดเวลา  
กลายเป�นทางลดัสู�การค�นพบความสขุของคนในสงัคมเมอืง  เป�นเร่ืองง�ายทีเ่รา
จะพสูิจน�พบว�า  “เพือ่นกนินัน้หาง�าย  เพือ่นตายหายาก”  เพราะความสมัพนัธ�
ท่ีแท�จริงนั้นเป�นส่ิงท่ีต�องลงแรงปลูกฝ�งและค�อยๆ  ก�อร�างขึ้นมา  อีกท้ังต�อง
อาศัยเวลาและความจริงใจจึงไม�มีใครจะสามารถอดทนในสภาพเช�นนั้นได�

ความสัมพันธบนพื้นฐานของผลประโยชนที่ตนควรไดรับ

การเปรียบเทียบคุณค�าของคนว�าเป�นตัวสร�างผลผลิตของสังคม
อุตสาหกรรม  ก�อให�เกิดการเห็นคุณค�าคนบนพ้ืนฐานใหม�  ตามค�านิยมท่ีว�า  
“ค�าของคนอยู�ท่ีผลของงาน”  ตัดสินว�าคนท่ีทําอะไรไม�ได�  หรือไม�มีผลงาน  
เป�นคนไม�มีค�า  สังคมจึงกลายเป�นสังคมปากกัดตีนถีบ  คนแข�งขันกันมากย่ิง
ขึ้นเรื่อยๆ  โดยมุ�งไปในด�านวัตถุส่ิงของมากกว�าการยกระดับจิตใจของตนเอง  
แต�ละคนในสังคมหรืออาจเป�นตัวเราก็ได�ท่ีกาํลงัเป�นผู�ท่ีทําร�ายตนเองและทาํร�าย
ผู�อ่ืนอย�างไม�รู�ตัว  เพราะสังคมกําลังขาดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลข�อหนึ่งคือ  
“การไวต�อความรู�สึกของผู�อ่ืน”  การเอาใจเขามาใส�ใจเรานั้นเรียกได�ว�า  “ไม�
ต�องพูดถึง”  หากเขาไม�มีผลประโยชน�ให�กับเรา

หลายครัง้เราลืมคํานงึว�า  ทุกคนต�องการความเข�าใจต�องการการยอมรบั  
ต�องการความรัก  ความรู�สึกห�วงใย  และปรารถนาความเอ้ืออาทร  ความโอบ
อ�อมอารีท่ีพึงให�แก�กัน  เราสังเกตเห็นว�าคุณธรรมในใจของคนในยุคนี้เริ่มลด
ลง  คนแต�ละคนขาดความรัก  ความอ�อนละมุน  และสังคมขาดความอบอุ�น
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ทางใจ  ส่ิงนี้เป�นสภาพของความสัมพันธ�ท่ีแตกสลายในสังคม  ยกตัวอย�าง
สภาพสังคมอุตสาหกรรมท่ีทุกคนต�องทํางานเพ่ือเล้ียงชีพ  ผู�ประกอบการต�อง
ทํางานแข�งกับเวลา  โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห�งจึงได�วางรูปแบบไว�ให�คน
ทํางาน  แผนกไหนก็ทํางานเช�นนั้นซ้ําๆ  กันอย�างเดียวตลอดท้ังวัน  เช�น  
โรงงานประกอบรถยนต�  ใครทําหน�าท่ีขันน็อตก็ทําอยู�อย�างเดียว  ทําเช�นนี้ท้ัง
วัน  หกวันต�อสัปดาห�  บางคนทําเป�นเวลาหลายสิบป�จึงก�อให�เกิดความเบ่ือ
หน�าย  เกิดความเครยีด  ขาดความคดิสร�างสรรค�  ขาดความสขุในการทํางาน  
แต�ละวันก็เฝ�านับเวลาเมื่อไหร�จะเลิกงาน  และย่ิงหากมีป�ญหาครอบครัวด�วย
แล�วก็อาจถึงขาดฆ�าตัวตายได�  โดยที่ผู�ประกอบการคนนั้นไม�ได�ตระหนักว�า
ตนเองมีส�วนเป�น  “ต�นเหต”ุ  ท่ีก�อให�เกิดความแตกสลายทางความสัมพันธ�
กับคนในครอบครัว
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ความสัมพันธของครอบครัวลมสลาย

ครอบครวัเป�นพืน้ฐานแห�งการถ�ายทอดความสมัพนัธ�ท่ีดีหรอืไม�ดี ในความ
สัมพันธ�ใกล�ชิดระหว�าง  พ�อ  แม�  ลูก  หรือพ่ีน�อง  จะเต็มไปด�วยความห�วงใย  
ความสนทิสนมเอือ้อาทร  ความผกูพันด�วยความรักและความเข�าใจ  ทุกคนใน
ครอบครัวเรียนรู�ท่ีจะไม�เป�นภัยต�อกันเพราะเป�นเลือดเน้ือเช้ือไขกัน  แต�ป�จจุบัน
ความผูกพนัสนทิสนมด�วยความรกัความห�วงใยของครอบครัวเร่ิมเหอืดหายและ
ค�อยๆ  เจือจางลง  ต�างคนต�างทาํงานนอกบ�าน  เรียนหนงัสือนอกบ�าน  คนใน
บ�าน  เริ่มใช�เวลาในการทํากิจกรรมต�างๆ  ร�วมกันน�อยลง  ความใกล�ชิดสนิท
สนมระหว�างกันลดลง

สภาพป�จจุบันคนในครอบครัวเร่ิมเอาตนเองเป�นศูนย�กลางในความ
สัมพันธ�  และไม�ได�เห็นคุณค�าของความเป�นครอบครัวเท�าท่ีควรจะเป�น  ก�อให�
เกิดความสัมพันธ�ในลักษณะฉาบฉวยและไม�มีความอดทนต�อกัน  สมาชิกใน
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ครอบครัวแต�ละคนมุ�งแต�แสวงหาวัตถุท่ีตนเองปรารถนาและพอใจ  และเมื่อ
วัตถุสําคัญกว�าจิตใจแล�วแม�แต�ลูกอาจเป�นสิ่งที่ขัดขวางความสุขได�  อันเป�น
เหตุให�เกิดป�ญหาครอบครัวตามมา  อาทิ

จากรายงานขององค�การอนามัยโลก พบว�า ทุกป�มีหญิงตั้งครรภ�ไม�พึง
ประสงค�ท่ัวโลก  150,000  คนต�อวัน  หรือ  53  ล�านคนต�อป�  หญิงเล�านี้จะ
แก�ป�ญหาด�วยการทําแท�งเกือบท้ังหมด  สําหรับในประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ�
ทําแท�งถึงร�อยละ  10  ในจํานวนนี้เป�นหญิงแต�งงานแล�ว  ร�อยละ  70  ส�วน
อีกร�อยละ  25-30 เป�นหญงิท่ีตัง้ครรภ�ก�อนการสมรส  นอกจากน้ีเม่ือต�องเผชิญ
กับสภาพความเป�นจริงท่ีไม�ได�เป�นตามท่ีคาดหวังไว�  เช�น  เมื่อการแต�งงานไม�
สมหวังก็หย�ากันได�อย�างง�ายดาย  จากการสาํรวจสถติกิารหย�าร�างของครอบครวั
ไทย  พบว�ามีแนวโน�มท่ีสูงขึ้น  ในป�  พ.ศ.  2520  มีจํานวนหย�าร�าง  62  ราย  
ต�อการแต�งงาน  1,000  ราย  เพ่ิมเป�น  85  ราย  ในป�  พ.ศ.  2532  และ
เป�น  96  ราย  ในป�  พ.ศ.  2536  หรือคิดเป�นร�อยละ  9.6  ในป�  พ.ศ.  
2537  มีคู�สมรสท้ังประเทศ  435,425  คู�  และมีการหย�าร�างถึง  46,903  คู�  
หรือคิดเป�นร�อยละ  10.77  (สถิติจากส�วนการทะเบียนท่ัวไป  สํานักบริหาร
ทะเบียน  กรมการปกครอง)  สถิติเหล�านี้ยืนยันว�าชีวิตสมรสกําลังตกตํ่าลง  
คนในสังคมจํานวนมากคดิว�าการหย�าร�างเป�นทางออกทีดี่สําหรบัการแก�ป�ญหา
ความขัดแย�งในครอบครัว  โดยเฉพาะสังคมในเมืองหลวง 

นอกจากนัน้จากสถติยัิงพบว�าจาํนวนครัวเรือนทีผู่�หญงิไร�คู�เป�นหัวหน�าครวั
เรือนจะเพิ่มมากขึ้น  และมากกว�าจํานวนผู�ชายไร�คู�เป�นหัวหน�าครัวเรือนถึง  
4-5  เท�า  จํานวนครอบครัวมีคู�  (คือสามีภรรยาในบ�านเดียวกัน)  ลดลงจาก  
74%  เป�น  67%  และจะลดจํานวนลงอีก  เด็กๆ ส�วนใหญ�จะถูกเล้ียงดูโดย
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มารดาแต�ผู�เดียว  เม่ือแม�ต�องออกไปทํางานข�างนอก  ทําให�เด็กขาดความ
อบอุ�น  จึงหันไปมั่วสุมกับเพ่ือน  เสพยาเสพย�ติด  เป�นอันธพาล   และอาจ
เป�นอาชญากรไว�ในท่ีสุด  ท้ังนี้เป�นผลมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก  ขาดความ
รักความเข�าใจในครอบครัว

ความสัมพันธ�ท่ีเส่ือมลงของครอบครัวเป�นจุดกําเนิดของป�ญหาสังคม
จํานวนมากท่ีติดตามมา  ไม�ว�าจะเป�น ป�ญหาเด็กเร�ร�อน  เด็กถูกทอดทิ้ง  
ป�ญหาโสเภณี  ป�ญหายาเสพย�ติด  ป�ญหาเอดส�  ป�ญหาอาชญากรรม  ป�ญหา
ความรุนแรงของสังคมในลักษณะต�างๆ  อันมีสาเหตุเกิดข้ึนเน่ืองจากความ
สัมพันธ�ท่ีไม�ได�มีความรัก  ความเข�าใจ  ความผูกพัน  และความไม�สํานึกใน
หน�าท่ีรับผิดขอบของพ�อและแม�อย�างท่ีควรจะเป�น
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รื้อฟนความรักความผูกพัน  
ใหคุณคาคนที่จิตใจภายใน

ทางแก�ป�ญหาคือ  “ปรับเปลี่ยนความคิดเรื่องความสัมพันธ�ของคนใน
สังคมให�ถูกต�อง”  โดยปรับเปลี่ยนให�คนหันกลับมามุ�งเน�นการตอบสนองใน
เร่ืองของจติใจให�มากข้ึน  ความสมัพนัธ�ของคนในสังคมต�องอยู�บนพืน้ฐานเร่ิม
ตนจากจิตใจท่ีเห็นคุณค�าของผู�อ่ืน  เรียนรู�ท่ีจะพัฒนาความเข�าใจผู�อ่ืน  และ
ใช�หลกัให�  “คน”  เป�นศูนย�กลางแห�งการพฒันาตนเองเช�นเดยีวกบัการพฒันา
ด�านอ่ืนๆ  ของประเทศในเวลานี ้ แสดงออกเป�นการกระทําโดย

1. การกระทําใดๆ  ก็ตาม  ต�องคํานึกถึงจิตใจเป�นหลัก  ต�องยุติความ
คิดว�าคนเปรียบประดุจเป�นเครื่องจักรกล  การทํางานซ้ําๆ ซากๆ  ให�หมดไป
วันๆ  คือการทําลายความคิดสร�างสรรค�ของความเป�นคน  ทําให�เกิดความ
ตงึเครียด  ความเกบ็กด  ซ่ึงเขาจะระบายมาสู�คนในครอบครัว  เกิดพฤตกิรรม
เบ่ียงเบนได�

2. วางรากฐานความคิดให�คนเห็นคุณค�ากันและกันในสภาพที่เขาเป�น   
เราต�องเชือ่ว�าคนทกุคนนัน้มีคณุค�าในตวัเอง  แม�ว�าเขาจะมปีระโยชน�ให�กบัเรา
หรือไม�  เขาอาจจะเป�นเด็ก  คนพิการ  คนชรา  ซ่ึงไม�อาจทํางานได�  แต�เขา
ยังมคีณุค�าในสายตาของเรา  เราต�องไม�ดูหมิน่เหยียดหยามแต�ต�องยอมรบัและ
เห็นคุณค�าเขา
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3. เราต�องชมเชยคนบนพื้นฐานความพยายามมากกว�าบนพื้นฐานแห�ง
ชยัชนะ การยกย�องชมเชยคนทีท่ี่มชียัชนะหลายครัง้เท�ากับเป�นการฆ�าคนท่ีพ�าย
แพ�ลงอย�างส้ินเชิง  บางครอบครัวยกย�องชมเชยเฉพาะลูกท่ีเรียนดี  แต�ลูกท่ี
เรียนไม�ดีท้ังๆ  ท่ีพยายามขยันเรียนกลับไม�ได�รับการเหลียวแลเอาใจใส�

4. เราต�องลงทุนเวลาแก�กันและกันในการสร�างสัมพันธ�อันดีงาม  ความ
สัมพันธ�ท่ีดีไม�ใช�ส่ิงฉาบฉวย  แต�เป�นส่ิงท่ีต�องใช�เวลาค�อยๆ  สร�างขึ้น  บุคคล
ในแต�ละระดับของสังคม ไม�ว�าจะเป�น ครอบครัว  เพ่ือนร�วมงาน  ครูกับศิษย�  
รุ�นพ่ีกับรุ�นน�อง  หรือแม�กระท่ังหุ�นส�วนทางธุรกิจ  ต�องมีเวลาให�แก�กันอย�าง
เฉพาะเจาะจง  ท้ังในด�านของการทํางานการพักผ�อน  การใช�เวลาว�างทาน
อาหาร  หรือทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือเรียนรู�จัก  มีความเข�าใจกันและกันมาก
ย่ิงขึ้นโดยไม�มีผลประโยชน�ใดๆ  เข�ามาเกี่ยวข�อง

ผลจากการปฏวิตัเิทคโนโลยดี�านการสือ่สารทาํให�การติดต�อส่ือสารถงึกัน
สะดวกรวดเร็วและกว�างขวาง  ส�งผลกระทบต�อความสัมพันธ�ของคนในสังคม
ค�อนข�างมาก  เพราะเราจะมีส่ือกลางในการส่ือสารระหว�างกันมาย่ิงขึ้น  ผล 
กระทบต�อครอบครัวมีท้ังในแง�บวกและในแง�ลบ ผลในแง�บวก  ได�แก� การ
ตดิต�อส่ือสารกบัคนในครอบครัวมีความสะดวกขึน้  ความสมัพันธ�ในครอบครวั
และคนในสังคมจึงไม�ถูกจํากัดด�วยสถานที่และมีความสัมพันธ�ผ�านเคร่ืองมือ
ส่ือสารมากขึ้น  คนในครอบครัวและสังคมมีความรู�เท�าทันโลกมายิ่งข้ึน  
สามารถปรับตัวตามกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมได�  ผลในแง�ลบ  
ได�แก�  ความใกล�ชิดสนิทสนมกันอาจน�อยลง  เพราะมีเคร่ืองมือสื่อสารมา
ทดแทนการทีต่�องใช�เวลาด�วยกนัโดยต�างคนต�างไปทาํงานหาเลีย้งชพี  เพ่ิมพนู
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ความรู�เพ่ือแสวงหาวัตถุเพ่ิมข้ึน  อันอาจก�อนให�เกิดความว�างเปล�าเพราะไม�ได�
รับการเติมเต็มในจิตใจมากขึ้นก็เป�นไปได�

การไม�ตระหนักและไม�เห็นคุณค�าของความสัมพันธ�ทําให�คนในสังคมขาด
การเรียนรู�ท่ีจะเข�าใจผู�อ่ืน  ตัดสินกันบนพฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก  ไม�มี
ความเข�าใจกนัในเบ้ืองหลงัความคดิและชวีติของกันและกนั ไม�มคีวามรกั  ไม�มี
ความสงสาร  ไม�มีความเมตตา  ก�อให�เกิดความรุนแรงเมื่อความต�องการไม�
ได�รับการตอบสนอง  สังคมจะไร�คุณธรรมละคนในสังคมจะไม�มีความสุขเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น  เพราะในความสัมพันธ�ของ  “มนุษย�”  ท่ีแท�จริงนั้น  จําเป�นต�อง
เร่ิมจากรากฐานแห�งความผกูพันระกว�างกนั  โดยไม�ขึน้อยู�บนผลประโยชน�และ
การนาํตวัเองเป�นศนูย�กลาง  แต�เป�นพืน้ฐานแห�งความผกูพนัทางใจทีต่�องทุ�มเท  
และแสดงออกด�วยความรัก  ด�วยความเอ้ืออาทร  ด�วยความเข�าใจ  และการ
ใช�เวลาในการก�อร�างความสัมพันธ�ร�วมกัน

ตีพิมพลงในหนังสือพิมพสยามโพสต
วันอาทิตยที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2539
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การกระทํามากกวาคําพูด
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แบบอย�างการกระทําเป�นส่ิงสําคัญและมีความหมายมากยิ่งกว�าคําพูด  
การกระทําท่ีเป�นแบบอย�างจากบุคคลระดับผู�นําน้ันจะส�งผลและมีอิทธิพลต�อ
การเลยีนแบบของผู�ตามอย�างแน�นอน  ถ�าผู�นาํสงัคมนําไปในทศิทางทีดี่ถกูต�อง  
สังคมก็จะดําเนินไปได�อย�างถูกต�อง  แต�ป�ญหาใหญ�ในทุกส�วนของสังคมไทย
ป�จจุบันคือ การขาดแบบอย�างจากบุคคลระดับผู�นําประเทศ  ท่ีเป�นเครื่องชี้นํา
ในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต�อง  และท่ีขาดแคลนย่ิงกว�านั้นคือขาดลักษณะชุมชน
ท่ีเป�นแบบอย�างแก�สังคม  ส�งผลทําให�สังคมดําเนินไปในทิศทางที่บิดเบ้ียวและ
เกิดป�ญหาต�างๆ มากมาย

สังคมไทยต�องการแบบอย�างในการดําเนินชีวติ  แม�เราอาจมีคนสอนด�วย
คําสอนท่ีลึกซ้ึงและฟ�งดูดีมาก  แต�หากขาดความเป�นแบบอย�างและกระทําให�
ดูกเ็กือบไม�มปีระโยชน�อันใด  ป�ญหาของสงัคมไทยป�จจบัุน  คอืการทีเ่ราได�ยิน
คําสอนหรือหลักการท่ีดีมากมาย  แต�ในทางปฏิบัติแล�วไม�เคยเห็นแบบอย�างท่ี
สอดคล�องกบัคาํสอนเหล�านัน้แต�กลบัมเีพยีงการการทาํในทางทีต่รงกนัข�าม  ซ่ึง
ส�งผลให�คนไม�เห็นคุณค�าท่ีจะปฏิบัติตามหลักการหรือคําสอนนั้น  ในทางตรง
กันข�ามหากได�เห็นแบบอย�างแห�งการปฏิบัติของคนสอนก็จะก�อให�เกิดความ
มั่นใจในการกระทําตามในทางท่ีถูกต�องได�มากย่ิงขึ้น
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ยกตัวอย�างเช�น  เราต�องการให�เยาวชนของชาติเป�นคนท่ีซ่ือสัตย� มี
คุณธรรม  ไม�คดโกง  ก็จะมีการสอนด�วยคําพูดด�วยการเรียนท้ังในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  แต�ในสภาพความเป�นจริง  การกระทําและการแสดงออก
ของผู�ใหญ�กลับเป�นไปทางตรงกันข�าม  คือ  ความไม�ซ่ือสัตย�  เยาวชนจึงไม�
เหน็คณุค�าทีจ่ะกระทาํตามคาํสอนจรงิๆ  หรอืแม�กระท้ังสิง่ทีข่ดัแย�งกนัระหว�าง
กฎหมายกับความถกูต�องทางศลีธรรม  อันเป�นเหตใุห�คนในสังคมตดัสนิผิดถกู
อย�างสับสน  เช�น  ตามหลักศีลธรรมบัญญัติว�าการเล�นการพนันเป�นส่ิงท่ีผิด  
แต�กองสลากกนิแบ�งรฐับาลซึง่ความจรงิกเ็ป�นการพนันเช�นเดยีวกนักลบัมรีฐับาล
เป�นเจ�าของ

HONEST
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แบบอย�างการกระทําและกฎหมายมีหลายเรื่องท่ีตรงข�ามกับคําพูดและ
หลักการทําให�คนในสังคมขาดมาตรฐานในการตัดสินความถูกผิด  และการ
ชี้นําท่ีถูกต�อง  สังคมไทยควรท่ีจะต�องสร�างความรับผิดชอบร�วมกัน  เริ่มจาก
ผู�นําจนไปถึงผู�ตามในทุกระดับ ทุกหน�วยงาน  ทุกชุมชนในสังคม  ในการทํา
หน�าทีเ่ป�นผู�สร�างลกัษณะชุมชนของตนเองให�เป�นแบบอย�างแก�สังคม  ด�วยการ
แสดงออกเป�นการกระทําทีถ่กูต�องเพือ่ให�ผู�อ่ืนกระทําตามได� โดยสร�างแบบอย�าง
ท่ีสามารถชี้นําสังคมได�อันประกอบด�วยคุณลักษณะ  2  ประการ

แบบอยางแหงความรับผิดชอบ
ประการแรก  คือ  แบบอย�างแห�งความรับผิดชอบด�วยการทําหน�าท่ีของ

ตนเองให�ดีท่ีสุด  เราแต�ละคนน้ันมบีทบาทหน�าทีค่วามรับผดิชอบตามสถานภาพ
ท่ีต�างกัน  แต�ไม�ว�าจะเป�นบทบาทใดในสังคมหรือชุมชนใด  เราสามารถชี้แบบ
อย�างแก�สังคมได�ด�วยการเล�นบทบาทและทาํหน�าทีข่องเราให�ตรงท่ีสุดและให�ดี
ท่ีสุดเพื่อที่เราจะมีส�วนเป�นแสงสะท�อนความดีงามท่ีเราทํานั้นออกไปมีอิทธิพล
ต�อผู�อ่ืนและมีส�วนสร�างสรรค�สังคมได�มากท่ีสุด

ชุมชนท่ีเราอยู�ไม�ว�าจะเป�นบริษัท  สมาคม  องค�กร  อําเภอ  ตําบล  
หมู�บ�าน  หรือแม�กระท่ังครอบครัว  ทุกๆ  ท่ีท่ีเรามีส�วนร�วมจึงควรมีลักษณะ
ท่ีเป�นแบบอย�าง  เราควรเป�นผู�หน่ึงที่สร�างชุมชนท่ีประกอบไปด�วยบุคคลที่มี
คุณภาพ  มีความซ่ือสัตย�  ความยุติธรรม  และความจริงใจ  เป�นชุมชนท่ีมี
อิทธิพลต�อภายนอกชุมชนได�
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แบบอยางแหงความดีงาม
ประการท่ีสอง  เป�นชุมชนท่ีทําดี  เป�นแบบอย�างแห�งการทําความดีจน

คนอืน่เหน็ได�  เหมอืนกบัตะเกยีงทีเ่ม่ือจุดแล�วก็ต�องส�องสว�างแก�คนทัง้ปวง  เรา
ต�องทําดีแก�คนท้ังปวงมากจนเขาตระหนักชัดเจนถึงความดีของเรา  และต�อง
ประพฤตใินส่ิงท่ีดีอย�างเสมอต�นเสมอปลายและกระทาํแก�คนท้ังปวงไม�เลือกเช้ือ
ชาติ  ฐานะ  ตําแหน�ง  ไม�ทําดีเฉพาะเมื่อตนได�รับผลประโยชน�  แต�ทําดีต�อ
คนท่ีด�อยโอกาสในสังคมท่ีไม�มีทางจะตอบแทนเราได�  ชุมชนท่ีมีลักษณะเช�น
นี้จะเป�นสังคมท่ีใครๆ  ก็กล�าวขวัญถึง  ได�รับการยอมรับ  ยกย�อง  และ
สามารถเป�นดังผู�นําทิศทางของสังคมได�
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ลองนึกภาพว�าถ�าเราเห็นคนท่ีเป�นคนดี  เป�นคนท่ีทําความดีให�แก�สังคม  
เป�นคนท่ีซ่ือสตัย�สุจริต  เป�นคนท่ีมีหลกัการดําเนินชีวติทีถู่กต�อง  เป�นคนท่ีเสีย
สละเพ่ือผู�อ่ืนอยู�เสมอ  เป�นคนท่ีมีความเท่ียงธรรมและยุติธรรม  เป�นคนท่ีมี
จิตใจเมตตากรุณาปรานี   เป�นคนท่ีทําส่ิงดี  และทําคุณประโยชน�ให�แก�คนใน
สังคมมากมาย  คนในชุมชนได�เห็นแนวการกระทํานั้นท่ีเป�นเหมือนแสงสว�าง
แก�สังคม  เป�นผู�ชี้นําสังคมจนสามารถเปล่ียนคนในชุมชนให�ดําเนินติดตามใน
ส่ิงท่ีดีดังกล�าวได�  สังคมย�อมมีคนท่ีดีขึ้นๆ   สังคมไทยยังต�องการคนท่ีเล�น
บทบาทหน�าท่ีของตัวเองให�ดีท่ีสุดแบบนี้ในทุกระดับ  อันจะนําไปสู�การจรรโลง
สังคมให�งดงามด�วยความร�วมมือกันของแต�ละชุมชนอย�างแท�จริง

ในทุกๆ ตําแหน�ง  ทุกๆ สถานภาพท่ีเราดํารงอยู�เราสามารถท่ีจะเล�น
บทบาทของเราให�ดีท่ีสุด  เช�น  ถ�าเราเป�นนายจ�างเราต�องเป�นนายจ�างทียุ่ตธิรรม  
โอบอ�อมอารี  ไม�เอาเปรียบ  ทําให�ลูกจ�างได�รับสวัสดิภาพท่ีดีและเห็นความดี
ของเขา  ถ�าเราเป�นนักธุรกิจเราต�องเป�นคนท่ีซ่ือสัตย�  ทําธุรกิจอย�างไม�คดโกง
และเห็นแก�ประโยชน�ของลูกค�าเสมอ

ถ�าเราเป�นสามีเราต�องรกัและห�วงใย  เสยีสละ  ดูแลภรรยา และครอบครวั
อย�างดีให�ได�รับความอบอุ�นในชีวิต  และถ�าเราเป�นภรรยาเราต�องนบนอบเชื่อ
ฟ�งสามี  ดูแลสามี และลูกอย�างดี
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และย่ิงถ�าเราเป�นผู�บรหิารบ�านเมือง  เราต�องบริหารอย�างเห็นแก�ประโยชน�
ของประเทศชาติ  ไม�โกงกินเพ่ือประโยชน�ส�วนตน  ให�ความยุติธรรมแก�คนท้ัง
หลาย  แม�กับคนด�อยโอกาสท่ีไม�สามารถทําประโยชน�ให�เราได�  เราต�องทําให�
ประเทศชาติมีความสุขความเจริญ  รัฐบาลสมัยนายอานันท�  ป�นยาชุน   มี
การดําเนินนโยบายต�างๆ  ได�อย�างค�อนข�างราบรื่น  เพราะท�านเป�นผู�นําท่ีได�
รับการยอมรับจากคนในสังคมว�าเป�นบุคคลท่ีซ่ือสัตย�  เห็นแก�ประโยชน�ของ
บ�านเมืองอย�างแท�จรงิ  ทําให�กลายเป�นคนท่ีมอิีทธพิลในเชิงสร�างสรรค�ต�อสงัคม  
หรือถ�าเราเป�นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเราจะต�องเป�นคนที่เสนอกฎหมายที่
จรรโลงศีลธรรมในสังคมไม�ใช�กฎหมายที่เอื้ออํานวยให�คนทําความผิดต�างๆ  

ได�  เราก็จะทําให�ประชาชนนั้นอยู�ในสังคมท่ีมีศีลธรรมและจริยธรรม
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เราต�องเป�ดตวัเองให�เป�นแบบอย�างแก�สังคมและโลกนี ้ ไม�ป�ดซ�อนตัวเอง  
เก็บตัวหรือถอนตัวออกจากสังคม  เพ่ือให�เกิดคุณประโยชน�สูงสุดต�องเข�าไปมี
ส�วนในสังคมในเรื่องท่ีถูกต�อง  ต�องสนับสนุนแนวทางท่ีสัตย�ชื่อและชอบธรรม  
ต�องมีจุดยืนที่แน�ชัดและมีมาตรฐาน  เช�น  หากเราเห็นว�าการให�สินบนแก�
ข�าราชการในการทาํธุรกิจน้ันไม�ดี  ในฐานะทีเ่ราดําเนนิธุรกิจเราจะต�องไม�เห็น
แก�การให�สินบนเพ่ือให�ได�งานแต�เราควรจะเรียกร�องให�สังคมดําเนินการเพ่ือ
ความถูกต�อง  อาจจะรวมตัวกับองค�กรหรือสมาคมเดียวกันในการเรียกร�อง
ความชอบธรรม  กระตุ�นให�สังคมท่ีเลวร�ายเกิดการเปลีย่นแปลง  และเป�นแบบ
อย�างแก�ผู�อ่ืนให�มีความกล�าท่ีจะไม�โอนอ�อนตามส่ิงท่ีไม�ถูกต�อง
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ในแต�ละบทบาทหน�าที่ของเราที่ดําเนินอยู�ในสังคมใหญ�นี ้  หากเราเล�น
บทบาทของเราให�ดีท่ีสุด  อยู�ในกรอบแห�งความดงีาม  ความสร�างสรรค�  ความ
ยุติธรรม  การเป�นแบบอย�างท่ีดีในทุกๆ ชุมชนท่ีเราอาศัยอยู�  เราจะสามารถ
แก�ไขสังคมได�อย�างเป�นรูปธรรมจริงจังมากกว�าการแก�ไขตามหลักการหรือคํา
พูด  เพราะส่ิงนี้จะเป�นแบบอย�างการกระทําเพ่ือให�คนอ่ืนสามารถเดินตามได�
ง�ายอย�างเป�นรูปธรรม 

เราแต�ละคนในชมุชนท่ีตัง้ใจเป�นแบบอย�างในการช้ีนาํสังคม  เมือ่มารวม
กนัเข�าจะเป�นพลังอันมหาศาลทีเ่ป�นแสงสว�าง  ส�องนําทิศทางแก�สังคม  เปรียบ
เสมือนเทียนเล�มเล็กๆ  ท่ีนํามารวมกันเป�นเทียนพันๆ  หมื่นๆ  แสนๆ  เล�ม
เกดิเป�นความสว�างทีลุ่กโชติช�วงและสามารถทาํให�เกดิความสว�างในรศัมท่ีีกว�าง
ไกล  ทําให�คนในสังคมเห็นแบบอย�างท่ีดีในการดําเนินชีวิต  การท่ีเราเป�นคน
ดีในสังคมท่ีกําลังเส่ือมลงอยู�นีจ้ะทําให�เราแตกต�างจากคนอื่น  และเป�นแบบ
อย�างให�แก�คนทีป่รารถนาจะทําความดแีต�ไม�มีโอกาส  หรือไม�กล�าทาํเพราะไม�
เห็นแบบอย�าง  ก็จะช�วยให�สังคมเราดีขึ้น  คนในสังคมมีความหวังในความ
มืดและจะเริ่มมีบทบาทเพ่ือการสร�างสรรค�สังคมมากย่ิงขึ้น
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ผูเคยกระทําผิด

สังคมควร฿หอภัยละเหในคุณคา
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ความพยายามของกรมราชทณัฑ�ในการฟ��นฟูผู�ต�องขังนับเป�นส่ิงท่ีดี  และ
คนในสังคมคาดหวังว�าทัณฑสถานจะสามารถช�วยให�ผู�ต�องขังนัน้มีโอกาสที่จะ
กลบัตวักลับใจเป�นคนดขีองสงัคมได� แต�อย�างไรก็ตาม การแก�ไขดังกล�าวยังไม�
สามารถทําให�คนท่ีเคยกระทําผิดกลับเป�นคนดีของสังคมได�  

ในป�จจุบันน้ี  ตวัเลขจาํนวนของอาชญากรในประเทศไทยค�อนข�างน�ากลวั  
จากรายงานของเจ�าหน�าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรท่ีได�กว�าวไว�ใน
หนังสือพิมพ�ฉบับหน่ึงว�า  ป�จจุบันจํานวนประวัติของคนร�ายที่เก็บสะสมไว�มี
จํานวนมากถึง  10  % ของจํานวนประชากร  หรือประมาณ  6  ล�านคน  อีก
ท้ังยังมีตัวเลขอาชญากรท่ีอยู�ในหมายจับอีกถึงประมาณ  1  แสนคน  ตัวเลข
เหล�านี้นับว�าเป�นตัวเลขที่น�ากลัวและแสดงว�าความไม�ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย�สินของประชาชนกาํลงัเพ่ิมมากยิง่ขึน้อย�างรวดเร็ว  ย่ิงในภาวะทีเ่ศรษฐกิจ
กําลังอยู�ในภาวะทรุดตัวลงเช�นน้ี  โอกาสแห�งความตึงเครียดและความวิตก
กังวลเรื่องความอยู�รอดของประชาชนย�อมมีอยู�สูง  แนวโน�มของการหางานทํา
ย�อมยากและฝ�ดเคืองมากขึ้น  การแก�งแย�งในสังคมมีสูงข้ึน  นอกจากน้ียังมี
สาเหตุอีกหลายๆ ประการที่ทําให�คนจํานวนไม�น�อยอาจตัดสินใจกระทําสิ่ง
ท่ีผิดเป�นคร้ังแรก  หรือตัดสินใจกระทําความผิดซํ้าเพราะไม�สามารถอยู�ใน
สังคมได� 
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สังคมควรยอมรับความเสมอภาค
เห็น “คุณคา” ผู “เคย” กระทําผิด

“นักโทษที่คนในสังคมเห็นว�าเป�น  ‘กากเดน’ ของสังคม
เขาก็จะทําตัวเป�นกากเดนของสังคมจริงๆ”

การท่ีเราจะให�สังคมมีความสุขสงบได�  ประชาชนทุกคนต�องให�ความร�วม
มือด�วย และทุกๆ คนต�องร�วมมืออย�างน�อยที่สุดก็โดยการไม�แสดงอาการ
รงัเกียจเดยีดฉันท�ต�อเพ่ือนมนษุย�ท่ีเคยกระทําความผดิ  ไม�มองว�าเป�นพลเมือง
ชั้นสองอันเป�นเหตุให�เขาต�องกลับไปทําผิดซํ้าอีกวัตถุประสงค�ท่ีนําเสนอ
บทความนี้มุ�งหวังให�สังคมไทยเห็นคุณค�าของคนท่ี  “เคย”  กระทําความผิด
อย�างเหมาะสมและเพื่อเป�นการเป�ดโอกาสให�เขาสามารถกลับตัวเป�นคนดีและ
ก�อประโยชน�ต�อสังคมในชีวิตท่ีเหลือของเขา

ปรัชญาความคิดหนึ่งท่ีผมยึดถือมาโดยตลอด  ก็คือ  ผมเช่ือม่ันว�า  “คน
นั้นมีคุณค�าสูงสุดในฐานะแห�งความเป�นคน”  คนทุกคนนั้นม ี “คุณค�าในตัว
เอง” ท่ีไม�สามารถเปรยีบเทยีบคณุค�ากบัสิง่ของหรือวตัถุอ่ืนๆ ท่ีอยู�ภายนอกได� 
ไม�ว�าจะเป�น ทรัพย�ศฤงคาร  ความรู�ความสามารถ  รูปร�างผิวพรรณ ทุกๆ 

คนควรได�รบัเกยีรต ิจากเพือ่นมนุษย�ในการปฏิบัตอิย�างเท�าเทยีมและเหมาะสม 
ดังนัน้จาํเป�นอย�างยิง่ทีสั่งคมจะต�องเป�ดโอกาสให�ทุกคนสามารถยกระดบัความ
ภาคภูมิใจในฐานะท่ีเกิดมาเป�นมนุษย�ได�อย�างสมศักด์ิศรี  และไม�เลือกว�าเขา
เป�นใคร  เชื้อชาติใด  ฐานะเช�นใด  หรือเคยประพฤติเช�นใดมาก�อน
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ความพยายามทีจ่ะให�ผู�ท่ีเคยกระทาํผิดกลับตวักลับใจเป�นคนดีของสังคม
นั้นจะไม�มีทางสัมฤทธิผลเลยหากคนในสังคมและระบบต�างๆ ในสังคมไม�เอ้ือ
อํานวยหรือเป�ดโอกาสให�กลุ�มคนเหล�านีก้ลบัตวัใหม�ได�  ป�จจบัุนคนทีเ่คยกระทํา
ผิดแทบจะไม�สามารถกลับเข�าสู�สังคมได�อย�างมีเกียรติเท�าเดิมเขาจะกลายเป�น
บุคคลที่น�าหวาดกลัวของสังคม  คนเหล�านี้จะหางานทําได�อย�างยากลําบาก 
หรือถ�าได�ทํางาน ก็ไม�สามารถทํางานท่ีดีได�เท�ากับ ความรู�ความสามารถท่ีเขา
มีหรือไม�เขาก็ต�องปกป�ดว�าเคยเป�นผู�กระทําความผิดมาก�อน  อันเป�นเหตุให�
คณุค�า ในความเป�นมนุษย� ของเขาลดลง  ท้ังจากสายตาของคนในสังคม และ
จากสายตาของเขาเองการมองตนเอง ด�อยคุณค�านี่เองท่ีเป�นอันตรายอย�างย่ิง
ท่ีเป�นเหตุให�เขากลับไปกระทาํสิง่ทีผิ่ดเป�นการประชดท่ีไม�ได�รบัการยอมรบัจาก
สังคม  ท�ายทีสุ่ดการรบัความรนุแรงและภยนัตรายย�อมต�องเกิดแก�คนทัว่ไปใน
สังคมอย�างหลีกเล่ียงไม�ได�

การลดจาํนวนอาชญากรจงึไม�สามารถหวงัพึง่เพียงระบบของกระบวนการ
ยุติธรรมได�แต�ต�องเป�นความร�วม มือร�วมกัน ขององค�กรภาครัฐ  องค�กรภาค
เอกชน  และประชาชนทุกๆ คนท่ีจะมีส�วนช�วยในการ  “ฟ��นคืนคุณค�าท่ีเคย
กระทําความผิด”  ให�กลับเป�นผู�ท่ีสามารถสําแดงประโยชน�ให�เกิดขึ้นแก�สังคม
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ได�  การช�วยกันฟ��นคุณค�ามิให�อาชญากรกระทําความผิดซ้ําเป�นการลดจํานวน
อาชญากรที่มีอยู�  พร�อมๆ กับเป�นการช�วยยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชนในภาพรวมด�วย

การปรับรากฐานความคิดของสังคม
จากปฏญิญาสากลว�าด�วยสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิ ข�อที ่1 กล�าว

ว�า  “มนุษย�ท้ังหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท�าเทียมกันท้ังศักด์ิศรีและสิทธิ ทุก
คนได�รบัการประสิทธปิระสาทเหตผุล และมโนธรรม และควรปฏบัิตติ�อกนัอย�าง
ฉันท�พ่ีน�อง”  ได�ชี้ให�เห็นถึง  “คุณค�า”  ของมนุษย�ท่ีไม�มีเงื่อนไขของความไม�
เท�าเทียมกันเข�ามาเกี่ยวข�อง อันเป�นท่ีมาของแนวคิดการปกป�องสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศทั่ว
โลกสิทธิมนุษยชนจึงเป�นเรื่องสําคัญสําหรับ  “คน” ทุกคนท่ีต�องอยู�ร�วมกันใน
สังคม

คนทุกคนทีอ่ยู�ในผืนแผ�นดนิไทย   จึงควรได�รบัการปฏบัิตใินฐานะมนุษย�
อย�างเท�าเทียมกันตามหลักสิทธิของมนุษยชนทุกคนควรได�รับความคุ�มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกันทุกกลุ�ม
คนในสังคม  ไม�ว�าจะเป�น คนปกติ  คนพิการ หรือคนด�อยโอกาสทางสังค
มอ่ืนๆ เช�น  ผู�ต�องขังควรได�รับการดูแล  คุ�มครองและให�โอกาสโดยรัฐเช�น
เดียวกัน
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“ผู�ท่ีเคยกระทําความผดิ”  กเ็ป�นมนุษย�เช�นเดียวกัน เขาเป�นคนท่ี  “เคย”  
กระทําความผิด  ซ่ึงหากสังคมให�โอกาสและให�เกียรติเขาอย�างที่ควรจะเป�น  
แน�นอนว�าโอกาสที่เขาจะสามารถกลับตัวเป�นคนดีของสังคมย�อมเกิดขึ้นได�  
อย�างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันเราก็คงต�องควบคุม ระมัดระวัง และลงโทษ
การกระทําที่ไม�ถูกต�องของเขาอย�างเหมาะสม เพื่อมิให�เขากลับไปกระทําผิด
ซ้ําอีก

ปรัชญาความคิดท่ีถูกต�องคือ  การให�ความเสมอภาคแก�ทุกคนซ่ึงจะลด
ความเหน็แก�ตวัท่ีมอียู�ในมนุษย�ลงและเหน็แก�ประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย�มากย่ิง
ขึ้น  อันจะช�วยให�การกระทําผิดของผู�ท่ีเคยกระทําความผิดมจํีานวนลดลงได�

การเปดโอกาสแกผูกระทําผิด
สังคมควรเป�ดโอกาสให�แก�ผู�ท่ีเคยกระทําความผิดด�วยการไม�มองว�าเขา

เป�น  “พลเมืองชั้นสอง”  โดยร�วมมือกันระหว�างองค�กรภาครัฐ  องค�กรเอกชน  
ชุมชน  และประชาชนทุกๆ คน เพ่ือให�เขาสามารถกลับเข�ามาอยู�ในสังคมได�
อย�างมีเสถียรภาพมากเท�าท่ีจะสามารถเป�นไปได�  อาทิ 

1.การใชระบบประกันคุณภาพผูตองขังเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการมีงานทํา

ผู�ท่ีเคยกระทําผิดควรได�รับการปกป�องในเร่ืองของสิทธิการทํางานที่
เท�าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคม 
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ผมขอเสนอว�ากรมราชทณัฑ�ควรออกใบประกาศนยีบัตรเพือ่รับรองความ
ประพฤติของผู�ต�องขัง  โดยท่ีผู�ต�องขังสามารถใช�ใบนี้ร�วมกับใบวุฒิบัตรต�างๆ 

ในการสมัครงานได�เท�าเทียมกับคนอืน่ๆ ในสังคม หรืออาจมเีง่ือนไขทีแ่ตกต�าง
ในการควบคมุความประพฤตอิย�างใกล�ชดิเพ่ือสร�างความมัน่ใจให�กบัผู�ประกอบ
การ  ก็จะเป�นการประกันโอกาสการมีงานทําของผู�ท่ีเคยกระทําความผิดได�
มากขึ้น

2.การเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมในชุมชน

การกลบัไปมสี�วนร�วมในการพฒันาชมุชนผ�านการสร�าง  “ชมุชนเข�มแข็ง”  
ท่ีประชากรเปล่ียนจากเป�น “ผู�รอรับความช�วยเหลือ”  มาเป�น  “ผู�มีส�วนช�วย
เหลอื” และเป�ดโอกาสให�ชมุชนท่ีมผูี�เคยเป�นผู�ต�องหาทีป่รารถนา กลบัใจกระทํา
ความดี  มีโอกาสกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยหน�วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข�อง 
อาจตั้งโครงการ ต�อนรับกลับบ�าน  ให�คนเหล�านี้มีโอกาสกลับมาเป�นส�วนหนึ่ง
ของชุมชน  และเป�ดโอกาสให�คนเหล�านี้มีส�วนร�วม ในการพัฒนาและสอดส�อง
ดูแลภัย  ท้ังภายในและภายนอกท่ีจะเข�ามาคุกคามชุมชนโดยเฉพาะ เรื่องของ
ยา เสพย�ติด  อาชญากรรม  และเป�นแบบอย�างท่ีดีแก�เด็กรุ�นต�อ ๆ  ไปท่ีไม�คิด
จะกระทําความผิด

3. รฐัควรจดัใหมโีครงการ “เหน็คณุคา” ผูทีเ่คยกระทําความผิด

รัฐควรจัดให�มีการรณรงค�เพื่อให�คนในสังคมมีทัศนคติท่ีดีต�อคนที่เคย
กระทําผิด  และเพื่อให�คนท่ีเคยกระทําผิดน้ันยังคงเห็นคุณค�าตนเอง  เห็น
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คุณค�าผู�อ่ืน ไม�คิดร�ายต�อกัน ซ่ึงจะมีส�วนช�วยในการพัฒนาลักษณะนิสัยและ
พฤตกิรรมของเราให�กลบัเป�นคนด ี ไม�กระทาํความผดิซํา้ได�  รฐัอาจจะทาํการ
ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อของรัฐเช�นเดียวกับการรณรงค�ให�คนในสังคมไม�รู�สึก
รังเกียจเดียดฉันท�คนเป�นโรคเอดส� เพ่ือให�เกิดการยอมรับและยังคงเห็นคุณค�า
ว�าคนเหล�านี้สามารถกระทําส่ิงท่ีดีให�กับสังคมได�มากมายเช�นกัน

นอกจากนี ้ควรมีการให�รางวัลและยกย�องผู�กระทําความผดิทีก่ระทําความ
ดีให�กับสังคม  หรือแสดงการ กลับใจใหม�ท่ีปรารถนาจะกระทําความดี เช�น  
เป�นผู�ต�องขังท่ีเรียนจนจบมหาวิทยาลัย  มีนิสัยเรียบร�อย  หรือเป�น ผู�ท่ีมีนํ้าใจ
ช�วยเหลอืผู�อ่ืนเสมอ  เป�นต�น โดยอาจให�รางวัล  ยกย�องชมเชย  หรอืสมัภาษณ�
ออกรายการโทรทัศน�  และให�บุคคลตัวอย�างเหล�านี้เป�นแบบอย�างจะเป�นกําลัง
ใจแก�ผู�ต�องขังรุ�นต�อๆ ไปในการกระทําความดี

สังคมที่มีความสุขคือ
สังคมที่เห็น “คน” มีคุณคา

ส่ิงท่ีปรารถนาของคนในทุกๆ สังคมคือ  สังคมท่ีทุกคนสามารถดําเนิน
ชวีติอย�างมีความสขุตามอัตภาพท่ีเขาควรเป�น มสัีนติภาพระหว�างกัน ไม�มกีาร
แก�งแย�ง ไม�มีการเบียดเบียน มีแต�ความเอ้ืออาทร ความรัก การให�อภัย และ
การสร�างประโยชน�ให�แก�กันซ่ึงเราคงเคยคิดว�าสังคมท่ีกล�าวน้ันเป�นเพียง  
“สังคมในฝ�น”  หรือ  “ยูโทเบีย” ท่ี  “เป�นไปไม�ได�” ในโลกแห�งความเป�นจริง  
เพราะเม่ือพิจารณาสภาพรอบตัว  เราคงเห็นว�าสังคมเร่ิมเลวร�ายลงไปทุกขณะ
คุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเส่ือมทรามลงอย�างรวดเร็ว  ความเห็นแก�ตัว
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ได�เพ่ิมความร�อนแรงสูงขึ้น  ความรังเกียจเดียดฉันท�  การใส�ร�ายป�ายสี ความ
ไม�ไว�เนื้อเชื่อใจมีอยู�ท่ัวไปจนกลายเป�นเรื่องปกติในการดําเนินชีวิต  สังคมให�
เกียรติกันน�อยลงแต�แข�งขันและช�วงชิงเพ่ือให�ตนเป�นผู�ชนะมากขึ้น

ป�จจบัุนน้ีสังคมมีเพียงเส�นแบ�งแห�ง “ผู�ชนะ” และ “ผู�แพ�” โดยทีภ่าพของ  
“ผู�เสียสละ” ผู�ให�หรือผู�ช�วยเหลือได�ลบเลือนลงไปทุกขณะ  เกือบทุกคน
ปรารถนาท่ีจะเป�น  “ผู�รับ”  มากกว�า  “ผู�ให�”  ปรารถนาท่ีจะตักตวงความ
พึงพอใจใส�ตนเองมากกว�าเจือจานหรือเผ่ือแผ�สู�ผู�อ่ืน  เพราะเรา  “กลัวอด”  
มากกว�า “ยินดีอด”  ลักษณะสังคมเช�นนี้เองท่ีเป�นต�นเหตุให�ชีวิตของเราทุกๆ 

คนไร�ซ่ึงความสุขในจิตใจ  ผมขอย้ําว�า  “ชีวิตของเราทุกคนมีคุณค�า”  ไม�
ยกเว�นเลยแม�แต�ชีวิตเดียว  หากเราดําเนินชีวิตด�วยการแก�งแย�งชิงดีด�วยการ
เอารดัเอาเปรียบกนัและกนั  สังคมของเราก็จะปราศจากความสงบและสนัตสุิข
ท่ีเราทุกคนปรารถนา

ส่ิงที่ผมปรารถนาจะเห็นอย�างเป�นรูปธรรมข้ึนในสังคมไทยก็คือ  การที่
คนไทยทุกๆ คนสามารถปรับกระบวนทัศน�ปรัชญาการมองโลกให�สอดคล�อง
กับการเห็นคุณค�าที่มีต�อเพ่ือนมนุษย�และแสดงออกเป�นการกระทําต�อกันอย�าง
ให�เกียรติในฐานะเป�น “มนุษย�” โดยไม�มเีหตผุลอืน่  ไม�ว�าเขาจะเคยมพีฤตกิรรม
ท่ีผิดขนาดไหน

เม่ือเขาปรารถนาจะกลับตัวเป�นคนดี  สังคมและเราทุกคนต�องพร�อม
เสมอท่ีจะให�  “อภัย” และให�  “โอกาส”  แก�เขาท่ีจะกระทําความดีได�เสมอ

     ตีพิมพลงในหนังสือพิมพมติชน
    วันพุธที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2540
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นับว�าเป�นประสบการณ�ทางประวัติศาสตร�ชาติไทยที่ดีกว�าหลายชาติท่ี
ประเทศไทยน้ันไม�เคยมีป�ญหาในเร่ืองของความสัมพันธ�ทางเช้ือชาติกบัประเทศ
เพ่ือนบ�านหรือแม�แต�กับชนกลุ�มน�อยกลุ�มต�างๆ ภายในประเทศอย�างรุนแรง  
คนไทยเป�นคนท่ีรักความสงบ ไม�ชอบความรุนแรงและไม�ชอบความขัดแย�งจะ
เห็นได�ว�าชนกลุ�มน�อย ในประเทศก็สามารถอยู�ได�อย�างกลมกลืนมาโดยตลอด 
รวมไปถึงความสัมพันธ�กับต�างประเทศ  ประเทศไทย ก็สามารถสร�างความ
สัมพันธ�ท่ีดีกบัประเทศส�วนใหญ�ในโลกได�อย�างไม�มปี�ญหาความขดัแย�งในความ
แตกต�างทางเชื้อชาติ  วัฒนธรรมและศาสนาอย�างรุนแรงแต�อย�างใด

ถึงกระนั้น  มีเรื่องท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งท่ีค�อนข�างน�าเป�นห�วงแม�ว�าลักษณะ
นิสัยคนไทย จะเป�นคนท่ีไม�ชอบ ความขัดแย�ง  แต�สามารถกล�าวได�ว�าคนไทย
บางส�วนยังมีลักษณะนสัิยประจาํชาตท่ีิต�องรีบแก�ไข  นัน่คือคนไทย ยังคงสะสม
ความรู�สึกอคติทางชาติพันธุ�หรือท่ีมีนักมานุษยวิทยาเรียกว�า  ethnocentrism 

ต�อคนบางกลุ�มโดยไม�รู�ตวั  การแสดงออกทีเ่หน็ชดัในป�จจบัุนกค็อื การใช�ภาษา
ในการส่ือสาร  ไม�ว�าจะโดยผ�านทางส่ือมวลชน  โทรทัศน�  หนังสือพิมพ�  
โฆษณาต�างๆ โดยท่ีการใช�คําพูดหรือการแสดงออกหลายครั้งไม�ได�ระมัดระวัง
ไม�ให�เกี่ยวข�องกับการดูหมิ่นต�างชาติ  หรือคนกลุ�มน�อยในประเทศการกระทํา
เช�นน้ีอาจจะทาํให�เกดิป�ญหาในเร่ืองความสมัพนัธ�ขึน้มาได� ถ�าเราไม�ระมัดระวงั
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ส่ือมวลชนไทยโดยเฉพาะหนังสือพิมพ�และโทรทัศน�จําเป�นต�องให�เกียรติ
และให�ความสําคัญต�อการใช�คําท่ี กล�าวถึงประเทศเพ่ือนบ�านมากย่ิงขึ้น  การ
ใช�คําท่ีผ�านมา  เช�น คําว�า  ไอ�กัน  ไอ�ยุ�น ไอ�บินส�  อาบัง หรือการ ใช�คําพูด
ในลักษณะเชิงโจมต ี  ดูหมิ่นดูแคลนประเทศอ่ืน  ๆ  อย�างไม�สมเหตุสมผล  
หรอืไม�ได�รกัษาไว�ซ่ึง ความสมัพันธ�อันดี  ส่ิงน้ีเป�นส่ิงท่ีแสดงออกต�อสาธารณชน
อย�างชดัเจนผลทีเ่กิดขึน้คือ  คนท่ีรบัข�าวสารได�รบัข�อ มลูข�าวสารทีค่ลาดเคลือ่น
จากความเป�นจริงและได�รบัทศันคติท่ีส�วนหน่ึงเป�นผลมาจากอคตเิชิงชาติพันธุ�
ไม�รู�ตัว  ทําให�มองชนชาตินั้นด�วยทัศนคติท่ีดูหมิ่นดูแคลน และในทางกลับกัน
ความรู�สึกของชนชาติเหล�านั้น ก็ย�อมจะรู�สึก ไม�ดีต�อประเทศไทยด�วยเช�นกัน

นอกจากนีใ้นส่ือโทรทศัน�และละครโทรทศัน�ไทยหลาย ๆ  เร่ือง เราจะเหน็
ถึงการดูหมิ่น เหยียดหยาม คนด�อยโอกาสในสังคม  การดูถูกคนต�างเชื้อชาติ
หรอืคนกลุ�มน�อยในสังคม  เช�น การดูหมิน่เหยียด หยามคนอสีานโดยการเรยีก
ชื่อเป�นประเทศเพ่ือนบ�านเรา  การให�ตัวแสดงต�างเชื้อชาติ เล�นในบทบาทท่ีดู
ตํ่าต�อยกว�า  หรือแม�กระท่ังการเรียกคนพิการว�า  “ไอ�เป�” “ไอ�บอด”  เรียก
คนจีนว�า  “ไอ�ลูกเจ�ก”  เหล�านี้เป�นการแสดงออกท่ีบ�งชี้ถึงการแบ�งชนชั้นใน
สังคม  การรังเกียจคนจน  การดูถูกหรือล�อเลียนชนชั้นท่ีแตกต�างจากคนส�วน
ใหญ�ของประเทศ

หรือแม�แต�ตวันักการเมืองเองในหลาย  ๆ   ครัง้ก็ยังหลดุคําพูดท่ีแสดงออก
ถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามและกระทบกระเทือนความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ  
หลายครั้งเป�นการละเมิดสิทธิมนุษยชนการใช�คําพูดในรัฐสภาต�องระมัดระวัง  
ต�องให�เกียรติประเทศเพ่ือนบ�าน  อย�าพูดล�อเลียนตามความเคยชิน
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เราสามารถอธบิายถงึสิง่ทีเ่กิดขึน้น้ีจากข�อเท็จจริงทีไ่ด�จากการศกึษาของ
นกัมานษุยวทิยา  กล�าวไว�ว�า  การแสดงออกเช�นน้ีของกลุ�มคนในสังคมมาจาก
การท่ีมนุษย�โดยท่ัวไปมักมีความรู�สึกว�าตนเองดีกว�าหรือเหนือกว�าผู�อ่ืน  ความ
เคยชินประกอบกับการปลูกฝ�งค�านิยมอย�างธรรมชาติทําให�คนมักคิดว�า
วฒันธรรมของตนดีกว�าของคนอ่ืน  ส่ิงนี้มักจะเป�นเหตุให�ประเมินคุณค�าของ
สังคมอ่ืนๆ โดยใช�ตัวเองเป�นมาตรฐาน  เกิดการยกตัวเองและเหยียดผู�อ่ืน  ซ่ึง
ผลในแง�ลบท่ีเกิดขึ้นแล�วในหลายๆ  ภูมิภาคในโลกก็คือ  อคติเหล�านี้เป�นพ้ืน
ฐานก�อให�เกิดความขัดแย�ง  เกิดการใช�ความรุนแรง  การประหัตประหารฆ�า
ฟ�น  จนถึงสงครามระหว�างเชื่อชาติและเผ�าพันธุ�ได�

ถึงเวลาแล�วท่ีเราจะต�องตระหนักให�มากขึ้นว�าคําพูดเล็กๆ  น�อยๆ  การ
แสดงออกที่ไม�ได�ตั้งใจนี้เป�นเร่ืองที่ละเอียดอ�อนมาก  ความสัมพันธ�ระหว�าง
ประเทศ  ความสัมพันธ�ทางชนช้ันและเชื้อชาติท่ีแตกต�างกันนั้นเป�นเร่ืองที่
ประเทศไทยต�องแสดงออกอย�างรอบคอบ  การใช�ภาษาและการแสดงลักษณะ
ท�าทางท่ีไม�ได�ระมัดระวังอาจก�อให�เกิดสัมพันธภาพท่ีแตกร�าวได�อย�างไม�รู�ตัว

การควบคุมไม�ให�มกีารแสดงออกอย�างไม�สมควรน้ีเป�นเร่ืองทีจํ่าเป�นทีทุ่ก
ฝ�ายท่ีเกี่ยวข�อง ไม�ว�าจะเป�น กบว.  ส่ือมวลชน ท้ังหนังสือพิมพ�  และวิทยุ
โทรทัศน� และรวมไปถึงพวกเราทุกคนๆ  คนจะต�องช�วยกันสร�างค�านิยมใหม�
ให�กับคนไทยท้ังประเทศ ให�สามารถยอมรับผู�อ่ืนในสภาพท่ีแตกต�างจากเราได�
ด�วยการส�งเสริมให�เกิดการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมของคนไทยให�ดีกว�าเดิม  
กําจัดอิทธิพลของอคติททางชาติพันธุ�และชนชั้นทางสังคมให�หมดไปซึ่ง
ส่ือมวลชนและผู�นาํทางความคดิของคนในสังคมจะเป�นผู�ท่ีมอิีทธิพลอย�างมาก
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ในการสร�างให�เกิดภาพพจน�ใหม�ให�ทุกฝ�ายเห็นว�าคนทุกคนในทุกสังคมและทกุ
เช้ือชาตมิศีกัดิศ์รีเท�าเทยีมกนัโดยจาํเป�นต�องมุ�งสร�างให�เกิดความรู�  ความเข�าใจ  
และการยอมรับในความแตกต�างหลากหลายของมนุษย�มากย่ิงขึ้น

ร�วมมอืกนัตัง้แต�วนันีท่ี้จะลบอคตเิชงิชาตพัินธุ�ให�หมดสิน้ไปเพือ่เสรมิสร�าง
ความสัมพันธ�อันดีระหว�างกัน  เพ่ือเราจะได�สามารถเรียนรู�และทําความเข�าใจ
กับวิถีทางของคนในสังคมอื่นความเข�าใจและการยอมรับในความหลากหลาย
นัน้จะช�วยให�เรารู�จักอดทนและอดกลัน้ต�อความคดิและพฤตกิรรมทีแ่ตกต�างไป
จากเราในท่ีสุดประเทศอืน่กจ็ะสมัผสัได�ว�าประเทศไทยเป�นประเทศทีย่กย�องให�
เกียรติผู�อ่ืน  เคารพในสิทธิมนุษยชน  และรักการอยู�ร�วมกันอย�างสันติด�วย
ความจริงใจอย�างแท�จริง

ตีพิมพลงในหนังสือพิมพสือธุรกิจ
วันพุธที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2538
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ประชาชนควรเรียนรูเพื่อฝาวิกฤต 
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ในช�วงวิกฤตของประเทศ  คนในสังคมมกัจะใช�อารมณ�ความรู�สึกนําหน�า
ความจริง  เพราะขาดความมั่นคง  เกิดความกลัวในความไม�แน�นอน  และ
ความตกตํ่าของชีวิตส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือการ กล�าวโทษกันและกัน  การเอาเปรียบ
กัน  การถูกปลุกกระแสให�เกิดความขัดแย�งกันอย�างไม�มีเหตุผล  ทําให�การแก�
ป�ญหาที่เกิดขึ้น เป�นไปด�วยความยากลําบากเพราะไม�ได�รับความร�วมมือและ
ความเช่ือม่ันในการแก�ป�ญหาทัง้ๆ  ท่ีในความเป�น จริงป�ญหาของประเทศตอน
นี้ต�องการความร�วมแรงร�วมใจ  ความเป�นเอกภาพและพลังแห�งความสามัคคี  
ในการช�วยคิด  ช�วยกันฝ�าฟ�นวิกฤตท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น หากทุกฝ�ายหนักแน�นใน
เหตุผลและหวังดีต�อประเทศชาติร�วมกัน  แม�เหตุผลจะแตกต�างกัน  เราจะ
สามารถนําพาประเทศไปสู�ส่ิงท่ีดีได�

ทางออกของประเทศในขณะนี้ทางหนึ่งก็คือ  สังคมไทยควรเรียนรู�ท่ีจะ
ดําเนนิชวีติทีแ่สดงออกถงึ “อุดมการณ�ประชาธปิไตย” ประชาชนทกุๆ คนควร
ท่ีจะมีความคิดเห็นและรู�จักใช�เหตุผลของตนเองในแนวทางประชาธิปไตยให�
มากท่ีสุดเท�าท่ีจะมากได�  โดยเคารพในสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค
ของบุคคลอ่ืน  อันเป�นการสะท�อนถึงความปรารถนาของเราท่ีมีต�อร�าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม�ท่ีมีความเป�นประชาธิปไตยมากขึ้นตามท่ีเราปรารถนา  
และนําไปสู�การสร�างความเช่ือม่ันในการแก�ป�ญหาเศรษฐกิจของประเทศด�วย  
อาทิ
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ประชาชนควรเรียนรูที่จะสราง  
“เอกภาพในความหลากหลาย”

เราจะเห็นการกล�าวทาํนองล�อเลยีนหรอืเหยยีดหยามฝ�ายทีม่คีวามคดิเหน็
ไม�ตรงกันอย�างค�อนข�างเสียหาย  เช�น  นกัการเมอืงบางท�านได�รบัการตัง้ฉายา
นามว�าเป�นจระเข�ขวางคลอง  ไดโนเสาร�เต�าล�านป�  ท้ังๆ  ท่ีเขาออกความคิด
เห็นอย�างเสรีตามวิถทีางระบอบประชาธปิไตย ซ่ึงโดยหลกัการท่ีถกูต�องแล�วเรา
จําเป�นต�องเคารพความคดิเหน็ได�  โดยพยายามดาํรงเอกภาพในความแตกต�าง
ไปด�วยพร�อมๆ กัน (unity in diversity)  คือยอมรับและเป�ดโอกาสให�เกิดการ
แสดงความเห็น  การวิพากษ�วิจารณ�  โดยใช�เหตุผลอย�าง

อิสระสังคมควรเป�ดออกในการให�เกียรติ คนอย�างเสมอภาคโดยไม�ถือว�า
ใครเป�นศัตร ู แม�ความคิดเห็นต�างกัน  แต�ทุกคนยินดีเป�ดใจกว�างรับฟ�ง  และ
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โต�แย�งหรือเห็นด�วยอย�างสมเหตุสมผล  คนในสังคมต�องมีอุดมการณ�แห�ง
ประชาธิปไตย  รักอิสระและเสรีภาพ  ไม�ทําลายล�างความคิดเห็นอ่ืนท่ีขัดแย�ง
กับตนด�วยวิธีการรุนแรง  หรือวิธีการสกปรก  โดยเฉพาะในมุมมืดท่ีไม�มีใครรู�  
แต�ควรจะเป�ดเสรทีางความคดิเพ่ือให�ความคดิทีดี่กว�านัน้เป�น  “ฝ�ายชนะ”  คอื
ได�รับการยอมรับและถูกนํามาใช�  โดยที่ความคิดนั้นไม�ได�ทําให�ใครได�รับ
อันตราย  หากคนในสังคมไปในทิศนี ้ในท่ีสุดสังคมนั้นก็จะเป�นสังคมท่ีดํารง
อยู�ด�วยป�ญญา  เป�นสังคมท่ีมีความศิวิไลซ�

“พาหะ” สําคัญที่จะทําให�คนในสังคมตีตราคนไปทางใดที่สําคัญคือ  
ส่ือมวลชน  ดังนั้นส่ือมวลชนจึงต�องทําหน�าท่ีของตนอย�างรอบคอบ  เพ่ือมุ�ง
หมายสร�างเอกภาพให�เกิดข้ึนแก�ภาพรวมมากกว�าสร�างความขัดแย�งท่ีรุนแรง
ขึ้น  อันไม�ก�อให�เกิดประโยชน�ท่ีแท�จริงในบ้ันปลาย  ส่ือมวลชนควรทําหน�าท่ี
เสนอข�อเท็จจริงให�กับมวลชนให�เกิด “เอกภาพ” ในความหลากหลายในสังคม
ให�มากทีสุ่ดประชาชนควรเปลีย่นปรัชญาความคดิ  โดยการใช� “เหตุผล” เหนือ 
“อารมณ�ความรู�สึก”

ระบบสังคมและระบบการศึกษาที่เน�นให�นบนอบเช่ือฟ�งผู�หลักผู�ใหญ�
มากกว�าสอนการใช�เหตุผล  อาจเป�นเหตุหนึ่งท่ีทําให�ประชาชนถูกปลุกระดม
ได�ง�ายจากบุคคลหรือส่ิงท่ีเขาเชื่อถือ  เพราะฉะนั้นจึงต�องทํา ให�สังคมไทยให�
ความสําคัญกับการใช�เหตุผลมากขึ้นโดยควรเรียนรู�ว�า  การที่เรารับรู�ถึง
เหตุการณ�หนึ่ง  เราจําเป�นท่ีจะต�องสืบหาเหตุผลอย�างประจักษ�แจ�ง  ไม�ไปตี
ตราคนอ่ืนเพียงเพราะเราได�ยินคํากล�าวหาทีล่อยๆ  หรอืหลงเช่ือไปตามกระแส
เสียงคนส�วนใหญ�อย�างขาดวิจารณญาณในการวินิจฉัยหาเหตุผลที่ชัดแจ�งและ
เห็นจริง
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ยกตัวอย�าง  ในกรณีของการรับหรือไม�รับร�างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  
ประชาชนควรท่ีจะตัดสนิใจรับร�างฯ  นีห้รอืไม�บนพ้ืนฐานของความพยายามใช�
เหตุผลในการวิเคราะห� ผลดีผลเสียของส่ิงท่ีเกิดขึ้นมากกว�าเพียงแค�เขา บอก
ว�า  “ดี” “รับ” “ไม�ดี” “ไม�รับ”  และเราควรให�ประชาชนตอบได�ด�วยว�าเขารับ
หรือไม�รับเพราะเหตุใด  เช�น  เขาควรรู�ว�าส่ิงท่ีร�างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ระบวุ�าจะมคีวามเป�นประชาธปิไตยมากขึน้นัน้  เป�นอย�างไร  อยู�ในมาตราไหน  
และสิ่งท่ีกลุ�มคัดค�านร�างฯ ดังกล�าวนั้นมีข�อเท็จจริงท่ีน�าเช่ือถือมากน�อยเพียง
ใด  โดยควรจะวางใจให�เป�นกลางและประเมนิถูกผิด  เหน็ด�วยไม�เห็นด�วยตาม
เหตผุลอย�างเหมาะสมเราต�องยอมรับว�ารฐัธรรมนูญฉบบันีม้ส่ิีงทีดี่มากมาย  ใน
ขณะเดียวกันก็มีข�อบกพร�องบางประการด�วยเช�นกัน  มิใช�เช่ือเพราะคนส�วน
มากเชื่อ  หรือไม�เชื่อเพราะไม�ชอบ  หรือเหตุผลทางอารมณ�อ่ืน  ๆ อันเกิด
จากอคติและความรู�ท่ีไม�ครบถ�วน  เพราะน่ันจะเป�นส่ิงที่สร�างความเสียหาย
มากกว�าทําให�เกิดผลในเชิงสร�างสรรค�

ประชาชนไมควรรับขอมูลอยาง  “ฉาบฉวย”  
แตตองเปน  “นักตรวจสอบขอมูล”

สังคมไทยไม�ควรเชือ่เพยีงแค�การรบัรู�ตามสมัผสัที ่ 5  ท่ีเกดิขึน้ เช�น ตาม
องเห็น หูได�ยิน ปากล้ิมรส กายสัมผัส จมูกได�กล่ินเราไม�ควรเชื่อเพียงส่ิงท่ีเรา
เห็นหรือได�ยิน แต�เราต�องเรียนรู�ในการใช�เหตุผลใช�วิจารณญาณ อันจะช�วยให�
ประเทศไม�เสียหาย  เพราะเราอาจไม�รับ “ความจริง”  ผ�านทางการสัมผัสท้ัง 
5 เท�านั้น  แต�ควรนึกถึงสัมผัสแห�งการใช�เหตุผลด�วยคือ ใช�ความคิดในการ
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ตรงึตรองหาเหตุผลให�รู�แจ�งเห็นจริง เพือ่เราจะได�ไม�ตกเป�นเคร่ืองมอืของผู�ท่ีไม�
หวังดี  ย่ิงในสภาพวิกฤตในทุกๆ  ด�านของประเทศทั้งการเมือง  สังคม  
เศรษฐกิจ  ย่ิงต�องใช�เหตุผลมากขึ้น

การที่เรามีนิสัยเป�นนักตรวจสอบข�อมูลจะช�วยให�เราไม�ปรักปรําคนอย�าง
รุนแรง  แต�สามารถพิจารณาได�อย�างสมเหตุสมผล  ยกตัวอย�างเช�น  ทัศนคติ
ของประชาชนท่ีมตี�อผู�เป�นนายกรัฐมนตรีส�วนใหญ�จะออกมาในภาพลบ  นายก
รฐัมนตรีและคณะมักถูกตีตราว�าเป�นผู�ทําให�เศรษฐกิจของชาติล�มจม  ท้ังๆ  ท่ี
บางทีเราไม�ศกึษาข�อมูลให�ดีเสียก�อนว�าภาวะเศรษฐกิจของชาตินั้น  ต�นกําเนิด
ของป�ญหาทีแ่ท�จริงเป�นผลสืบเนือ่งจากการดาํเนนินโยบายผดิพลาดของรฐับาล
ชุดก�อนหน�านั้นมาด�วยหรือไม�

ดังนัน้แม�ว�ารัฐบาลชุดก�อนหน�ามีส�วนทําให�เศรษฐกิจยํ่าแย�เป�นอย�างมาก  
แต�เราคงไม�สามารถตีตราได�ว�าเป�นรัฐบาลเพียงชุดเดียวที่ทําเศรษฐกิจพินาศ
เพราะป�ญหาเศรษฐกิจของชาติท่ีเกิดขึ้นมักเป�นความผิดพลาด ของทุกรัฐบาล
นั่นเอง ในลําดับความผิดพลาดที่หนักหนาสาหัสแตกต�างกันออกไป  และย่ิง
กว�านั้นเราควรหัน กลับมาดูตัวเราเองในฐานะประชาชนด�วยว�า  “เรามีส�วน
ทําให�ระบบเศรษฐกิจเป�นเช�นนี้ด�วยหรือไม�”
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ความขัดแย�งและการติเตียนอย�างไม�เสริมสร�างระหว�างกัน ย�อมไม�ช�วย
อะไรให�ดีขึ้นจากภาวะวิกฤต ท่ีประเทศชาติต�องเผชิญเพราะสิ่งท่ีสังคมไทย
ปรารถนาอย�างย่ิงคือ “เอกภาพ” ในการระดมความคิด “พลังแห�งความสามคัคี”  
และ  “ความร�วมแรงร�วมใจ”  เป�นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาต ิ เพ่ือช�วย
กันกอบกู�สถานการณ�บ�านเมือง  แม�จะเป�นสถานการณ�ท่ีเลวร�ายท่ีสุดก็ตาม

 ดังนั้นคนในสังคมจึงควรเรียนรู�ท่ีจะคิดวิเคราะห�ส่ิงต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
อย�างมีเหตุผล ไม�เป�นคนถูกปลกุกระแสง�าย ไม�อยู�ในวัฒธรรมของข�าวลอื และ
ระมัดระวังมิให�เกิดการแบ�งพรรคแบ�งพวก  อันเป�นเหตุให�เกิดความแตกแยก
และทําให�ป�ญหาท่ีมีอยู�เรื้อรังอย�างไม�มีท่ีส้ินสุด

ตีพิมพลงในหนังสือพิมพมติชน
วันพุธที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2540
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บทเรียน฿นมุมบวก

จาก “เกาหลี฿ต” บบอยาง 
“ความเปนนํๅาหนึ่ง฿จเดียวกัน”
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ผมไม�แปลกใจเลยทีเ่มือ่ผู�นาํเกาหลใีต�ขอความร�วมมอืจากประชาชนของ
เขาให�นําดอลลาร�ออกมาขาย เพื่อ “ช�วยชาติ” เราได�เห็นภาพของความ
กระตอืรือร�นและความร�วมแรงร�วมใจของคนเกาหลท่ีีพร�อมใจกนัช�วยชาต ิ ต�าง
ก็นําเงินดอลลาร�มาบริจาค  นํามาใช�ซ้ือสินค�า  มีการเป�ดร�านดอลลาร�  แม�ว�า
เจ�าของร�านค�าจะขาดทุนเขาก็ยินดี  และแม�ว�าการรณรงค�ครั้งนี้จะช�วยชาติไม�
ได�มากเพราะมีป�จจยัประกอบอืน่อกีมาก แต�ส่ิงหนึง่ทีส่ะท�อนให�เหน็กค็อื “ความ
เป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” ของชาวเกาหลีท่ีร�วมแรงร�วมใจอย�างเต็มท่ีกับผู�นํา
ประเทศท่ีเป�นอย�างท่ีดีในภาคปฏิบัติ

เกาหลีใต�ได�ดําเนินชีวติตามสุภาษิตทีเ่ขายึดถอื “ฝนหลายๆ เมด็
ก็กลายเป�นพายุได�”  เขายินดีที่จะติดตามผู�นํา  เนื่องจากเขาให�ความ
ไว�วางใจ  เช่ือมัน่ในการนําทศิทางของผู�นาํ  และพร�อมๆ  กับผู�นาํของ
เขาได�แสดงให�เหน็ถงึการเป�นแบบอย�างท่ีดีมคีวามเอาจริงเอาจัง  มิใช�
เป�นแบบอย�างเพียงคําพูดออกมาเป�นการกระทําด�วย
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“คิม แด จุง” ประธานาธิบดีคนท่ี 8 ของเกาหลีใต� ในช�วงท่ีเขาเป�นผู�
สมัครแข�งขันชิงตําแหน�งประธานาธิบดี เขาได�เป�นแบบอย�างในการท�าทาย
ประชาชนให�แสดงความภักดีต�อชาติเขาได�หยิบธนบัตรดอลลาร�สหรัฐมูลค�า  
100  ดอลลาร� ขึ้นมา และกล�าวว�า “ผมจะแลกแบงก�ดอลลาร�ใบนี้เป�นเงินวอน 
และถ�าชาวเกาหลทุีกคนทาํตามอย�างผม รบัรองว�าประเทศนีจ้ะพ�นจากหายนะ
ได�แน�นอน”  ซ่ึงเป�นคําพูด ท่ีมิใช�เพียงเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  แต�นักการ
เมือง คนชั้นนําในประเทศ และคนทุกสาขาอาชีพ ต�างร�วมแรง ร�วมใจทําเช�น
นั้นจริงๆ  

หากเราพิจารณาประวัติศาสตร�ของประเทศเกาหลีใต� ส�วนสําคัญของ
ความเป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชนชาติเขาน้ันเป�นผลจากการที่ชาวเกาหลีใต�
ต�องรับแรงกดดันจากการกดขี่ข�มเหง  การรุกราน  และการที่ต�องตกเป�น
พลเมืองชั้นท่ี  2  ของประเทศมหาอํานาจในอดีต  อันเนื่องมาจากสถานท่ีตั้ง
ของประเทศคือ คาบสมุทรเกาหลี ตั้งอยู�ในจุดยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของโลก 
เกาหลีจึงเป�นทีห่มายของประเทศ มหาอาํนาจ นบัตัง้แต�อดตีต้ังแต�เร่ิมต�น จนถึง  
37 ป�ก�อนคริสต�กาล  เกาหลีตกอยู�อิทธิพลของจีน หลังจากนั้น ในช�วงต�นค
ริสตวรรษที่ 20 รัสเซียและญี่ปุ�นต�างพยายามขยายอิทธิพลของตนเข�าไปใน
เกาหลี และในท่ีสุด เกาหลีก็ตกอยู�ภายใต�การยึดครองของญ่ีปุ�น จนกระท่ังถูก
แบ�งแยกออกเป�น 2  ประเทศ  หลังสงครามโลกครั้งท่ี  2 จากผลพวงของ
อุดมการณ�ประเทศมหาอํานาจสองประเทศท่ีแตกต�างกัน

เกาหลีใต�ต�องเผชิญหน�ากับภาวะสงครามการถูกยึดครองประเทศโดย
ตลอด  ไม�เคยสัมผัสถึงความเป�นเอกราช จนกระท่ังหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
แต�ส่ิงทีป่ระเทศเกาหลใีต�ได�รบัพร�อมๆ  กบัเอกราชกค็อื  ป�ญหาภาวะ เศรษฐกิจ
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ท่ีทรุดโทรมอย�างหนักอันเน่ืองจากภาวะสงครามและกอบโกยผลประโยชน�ไป
อย�างมหาศาลโดยประเทศญีปุ่�น  อย�างไรกต็ามเราได�เหน็สิง่ทีน่�าประทบัใจหลงั
จากนั้นประการหน่ึงคือ ความพยายามร�วมแรงร�วมใจกันของคนในประเทศ  
โดยมีจุดมุ�งหมายหรือ “อุดมการณ�ชาติ”  ร�วมกันสูงสุดท่ีแสดงออกเป�นภาค
ปฏิบัติ  คือ การช�วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จนกลายเป�นประเทศท่ี
ประสบความสําเร็จอย�างสูงในการแปรสภาพเกษตรกรรมมาเป�นประเทศ
อุตสาหกรรมในช�วง 2 ทศวรรษท่ีผ�านมา

เหตุการณ�จากประวตัศิาสตร�ข�างต�น กล�าวได�ว�า  ชาวเกาหลเีป�นประเทศ
ท่ีต�องประสบกบัความทกุข�ยากเสมอ ชาวเกาหลนีัน้เป�นประเทศทีดู่เหมือนพ�าย
แพ� และตกอยู�ภายใต�อิทธิพลของผู�อ่ืนมาโดยตลอด กลายเป�นความบาดเจ็บ
ทางจิตใจท่ีชาวเกาหลไีด�รบัจากประเทศมหาอาํนาจภายนอก แต�ความทกุข�ยาก
ลําบากนั้นได�ก�อให�เกิดความร�วมแรงร�วมใจของคนในประเทศในการพัฒนา
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ตนเองให�ฟ��นฟูสภาพท่ีดีกว�า  และส�งผลให�ชาวเกาหลีเป�นคนท่ีมีเลือดรักชาติ
สูง  มีความรู�สึกร�วมในการเป�นเจ�าของประเทศ ทําให�มีการรวมตัวเป�นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน  เชื่อฟ�งผู�นํา และร�วมแรงร�วมใจกันปฏิบัติตามนโยบายต�างๆ ด�วย
ความขยันขันแข็ง  อุตสาหะ  พากเพียรและเอาจริงเอาจัง ดังนั้นเมื่อรวมตัว
สร�างประเทศได�หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เกาหลีจึงเกิดความมมุานะพยายาม
มากกว�าคนอื่นหลายเท�าเพื่อให�ตนเองสามารถอยู �ได�ทัดเทียมกับผู �อ่ืนใน
ประชาคมโลก และกเ็ป�นเช�นน้ันเม่ือเกาหลไีด�ลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ� 
ลงทุนด�านการศึกษาของประชาชน ลงทุนด�านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศ ส�งผลให�เกาหลีใต�พัฒนาทางเศรษฐกิจและความรู�ความสามารถ
ของประชาชนได�อย�างรวดเร็ว

ดังน้ัน แม�ว�าเกาหลีใต�ต�องประสบชะตากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความ
รนุแรงไม�แตกต�างจากประเทศไทย อันเกิดจากการดาํเนินนโยบายผดิพลาดใน
บางด�าน แต�ผมเชื่อมั่นเป�นอย�างยิ่งว�าโอกาสที่ประเทศเกาหลีจะหลุดรอดจาก
วิกฤตดังกล�าว “ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว” เป�นไปได�สูง หากป�จจัยทาง
เทคนิคท่ีเป�นต�นเหตุแห�งป�ญหาสามารถคล่ีคลายได� เพราะป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีเป�น
องค�ประกอบร�วมไม�ว�าจะเป�นป�จจัยผู�นาํประเทศ ท่ีจะสามารถนาํพาประชาชน
ท่ีพร�อมใจกันเช่ือฟ�งและปฏิบัติตามอดทนและร�วมใจกันแก�ไขป�ญหาน้ีไปได� 
และป�จจัยความเป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนท่ีจะนําพาประเทศฝ�า
วิกฤตทางเศรษฐกิจน้ีไป โดยละวางเสียซ่ึงผลประโยชน�ส�วนตนนํากําลังกาย
กาํลังใจทัง้หมดเป�นส�วนหนึง่ของประชาชาติ พร�อมๆ กบัการเร่ิมต�นท่ีจะเข�าใจ
ตนเองว�าทิศทางการพัฒนาประเทศในลักษณะท่ีเป�นอยู�เดิมได�สร�างความเสีย
หายมากกว�าท่ีจะสร�างผลดีให�แก�ประเทศชาติ 
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บทเรียนท่ีเราได�รับจากประเทศเกาหลี คงไม�เป�นเพียงบทเรียน “ทาง
เทคนคิเศรษฐศาสตร�”  แต�ควรนํามาเป�นบทเรียนในภาคปฏิบัตจิาก  “พฤตกิรรม
ของคนในชาติ”  เราควรเกิดการเรียนรู�จากความเป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจาก
ชนชาติเกาหลี ในเร่ืองของความผูกพันกันและร�วมแรงร�วมใจกัน  “ทําเพื่อ
ประเทศชาติ”  แม�ว�าเราจะมีแรงผลักดันจากจิตสํานึกทางประวัติศาสตร�ท่ี
รนุแรง เพราะประเทศไทยสามารถดาํรงความเป�นเอกราชมาโดยตลอด ไม�เคย
ประสบทกุข�ยากและโหดร�ายจากการถกูเบียดเบยีนหรอืการกดขีข่�มเหง จึงอาจ
ทําให�คนในชาติรวมท้ังตัวผู�นําประเทศไม�เกิดแรงผลักดันทางจิตสํานึกแห�ง
ความเสียสละ  “ทําเพ่ือประเทศชาติ”  ท่ีรุนแรงอย�างเพียงพอ

อย�างไรก็ตาม  ในเวลานี้คนไทยทุกคนม ี “ศัตรูร�วม”  ตัวเดียวกันคือ  
“วกิฤตเศรษฐกิจ”  ซ่ึงเราทุกคนจําเป�นต�องช�วยกนัแก�ไขอย�างเป�นระบบในภาพ
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รวม  ผมหวังเป�นอย�างยิ่งว�ามาตรการใดๆ ก็ตามที่รัฐออกมาจะได�รับความ
ร�วมมือจากประชาชน ไม�ว�าจะเป�น การออก  “พันธบัตรช�วยชาต”ิ  เพ่ือระดม
ขายเงินดอลลาร�เข�าประเทศ การขอความร�วมมือในการไม�เกง็กาํไรค�าเงินบาท 
ฯลฯ จะได�รับความร�วมมืออย�างดีจากประชาชนในประเทศทุกคน

เราทุกคนต�องไม�เห็นแก�ตัวคิดเอาตัวรอด ต�องไม�สร�างความแตกแยกให�
เกิดในสังคม  ต�องไม�กล�าวโทษกันและกัน เพราะส่ิงเหล�านั้น  “ไร�ประโยชน�” 
และนาํมาซึง่การทาํลายมากกว�าการพฒันา  แต�เราทกุคนควรร�วมเป�นส�วนหนึง่
ในการแก�ไขป�ญหาของประเทศ ควรยินดีร�วมมือแม�ต�องเสียผลประโยชน� แม�
ต�องเสียโอกาสการแสวงหารายได�ส�วนตัว โดยมี  “ผู�นําประเทศ”  เป�นคนเริ่ม
ต�นในการสร�างแรงบันดาลใจและเป�นแบบอย�างท้ังในด�าน  “ความคิด”  และ 
“การกระทํา” ร�วมกับนักการเมืองและผู�นําทางความคิดในสังคมทุกระดับ  
เพ่ือให�ประชาชนเลียนแบบอย�างการกระทําที่ออกจากความปรารถนาที่จะ
ช�วย “กู�วิกฤตเศรษฐกิจของชาติ”  ท่ีประชาชนสัมผัสถึง “ความจริงใจ”  ได�
อย�างแท�จริง

    ตีพิมพลงในหนังสือพิมพวัฏจักรรายวัน
          วันเสารที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2541 
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“ในสถานการณ�ที่เลวร�ายที่สุด  

ความคิดที่ดีที่สุดก็สามารถเกิดขึ้นได�”

ข�อคิดเพ่ือชัยชนะ  2 (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศักด์ิ)

เราจะสูญเสียเวลา สูญเสียกําลังสมอง สูญเสียป�ญญา สูญเสียทรัพย�สิน
และพลงังานไปจาํนวนมาก หากเรามุ�งสร�าง “ความขดัแย�ง” และ “การบัน่ทอน”  
ซ่ึงกันและกันในช�วงวิกฤตทางเศรษฐกิจเช�นนี ้

เพราะแทนที่เราจะใช�ลงทุนทรัพยากรทั้งหมดในชีวิตของเราร�วมกัน  
“ผสมเกสรทางความคดิ”  หรอื การร�วมกันระดมสมองค�นหาแนวทางแก�ป�ญหา
วิกฤตด�านต�าง ๆ ของประเทศท่ีกําลังกลายเป�นบาดแผลเรื้อรังอยู�ในเวลา

เพราะความขัดแย�งและการติเตียนอย�างไม�เสริมสร�างระหว�างกันอาจไม�
ช�วยให�อะไรดีขึ้นในภาวะท่ีเป�นอยู�  แต�การสร�างเอกภาพเพ่ือระดมความคิดใน
สถานการณ�ท่ีเลวร�ายท่ีสุดเช�นนี้  “ความคิดท่ีดีท่ีสุด”  เพ่ือแก�ไขป�ญหาของ
ชาติบ�านเมืองก็สามารถเกิดขึ้นได�
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วาระผสมเกสรทางความคิดเอกภาพ
เพื่อผลประโยชนชาติ

การที่กลุ�มต�างๆ จะออกมาเรียกร�องและวิพากษ�วิจารณ�การทํางานของ
รฐับาลเป�นเร่ืองทีใ่นหลักการแล�วถูกต�องและสมควรกระทาํ แต�สภาพเศรษฐกจิ
และการเมืองในป�จจบัุน การกระทําดงักล�าวยิง่ก�อให�เกิดความขัดแย�งท่ีเด�นชัด
มากขึ้น  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ  มีการวิพากษ�วิจารณ�  การต�อว�าต�อขานมากกว�าการ
ให�คําแนะนํา  ซ่ึงการกระทําดังกล�าวในขณะน้ีอาจจะเป�นการ  “ผิดเวลา”  
เพราะในช�วงวิกฤตเช�นนี ้ 

ส่ิงท่ีควรทําคือ  ยุติความขัดแย�งท้ังส้ินแล�วหันมาจับมือกันมุ�งสู�การผสม
เกสรทางความคิด  อันเป�นช�วงเวลาแห�งความร�วมมือ  ร�วมแรง  ร�วมใจ  ร�วม
กําลัง  ระดมความคิดและกอบกู�ภาวะเศรษฐกิจจากสภาพที่เป�นอยู�นี้ได�  ซ่ึง
การผสมเกสรทางความคิดสามารถทําได�โดย 

การตั้ง  “ภาคี”  ผสมเกสรทางความคิด
รัฐบาลควรเริ่มเป�นแกนนําหรือเป�นตัวตั้งตัวตีในการสร�างความร�วมมือ

ลักษณะ “ภาคี” ระหว�างพรรคร�วมรัฐบาล  พรรคฝ�ายค�าน  นักวิชาการ  
ส่ือมวลชน  นักธุรกิจ  และประชาชนในการแก�ป�ญหาต�าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น  โดย
อาจมีการต้ังคณะกรรมการระดมความคิดฟ��นฟูบูรณะประเทศ ให�กลุ�มต�างๆ 

ส�งตัวแทนมาช�วยกันคิดเป�นที่ปรึกษารัฐบาล  หรืออีกมุมหนึ่งคือรวมกลุ�มกัน
อย�างเป�นเอกภาพเพ่ือหาแนวทางแก�ไขป�ญหาของตนเอง  รวมท้ังนําเสนอความ
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คดิเหน็ทีเ่ป�นประโยชน�ต�อรฐับาล  ทุกฝ�ายต�องเรียนรู�ท่ีจะปลดปล�อยตนเองจาก  
“อัตตา” หรือการกระทําเพื่อมุ�งผลประโยชน�ตนเป�นหลักสู�การดําเนินชีวิต
เพื่อ “ปวงประชา” คืออุทิศความรู�ความสามารถและศักยภาพที่ตนมีเพื่อ
ประเทศชาติ

รัฐบาล - รัฐบาลควรท่ีจะทํางานเป�นทีมมากขึ้น ควรร�วมมือกันทํางาน  
ยอมรับในความแตกต�างทางความคิด  เป�ดใจกว�างรับฟ�งความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกนั  โดยเฉพาะทมีงานเศรษฐกิจ ท่ีมคีวามหลากหลายเพราะประกอบด�วย
คนจากหลายกลุ�ม จึงควรยอมรับในความคิดท่ีเกิดประโยชน�สูงสุดต�อประเทศ
ชาตเิป�นหลกั  ในขณะเดียวกนั รฐับาลต�องรบัฟ�งคาํวพิากษ�วจิารณ�และข�อเสนอ
แนะของผู�อ่ืนเพ่ือนาํมาช�วยในการแก�ป�ญหา  และต�องแสดงความจรงิใจในการ
ทํางาน  เช�น  ต�องมีความจริงใจในการปราบปรามคอร�รัปชัน การตัดลด งบ
ประมาณ  การแสดงออกซ่ึงความโปร�งใสในการดําเนินงาน  การรับฟ�งความ
คดิเหน็และยนิดีรบัความช�วยเหลอืจากพรรคฝ�ายค�าน  นกัวิชาการ  ส่ือมวลชน  
ประชาชน  นํามาคิดและตรึกตรอง  และแสดงออกด�วยความจริงใจในการ
แก�ไขป�ญหาท่ีเกิดขึ้นอย�างเต็มท่ี

พรรคฝ�ายค�าน - ในการร�วมมือท่ีพรรคฝ�ายค�านควรให�กับรัฐบาลนั้น
สามารถทําได�หลายรูปแบบ โดยอาจไม�จําเป�นถึงกับต�องร�วมกับพรรครัฐบาล
จัดตั้งรัฐบาลแห�งชาติตามท่ีรัฐบาลหรือนักวิชาการเรียกร�องให�เกิดขึ้น  เพราะ
พรรคฝ�ายค�านอาจมีความคิดเห็นขัดแย�งว�าการกระทําดังกล�าวน้ันเป�นการขัด
แย�งต�อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต�การผสมเกสรระหว�างกัน
สามารถออกมาในรูปแบบต�างๆ  เช�น
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- การบริจาคความคิดในการแก�ไขป�ญหาระดับประเทศ
- การส�งบุคลากรที่มีความรู �ความสามารถเข�าไปช�วยแม�ว�าไม�มี
ตําแหน�งทางการเมืองอย�างเฉพาะเจาะจง

- การช�วยสร�างความเชื่อมั่นต�อการแก�ป�ญหาของรัฐบาลในสายตา
ประชาชน

- การระงับการอภิปรายไม�ไว�วางใจชั่วคราว  หากพิจารณาแล�วเห็น
ว�าการเสนอความคิดเห็นจากกลุ�มของตนจะเป�นประโยชน�ต�อ
ประเทศมากกว�า

ประชาชน - ประชาชนสามารถมีส�วนผสมเกสรทางความคิดได�  ผ�าน
การเสนอแนะความคิดเห็น ต�อสื่อมวลชนรวมท้ังควรมุ�งท่ีจะแก�ไขป�ญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองก�อนท่ีจะมุ�งหวัง หรือคอยพ่ึงพาการแก�ป�ญหา จากรัฐบาล  ไป
จนถึงท่ีสุดคือความพร�อมของประชาชนท่ีจะเข�าสู�วาระ  “เสียสละเพื่อชาติ”  
ในการยอมอดออมยอมลดระดบัความสขุสบายทีเ่คยได�รบัลง ดังเช�น ในหลายๆ 

บริษัท  พนักงานในองค�กรยินดีให�ลดเงินเดือนลง พร�อมๆ กับขยายเวลาการ
ทํางานของตนเพ่ิมขึ้นโดยไม�ลับค�าล�วงเวลา  รวมทั้งต�องยินดีและอดทนต�อ
สภาพการณ�ท่ีเกิดขึ้นและหาทางออกในระดับ  “ป�จเจก”  ร�วมกัน 

นกัธุรกิจ - นกัธุรกิจควรมีส�วนช�วยผสมเกสรทางความคิดผ�านการรวม
กลุ�มผู�ประกอบการด�านต�างช�วยกันคิดหาหนทางแก�ป�ญหา  และบริจาคความ
คดินัน้ให�แก�สังคม และเสนอแนวทางแก�ป�ญหาต�อรัฐบาล  รวมท้ังนักธุรกิจต�อง
ให�ความสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ โดยต�องร�วมมือกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลหากเป�นประโยชน�ต�อภาพรวม อาท ิช�วยกันอย�างเต็มท่ีในการดาํเนิน
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นโยบายตามเงื่อนไขของไอเอ็มเอฟ  เช�น หากรัฐบาลขอร�องว�าอย�ากักตุนเงิน
ดอลลาร�ก็ต�องพร�อมใจกันท่ีจะไม�เก็บเงินดอลลาร�เพ่ือช�วยรักษาเสถียรภาพ
ของเงินบาท  ก็ต�องยินดียอมเสียผลประโยชน�ตนเพ่ือผลประโยชน�ส�วนรวม
ในระยะยาว 

นักวิชาการ/ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน - นักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด�านนับเป�นพลังสําคัญทางความคิด ท่ีควรใช�เวลาในช�วงนี้แสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวทางออกที่ตนเห็นว�าสามารถจะช�วยเหลือประเทศได�อย�างเต็มที่  
นกัวิชาการควรใช�ช�องทางน้ีแสดงการเสยีสละในการ “ผสมเกสรทางความคิด”  
ในหมู�วงนักวิชาการเองอย�างจริงจังในการศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวทางแก�
ป�ญหาของประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาวอย�างเป�นรูปธรรมต�อรัฐบาล  แม�
บางครั้งความคิดเห็นอาจจะแตกต�างกันไปบ�าง  แต�นักวิชาการไม�ควรมีทิฐิใน
ความแตกต�าง ควรมุ�งท่ีจะผสมเกสรทางความคิดเพ่ือให�ได�ข�อเสนอแนะท่ีเป�น
รูปธรรมและเป�นประโยชน�แก�รัฐบาลอย�างแท�จริงอีกท้ังกระจายแนวความคิด
และสร�างความเชือ่มัน่และเป�นกาํลงัใจให�กบัประชาชนว�า  ป�ญหาทกุอย�างย�อม
มทีางออกทีเ่หมาะสมได�ในทีสุ่ด  นกัวชิาการจะเป�นแกนนําทีสํ่าคญัร�วมกบัภาคี
ด�านอื่นๆ  ในการวางรูปธรรมการแก�ป�ญหาระดับชาติได�หากทุกฝ�ายเป�ดใจ
ยอมรับซ่ึงกันและกันในความคิดเห็นท่ีหลากหลาย

ส่ือมวลชน - ส่ือมวลชนจะกลายเป�นภาคีท่ีสําคัญย่ิงในการสร�างเอกภาพ
และการถ�ายทอดให�เกสรทางความคิดที่ผสมไว�นั้นกระจายออกเป�นความเช่ือ
มั่นท่ีให�กับประชาชนในชาติยามวิกฤตซ่ึงจะเป�นกําลังใจว�าป�ญหาที่เกิดข้ึนใน
ประเทศขณะนี้มีความหวังว�าจะสามารถผ�านไปได�  ส่ือมวลชนควรทําหน�าท่ี
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เป�นศูนย�กลางในการเผยแพร�ความคิดที่ทุกๆ  ฝ�ายได�เสนอแนะแนวทางแก�
ป�ญหาท้ังในระดับ  “จุลภาค”  และระดับ “มหภาค”  รวมท้ังควรมุ�งวิพากษ�
วิจารณ�รัฐบาลในลักษณะ  “ติเพ่ือก�อ”  มิใช�  “ติเพ่ือทําลาย”  โดยทําหน�าท่ี
ตติิงและเสนอแนะทางออกด�วยความเข�าใจในป�ญหาร�วมกนัว�าป�ญหาทีเ่กิดข้ึน
นั้นเป�นป�ญหาเรื้อรังท่ีหลายๆ  ป�ญหาก็ไม�สามารถพ่ึงพาการแก�ไขจากรัฐบาล
เพียงผู�เดียวได�  แต�เป�นทางออกท่ีต�องยอมรับร�วมกันว�าต�องช�วยกัน  ต�องเป�น
เอกภาพ  ต�องสร�างความเชื่อมั่นให�เกิดขึ้นร�วมกันในการแก�ป�ญหาระดับชาติ

“เอกภาพยามวิกฤต”  คือ  ความรอดของประเทศ  ถึงเวลาท่ีทุกๆ  ฝ�าย
จะละไว�ซ่ึง  “อัตตประโยชน�”  และความขัดแย�งระหว�างกัน  โดยมุ�งเป�าหมาย
เพ่ือประโยชน�ของประเทศชาติสูงสุดทุกฝ�ายควรทุ�มเทแรงกาย  แรงใจ  แรง
สติป�ญญา  เสียสละร�วมกันในการ  “ผสมเกสรทางความคิด”  เพ่ือให�ประเทศ
ชาติเกิดความหวังว�าจะมี  “ความคิดดีๆ”  ท่ีเป�นทางออกจากสถานการณ�
วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเผชิญอยู�อย�างมีอนาคตต�อไป





ได�รบัทนุจากรัฐบาล สําเร็จปริญญาตรดี�วยเกยีรตินยิมอันดบัหนึง่ และ
ปรญิญาเอกทางเศรษฐศาสตร� มหาวทิยาลยัมอแนช (Monash University) 

ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออกซ�ฟอร�ด 
(University of Oxford) ประเทศอังกฤษ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลยัฮาร�วาร�ด (Harvard University) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปริญญา
โทด�านการบริหาร Judge Business School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ�  
(University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ  

ป�จจบัุนเป�นนักวิชาการอาวโุส (Senior Fellow) มหาวทิยาลยัฮาร�วาร�ด 
นักวิชาการประจําวิทยาลัยธุรกิจ (Said Business School) มหาวิทยาลัย
ออกซ�ฟอร�ด และเป�นศาสตราจารย�วิจัย มหาวิทยาลัยรีเจ�นท� (Regent 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป�นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือ
การพัฒนา และยงัเป�นอาจารย�สอนในมหาวิทยาลยัหลายแห�งท้ังในและต�าง
ประเทศ เชี่ยวชาญด�านเศรษฐศาสตร� นโยบายสาธารณะ การต�างประเทศ 
การศึกษา การคิด และการบริหารองค�กร และเป�นประธานองค�กร
นานาชาติ ผู�นําการเมืองเพ่ือวิสาหกิจสังคม (Political Leaders for Social 
Enterprise) และเป�นประธานองค�กรสถาบันการประกอบการเพ่ือสังคม 
(Social Entrepreneurship Institute)

ศ.ดร. เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ



ศาสตราจารย� ดร. เกรียงศักด์ิ เป�นผู�มปีระสบการณ�การทํางาน และดาํรง
สถานภาพหลากหลาย  โดยเป�นท้ังอาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ นักคิด นัก
เขียน นักบริหารธุรกิจ นักสร�างสรรค�สังคม ท่ีปรึกษา และนักการเมือง ท้ังนี้
จะเลือกทําเฉพาะท่ีเป�นประโยชน�ต�อคน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ
เป�นสําคัญ 

ท่ีผ�านมา เคยสอนท่ีมหาวิทยาลัยมอแนช เป�นอาจารย�ประจําคณะ
เศรษฐศาสตร�และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เป�นนักวิจัยให�กับ
มหาวิทยาลัยเมลเบิร�น (University of Melbourne) องค�การโทรคมนาคม 
ออสเตรเลีย (Telecom Australia) เคยเป�นนักวิชาการสังกัด (Associate) ศูนย�
ศกึษากิจการระหว�างประเทศ (Weatherhead Center for International Affairs) 

มหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Fellow) สถาบัน
อินเทอร�เน็ตศึกษา (Oxford Internet Institute) มหาวิทยาลัยออกซ�ฟอร�ด  

เคยดํารงตําแหน�งสําคัญระดับชาติ อาทิ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ และ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาผู�แทนราษฎร ประธานคณะทํางานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและรองประธานคณะทํางานการเศรษฐกิจ การพาณิชย�และ
อุตสาหกรรม ของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สป.) ท่ีปรึกษา
ประธานรัฐสภา ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี (หลายท�าน หลาย
สมัย) และได�รับเชิญจากหน�วยงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ให�เป�น
กรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรกึษา นกัวจัิยและอาจารย� ให�กบัหน�วยงานต�าง ๆ 

ท้ังภาครัฐและเอกชนมากกว�า 50 แห�ง 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานด�านการเขียนหนังสือ ในหลากหลายสาขา อาทิ 
เศรษฐกิจ นโยบาย การศึกษา การต�างประเทศ สังคม การเมือง การบริหาร 
การศึกษา อนาคตศาสตร� การคิด มากกว�า 200 เล�ม และมีผลงานบทความ
ลงตีพิมพ�ในส่ือท้ังไทยและต�างประเทศสมํ่าเสมอ อาทิ บทความวิชาการ
มากกว�า 500 เรื่อง บทความแสดงทัศนะด�านต�าง ๆ มากกว�า 4,000 เรื่อง  





ถ�าเราคือคนที ่“ ใช� ” 
อย�าลืมกด “Like” เรานะ

ดูรายการสินค�า : สอบถามข�อมูล : สั่งซ้ือสินค�า ได�เลยจ�า !


