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ตามปกต ิปาฐกถาหรือการบรรยายที2หอจดหมายเหตพุทุธทาส ฯ มกัมีเนื =อหาเกี2ยวกบัธรรมะ
หรืองานบญุงานกศุล โดยมกัจะปรารภถงึเหตกุารณ์ทางศาสนา  แตป่าฐกถาวนันี =แตกตา่ง



จากปาฐกถาทั =งหลายที2เคยจดัที2นี = เพราะหวัข้อกระเดียดไปทางสงัคมและการเมือง อีกทั =งยงั
จดัขึ =นในโอกาสที2ไมเ่กี2ยวกบัแวดวงศาสนาเลย  นั2นคือจดัขึ =นในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีแหง่
เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ อนัเป็นการตอ่สู้ เพื2อประชาธิปไตยครั =งยิ2งใหญ่ของประชาชน
ไทย  อยา่งไรก็ตามทา่นทั =งหลายในที2นี =คงเหน็เหมือนอาตมาวา่ ความใสใ่จในความเป็นไป
ของบ้านเมือง จดัวา่เป็นทั =งหน้าที2และคณุธรรมของศาสนิกชน ยิ2งเป็นชาวพทุธด้วยแล้ว เรา
ไมค่วรนิ2งดดูายตอ่เหตกุารณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะในยามที2มีความทกุข์ร้อนเกิดขึ =น   ใชแ่ต่
เทา่นั =นไมว่า่จะทําอะไร หรือแม้แตก่ารครุ่นคดิถงึเรื2องบ้านเมือง ก็ควรเอาธรรมะมาเป็น
แนวทางหรือเครื2องกํากบัการคดิและการกระทําของเรา  ดงันั =นหวัข้อปาฐกถาในวนันี =จงึไม่
ไกลจากเรื2องธรรมะหากนิยามในความหมายกว้างที2สดุ  ดงัที2ทา่นอาจารย์พทุธทาสก็เคยทํา
มาแล้วในการบรรยายเรื2อง “ธรรมะกบัการเมือง”  อยา่งไรก็ตามอาตมาไมมี่ความสามารถ
พอที2จะทําได้ดีอยา่งทา่นอาจารย์พทุธทาสในการชี =ให้เหน็ถงึความเชื2อมโยงของสองสิ2งนี = แต่
หวงัวา่ปาฐกถานี =จะชว่ยให้ทา่นทั =งหลายเหน็แนวทางในการเอาธรรมะมาใช้เพื2อชว่ยให้
บ้านเมืองมีความสงบเยน็มากขึ =น หรืออยา่งน้อยก็ชว่ยให้จิตใจของทา่นรุ่มร้อนน้อยลงเมื2อ
ครุ่นคดิถงึเหตกุารณ์บ้านเมือง 

เมืองไทย ๔๐ ปีหลัง ๑๔ ตุลา ฯ 

เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ ๒๕๑๖  เป็นหนึ2งในบรรดาเหตกุารณ์สาํคญัที2สดุของเมืองไทยยคุ
ปัจจบุนั  เป็นทั =งหมดุหมายสาํคญัของประวตัศิาสตร์การเมืองไทยยคุใหม ่ อีกทั =งก่อให้เกิด
ความเปลี2ยนแปลงอยา่งลกึซึ =งและกว้างขวางในทางเศรษฐกิจและสงัคม อยา่งยากที2จะมี
เหตกุารณ์ใดมาเทียบเคียงได้    แม้เหตกุารณ์ดงักลา่วจะผา่นไปเกือบสองชั2วอายคุนแล้ว แต่
ก็ยงัยากที2จะประเมินผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วได้อยา่งครบถ้วนและรอบด้าน 

ในวาระครบรอบ ๔๐ ปีของเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ  เราอาจใช้โอกาสนี =ทบทวนสถานะและ
บทบาทของเหตกุารณ์ดงักลา่ว เพื2อประเมินคณุคา่ในทางประวตัศิาสตร์  หรือสาํรวจ
พฒันาการประชาธิปไตยของไทยวา่ก้าวหน้าเพียงใดนบัแตเ่กิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  สามารถ
บรรลเุจตนารมณ์ของการตอ่สู้ครั =งนั =นมากน้อยเพียงใด  แนน่อนเราควรใช้โอกาสนี =รําลกึถงึ
วีรกรรมของผู้ ที2ยอมพลชีีพเพื2อประชาธิปไตยในเหตกุารณ์ครั =งนั =นด้วย 

มีหลายสิ2งหลายอยา่งที2เรานา่จะทําในโอกาสอนัสาํคญันี = เพื2อไมใ่ห้เหตกุารณ์ดงักลา่วสญู
เปลา่ และเพื2อทําความเข้าใจปัจจบุนัและบริบทที2แวดล้อมตวัเรา  หรือกลา่วอีกนยัหนึ2ง คือ
เพื2อเข้าใจตวัเราในฐานะที2เป็นสว่นหนึ2งของประชาชาตไิทย  อยา่งไรก็ตามวาระเชน่นี =ยงัควร



เป็นโอกาสสาํหรับการมองไปข้างหน้า โดยอาศยับทเรียนจากอดีต เพื2อก้าวข้ามอปุสรรคหรือ
ขวากหนามที2ปรากฏอยูใ่นปัจจบุนั 

เมื2อพดูถงึสถานการณ์ปัจจบุนั  อาตมาเชื2อวา่มีผู้คนจํานวนไมน้่อยที2รู้สกึสบัสน หนกัใจและ
เป็นกงัวลกบัสภาพบ้านเมืองขณะนี =  สภาพดงักลา่วยืดเยื =อตอ่เนื2องมาหลายปีแล้ว จนหลาย
คนรู้สกึหดหูท้่อแท้  เมื2อ ๖ ปีที2แล้ว อาจารย์เกษียร เตชะพีระ ได้ตั =งข้อสงัเกตในระหวา่ง
แสดงปาฐกถา ๑๔ ตลุา วา่ สถานการณ์ที2เรากําลงัเผชิญอยูนี่ = “ไมเ่พียงเป็นวิกฤตครั =ง
ร้ายแรงในรอบ ๑๕ ปี สาํหรับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยหลงั ๑๔ ตลุาฯ ๒๕๑๖  หาก
ยงัเป็นชว่งแหง่ความอมึครึมสบัสนทางอดุมการณ์การเมืองและศีลธรรมอยา่งไมเ่คยมีมา
ก่อนในรอบ ๓๔ ปีของเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ”1 

แม้วา่สถานการณ์ที2อาจารย์เกษียรกลา่วถงึตอนนั =น เมืองไทยยงัไมมี่การเลอืกตั =งและยงัอยู่
ภายใต้ระบอบเผดจ็การครึ2งใบ ตา่งจากตอนนี =ที2เรามีรัฐบาลจากการเลอืกตั =งแล้ว  แตก็่ไม่
ควรลมืวา่ตอนนั =นยงัไมเ่กิดเหตกุารณ์นองเลอืดพฤษภา ๒๕๕๓ ซึ2งทําให้เกิดความแตกแยก
ร้าวลกึอยา่งที2ไมเ่คยปรากฏมาก่อน  ยงัไมต้่องพดูถงึการชมุนมุบนท้องถนนของคนสองฝ่าย
สองสเีสื =อที2ใช้วิธีการเข้มข้นดดุนันานาชนิดเพื2อเอาชนะคะคานกนั  ก่อให้เกิดการแบง่ขั =ว
อยา่งกว้างขวาง จนถงึกบัการเกิดการแยกข้างทั =งในทางการเมืองและศีลธรรม จนสมานเข้า
หากนัได้ยาก 

กลา่วอีกนยัหนึ2ง สถานการณ์ตอนนี =นา่เป็นหว่งและนา่หนกัใจกวา่เมื2อ ๖ ปีที2แล้วมาก  ความ
อมึครึมสบัสนทางอดุมการณ์การเมืองและศีลธรรม ที2อาจารย์เกษียร กลา่วถงึ นอกจากจะ
ไมล่ดลงแล้ว กลบัหนกักวา่เดมิ  ขณะเดียวกนัในสว่นของผู้ ที2ไมส่บัสน เพราะได้เลอืกข้าง
ในทางการเมืองและศีลธรรมแล้ว ก็มีทา่ทีเป็นปฏิปักษ์ตอ่กนัมากขึ =น จนผลกัซึ2งกนัและกนัให้
อยูใ่นภาวะสดุโตง่ 

มาถงึตรงนี =อาตมาขออธิบายเพิ2มเตมิ เพื2อให้เหน็ภาพชดัขึ =น  กลา่วคือ แม้ประชาธิปไตยของ
ไทยจะล้มลกุคลกุคลานมาตลอด  แตเ่มื2อเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ ผา่นไปได้ ๒ ทศวรรษ หรือ
พดูให้เจาะจงก็คือ หลงัจากเหตกุารณ์พฤษภาประชาธรรม  ๒๕๓๕ ก็มีความเหน็สอดคล้อง
กนัในหมูผู่้ นําทกุภาคสว่น ไมว่า่ภาคราชการ ภาคธรุกิจและภาคประชาชนวา่ ประชาธิปไตย 
หรือการปกครองโดยรัฐบาลที2มาจากการเลอืกตั =ง เป็นสิ2งที2เหมาะกบัประเทศไทย  แม้จะมี
การปรับปรุงเปลี2ยนแปลงอยา่งใดก็หนีไมพ้่นแนวทางนี =  เชน่ การมีองค์กรอิสระ หรือการมี
สว่นร่วมจากภาคประชาชน เพื2อทดัทานการใช้อํานาจรัฐมิให้เป็นไปตามอําเภอใจ จนนําไปสู่
การผลกัดนัรัฐธรรมนญูฉบบัประชาชนในปี ๒๕๔๐ ได้สาํเร็จ 



แตม่าถงึวนันี =ฉนัทามตใินเรื2องประชาธิปไตยนั =น ได้เลอืนหายไปแล้วก็วา่ได้  ในขณะที2ฝ่าย
หนึ2งยงัเหน็วา่ ประชาธิปไตย คือคําตอบของประเทศ   อีกฝ่ายหนึ2งกลบัเสื2อมศรัทธาใน
ประชาธิปไตย เพราะเหน็วา่การเลอืกตั =งนั =นเปิดโอกาสให้นกัการเมืองขึ =นมากมุอํานาจรัฐ
และโกงกินบ้านเมือง รวมทั =งใช้อํานาจตามอําเภอใจ  กลายเป็น “เผดจ็การทนุนิยม” ฝ่ายนี =
เหน็วา่ควรให้คนดีมีคณุธรรมขึ =นมาปกครองประเทศ  ดงันั =นจงึพยายามเสนอระบอบ
การเมืองที2ลดความสาํคญัของการเลอืกตั =ง (หรือถงึกบัเสนอให้ไมมี่การเลอืกตั =งเลยก็มี) และ
เปิดโอกาสให้คนที2มีคณุธรรมและความรู้ความสามารถขึ =นมามีอํานาจในทางการเมืองมาก
ขึ =น ไมว่า่ในการปกครองหรือการถ่วงดลุกบัรัฐบาลก็ตาม  

จดุยืนของสองฝ่ายนั =นมาถงึขั =นวา่ ฝ่ายหนึ2งเชิดชปูระชาธิปไตยแบบตวัแทน จะเป็นใครก็ได้
ขอให้ได้รับเลอืกตั =งจากประชาชนก็พอแล้ว จะเป็นคนดีหรือไม ่ไมส่าํคญั  อีกฝ่ายเรียกร้อง
คนดีให้มาปกครอง จะเป็นระบอบอะไรก็ได้ทั =งนั =น    และเมื2อโต้เถียงกนัหนกัขึ =น   พยายาม
เอาชนะคะคานกนัโดยอาศยัวาทกรรมดงักลา่วเป็นตวัรองรับสนบัสนนุ  สดุท้ายก็ทําให้เกิด
แรงผลกัตอ่กนัและกนั  ตา่งมีทา่ทีเป็นปฏิปักษ์ตอ่จดุยืนของอีกฝ่าย ผลก็คือ ฝ่ายแรกชธูง
ประชาธิปไตย  ไมเ่อาคณุธรรม  อีกฝ่ายชธูงคณุธรรม ไมเ่อาประชาธิปไตย 

พดูอยา่งนี =ไมไ่ด้หมายความวา่ ในความเป็นจริงจะมีการแบง่ฝักแบง่ฝ่ายเพียงเทา่นี =  ที2กลา่ว
มาข้างต้นเป็นเพียงภาพหยาบ ๆ  เพราะสถานการณ์ตอนนี =มีความซบัซ้อนกวา่นี =มาก  แตก็่
ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ผู้คนที2เลอืกข้างอยา่งสดุโตง่ดงักลา่วทกุวนันี =มีเป็นจํานวนไมน้่อย  ยงัไมต้่อง
พดูถงึ การเลอืกข้างอยา่งสดุโตง่ ระหวา่ง การเปิดให้มีเสรีภาพอยา่งไมมี่เงื2อนไข  กบั การ
จํากดัเสรีภาพในนามของศีลธรรม   รวมทั =งการแบง่ขั =วระหวา่งสากลนิยม  กบั ความเป็น
ไทย  เป็นต้น 

ความเหน็ที2แตกตา่งกนัอยา่งสดุขั =วนั =นเป็นเรื2องธรรมดาของสงัคมปัจจบุนั แตส่ิ2งที2นา่เป็นหว่ง
ก็คือ ผู้คนที2มีความเหน็แตกตา่งอยา่งสดุขั =วนั =น มกัเกาะเกี2ยวอยูก่บัการแบง่ฝ่ายทาง
การเมือง อนัเป็นผลจากเหตกุารณ์รัฐประหาร ๒๕๔๙ ซึ2งโคน่ล้มรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัรด้วย  กลุม่การเมืองสองขั =วนั =นได้ตั =งตวัเป็นปฏิปักษ์ตอ่กนั และพยายามตอ่สู้ เอาชนะ
คะคานกนั จนเกิดความไมส่งบทางการเมืองถงึกบัเลอืดตกยางออกครั =งแล้วครั =งเลา่  ความ
ร้าวฉานขยายวงกว้าง จนเกิดความหวั2นวิตกวา่เหตกุารณ์นองเลอืดอยา่งปี ๒๕๕๓ จะ
เกิดขึ =นอีก 

รากเหง้าของความขัดแย้ง 



เมืองไทยมาถงึจดุนี =ได้อยา่งไร  หลายคนมองวา่ความวุน่วายเหลา่นี =เกิดขึ =นเพียงเพราะคน
ไมกี่2คนเป็นผู้ ก่อเรื2อง บ้างก็วา่เป็นเพราะการแยง่ชิงอํานาจระหวา่งชนชั =นนํากลุม่ใหมก่บัชน
ชั =นนํากลุม่เก่า  ระหวา่งกลุม่ทนุนิยมโลกาภิวตัน์กบักลุม่ทหารและข้าราชการ  มมุมอง
ดงักลา่วมีข้อเทจ็จริงรองรับอยา่งไมอ่าจปฏิเสธได้  แตห่ากความจริงมีเพียงเทา่นี = ความ
ขดัแย้งก็ไมน่า่จะขยายวงไปถงึทกุภาคสว่นของประเทศอยา่งที2กําลงัเกิดขึ =น
ขณะนี =   เมืองไทยมีความขดัแย้งระหวา่งชนชั =นนํามาหลายครั =ง เชน่ ระหวา่งนกัการเมือง กบั
ทหารและข้าราชการ  จนถงึกบัลงเอยด้วยการรัฐประหาร ยบุสภา ฉีกรัฐธรรมนญู แล้ว
เลอืกตั =งใหม ่ก็หลายครั =ง แตที่2ผา่นมาก็ไมเ่คยเกิดกระแสตอ่ต้านจากมวลชนระดบัลา่ง
มากมายดงัที2เกิดขึ =นหลงัรัฐประหารปี ๒๕๔๙ 

แม้จะมีคําอธิบายวา่มวลชนเหลา่นี =ถกูหลอกเป็นเครื2องมือของนกัการเมืองอยา่งพ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร หรือถกูจ้างมาประท้วง  อาตมาก็คดิวา่คําอธิบายดงักลา่วไมน่า่จะเพียงพอ
หรือมีนํ =าหนกัน้อย  จะวา่ไปแล้วมนัก็ไมต่า่งจากการอธิบายวา่ นกัศกึษาและประชาชนที2ลกุ
ขึ =นมาประท้วงจอมพลถนอม กิตตขิจรและคณะเมื2อเดือนตลุาคม ๒๕๑๖ นั =น ถกูหลอกใช้
เป็นเครื2องมือของทหารอีกกลุม่หนึ2งซึ2งต้องการขึ =นมามีอํานาจแทน  จริงอยูก่ารแยง่ชิงอํานาจ
ในหมูท่หารระดบัสงูตอนนั =น เป็นเรื2องที2ไมมี่ใครปฏิเสธ  แตน่ั2นก็เป็นแคค่วามจริงสว่น
เดียว  ความจริงอีกสว่นหนึ2งที2เกิดขึ =นควบคูก่นัและมีความสาํคญักวา่ก็คือ นกัศกึษาและ
ประชาชนมีความไมพ่อใจระบอบเผดจ็การอยา่งรุนแรง และต้องการระบอบประชาธิปไตย ที2
เปิดโอกาสให้ตนมีสทิธิมีเสยีงในบ้านเมืองอยา่งแท้จริง 

ความขดัแย้งระหวา่งชนชั =นนํานั =น เกิดขึ =นทกุยคุทกุสมยั  แตส่าํหรับเมืองไทยเมื2อ ๔๐ ปีที2
แล้ว  สาํนกึในประชาธิปไตยที2เกิดกบันกัศกึษาและประชาชนอยา่งกว้างขวางจนพร้อมจะลกุ
ขึ =นมาประท้วงรัฐบาลเผดจ็การเป็นจํานวนเรือนแสนนั =นเป็นเรื2องใหมอ่ยา่งมาก  สาํนกึ
ดงักลา่วมิได้เกิดขึ =นอยา่งบงัเอิญหรือเพราะการปลกุระดมของใครคนใดคนหนึ2ง  แตเ่ป็นผล
จากการเปลี2ยนแปลงทางสงัคมและการเมืองในระดบัมหพัภาคที2สะสมสบืเนื2องมานานนบั
ทศวรรษ    

อาตมาขอใช้เวลาขยายความประเดน็นี =เพิ2มเตมิ เพราะเชื2อวา่จะเป็นประโยชน์ในการทํา
ความเข้าใจสถานการณ์ที2เกิดขึ =นในปัจจบุนัด้วย  แม้เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ จะถกูจดุชนวน
ขึ =นจากการจบักมุนกัศกึษาประชาชนจํานวน ๑๓ คนที2เรียกร้องรัฐธรรมนญูและ
ประชาธิปไตยเมื2อวนัที2 ๖ ตลุา ฯ ๒๕๑๖  แตก่ารลกุขึ =นประท้วงของนกัศกึษาและประชาชน
เรือนแสนในกรุงเทพมหานคร จะเกิดขึ =นไมไ่ด้เลย  หากประเทศไทยไมมี่นโยบายพฒันา
เศรษฐกิจที2เริ2มในสมยัจอมพลสฤษดิk ธนะรัชต์  ซึ2งทําให้เมืองขยายตวัอยา่ง



รวดเร็ว  ภาคอตุสาหกรรมและบริการเตบิโตอยา่งไมเ่คยมีก่อน โดยเฉพาะในกรุงเทพ 
ฯ  ธนาคาร โรงแรม ศนูย์การค้า ผดุขึ =นมากมาย  ขณะเดียวกนัก็มีการพฒันาการศกึษา
ขนานใหญ่ รวมทั =งการทุม่ทนุขยายมหาวิทยาลยั  ทั =งนี =เพื2อผลติบคุคลากรไปตอบสนอง
ความต้องการของราชการและธรุกิจ  ทําให้มีนกัศกึษาเพิ2มขึ =นเป็นจํานวนมาก2           

กลา่วอีกนยัหนึ2ง การพฒันาเศรษฐกิจสงัคมในรอบสบิปีนั =นได้ก่อให้เกิดความเปลี2ยนแปลง
ในเขตเมือง  ทําให้คนชั =นกลางเพิ2มขึ =นเป็นจํานวนมาก  เป็นธรรมดาที2คนเหลา่นี =ไมไ่ด้แค่
ต้องการมีอาชีพที2มั2นคงเทา่นั =น แตต้่องการมีสทิธิมีเสยีงทางการเมืองด้วย  ดงันั =นจงึยอ่มไม่
พอใจเมื2อพบวา่ระบอบการเมืองที2มีอยูน่ั =นไมเ่ปิดพื =นที2ให้แก่พวกตนเลย เพราะอํานาจล้วน
กระจกุอยูใ่นมือของทหารและข้าราชการเทา่นั =น 

ที2วา่มานี =เป็นความเปลี2ยนแปลงภายในประเทศ  แตย่งัมีอีกปัจจยัหนึ2ง ซึ2งเป็นตวักระตุ้นให้
เกิดความตื2นตวัทางการเมืองแก่คนชั =นกลางที2เตบิใหญ่ โดยเฉพาะนกัศกึษา  ปัจจยัดงั
กลา่วคือสถานการณ์โลก โดยเฉพาะสงครามเยน็ที2ลกุลามมาถงึเมืองไทย  สหรัฐ ฯ ไมเ่พียง
ต้องการให้ไทยเป็นบริวารในการตอ่สู้กบัคา่ยคอมมิวนิสต์ ซึ2งมีรัสเซียและจีนเป็นผู้ นํา
เทา่นั =น  หากยงัใช้ไทยเป็นฐานทพัในการทําสงครามอินโดจีนเพื2อตอ่ต้านอิทธิพลของ
คอมมิวนิสต์   งานวิจยัของ อาจารย์ประจกัษ์ ก้องกีรต ิชี =ให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่ การที2รัฐบาล
ไทยยอมอยูใ่ต้อิทธิพลของสหรัฐถงึกบัการเข้าร่วมทําสงครามในประเทศเพื2อนบ้านอยา่งไม่
เปิดเผย  ได้ปลกุเร้าความรู้สกึชาตนิิยมในหมนูกัศกึษาปัญญาชนจํานวนไมน้่อย  จนเกิด
ความรู้สกึตอ่ต้านรัฐบาลเผดจ็การทหาร  เพราะนอกจากไมเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการตดัสนิใจเรื2องที2สาํคญัของประเทศชาตแิล้ว ยงัปิดบงัความจริงไมใ่ห้ประชาชนรับรู้
ข้อมลู รวมทั =งเข้ามาจํากดัสทิธิเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็3 

สถานการณ์โลกหรือปัจจยัจากนอกประเทศนั =นมีสว่นอยา่งมากในการปลกุสาํนกึทาง
การเมืองและสร้างความตื2นตวัแก่นกัศกึษาประชาชนจํานวนไมน้่อย  ในด้านหนึ2งกระตุ้นให้
เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตามแนวทางทนุนิยมเพื2อรักษาประเทศไทยไมใ่ห้ตกอยู่
ในอิทธิพลคอมมิวนิสต์ ทําให้คนชั =นกลางในเมืองขยายตวัเป็นจํานวนมาก  ในอีกด้านหนึ2ง 
การครอบงําประเทศไทยโดยสหรัฐอเมริกาเพื2อเป็นแนวหน้าในการสู้รบกบัคอมมิวนิสต์ของ
สหรัฐอเมริกา ได้ปลกุจิตสาํนกึรักชาตรัิกประชาธิปไตยในหมูน่กัศกึษาประชาชน จนลกุ
ขึ =นมาตอ่ต้านรัฐบาลเผดจ็การ ทั =งนี =ยงัไมต้่องพดูถงึแนวคดิจากตา่งประเทศ เชน่ เสรีนิยม 
สงัคมนิยม ซึ2งมีอิทธิพลตอ่สาํนกึทางการเมืองของนกัศกึษาปัญญาชนเวลานั =นมิใชน้่อย 

กลา่วโดยสรุป เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ เป็นทั =งผลพวงและภาพสะท้อนของความเปลี2ยนแปลง
ขนานใหญ่ภายในประเทศ ควบคูก่บัความเปลี2ยนแปลงของสถานการณ์โลกที2สง่ผลระทบตอ่



ประเทศไทย  ทั =งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกนี =ได้สง่ผลให้เกิดพลวตัในหมูค่นชั =นกลาง
ในเมืองจนขบัเคลื2อนให้เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตย  มองในแงห่นึ2งก็คือ ความต้องการมี
พื =นที2ทางการเมือง ซึ2งถกูผกูขาดโดยทหารและข้าราชการมาเป็นเวลานานนั2นเอง    

กลา่วอีกนยัหนึ2ง เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ เป็นเครื2องบง่ชี =วา่ ถงึเวลาที2เมืองไทยจะต้องมี
ระเบียบการเมืองอยา่งใหม ่ จะเป็นเหมือนเดมิหรือนิ2งอยูก่บัที2ไมไ่ด้แล้ว   แม้ในเวลาตอ่มามี
ความพยายามที2จะกลบัไปสูร่ะบอบเผดจ็การเหมือนเดมิ ทั =งเผดจ็การทหาร เผดจ็การพล
เรือนในการปกปอ้งของทหาร (หรือที2เรียกวา่ “รัฐบาลหอย”) หรือประชาธิปไตยครึ2งใบ  ก็ไม่
ประสบความสาํเร็จ มีแตก่ารสญูเสยีเลอืดเนื =อและความตกตํ2าถอยหลงัด้านเศรษฐกิจสงัคม 
จนในที2สดุก็ต้องกลบัมาที2ระบอบประชาธิปไตย ดงัที2ปรากฏอยูใ่นขณะนี = 

การมองเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ ดงัที2กลา่วมา  ไมไ่ด้ปฏิเสธความสาํคญัของตวับคุคลที2มี
บทบาททั =งก่อนและระหวา่งเหตกุารณ์ แตอ่าตมาเหน็วา่การมองแคน่ั =นยอ่มไมพ่อ  ควรมอง
ให้ลกึถงึเหตปัุจจยัในระดบัมหพัภาค หรือเหตปัุจจยัที2มิใชต่วับคุคล (impersonal) ด้วย 
เพราะสิ2งเหลา่นี =ล้วนสง่ผลขบัเคลื2อนหนนุเนื2องให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  เปรียบเสมือนสว่น
ของภเูขาที2อยูใ่ต้นํ =า  แม้มองไมเ่หน็ แตเ่ป็นฐานรองรับและคํ =าจนุยอดของภเูขานํ =าแข็ง โดยที2
เราต้องไมล่มืวา่ สว่นยอดที2โผลพ้่นนํ =านั =น แม้จะเหน็ชดั แตก็่มีสดัสว่นแค ่๑ ใน ๑๐ ของภเูขา
นํ =าแข็งทั =งหมด 

ที2พดูมาข้างต้น แม้จะยืดยาวสกัหนอ่ย แตอ่าตมาคดิวา่จําเป็น เพราะชว่ยให้เราเหน็
ความสาํคญัของการมองสถานการณ์ปัจจบุนัในภาพที2กว้างขึ =น คือตระหนกัวา่ สถานการณ์
บ้านเมืองตอนนี = ไมใ่ชเ่ป็นผลพวงของการตอ่สู้ทางการเมืองระหวา่งคนไมกี่2คน หรือระหวา่ง
กลุม่บคุคลในแวดวงชนชั =นนําเทา่นั =น  แตย่งัเป็นผลจากความเปลี2ยนแปลงขนานใหญ่
ภายในประเทศที2สั2งสมตอ่เนื2องมานาน รวมทั =งจากสถานการณ์โลก ซึ2งล้วนเป็นเรื2องที2ยากจะ
ต้านทานได้ หรืออยา่งน้อยก็ไมส่ามารถควบคมุเปลี2ยนแปลงได้ตามอําเภอใจ  การมอง
สถานการณ์ทกุวนันี =วา่เป็นเรื2องของตวับคุคลหรือกลุม่บคุคลเทา่นั =น ทําให้เราคดิแตจ่ะ
แก้ปัญหาที2ตวับคุคล เชน่ เอาบคุคลตา่ง ๆ มาคยุกนั ประนีประนอมกนั หรือหนกักวา่นั =นก็
คือ กําจดัตวับคุคลไปเลย  แตวิ่ธีดงักลา่วไมอ่าจแก้ปัญหาได้ ตราบใดที2เรามองข้ามปัจจยัที2
ใหญ่กวา่นั =น  นั2นคือความเปลี2ยนแปลงภายในประเทศและอิทธิพลจากกระแสโลก   ทั =ง
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดงักลา่วล้วนมีพลงัผลกัดนัให้เมืองไทยไมอ่าจหยดุอยูก่บัที2
ได้ แตต้่องปรับเปลี2ยนระเบียบกตกิา ทั =งในแงข่องความสมัพนัธ์ทางอํานาจหรือการเปิดพื =นที2
ทางการเมืองให้กว้างขึ =นเพื2อรองรับคนกลุม่ใหม ่ เชน่เดียวกบัที2ได้เกิดขึ =นมาแล้วเมื2อ ๔๐ ปีที2
แล้วอนัเป็นผลจากเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ 



  

ความเปลี>ยนแปลงขนานใหญ่ในชนบท 

คําถามก็คือ  ความเปลี2ยนแปลงที2วา่นั =นคืออะไร  ประการแรกก็คือ ความเปลี2ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสงัคมในชนบทไทย   ในชว่ง ๓๐ ปีที2ผา่นมานอกจากรัฐบาลชดุแล้วชดุเลา่ผลกัดนั
ให้มีการพฒันาชนบทอยา่งตอ่เนื2องแล้ว  ระบบทนุนิยมยงัแพร่เข้าไปยงัทกุซอกทกุมมุของ
ชนบท ทําให้ชีวิตของผู้คนผกูตดิกบัเศรษฐกิจแบบตลาด   ที2เคยทําเกษตรกรรมแบบยงัชีพก็
มาเป็นการทําเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์  ใชแ่ตเ่ทา่นั =นรายได้สว่นใหญ่ของผู้คนในชนบทไม่
ได้มาจากภาคการเกษตรอีกตอ่ไป แตม่าจากนอกภาคเกษตรกรรม เชน่ รับจ้าง ค้าขาย ตดั
เสื =อ ซอ่มรถ หรือเป็นผู้ประกอบการรายยอ่ย4  การศกึษาวิจยัหลายชิ =นได้ชี =วา่ปัจจบุนั คน
ชนบทสว่นใหญ่ไมใ่ชค่นยากจนดงัแตก่่อนอีกตอ่ไป คนยากจนเป็นเพียงคนสว่นน้อย คือ มี
เพียง ๕.๔ ล้านคน หรือ ร้อยละ ๘.๔๘ ของประชากรทั =งประเทศ (แม้แตใ่นภาคอีสาน คน
ยากจนก็มีเพียง ๓.๑ ล้านคนจากจํานวน ๒๐ ล้านคน)5 คนสว่นใหญ่ของชนบทคือชาวนา
รายได้ปานกลาง ซึ2งมีชีวิตแบบสมยัใหมห่รือใกล้เคียงคนในเมืองมากขึ =น  มีโลกทศัน์
คล้ายคลงึกบัคนที2อาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่  นั2นคือมีชีวิตแบบคนชั =นกลาง  กลา่วอีกนยั
หนึ2ง  ความเปลี2ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมที2ผา่นมาได้ทําให้ เกิดคนชั =นกลางระดบัลา่งขึ =น
มากมายในชนบท  

เชน่เดียวกบัคนชั =นกลางในเมือง คนชั =นกลางระดบัลา่งในชนบทมีความสนใจเหตกุารณ์
บ้านเมืองมากขึ =น ไมใ่ชเ่พียงเพราะวา่เข้าถงึสื2อตา่ง ๆ ได้สะดวกกวา่แตก่่อนเทา่นั =น หากยงั
เป็นเพราะพวกเขาตระหนกัวา่การเมืองในระดบัประเทศ โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลนั =น 
สง่ผลถงึชีวิตความเป็นอยูข่องเขา  แคน่โยบายเกี2ยวกบัราคาพืชผลทางเกษตรอยา่งเดียว ก็
อาจทําให้เขาขาดทนุจนเป็นหนี =สนิได้  ดงันั =นจงึมีความสนใจที2จะมีสทิธิมีเสยีงในการ
เลอืกตั =งมากขึ =น เพื2อเลอืกรัฐบาลที2สนองผลประโยชน์ของเขาได้มากที2สดุ   สาํนกึดงักลา่ว
นบัวนัจะเดน่ชดัมากขึ =น แม้วา่การรับเงินจากผู้สมคัรเลอืกตั =ง ยงัมีอยูด่าษดื2น แตเ่งินซื =อเสยีง
ไมใ่ชปั่จจยัชี =ขาดในการตดัสนิใจลงคะแนนของชาวบ้านสว่นใหญ่  สิ2งสาํคญักวา่คือศรัทธา
หรือความคาดหวงัในตวัผู้สมคัรหรือพรรคการเมืองวา่จะทําประโยชน์ให้แก่พวกเขาเพียงใด 

อนัที2จริงเป็นเวลาช้านานแล้วที2ประชาชนในชนบทจํานวนไมน้่อยเหน็วา่การเลอืกตั =งมี
ความหมายเฉพาะ “วนัคืนหมาหอน”เทา่นั =น เพราะมีการแจกเงินกนัอยา่งเป็นลํ2าเป็นสนั  แต่
ความเปลี2ยนแปลงเกิดขึ =นอยา่งเหน็ได้ชดัเมื2อพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรขึ =นมาเป็นรัฐบาล  พร้อม
กบัผลกัดนันโยบายประชานิยมตามที2สญัญา  แคโ่ครงการ ๓๐ บาทรักษาทกุโรค และ
กองทนุหมูบ้่าน ก็ทําให้เขาเหลา่นั =นเหน็วา่ประชาธิปไตยสามารถให้ประโยชน์แก่เขาอยา่ง



เป็นรูปธรรมและตอ่เนื2อง ไมใ่ชแ่ค ่“กินได้”เฉพาะตอนใกล้เลอืกตั =งเทา่นั =น  การเลอืกตั =งได้
กลายเป็นชอ่งทางที2จะชว่ยให้เขามีชีวิตดีขึ =นกวา่เดมิ 

ด้วยเหตนีุ =ประชาชนในชนบทจํานวนไมน้่อย (รวมทั =งคนชั =นกลางระดบัลา่งในเมือง)จงึไม่
พอใจเมื2อเกิดรัฐประหารและโคน่ล้มรัฐบาลทกัษิณ  สาํหรับเขาเหลา่นั =นรัฐบาลทกัษิณคือ
ตวัแทนของประชาธิปไตยที2ใสใ่จทกุข์ร้อนของเขา   ความรู้สกึผกูพนักบัรัฐบาลที2เขาเลอืก
ขึ =นมา ทําให้เขาเหลา่นั =นไมเ่พียงตอ่ต้านรัฐประหาร แตย่งัตอ่ต้านความพยายามใด ๆ ก็
ตามที2เขามองวา่เป็นการกีดกนักลั2นแกล้งรัฐบาลของเขา ซึ2งก็คือการทําให้เสยีงของเขาไร้คา่
หรือเป็นโมฆะ  ผลก็คือ เกิดการชมุนมุครั =งใหญ่เมื2อปี ๒๕๕๓  ซึ2งจบลงด้วยความสญูเสยียิ2ง
กวา่เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ 

หากเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ เป็นการลกุขึ =นของชนชั =นกลางในเมืองเพื2อตอ่ต้านเผดจ็
การทหาร  เหตกุารณ์พฤษภา ๒๕๕๓ ก็เป็นการลกุขึ =นของชนชั =นกลางระดบัลา่งจากชนบท
เพื2อตอ่ต้านการดถูกูดแูคลนสทิธิเสยีงของพวกเขา   เป็นการเรียกร้องยืนยนัสทิธิในการจดัตั =ง
รัฐบาลโดยผู้แทนที2เขาเลอืกเข้ามา   

ที2อาตมากลา่วมาข้างต้น ไมไ่ด้ปฏิเสธถงึข้อผิดพลาดของรัฐบาลทกัษิณ รวมทั =งข้อกลา่วหา
ตา่ง ๆ อาทิ  คอร์รัปชั2นเชิงนโยบาย การใช้อํานาจอยา่งไมเ่ป็นธรรม ไมว่า่การละเมิดสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน การฆา่ตดัตอนผู้ ค้ายาเสพตดิ เป็นต้น  แตอ่ยากจะชี =วา่ เราไมอ่าจเข้า
ใจความขดัแย้งในบ้านเมืองที2ยืดเยื =อตอ่เนื2องมาหลายปีจนถงึขณะนี =ได้เลย  หากมองเหน็แต่
ความขดัแย้งระหวา่งบคุคลหรือระหวา่งชนชั =นนําเทา่นั =น  และมองมวลชนที2เข้าร่วมวา่เป็น
เพียงเครื2องมือที2ถกูใช้ โดยไมมี่เจตนารมณ์หรือความต้องการที2เป็นของตนเอง    หาก
มองเหน็เพียงเทา่นั =น และพยายามเอาชนะคะคานชนชั =นนําอีกฝ่ายหนึ2งด้วยวิธีการใด ๆ ก็
ได้  เชน่  พยายามผลกัดนัพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรออกไปจากการเมือง  ด้วยวิธีการที2บั2นทอน
ประชาธิปไตย เชน่ รัฐประหาร หรือกีดกนัเพิกเฉยเสยีงของประชาชนในชนบททั =งทางตรง
และทางอ้อม  หรือไมเ่ปิดให้เขาเหลา่นั =นมีสทิธิมีเสยีงทางการเมืองเทา่เทียมกบัคนชั =นกลาง
ในเมือง  ความขดัแย้งก็จะไมมี่วนัจบสิ =น  ประชาชนในชนบทก็จะต้องตอ่สู้ เพื2อเรียกร้อง
ความเทา่เทียมทางการเมืองอยูต่อ่ไป 

เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ เป็นสญัญาณเตือนชนชั =นนําในเวลานั =นวา่ จําเป็นต้องเปิดพื =นที2
ทางการเมืองให้แก่คนชั =นกลางกลุม่ใหมที่2อยูน่อกแวดวงทหารและข้าราชการ ฉนั
ใด   เหตกุารณ์พฤษภา ๕๓ ก็เป็นสญัญาณเตือนชนชั =นกลางในเมืองวา่ จําเป็นต้องเปิดพื =นที2
ทางการเมืองให้แก่ “คนรากหญ้า” หรือคนชั =นกลางระดบัลา่งในชนบท อยา่งเทา่เทียมกบั
ตน  นั2นหมายความถงึการยอมรับผู้แทนที2เขาเลอืกเข้ามาไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม  หากจะ



วิพากษ์วิจารณ์หรือตอ่สู้กนั ก็พงึทําในกรอบกตกิาประชาธิปไตย  ไมค่วรทําลายระบอบหรือ
กตกิาเพียงเพื2อเอาชนะตวับคุคล  พงึตระหนกัวา่ การกีดกนัผู้แทนที2เขาเลอืกมาด้วยข้อ
กลา่วหาวา่ เขาโง ่หรือขายเสยีง  มีแตจ่ะทําให้ความขดัแย้งเพิ2มขึ =น  เป็นความขดัแย้งที2
ขยายวงไปทั =งประเทศ  ไมไ่ด้จํากดัแตเ่ฉพาะชนชั =นนําดงัแตก่่อน 

นี =คือความเปลี2ยนแปลงสาํคญัประการหนึ2งที2เราควรตระหนกัและยอมรับ  การตอ่สู้ขดัขืน
กระแสความเปลี2ยนแปลงดงักลา่วก็คือการปฏิเสธความจริง   ไมมี่ปัญหาหรือความขดัแย้ง
ใด ๆ จะแก้ได้หากเริ2มต้นด้วยการปฏิเสธความจริง   แม้ความจริงนั =น ๆ จะเป็นสิ2งที2ไมถ่กูใจ
เราก็ตาม   พวกเราที2เป็นชาวพทุธ ยอ่มทราบดีวา่ อริยสจัจ์ข้อแรก คือทกุข์   ทา่นสอนวา่เรา
ต้องเจอทกุข์ตั =งแตเ่กิด ไมว่า่จะรํ2ารวยยิ2งใหญ่เพียงใด ก็หนีความเจ็บ ความพลดัพราก และ
ความตายไมพ้่น   แม้สิ2งเหลา่นี =ล้วนไมน่า่พงึปรารถนา แตส่ิ2งที2ชาวพทุธจะต้องทําเป็น
ประการแรกคือ ยอมรับความจริงดงักลา่ว และทําความเข้าใจกบัมนั   พระพทุธองค์สอน
วา่  กิจที2พงึทําสาํหรับอริยสจัจ์ข้อแรกก็คือ ทกุข์เป็นสิ2งที2ต้องรู้หรือต้องเข้าใจ  เมื2อรู้และ
เข้าใจทกุข์แจม่แจ้ง จนเหน็สาเหตหุรือรากเหง้าของมนั  การหลดุออกจากทกุข์ ก็ยอ่มเป็นไป
ได้  คือแม้จะทกุข์กาย  แตใ่จไมท่กุข์ เพราะวางใจได้ถกูต้อง  แตห่ากเริ2มต้นด้วยการไม่
ยอมรับความจริง ซึ2งหนีไมพ้่นแล้ว ความทกุข์ใจก็จะตามตดิเราไป แม้จะยงัไมเ่จ็บป่วยหรือ
ตาย แตเ่พียงแคร่ะลกึถงึก็ทําให้ทกุข์ทรมานอยา่งยิ2ง 

อนัที2จริงการที2คนชนบทมีสาํนกึทางการเมือง หวงแหนประชาธิปไตย ต้องการมีสว่นร่วม
ทางการเมือง ควรถือวา่เป็นเรื2องที2นา่ยินดี เพราะหมายถงึความเตบิโตมั2นคงของ
ประชาธิปไตย   แม้นั2นจะหมายความวา่คนชั =นกลางในเมืองจะต้องแบง่อํานาจที2เคยชว่งชิง
มาจากชนชั =นนํามาให้แก่คนกลุม่ใหม ่ที2เราอาจมองวา่เป็นผู้ยากไร้ หรือไร้การศกึษา  แตค่วร
ตระหนกัวา่ภาพดงักลา่วกําลงัจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว  คนชนบทไมไ่ด้โงห่รือยากไร้อยา่งที2
เราเข้าใจอีกตอ่ไป  เขาอาจฉลาดบางเรื2องและไมรู้่บางเรื2อง  แตเ่ราก็เป็นเชน่นั =นเหมือนกนั
มิใชห่รือ    แตถ่งึเขาจะยากจนหรือเรียนน้อยกวา่เรา  เขาก็มีสทิธิในความเป็นมนษุย์และ
เจ้าของประเทศเชน่เดียวกบัเรา  ยิ2งผู้ ที2เป็นชาวพทุธด้วยแล้ว การตดัสนิคนโดยดทีู2ชน
ชั =น  เศรษฐานะหรือวฒิุการศกึษาของเขา ยอ่มเป็นสิ2งที2ไมถ่กูต้อง  นี =คงไมต่า่งจากวณัณะ
มจัฉริยะ หรือแบง่ชั =นวรรณะ ที2พระพทุธองค์ทรงปฏิเสธ 

ความเปลี2ยนแปลงที2อาตมาได้กลา่วมานี = ไมเ่คยเกิดขึ =นที2เมืองไทยมาก่อน และเป็นสิ2งที2ก่อ
ตวัอยา่งช้า ๆ  ดงันั =นจงึเป็นสิ2งที2คนไทยจํานวนไมน้่อยมองไมเ่หน็ เข้าใจได้ยาก   จงึยงัคงใช้
ทา่ทีหรือกรอบความคดิแบบเดมิ ๆ ซึ2งอาจสวนทางกบัความเป็นจริง   เป็นธรรมดาวา่ เมื2อ



ความเปลี2ยนแปลงเกิดขึ =นอยา่งขนานใหญ่  เราจําเป็นต้องปรับตวัปรับความคดิเพื2ออยูก่บั
ความเป็นจริงอยา่งใหมไ่ด้อยา่งราบรื2น หาไมก็่จะเกิดความขดัแย้งจนอยูไ่มเ่ป็นสขุ 

อทิธิพลของกระแสโลกาภวัิตน์ 

อยากให้ตระหนกัวา่ ที2กลา่วมานี =เป็นแคค่วามเปลี2ยนแปลงอยา่งเดียวที2กําลงัเกิดขึ =น  แท้จริง
แล้วมีความเปลี2ยนแปลงอีกมากมายที2กําลงัก่อตวัขึ =น   ดงัที2อาตมาได้กลา่วก่อนหน้านี =แล้ว
วา่ มีปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที2เป็นพลงัผลกัดนัให้เมืองไทยขบัเคลื2อนไปข้างหน้า
อยา่งมีนยัสาํคญัอยูใ่นขณะนี =  ความเปลี2ยนแปลงขนานใหญ่ในชนบทซึ2งทําให้คนชั =นกลาง
ระดบัลา่งขยายตวัจนต้องการพื =นที2ทางการเมืองอยา่งเทา่เทียมกบัคนชั =นกลางในเมือง เป็น
เรื2องของปัจจยัภายในที2วา่  สว่นปัจจยัภายนอกที2อาตมาพดูถงึนั =น ได้แก่ กระแสโลกาภิ
วตัน์    ปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ โลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ เชน่ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการ
ขยายตวัของทนุนิยม  สง่ผลอยา่งมากตอ่การขยายตวัของคนชั =นกลางระดบัลา่งใน
ชนบท  ทําให้คนชนบทมีวิถีชีวิต วฒันธรรมการบริโภค และทศันคตใิกล้เคียงคนชั =นกลางใน
เมืองมากขึ =น  แตถ้่าโลกาภิวตัน์มีผลกระทบเพียงแคน่ั =น  สถานการณ์ในเมืองไทยทกุวนันี =คง
ซบัซ้อนน้อยกวา่ที2เป็นอยูม่าก 

โลกาภิวตัน์นั =นด้านหนึ2งได้ก่อให้เกิดความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ สร้างความพรั2งพร้อม
ทางวตัถอุยา่งไมเ่คยมีมาก่อน  แตใ่นอีกด้านหนึ2งมนัก็สามารถสั2นคลอนวิถีชีวิต คา่นิยม โลก
ทศัน์ และระเบียบสงัคมได้ไมน้่อย   ในขณะที2คนไทยจํานวนหนึ2งรํ2ารวยมหาศาลจากทนุ
นิยมโลกาภิวตัน์  คนจํานวนไมน้่อยซึ2งอาจมากกวา่คนกลุม่แรกหลายเทา่กลบัต้อง
ล้มละลายสิ =นเนื =อประดาตวัเพราะโลกาภิวตัน์เชน่กนั  เหน็ได้ชดัจากกรณีวิกฤตเศรษฐกิจปี 
๒๕๔๐  เหตกุารณ์ครั =งนั =นทําให้กลุม่ทนุโลกาภิวตัน์ ซึ2งนําโดยพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ผงาด
ขึ =นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะที2นายทนุกลุม่อื2นต้องสญูเสยีบทบาททาง
การเมือง  ขณะเดียวกนัก็เป็นเหตใุห้ยคุหนึ2งมีการช ู“เศรษฐกิจพอเพียง” เพื2อต้านกระแสทนุ
นิยมโลกาภิวตัน์ 

โลกาภิวตัน์ยงัสง่ผลกระทบตอ่โลกทศัน์ แนวคดิและคา่นิยมที2เคยยดึถือกนัมา  เชน่ 
ความคดิเรื2องอธิปไตยของชาต ิ  เราเคยมีความคดิวา่รัฐชาตจิะต้องมีอํานาจทกุตารางนิ =ว
ของประเทศ ไมว่า่ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม  แตโ่ลกาภิวตัน์ได้ทําให้
พรมแดนประเทศแทบจะไร้ความหมาย รัฐชาตไิมว่า่ที2ใด ต้องยอมเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  ให้
ตา่งชาตมิาลงทนุหรือทําธรุกิจได้อยา่งเสรี โดยเฉพาะเมืองไทยหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ ถกู



กดดนัโดยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ หรือ IMF ให้ต้องออกกฎหมาย  ๑๑ ฉบบัเพื2อ
เปิดทางให้แก่การค้าและการลงทนุไร้พรมแดน    

ยงัไมต้่องพดูถงึการหลั2งไหลของข้อมลูขา่วสารและกระแสบริโภคนิยมจากทกุสารทิศชนิดที2
รัฐไมอ่าจสกดักั =นได้  ทําให้ผู้คนมีรสนิยมการบริโภคและการใช้ชีวิตที2มิอาจถกูตีกรอบด้วย
คา่นิยมเดมิ ๆ ได้  สิ2งหนึ2งที2ถกูกระทบอยา่งมากก็คือ แนวคดิเรื2องความเป็นไทย  สมยัหนึ2ง
ความเป็นไทยหมายความถงึการนิยมสนิค้าไทย มีชื2อไทย พดูภาษาไทย  เป็นต้น  แตโ่ลกาภิ
วตัน์ทําให้ความเป็นไทยมีความหมายเลอะเลอืนหรือจางคลายลง  การนิยมสนิค้า
ตา่งประเทศ ดหูนงัเกาหล ีชื2นชมนกัร้องญี2ปุ่ น  มีชื2อฝรั2ง พดูไทยคําฝรั2งคํา เป็นเรื2องธรรมดา 
โดยที2คนเหลา่นั =นยงัรู้สกึวา่เป็นคนไทยอยู ่

สิ2งที2ถกูกระทบตามมาก็คือ ทศันคตชิาตนิิยม  ชาตนิิยมนั =นเรียกร้องความรักชาต ิและรักทกุ
อยา่งที2เป็นของชาต ิ แตอ่ารมณ์ผกูพนัดงักลา่วกลบัถกูกระแสโลกาภิวตัน์กดัเซาะ  ดงัมีผู้ตั =ง
ข้อสงัเกตวา่ ในการแขง่ขนัฟตุบอลระหวา่งทีมลเิวอร์พลูและทีมชาตไิทยเมื2อเดือนสงิหาคมที2
ผา่นมา ปรากฏวา่ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมในสนามรัชมงคลสวมเสื =อทีมลเิวอร์พลู  อีกทั =งยงัสง่
เสยีงเชียร์ทีมองักฤษทีมนี =ตลอดการแขง่ขนั โดยเฉพาะเมื2อทีมนี =ยิงประตทีูมไทยได้  แม้เราไม่
สามารถสรุปได้วา่นี =เป็นภาพตวัแทนของคนไทยทั =งประเทศ  แตส่ิ2งหนึ2งที2เหน็ได้ชดัจาก
ปรากฏการณ์นี =ก็คือ  ชาตนิิยมในความหมายที2เป็นความรักชาตแิละผกูพนักบัทกุอยา่งที2เป็น
ของชาตนิั =น  มีความหมายน้อยมากตอ่ผู้ชมสว่นใหญ่ในสนามรัชมงคลวนันั =น ทั =งนี =ยงัไมต้่อง
พดูแฟนทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็และทีมเชลซี ซึ2งมีอีกมากมายนบัแสนคน 

โลกาภิวตัน์ยงัสง่ผลกระทบตอ่แนวคดิเชิงศีลธรรมของผู้คน   การมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน 
การมีเพศสมัพนัธ์อยา่งเสรี การเปลี2ยนคูน่อน การทําแท้ง  พฤตกิรรมทางเพศซึ2งสวนทางกบั
จริยธรรมทางเพศที2ยดึถือกนัมา ได้แพร่หลายมากขึ =น สว่นหนึ2งเป็นผลจากการเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารอยา่งเสรีทั2วทกุสารทิศ  รวมไปถงึทศันคตแิบบเสรีนิยม ซึ2งตั =งคําถามกบัศีลธรรมหรือ
คําสอนทางศาสนา รวมทั =งพทุธศาสนา  ตลอดจนอดุมการณ์ทางโลกที2ตีกรอบควบคมุ
ความคดิและพฤตกิรรมของผู้คน เชน่ อดุมการณ์ชาตนิิยม   ยิ2งมีการเปิดเสรีด้านสื2อ ก็ยิ2งทํา
ให้แนวคดิใหม ่ๆ เหลา่นี =แพร่หลายและท้าทายแนวคดิเชิงศีลธรรมและอดุมการณ์ดั =งเดมิ
มากขึ =น 

ทั =งหมดนี =เป็นเพียงตวัอยา่งของกระแสโลกาภิวตัน์ ซึ2งสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิต แนวคดิ ความ
เชื2อ และโลกทศัน์เดมิ ๆ ที2เคยยดึถือ  เป็นธรรมดาที2วา่ ผู้คนที2ยดึถือสิ2งเหลา่นั =นวา่เป็นคณุคา่
หรืออตัลกัษณ์ของตน ยอ่มรู้สกึหวั2นไหวเสมือนตวัตนกําลงัถกูกระทบหรือถงึกบัถกูคกุคาม
ไปด้วย ขณะเดียวพฤตกิรรมที2ไมอ่ยูใ่นกรอบเดมิ ซึ2งนบัวนัจะแพร่หลายมากขึ =น ก็ทําให้ผู้คน



ไมน้่อยรู้สกึวา่ ศีลธรรมกําลงัเสื2อมโทรม  กลุม่คนที2มีความรู้สกึลบกบัสภาพดงักลา่วเป็น
อยา่งมากก็คือ คนชั =นกลางในเมือง ซึ2งแม้จะไมท่ั =งหมด แตก็่มีเป็นจํานวนมาก เขาเหลา่นี =
รู้สกึวา่  อดุมการณ์และคา่นิยมที2ตนหวงแหนกําลงัถกูบั2นทอน ระเบียบสงัคมที2คุ้นเคยกําลงั
จะถกูทําลาย  ยิ2งคนเหลา่นี =พบวา่ผู้คนมีความเหน็แก่ตวัมากขึ =น ตวัใครตวัมนัหนกักวา่เดมิ 
ขณะที2ตวัเขาเองก็รู้สกึอ้างว้างโดดเดี2ยวทา่มกลางสงัคมสมยัใหม ่  จงึรู้สกึสญูเสยีความ
มั2นคงในจิตใจ ผลก็คือเกิดปฏิกิริยาตอ่ต้านในลกัษณะตอบโต้ที2เข้มข้นพอ ๆ กนั  ยิ2งมีความ
เปลี2ยนแปลงมากเทา่ไร ก็ยิ2งตอ่ต้านความเปลี2ยนแปลงมากเทา่นั =น โดยหนัมายดึถือหวงแหน
คา่นิยมประเพณีเดมิ ๆ อยา่งเหนียวแนน่ 

ด้วยเหตนีุ =สิ2งที2เราเหน็บอ่ยขึ =นในระยะหลงัก็คือ ลกัษณะจารีตนิยมที2เข้มข้นขึ =น  ยิ2งความเป็น
ไทยถกูบั2นทอนหรือเลอืนหาย  ก็ยิ2งมีการเรียกร้องและปกปอ้งความเป็นไทยมากขึ =น  ใครที2
คดิแหวกแนวหรือท้าทายความเชื2อเดมิ ๆ มกัจะถกูตั =งคําถามวา่ “เป็นคนไทยหรือเปลา่ 
?”    ยิ2งผู้คนมีทศันคตเิสรีทางเพศมากขึ =น ก็ยิ2งมีการควบคมุกวดขนัในเรื2องทางเพศมากขึ =น
โดยเฉพาะในสื2อของรัฐ  (เชน่มีการเซน็เซอร์บางสว่นของตวัการ์ตนูชดุโดเรมอ่นที2กําลงั
เปลอืยกายอาบนํ =า ทั =ง ๆ ที2แตก่่อนถือเป็นเรื2องธรรมดาเพราะไมไ่ด้มีลกัษณะยั2วยหุรือ
อนาจารแตอ่ยา่งใด)  ในทํานองเดียวกนัก็มีการกลบัไปหาพิธีกรรมและรูปแบบทางพทุธ
ศาสนามากขึ =น เพื2อตอบโต้กบัสิ2งที2เชื2อวา่เป็นตวัการบั2นทอนพทุธศาสนา 

ปฏิกิริยาดงักลา่วสง่ผลรวมคือ ความรู้สกึหวาดระแวงหรือถงึกบัตอ่ต้านการเปลี2ยนแปลงใด 
ๆ ที2เกิดขึ =น ทั =งนี =เพื2อพยายามรักษาระเบียบสงัคมแบบเดมิ ๆ เอาไว้   ความเปลี2ยนแปลงใดที2
จะทําให้เกิดระเบียบใหมท่างสงัคม จะถกูตั =งข้อสงสยัหรือถกูตอ่ต้าน  ปัญหาก็คือ เมืองไทย
ตอนนี =กําลงัอยูใ่นระยะเปลี2ยนผา่น  เพราะถกูขบัเคลื2อนทั =งจากความเปลี2ยนแปลงขนาน
ใหญ่ในชนบท และการผลกัดนัจากกระแสโลกาภิวตัน์   เป็นความเปลี2ยนแปลงที2ต้องการ
ระเบียบสงัคมอยา่งใหม ่รวมทั =งการจดัความสมัพนัธ์ทางอํานาจอยา่งใหม ่ที2เปิดพื =นที2
ทางการเมืองให้แก่คนชั =นกลางระดบัลา่งให้มากขึ =น หรือเทา่เทียมกบัคนสว่นอื2น   การ
ตอ่ต้านความเปลี2ยนแปลงเพราะกลวัวา่สิ2งที2ตนหวงแหนหรือให้ความมั2นคงทางจิตใจแก่ตน
จะสญูเสยีไปนั =น นอกจากจะทําให้เป็นทกุข์แล้ว ยงัพาไปสูค่วามขดัแย้งกบัผู้คนที2ต้องการ
ความเปลี2ยนแปลงอยา่งหลกีเลี2ยงไมไ่ด้ 

จากความขัดแย้งสู่การแบ่งข้างแยกขัOว 

มาถงึตรงนี = ก็คงจะเหน็ได้วา่  ความขดัแย้งที2กําลงัลกุลามไปทั2วเมืองไทยทกุวนันี =  แก่นแกน
ของมนัก็คือ  ความขดัแย้งระหวา่งฝ่ายที2เรียกร้องสิ2งใหม ่กบัฝ่ายที2ต้องการรักษาของเดมิ
เอาไว้   วา่จําเพาะความขดัแย้งทางการเมืองที2ดเูหมือนแวดล้อมอยูร่อบตวับคุคลนั =น   เบื =อง



ลกึก็คือความขดัแย้งระหวา่งคนกลุม่ใหมห่รือ “พลงัใหม”่ (คือนายทนุซึ2งต้องการมีอํานาจ
ผา่นการเลอืกตั =ง โดยมีพนัธมิตรคือชนชั =นกลางระดบัลา่ง ซึ2งก็เป็นคนกลุม่ใหมที่2เตบิใหญ่ใน
ชนบท) ซึ2งถกูกลา่วหาวา่เป็น “ทนุนิยมสามานย์” หรือ “เผดจ็การทนุนิยม”  กบัคนกลุม่เก่า 
หรือ “พลงัเก่า”  ซึ2งถกูกลา่วหาวา่เป็น “อํามาตย์”  (คือชนชั =นนําในภาคราชการ โดยมี
พนัธมิตรคือชนชั =นกลางในเมือง   ซึ2งต้องการจํากดัอิทธิพลของนายทนุเหลา่นี =เพราะมองวา่
ต้องการมีอํานาจเพื2อแสวงหาผลประโยชน์เข้าตวั)   เทา่นั =นยงัไมพ่อ ยงัมีความขดัแย้งที2
ซ้อนทบัอีกชั =นหนึ2งก็คือ อนัเป็นผลจากอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ ดงัได้กลา่วมา นั2นคือ ความ
ขดัแย้งระหวา่งฝ่ายเสรีนิยมซึ2งเรียกร้องเสรีภาพทางความคดิความเชื2อ โดยไมถ่กูจํากดัด้วย
อดุมการณ์เดมิ ๆ    กบัฝ่ายจารีตนิยมซึ2งต้องการรักษาอดุมการณ์และคา่นิยมดั =งเดมิเอาไว้
ในรูปแบบเดมิ ไมว่า่ ความเป็นไทย ความเป็นพทุธ หรืออดุมการณ์ชาต ิ–ศาสน์-กษัตริย์    

ความขดัแย้งทั =งสองมิตดิงักลา่ว อนัได้แก่ ความขดัแย้งทางการเมือง กบัความขดัแย้ง
ทางด้านอดุมการณ์ บอ่ยครั =งมกัจะไปด้วยกนัหรือเสริมซ้อนกนั กลา่วคือ  ผู้คนที2สนบัสนนุ
พลงัใหมท่างการเมืองนั =น จํานวนไมน้่อยก็เป็นผู้ ที2นิยมอดุมการณ์เสรีนิยม  สว่นผู้ ที2สนบัสนนุ
พลงัเก่า หลายคนก็อยูฝ่่ายจารีตนิยม  ทําให้เกิดการแบง่ขั =วอยา่งชดัเจนและเข้มข้นรุนแรง
ขึ =น  บอ่ยครั =งการถกเถียงประเดน็ทางสงัคมหรือความคดิ เชน่ จริยธรรมทางเพศ หรือ
เสรีภาพของสื2อ  ก็ถกูลากไปเป็นประเดน็ขดัแย้งทางการเมืองเรื2องสไีป เพราะฝ่ายที2
สนบัสนนุอดุมการณ์เสรีนิยมนั =นมกัจะเป็นฝ่ายเสอืแดง  ขณะที2ฝ่ายสนบัสนนุจารีตนิยม
มกัจะอยูฝ่่ายเสื =อเหลอืงหรือเป็นปฏิปักษ์กบัเสื =อแดง 

ปรากฏการณ์ดงักลา่วทําให้ดเูหมือนวา่บ้านเมืองมีคนสองฝ่ายที2เหน็ตา่งกนัแทบทกุเรื2อง 
และมีจดุยืนตา่งกนัในแทบทกุประเดน็   จงึทําให้เกิดความรู้สกึเป็นปฏิปักษ์ตอ่กนัอยา่ง
ชดัเจน รวมทั =งมีการตีขลมุเอาไว้ลว่งหน้าเมื2อพดูถงึประเดน็อะไรก็ตาม เชน่ ถ้าใครพดูเรื2อง
ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม สทิธิเสรีภาพ ก็แสดงวา่เป็นพวกเสื =อแดง แตถ้่าใครพดูเรื2อง
คอร์รัปชั2น คณุธรรม หรือสิ2งแวดล้อม ก็หมายหวัไว้ก่อนวา่เป็นพวกเสื =อเหลอืง  เป็นต้น 

การแขวนปา้ยตีตราเอาไว้ลว่งหน้าทําให้เกิดอคตติอ่กนั กลายเป็นกําแพงขวางกั =นระหวา่ง
กนั  ฟังกนัน้อยลง และเกิดความเกลยีดชงัหรือหวาดระแวงกนังา่ยขึ =น  ดงันั =นการสนทนากนั
จงึเกิดขึ =นได้ยากมาก มีแตก่ารโต้เถียงโจมตี  มุง่หมายเอาชนะ  ผลก็คือ ตา่งผลกักนัและกนั
ให้ออกหา่งมากขึ =นทีละนิด ๆ  จนกลายเป็นสดุโตง่ทั =งสองฝ่าย   เชน่  ฝ่ายหนึ2งเชิดชู
ประชาธิปไตยเตม็ที2  ขอให้มาจากการเลอืกตั =งแล้วกนั จะมีคณุธรรมหรือไม ่ก็ไมเ่ป็นไร ซํ =ายงั
ดถูกูดแูคลนคณุธรรมด้วยซํ =า    อีกฝ่ายก็ปฏิเสธประชาธิปไตยไปเลย  เหน็วา่เปิดทางให้คน
ชั2วมากินบ้านกินเมือง  ดงันั =นจะเป็นระบอบอะไรก็ได้ เป็นใครก็ได้ ขอให้มีคณุธรรมก็



พอแล้ว   ในทํานองเดียวกนั ฝ่ายหนึ2งก็ปฏิเสธความเป็นไทยไปเลยเพราะเหน็วา่ล้าหลงัคบั
แคบ  ขณะที2อีกฝ่ายเชิดชคูวามเป็นไทยเตม็ที2  หากจะต้องจํากดัเสรีภาพทางความคดิ
ความเหน็ เพื2อรักษาความเป็นไทย ก็ยินดีสนบัสนนุ 

ภาวะสดุโตง่ดงักลา่วเข้มข้นรุนแรงมากขึ =นเมื2อแตล่ะฝ่ายมีสื2อของตวั ซึ2งมีมากมายหลาย
ชอ่งทาง   จงึรับข้อมลูขา่วสารและความคดิเหน็จากสื2อของตวัเทา่นั =น     สื2อเหลา่นี =เป็นสื2อ
เลอืกข้างที2ให้ข้อมลูและความคดิเหน็แตด้่านเดียว  ดงันั =นเมื2อเสพสื2อเหลา่นี =ซํ =าแล้วซํ =าเลา่ก็
ยิ2งตอกยํ =าความเชื2อของตนให้ฝังลกึหนกัแนน่ขึ =นจนสาํคญัมั2นหมายวา่เป็นความจริงแท้  เกิด
ปรากฏการณ์ที2เรียกวา่ “โฆษณาฝังหวัตวัเอง” (auto propaganda)  อะไรที2แตกตา่งจากที2
ตนเชื2อหรือรับรู้มา ก็จะถกูปฏิเสธไปทนัที  ยิ2งปัจจบุนัมีสื2อสงัคมทางอินเทอร์เน็ต ที2เปิด
โอกาสให้แตล่ะคนคบหากบัคนมีความคดิเหมือนกนั คอเดียวกนั  ความสดุโตง่จงึเกิดขึ =น
อยา่งแพร่หลาย โดยแทบไมมี่การตั =งคําถาม 

ความสดุโตง่ทางความคดินั =นไมเ่ป็นผลดีแก่ใคร โดยเฉพาะกบัตนเอง   มนัทําให้เราปฏิเสธ
สิ2งดี ๆ ของคนอื2นที2อยูค่นละฝ่ายกบัเรา เชน่ ปฏิเสธประชาธิปไตย หรือคณุธรรม เพียงเพราะ
มนัเป็นคณุคา่ที2ฝ่ายตรงข้ามเชิดช ู  ทั =ง ๆ ที2เป็นคณุคา่สาํคญัทั =งคู ่และอาจเป็นคณุคา่ที2เรา
เคยยดึถือมาก่อน มนัทําให้ฝ่ายหนึ2งปฏิเสธของเดมิอยา่งสิ =นเชิง  ขณะที2อีกฝ่ายไมเ่หน็วา่
ของใหมมี่อะไรดีแม้แตน้่อย ทั =ง ๆ ที2ของเดมิที2ดีก็มีไมน้่อย ของใหมที่2เป็นประโยชน์ ก็มีมาก 

ความสดุโตง่ยงัปิดใจของเราไมใ่ห้เปิดรับความจริงหรือความคดิเหน็ที2ไมต่รงกบัความคดิ
ความเชื2อของเรา   ทําให้เราคบัแคบและหลงทางได้งา่ย   ใชแ่ตเ่ทา่นั =นความสดุโตง่ยงัเปิด
ชอ่งให้ความโกรธเกลยีดครอบงําจิตใจเราได้งา่ย  ใครที2คดิตา่งจากเราก็จะทนเขาไมไ่ด้และ
มองเหน็เป็นคนละฝ่ายกบัเรา จนเกิดความรู้สกึเกลยีดชงั  จากนั =นความโกรธก็ตามมาได้
งา่ย  ขณะที2บางคนอาจเริ2มต้นจากความรู้สกึโกรธเมื2อพบวา่คนใกล้ชิดคดิตา่งจากตน ยิ2งคดิ
ตา่งกนัมากเทา่ไหร่ ก็ยิ2งโกรธจนกลายเป็นเกลยีด ถงึกบัตดัญาตขิาดมิตรไปเลย 

โกรธ เกลียด และ กลัว 

เมื2อโกรธเกลยีดกนัแล้ว  ความกลวัและความหวาดระแวงก็ตามมา  คือกลวัวา่อีกฝ่ายจะ
คกุคามบั2นทอนสิ2งที2ตนรักและหวงแหน  เชน่ ฝ่ายเสื =อเหลอืงก็กลวัวา่สถาบนั
พระมหากษัตริย์กําลงัถกูคกุคาม    สว่นฝ่ายเสื =อแดงก็กลวัวา่ประชาธิปไตยจะถกูโคน่ล้ม
หรือตดัตอน  ความกลวัทําให้หวาดระแวงและจ้องจบัผิด  จนกลายเป็นวา่ถ้าถ้าไมส่นบัสนนุ
รัฐบาลที2ประชาชนเลอืกมา ก็แสดงวา่เป็นพวกที2ไมห่วงัดีตอ่ประชาธิปไตย หรือถ้าไมแ่สดง
ความจงรักภกัดีสถาบนักษัตริย์ให้เหน็เป็นรูปธรรม ก็แสดงวา่เป็นพวกล้มเจ้า   



บางคนไปไกลกวา่นั =น คือถ้าใครเรียกร้องการเปลี2ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ก็นา่สงสยัวา่
ต้องการทําอะไรกบัสถาบนักษัตริย์หรือไม ่  ดงัเมื2อเร็ว ๆ นี = อาตมาได้แสดงความเหน็กรณีที2
มีขา่วพระพฤตกิรรมผิดพระธรรมวินยัจนเป็นเรื2องอื =อฉาวซํ =าแล้วซํ =าเลา่  อาตมาเสนอวา่ควร
มีการปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์  หลงัจากนั =นก็มีมิตรทาง Facebook ผู้หนึ2ง ซึ2งอาตมาไมไ่ด้
รู้จกัเป็นสว่นตวั แตท่ราบวา่ทํางานในมหาวิทยาลยั เขียนมาถามเชิงทกัท้วงวา่ อาตมามกั
พดูเรื2องการปรับโครงสร้างเสมอ เชน่ เวลาพดูถงึปัญหาความยากจน ก็พดูวา่มีสาเหตมุา
จากโครงสร้าง  เวลาพดูถงึคณะสงฆ์ ก็บอกวา่ต้องปรับโครงสร้าง  “แตผ่มยงัไมเ่คยได้ยินชดั 
ๆ สกัทีวา่ โครงสร้างที2วา่นั =นคืออะไร และจะปรับอยา่งไร คําวา่ “โครงสร้าง” ของอาจารย์
หมายถงึระบบสถาบนัพระมหากษัตริย์รึเปลา่ครับ”  

คําถามดงักลา่วบง่บอกถงึความหวาดระแวงของผู้ถามที2มีตอ่การเปลี2ยนแปลงในเชิง
โครงสร้าง  คือถ้าใครพดูเรื2องนี =บอ่ย ๆ ก็ต้องสงสยัไว้ก่อนวา่ต้องการทําอะไรกบัสถาบนั
พระมหากษัตริย์  ซึ2งต้องเป็นเรื2องไมดี่แน ่ๆ   ทั =ง ๆที2คําสมัภาษณ์ของอาตมาก็ไมไ่ด้มีอะไรที2
พดูพาดพิงถงึสถาบนันี =เลย มีแตข้่อเสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างการปกครองและการศกึษาของ
คณะสงฆ์  ใชแ่ตเ่ทา่นั =น มิตรผู้นั =นยงัถามวา่ “อาจารย์เป็น Marxism เกินไปหรือเปลา่ 
?”  อาตมาก็ได้แตอ่ธิบายไปวา่ไมไ่ด้มีแตม่าร์กซสิม์เทา่นั =นที2มองปัญหาในเชิงระบบหรือ
โครงสร้าง  แนวคดิอื2น ๆ เชน่ systems thinking หรือ holistic ก็ทําเชน่นั =นเหมือนกนั  ยงัไม่
ต้องพดูถงึแนวคดิกระแสอื2น เชน่ เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ  ที2ใช้คําวา่ “ปรับโครงสร้าง”อยา่ง
เป็นเรื2องธรรมดา เชน่ ปรับโครงสร้างภาษี  ปรับโครงสร้างอตุสาหกรรม  ดงันั =นจงึไมค่วร
เข้าใจวา่ “ปรับโครงสร้าง”เป็นศพัท์แสงของ Marxism เทา่นั =น 

กรณีข้างต้นเป็นตวัอยา่งที2บง่ชี =เป็นอยา่งดีถงึความหวาดระแวงตอ่การเปลี2ยนแปลง  ใครที2
เสนอเรื2องความเปลี2ยนแปลงในระดบัโครงสร้าง จะถกูตั =งข้อสงสยัไว้ก่อนวา่มีความมุง่หมาย
ที2จะแตะต้องลว่งเกเนสิ2งที2ตนหวงแหนหรือไม ่ คนที2มีความรู้สกึเชน่นี =คงมิได้มีแตมิ่ตรผู้ นี = แต่
คงมีจํานวนไมน้่อยทีเดียว  ความหวาดระแวงดงักลา่วคงไมไ่ด้มีเฉพาะฝ่ายเดียว แตค่งมีกบั
อีกฝ่ายที2เป็นคูข่ดัแย้งด้วย เพราะในความขดัแย้งที2เป็นอยูต่อนนี = แตล่ะฝ่ายมกัเป็นกระจก
สะท้อนตวัตนของอีกฝ่ายเสมอ 

ความกลวันั =นทําให้มองเหน็โลกอยา่งผิดพลาดคลาดเคลื2อนจากความเป็นจริงได้งา่ย เหน็แต่
ด้านลบของอีกฝ่าย จนมองไมเ่หน็ด้านดีหรือสิ2งที2นา่ไว้วางใจเลย   ความกลวันั =นเกิดจาก
ความรู้สกึถกูคกุคาม จงึมีความไมม่ั2นคงภายในคคทําให้ต้องการ “พวก”ที2เหน็พ้องต้องกนั 
มากกวา่ “เพื2อน”ที2เหน็ตา่งกนั  ความกลวัจงึเรียกร้องความภกัดีและความสามคัคีสงู
มาก  ใครที2ทําอะไรผิดหผิูดตาอาจถกูผลกัให้เป็นอีกฝ่ายได้งา่ย ความกลวัยงัทําให้หลงเชื2อ



ขา่วลอืได้งา่ย เพราะมีความหวาดระแวงเป็นพื =นอยูแ่ล้ว  อีกทั =งต้องการสิ2งที2ยืนยนัสนบัสนนุ
ความเชื2อเดมิของตน  วิจารณญาณที2เสยีไปยงัทําให้การทกัท้วงหรือวิจารณ์ตนเอง  เกิดขึ =น
ได้ยากเพราะกลวัจะรู้สกึไมม่ั2นคงยิ2งกวา่เดมิ  

ความโกรธและความเกลยีด เป็นตวับม่เพาะความกลวั   ในอีกด้านหนึ2งความกลวัก็ทําให้
ความโกรธและความเกลยีดเกิดขึ =นได้งา่ย  เพราะเหน็แตด้่านลบและหวาดระแวงเจตนาร้าย
ของอีกฝ่าย ขณะเดียวกนัเมื2อมีทา่ทีเป็นลบ ก็งา่ยที2จะกระตุ้นความโกรธ ความเกลยีด และ
ความกลวัของอีกฝ่ายให้เพิ2มพนูขึ =น  ผลก็คือ ตา่งหลอ่เลี =ยงความรู้สกึลบของอีกฝ่าย และตดิ
อยูใ่นวฏัจกัรแหง่ความโกรธ ความเกลยีด และความกลวัแนน่หนาขึ =น ยากจะถอนตวัออกมา
ได้ 

ยอมรับความแตกต่าง 

ทา่นทั =งหลายคงเหน็ด้วยกบัอาตมาวา่ ทกุวนันี =ความโกรธ ความเกลยีด ความกลวั ได้แพร่
ระบาดไปทั2ว และสง่ผลตอ่มมุมอง การรับรู้ และความสมัพนัธ์กบัผู้คน ทําให้เกิดการผลกัไส
ตอ่ต้านจนแบง่ข้างแยกขั =วรุนแรงขึ =น ถงึกบัอยากใช้ความรุนแรงกบัอีกฝ่าย  หรือยินดีลงิโลด
ที2เหน็อีกฝ่ายมีอนัเป็นไป  ดงัมีตวัอยา่งเกิดขึ =นมากมาย  ทา่ทีเชน่นี =ยอ่มไมใ่ชวิ่สยัของชาว
พทุธ  อยา่วา่แตก่ารทําร้ายด้วยกายและวาจาเลย แม้แตก่ารคดิร้ายตอ่ผู้ ที2ทําร้ายเรา ก็ไมพ่งึ
กระทํา  ความข้อนี =พระพทุธองค์ได้ตรัสเตือนพวกเราวา่  “ถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือ 
ด้วยก้อนหิน ด้วยทอ่นไม้ หรือด้วยศาสตรา....เธอพงึทําความสาํเหนียกอยา่งนี =วา่ จิตของเรา
จกัไมวิ่ปริต เราจกัไมเ่ปลง่วาจาชั2วหยาบ  เราจกัคงเป็นผู้ มีความเอน็ดเูกื =อกลู มีเมตตาจิต ไม่
มีโทษอยูใ่นภายใน”  ในอีกที2หนึ2งถงึกบัตรัสวา่ “ภิกษุทั =งหลาย หากพวกโจรผู้ประพฤตตํิ2า
ทราม จะพงึใช้เลื2อยที2มีที2จบัสองข้างเลื2อยอวยัวะน้อยใหญ่ ผู้ มีจิตคดิร้ายแม้ในโจรพวกนั =น ก็
ไมชื่2อวา่ทําตามคําสั2งสอนของเรา” (กกจปูมสตูร มชัฌิมนิกาย) 

คําสอนดงักลา่วของพระพทุธองค์ แม้เป็นเรื2องยาก แตเ่ราชาวพทุธควรถือเป็นอดุมคตขิอง
ชีวิต เสมือนดาวเหนือที2บอกทิศทางให้แก่การเดนิทางของเรา  จะวา่ไปแล้วทกุวนันี =หาก
ยกเว้นผู้ ที2สญูเสยีชีวิตและเลอืดเนื =อในเหตกุารณ์ชมุนมุปี ๕๒ และ ๕๓ แล้ว  จะมีกี2คนที2ถกู
ทําร้ายด้วยก้อนหิน ทอ่นไม้ หรือศาสตรา อนัเนื2องจากความขดัแย้งในชว่งหลายปีที2ผา่น
มา  แตส่าเหตทีุ2หลายคนมี “จิตคดิร้าย” หรือมีความโกรธเกลยีด มกัเป็นเพราะความ
แตกตา่งทางความคดิยิ2งกวา่อะไรอื2น ไมว่า่ความเหน็ตา่งในเรื2องผู้ นําที2พงึประสงค์   เรื2อง
ประชาธิปไตย เรื2องสถาบนักษัตริย์  เรื2องความเป็นไทย รวมทั =งเรื2องศีลธรรมและ



ศาสนา  เหลา่นี =ล้วนเป็นสิ2งที2ผู้คนยดึถือเป็นคณุคา่ที2สาํคญัอยา่งมาก ชนิดที2อาจสาํคญัยิ2ง
กวา่ชีวิตก็ได้ 

เป็นธรรมดาที2เราแตล่ะคนยอ่มให้ความสาํคญัแก่คณุคา่แตล่ะอยา่งแตกตา่งกนั  เพราะยคุนี =
เป็นยคุที2เตม็ไปด้วยความหลากหลาย  หลากหลายแตกตา่งทั =งในแงวิ่ถีชีวิต 
ทศันคต ิ มมุมองและผลประโยชน์ เป็นความแตกตา่งที2เกิดขึ =นไมจํ่าเพาะระหวา่งคนที2มี
ฐานะหรือเศรษฐกิจตา่งกนัเทา่นั =น แม้คนที2มีฐานะหรือเศรษฐกิจเหมือนกนั ก็ยงัมีแงร่สนิยม 
การดําเนินชีวิต และมมุมองที2ตา่งกนั  ยิ2งมีความเปลี2ยนแปลงใหม ่ๆ เกิดขึ =นในระยะหลงั 
เนื2องจากกระแสโลกาภิวตัน์ และความเปลี2ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมดงัได้กลา่วมา
ข้างต้น ก็ยิ2งทําให้ความหลากหลายแตกตา่งเพิ2มทวีขึ =น  คณุคา่บางอยา่งที2เราเหน็วา่สาํคญั
อยา่งแนแ่ท้ เป็นอื2นไปไมไ่ด้ แตค่นอื2นกลบัไมเ่หน็เชน่นั =น  กลบัชื2นชมยดึถือสิ2งที2เราเหน็วา่ไร้
คณุคา่ ไมน่า่ยดึถือเลย  กลายเป็นเรื2องที2เข้าใจไมไ่ด้ เหน็เป็นเรื2องผิดเพี =ยนหรือวิปริตไป 
ถงึกบัทบัถมดถูกูกนั 

ความหลากหลายแตกตา่งดงักลา่ว คือความจริงอยา่งหนึ2งของโลกทกุวนันี =ที2เราควรเปิดใจ
ยอมรับ เชน่เดียวกบัที2ต้องยอมรับวา่ความแก่ ความเจ็บ ความพลดัพรากและความตายเป็น
ความจริงของชีวิตที2เราหนีไมพ้่น  หากเราปฏิเสธความจริงแหง่ชีวิตดงักลา่ว  เราก็จะถกู
ความจริงนั =นตามลา่หลอกหลอนจนหาความสขุได้ยาก ฉนัใดก็ฉนันั =น ความจริงของโลก ก็
เป็นอีกสงิหนึ2งที2เราต้องเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ที2จะอยูก่บัมนัให้ได้ ไมใ่ชป่ฏิเสธผลกัไส
ตอ่ต้านมนั   อยา่งไรก็ตามการยอมรับความหลากหลายหรือความเหน็ตา่งของผู้ อื2น จะ
เกิดขึ =นได้อยา่งแท้จริง ก็ตอ่เมื2อเราวางใจอยา่งถกูต้องตอ่คณุคา่หรือความคดิที2เรายดึถือ
ด้วย   ถ้าหากเรายดึตดิถือมั2นมากเกินไป เหน็วา่เป็นความจริงแท้ เรายอ่มอดไมไ่ด้ที2จะดถูกู
คนที2ไมไ่ด้ยดึถือหรือคดิเหมือนเรา  ใชแ่ตเ่ทา่นั =นเมื2อใดที2เราเหน็เขาไมเ่คารพสิ2งที2ยดึถือ
เทิดทนู เราก็จะรู้สกึวา่ตวัตนถกูกระทบ หรือรู้สกึถกูละเมิดลบหลู ่ จงึงา่ยที2จะเกิดความรู้สกึ
โกรธเกลยีดคนผู้นั =น ทั =ง ๆ ที2เขาไมไ่ด้พดูร้ายหรือจ้วงจาบสิ2งที2เราเคารพเลย ดงัที2ชาวพทุธ
หลายคนอาจจะเคยรู้สกึไมพ่อใจเมื2อเหน็เพื2อนชาวคริสต์หรือมสุลมิไมก่ราบไหว้พระพทุธรูป 
ทั =ง ๆ ที2เขาไมไ่ด้แสดงอาการดหูมิ2นเหยียดหยามเลย  แตแ่คเ่ขาไมก่ราบไหว้นอบน้อมเหมือน
เรา ก็ทําให้เราขุน่เคืองใจ หรือรู้สกึถกูละเมิดเสยีแล้ว 

อาการเชน่นั =นเกิดจากอะไร หากไมใ่ชเ่ป็นเพราะเราเอาอตัตาไปผกูตดิกบัสิ2งเหลา่นั =น หรือ
พดูอีกอยา่งคือ ยดึตดิถือมั2นวา่สิ2งนั =นเป็นอตัตาหรือตวัตนของเรา   เมื2อคนอื2นไมแ่สดงอาการ
เคารพเชิดชสูิ2งนั =น เราจงึรู้สกึวา่ตวัตนถกูกระทบ จงึเกิดความทกุข์ ตามมาด้วยความไม่



พอใจ ซึ2งหากไมมี่สตรู้ิทนั ก็สามารถลกุลามเป็นความโกรธและเกลยีด  และอาจสง่ผลให้มี
การกลา่วร้ายหรือทําร้ายกนั   

ทาํผดิในสิ>งที>ถกู 

สิ2งที2ดี มีคณุคา่ หากเรายดึตดิถือมั2น ก็อาจสง่ผลร้ายได้  ดงัหลวงพอ่เฟื2 อง โชตโิก อดีตเจ้า
อาวาสวดัธรรมสถิต จ.ระยอง ได้กลา่วไว้อยา่งนา่ฟังวา่ “ถงึความเหน็ของเราจะถกู แตถ้่าเรา
ยดึเข้าไว้ มนัก็ผิด”  ตวัอยา่งเชน่ คนที2ทําความดีแล้วยดึตดิในความดีนั =น  งา่ยมากที2จะเกิด
ความหลงตนวา่ดีกวา่คนอื2น เกิดอาการยกตนขม่ทา่น และ ชอบเอาความดีของตนไปตดัสนิ
ผู้ อื2น  เมื2อใดก็ตามที2เหน็คนอื2นไมดี่เหมือนตน หรือไมดี่เหมือนที2ตนคดิ  ก็จะไมพ่อใจเขา เหน็
เขาเป็นลบทนัที  คนดีที2ยดึตดิความดีของตน จงึกลายเป็นคนที2นา่ระอา ไมน่า่คบ หรือ
เบียดเบียนคนอื2นได้งา่ย   ประวตัศิาสตร์เตม็ไปด้วยเรื2องราวของการทําร้ายผู้ อื2นในนามของ
คณุธรรมความดี   ยิ2งมีการตีตราหรือแขวนปา้ยใครวา่ เป็นคนเลว ประพฤตผิิดศีลธรรม ด้วย
แล้ว  ผู้คนก็รู้สกึวา่มีความชอบธรรมที2จะกําจดัเขา หรือใช้วิธีการใด ๆ กบัเขาก็ได้ แม้จะเป็น
วิธีการที2ฉ้อฉล ทั =งนี =เพื2อเป็นการปกปอ้งความดี  การยดึตดิความดี จงึสามารถผลกัให้ “คน
ดี” ทําชั2วได้งา่ยมากในนามของความดี ซึ2งแท้จริงก็คือการทําชั2วเพื2อสนองอตัตาของตน
มากกวา่  ซองซาร์ จมัยงั เคียนเซ ภิกษุชาวภฐูาน กลา่วเตือนใจได้ดีวา่ “ศีลธรรมคืออาหาร
ของอตัตา ทําให้เรากลายเป็นพวกเคร่งศาสนา และตดัสนิผู้ อื2นซึ2งมีศีลธรรมแตกตา่งจาก
เรา  การยดึมั2นในศีลธรรมในแบบฉบบัของตนทําให้เราดถูกูผู้ อื2น และพยายามจะยดัเยีย
ดศีลธรรมของตนแก่เขาเหลา่นั =น  แม้มนัจะหมายถงึการฉกฉวยเสรีภาพไปจากเขาก็ตาม”6 

ความดีที2กลา่วถงึข้างต้นนั =น ไมจํ่าต้องเป็นความดีตามหลกัศาสนาก็ได้  แม้แตค่วามดีตาม
มาตรฐานของอดุมการณ์ทางโลก ไมว่า่ ชาตนิิยม ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์  หากยดึ
ตดิถือมั2นก็สามารถผลกัดนัหรือสนบัสนนุให้เราทําสิ2งเลวร้ายได้  ชว่งที2มีการปฏิวตัิ
วฒันธรรมในประเทศจีน ผู้คนจํานวนไมน้่อยถกูตราหน้าวา่เป็นศตัรูของการปฏิวตั ิเพียง
เพราะเหน็ตา่งจากเจ้าหน้าที2พรรคคอมมิวนิสต์  บางคนก็ถกูจบัเพียงเพราะทํากระดมุรูป
ประธานเหมาตกพื =น หรือเผลอใช้ถ้อยคําไมส่ภุาพเมื2อพดูถงึประธานเหมา  คนเหลา่นี =
กลายเป็นคนเลวของรัฐไปทนัที และดงันั =น “คนดี”จงึสามารถทําอะไรกบัเขาก็ได้ เชน่ รุมซ้อม
ทบุตีเขาก็ได้  เจียงชิง ภรรยาของประธานเหมา กลา่วสนบัสนนุการกระทําดงักลา่ววา่ “เมื2อ
คนดีทบุตีคนเลว  นั2นเป็นสิ2งที2คนเลวสมควรได้รับ”  สว่นรัฐมนตรีกระทรวงความมั2นคงเวลา
นั =นก็พดูให้ท้ายเชน่กนัวา่ “หากพวกเขาทบุตีผู้คนด้วยความโกรธจนตาย ก็ต้องปลอ่ยไป
ตามนั =น  ถ้าเราบอกวา่ ทําอยา่งนั =นผิด ก็เทา่กบัสนบัสนนุคนเลว  ถงึอยา่งไร คนเลวก็เลววนั
ยงัคํ2า ถ้าเขาถกูตีจนตาย ก็ไมใ่ชเ่รื2องใหญ่”7 



ในทํานองเดียวกนั ถ้ายดึตดิถือมั2นในประชาธิปไตยเสยีแล้ว  ใครที2ไมเ่ชื2อมั2นในระบอบนี = ก็
อาจถกูตราหน้าได้งา่ย ๆ วา่เป็นคนเลว  ดงันั =นหากจะปิดปาก พรากเสรีภาพ หรือทําร้ายเขา
ก็ได้ในนามของประชาธิปไตย  กลายเป็นวา่ยิ2งยดึตดิในประชาธิปไตยมากเทา่ไร ก็งา่ยที2จะ
ทําสิ2งที2ไมเ่ป็นประชาธิปไตยมากเทา่นั =น   
   
กลา่วโดยสรุป เมื2อสาํคญัตนวา่เป็นคนดีเสยีแล้ว จะทําอยา่งไรกบัคนเลวก็ได้  พดูอีกนยัหนึ2ง 
เมื2อใดก็ตามที2ตดัสนิวา่ใครเป็นคนเลว  นั2นคือการออกใบอนญุาตให้คนดีมีสทิธิทําอยา่งไร
กบัเขาก็ได้   คนเลวคนผิดจงึมีสทิธิเป็นศนูย์เมื2ออยูใ่นมือของคนดี  นี =เป็นสิ2งที2เราชาวพทุธพงึ
ตระหนกัเอาไว้   ดงันั =นจงึควรระมดัระวงัเมื2อจะตดัสนิใครวา่เป็นคนเลว คนไมดี่ โดยใช้
มาตรฐานทางศีลธรรมของตน เพราะนั2นอาจเปิดชอ่งให้กิเลสหรือทิฐิมานะครอบงําได้งา่ย 
กลายเป็นวา่แทนที2จะปกปอ้งความดี กลบัสง่เสริมความชั2วแทน 
                 

เส้นแบ่งด-ีชั>วที>รางเลือน 

การตดัสนิวา่ใครเป็นคนเลวนั =น มกัจะเริ2มต้นจากการแบง่เขาแบง่เรา แล้วตีตราแขวนปา้ยให้
เขา  เชน่ ทีแรกก็เป็น “แดง” เป็น “เหลอืง” จากนั =นก็มีสมญานามอื2น ๆ ตามมาจนสดุท้าย 
กลายเป็น “ควายแดง” กบั “แมลงสาบ” หรือ “ทนุนิยมสามานย์”กบั “ศกัดนิาล้าหลงั”  ตรา
หรือเหลา่นี = ไมใ่ชแ่คถ้่อยคําที2ใช้แสดงความดถูกูเหยียดหยามอีกฝ่ายเทา่นั =น  แตย่งัมีผลตอ่
ทศันคตขิองผู้ เรียก ทําให้เหน็แตด้่านที2เลวร้ายของเขา หรือหลงตดิอยูก่บัภาพที2ตนเองสร้าง
ขึ =น จนมองไมเ่หน็ความเป็นมนษุย์ของเขา  ถงึตรงนั =นแล้วก็ไมย่ากที2จะทําอะไรกบัเขาก็ได้ 
แม้จะใช้วิธีการที2เลวร้าย ก็ไมรู้่สกึผิด เพราะ “มนัเลว จงึไมส่มควรที2จะทําดีกบัมนั” หรือ
เพราะวา่ “มนัไมใ่ชม่นษุย์แล้ว”  เป็นเพราะคนเยอรมนัเหน็วา่คนยิวนั =น คือ “เชื =อโรค” “ไวรัส” 
หรือ “อสรู” หรือ “เดนมนษุย์” การล้างเผา่พนัธุ์ชาวยิวจงึเกิดขึ =นได้   ในสงครามอา่ว
เปอร์เซีย  ทหารอเมริกนัเปรียบทหารอิรักวา่เป็น “แมลงสาบ”  ขณะเดียวกนัก็เรียกการ
สงัหารทหารอิรักที2ลา่ถอยวา่ “การยิงไก่งวง”  ถ้อยคําเหลา่นี =ล้วนแล้วแตช่ว่ยให้การสงัหาร
เพื2อนมนษุย์ทําได้งา่ยขึ =นโดยไมรู้่สกึขดักบัมโนธรรมสาํนกึของตน 

พระพทุธเจ้าตรัสวา่ “ชื2อยอ่มครอบงําสิ2งทั =งปวง สิ2งทั =งปวงที2ยิ2งขึ =นไปกวา่ชื2อไมมี่ สิ2งทั =งปวง
เป็นไปตามอํานาจของธรรมอนัหนึ2งคือ ชื2อ”  (นามสตูร เทวตาสงัยตุต์ สงัยตุตนิกาย) ทา่นที2
ศกึษาธรรมยอ่มตระหนกัดีวา่  ชื2อที2ใช้เรียกสิ2งตา่ง ๆ นั =น แม้เป็นสมมตุ ิแตก็่สามารถลวงให้
เราเชื2อวา่ มีตวัตนตามชื2อนั =น หรือมีตวัตนชื2อนั =นจริง ๆ  ชื2อหรือสมมตุทํิาให้เรามองไมเ่หน็
ธรรมชาตแิท้จริงของสิ2งตา่ง ๆ ที2ไร้ตวัตน ในทํานองเดียวกนัเมื2อเราตีตราแขวนปา้ยให้แก่คน
ใดหรือคนกลุม่ใดก็ตาม  เราก็มีแนวโน้มที2จะถกูตราหรือปา้ยนั =นครอบงําใจ คือเหน็เขาตาม



ชื2อเรียกนั =น  จนมองไมเ่หน็วา่เขาก็เป็นมนษุย์เหมือนเรา รักสขุเกลยีดทกุข์เชน่เดียวกนั และ
สมควรได้รับการปฏิบตัเิยี2ยงมนษุย์เชน่เดียวกบัเรา 

อนัที2จริง อยา่วา่แตก่ารตีตราวา่เป็น “ควายแดง” หรือ “แมลงสาป”เลย  เพียงแคตี่ตราใครก็
ตามวา่ “ไมใ่ชค่นไทย” ก็สามารถปลกุเร้าให้ผู้คนเกลยีดชงัเขา หรือรู้สกึชอบธรรมที2จะออก
ปากขบัไลเ่ขาออกไปจากประเทศไทยได้  ทั =ง ๆ ที2เขาเกิดในแผน่ดนิไทย และไมไ่ด้ทําอะไร
นอกจากพดูหรือคดิตา่งจากคนอื2นเทา่นั =น  ทกุวนันี =ความโกรธเกลยีดโหมกระพือจนนําไปสู่
ความรุนแรงและการแบง่ขั =วอยา่งยากจะประสาน  สว่นหนึ2งก็เพราะตา่งฝ่ายตา่งตีตราแขวน
ปา้ยให้แก่กนัและกนัไปทั2ว   ดงันั =นถ้าหากเราไมต้่องการให้บ้านเมืองแตกแยกไปกวา่นี = เรา
จงึควรระวงัในการตีตราแขวนปา้ยให้แก่ใครก็ตามที2เหน็ตา่งจากเรา  รวมทั =งไมด่ว่นตดัสนิวา่
คนนี =เลวเพราะอยูค่นละฝ่ายกบัเรา  เพราะถงึที2สดุแล้ว ไมเ่พียงอีกฝ่ายมีความเป็นมนษุย์
เชน่เดียวกบัเราเทา่นั =น  เขาก็มีทั =งความดีและความเลวปะปนกนัเชน่เดียวกบัเรา  ประเดน็นี = 
โซลเชนิตซนิ นกัเขียนรางวลัโนเบลชาวรัสเซีย ซึ2งผา่นประสบการณ์อนัเลวร้ายในสมยัสตา
ลนิ ให้ข้อคดิแก่เราวา่  

“มนัจะงา่ยดายสกัเพียงใด ถ้าเพียงแตว่า่คนชั2วร้ายอยูที่2ไหนสกัแหง่และคอยทําแตส่ิ2งชั2ว
ร้าย  เราก็แคแ่ยกคนพวกนั =นออกจากเราแล้วก็ทําลายเขาเสยี  เทา่นั =นก็จบกนั  แตเ่ส้นแบง่
ความดีและความชั2วนั =นผา่ลงไปในใจของมนษุย์ทกุคน  ใครเลา่ที2อยากจะทําลายสว่นเสี =ยว
ในใจของตน?” 

เมื2อมีความขดัแย้งเกิดขึ =น ผู้คนมกัมองออกไปนอกตวั เพง่โทษผู้ อื2นวา่เป็นต้นเหตแุหง่ปัญหา
และสร้างความทกุข์แก่เรา  น้อยคนที2จะหนักลบัมามองตน และตระหนกัวา่ ตนเองก็มีสว่นที2
สร้างปัญหาและก่อความทกุข์แก่ผู้ อื2น  ไมใ่ชเ่ขาเทา่นั =นที2เบียดเบียนเรา เราเองก็มีสว่น
เบียดเบียนเขาด้วย  ไมใ่ชเ่ขาเทา่นั =นที2เป็นผู้กระทํา หากยงัเป็นผู้ถกูกระทําจากเราด้วย  ถงึ
ที2สดุแล้ว ทกุคน ทั =งเราและเขา ล้วนเป็นผู้กระทําและถกูกระทําในเวลาเดียวกนั  

เส้นแบง่ระหวา่งคนดีกบัคนชั2ว  ระหวา่งผู้กระทํากบัผู้กระทําในยามที2เกิดความขดัแย้งจน
วิวาทบาดหมางกนันั =น มกัจะเลอืนรางมากจนอาจไมมี่เลยก็ได้  เพราะทกุคนเป็นทั =งคนดี
และคนชั2ว เป็นทั =งผู้กระทําและผู้ถกูกระทําในเวลาเดียวกนั  ขณะที2เรารู้สกึวา่มีความชอบ
ธรรมที2จะใช้ความรุนแรงเพื2อตอบโต้ที2เขาทํากบัเรา  เขาก็รู้สกึวา่ตนมีความชอบธรรมที2จะใช้
ความรุนแรงเพื2อตอบโต้ที2เราทํากบัเขา  ขณะที2เรามองวา่การกระทําของเราเป็นการโต้กลบั
หรือปกปอ้งตวัเอง แตอี่กฝ่ายกลบัมองวา่การกระทําของเราเป็นการรุกราน แตส่ดุท้ายแล้ว 
ทกุฝ่ายก็ล้วนเป็นภาพสะท้อนของกนัและกนั  



ความขดัแย้งจะไมส่ิ =นสดุหากตา่งฝ่ายตา่งมองแบบแบง่ข้างแยกขั =ว วา่ “ฉนัดี แกเลว”  “ฉนั
ถกู แกผิด”  การมองเป็นขาวเป็นดําเชน่นี = มีแตจ่ะทําให้เกิดการจองเวรไมห่ยดุหยอ่น แตถ้่า
ทั =งสองฝ่ายหนัมาตระหนกัวา่ ความจริงไมไ่ด้แบง่เป็นขาวและดําชดัเจนอยา่งนั =น  เราก็มี
สว่นผิด และเขาก็มีสว่นถกู ความโกรธเกลยีดและกลวั ก็จะลดลง และหนัหน้าเขาหากนัได้
งา่ยขึ =น  แตจ่ะทําเชน่นั =นได้ก็ต้องคลายความยดึตดิถือมั2นในความคดิความเชื2อหรือความดี
ของตน  เพราะหากยงัยดึตดิถือมั2นอยา่งเหนียวแนน่ ก็จะยอมรับความเหน็ตา่งได้ยาก  และ
จะรู้สกึขุน่เคืองใจเพราะตวัตนถกูกระทบ เมื2อพานพบหรือรับรู้วา่มีคนที2ไมเ่หน็ดีเหน็งามกบั
ความคดิความเชื2อของเราหรือสิ2งที2เรายกยอ่งเทิดทนู 

สร้างเงื>อนไขทางสังคมลดความขัดแย้ง 

อยา่งไรก็ตามถงึแม้ทกุฝ่ายจะหนัหน้าเข้าหากนัได้ ก็ไมค่วรคาดหวงัวา่ความขดัแย้งทั =งมวล
จะยตุ ิ  ความขดัแย้งไมเ่คยยตุไิปจากโลกนี = เชน่เดียวกบัที2ความทกุข์เป็นธรรมดาของ
ชีวิต  ยิ2งเมืองไทยยคุนี =แล้ว  ความขดัแย้งมีแนวโน้มจะเพิ2มขึ =นกวา่แตก่่อน  เพราะนบัวนั
ความหลากหลายทั =งรูปธรรมและนามธรรมมีแตจ่ะเพิ2มขึ =น  เฉพาะความแตกตวัออกเป็น
กลุม่ยอ่ย ๆ ตามวิชาชีพ การใช้ชีวิต และรสนิยม ก็มีมากมายอนัเป็นธรรมดาของโลกาภิ
วตัน์    ความหลากหลายแตกตา่งดงักลา่วยอ่มนํามาสูค่วามขดัแย้งทางความคดิและ
ผลประโยชน์  ดงันั =นการคาดหวงัวา่จะไมมี่ความขดัแย้งเลยนั =น จงึเป็นความคดิที2สวนทาง
กบัความเป็นจริง  

เราชาวพทุธยอ่มตระหนกัดีวา่ ทกุข์นั =นเป็นสิ2งที2เราหนีไมพ้่น  ไมว่า่จะปอ้งกนัอยา่งไร ก็มี
ทกุข์บางอยา่งที2เราต้องประสบอยา่งแนน่อนไมช้่าก็เร็ว  เชน่ ความเจ็บป่วย ความพลดัพราก 
และความตาย ดงันั =นในด้านหนึ2งเราควรรู้จกับรรเทาทกุข์  อีกด้านหนึ2งก็ควรวางใจให้ถกูต้อง
เพื2อรับมือกบัความทกุข์ รวมทั =งใช้ทกุข์ให้เป็นประโยชน์  ฉนัใดก็ฉนันั =น เมื2อพดูถงึความ
ขดัแย้ง  สิ2งที2เราควรใสใ่จก็ คือ จะอยูก่บัความขดัแย้งอยา่งไร  ไมว่า่จะปอ้งกนัอยา่งไร ก็ไม่
สามารถยตุคิวามขดัแย้งได้  แตเ่ราสามารถบรรเทาผลกระทบให้เกิดน้อยที2สดุ หรือจดัการ
กบัความขดัแย้งนั =นให้เป็นไปในทางที2เกิดประโยชน์   พร้อมกนันั =นก็ควรรู้จกัปรับตวัปรับใจ
เพื2อรับมือกบัความขดัแย้งที2เกิดขึ =น  กบัความเปลี2ยนแปลงที2กําลงัเกิดกบัเมืองไทยก็
เชน่กนั  เราไมอ่าจหยดุมนัได้ก็จริง แตเ่ราสามารถจดัการมนัให้เกิดประโยชน์หรือสง่ผลเสยี
ไมม่าก  ขณะเดียวกนัก็ควรเรียนรู้ที2จะอยูก่บัความเปลี2ยนแปลงนั =นได้โดยไมท่กุข์  โดย
ตระหนกัวา่ไมมี่อะไรที2จีรังยั2งยืน  ทกุสิ2งล้วนเป็นอนิจจงั ไมส่ามารถยดึให้อยูก่บัที2ได้  “คณุ
หยดุคลื2นไมไ่ด้ แตค่ณุเรียนรู้วิธีเลน่คลื2นได้”  คํากลา่วของจอน คาบาต-ซนิห์ นั =นให้ข้อคดิ
เตือนใจที2ดีมาก 



การจดัการกบัความขดัแย้ง แก้ไมไ่ด้ด้วยการหนัหน้าเข้าหากนัเทา่นั =น  นั2นเป็นแค่
จดุเริ2มต้น  อยา่งน้อยการคลายความหวาดระแวงตอ่กนั เคารพซึ2งกนัและกนั มองเหน็ความ
เป็นมนษุย์ของกนัและกนัก็ชว่ยให้เราฟังกนัมากขึ =น เข้าใจจดุยืนของอีกฝ่าย และยอมรับ
ความแตกตา่งกนัได้งา่ยขึ =น แตค่วามขดัแย้งจะไมล่ดลงมากนกั เพียงแตช่ว่ยไมใ่ห้ลกุลาม
บานปลายจนกลายเป็นความรุนแรง     การจดัการกบัความขดัแย้ง ไมว่า่เพื2อบรรเทา
ผลกระทบ หรือเพื2อก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ นั =นต้องอาศยัการกระทําที2มากกวา่
นั =น  ได้แก่การร่วมกนัสร้างเหตปัุจจยัทางสงัคมที2ชว่ยลดความขดัแย้งหรือลดความขุน่ข้อง
หมองใจที2มีตอ่กนั  ที2สาํคญัก็คือ การลดความเหลื2อมลํ =าและสร้างความเป็นธรรมขึ =นใน
สงัคม  อาทิความเหลื2อมลํ =าทางเศรษฐกิจซึ2งนบัวนัจะรุนแรงมากขึ =น การวิจยัในหลายที2
ยืนยนัวา่ ประเทศที2มีความแตกตา่งทางรายได้สงูมาก จะมีความรู้สกึลบตอ่กนัสงูมาก8 

นอกจากความเหลื2อมลํ =าทางเศรษฐกิจ แล้ว  ยงัมีความเหลื2อมลํ =าในกระบวนการยตุธิรรม 
หรือการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึ2งเป็นที2รู้กนัอยา่งกว้างขวางวา่ คนรวยนั =นมีอภิสทิธิkเหนือ
กฎหมาย หากเป็นผู้ ต้องหา ก็สามารถใช้เงินและเส้นสายจนหลดุคดี ในขณะที2คนจนต้อง
กลายเป็นแพะรับบาปอยูเ่นือง ๆ  ยิ2งเป็นคนที2ตอ่สู้ขดัขวางผลประโยชน์ของนายทนุด้วยแล้ว 
มกัตายโดยจบัผู้บงการไมไ่ด้   ทั =งหมดนี =ยงัทบัซ้อนด้วยความเหลื2อมลํ =าทางอํานาจ
โดยเฉพาะระหวา่งสว่นกลางกบัท้องถิ2น ซึ2งทําให้เกิดการเบียดบงัทรัพยากรและการเอารัด
เอาเปรียบในชนบท  ยงัไมต้่องพดูถงึความเหลื2อมลํ =าทางการเมือง ซึ2งระยะหลงัถือเป็นเรื2อง
ใหญ่ จนคนเสื =อแดงต้องลกุขึ =นมาเประท้วงตอ่ต้าน“สองมาตรฐาน” ที2มีตอ่นกัการเมืองหรือ
พรรคการเมืองของตน 

เหลา่นี =เป็นเงื2อนไขทางสงัคมที2สามารถสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งและความวุน่วายได้ไมว่า่
ยคุใดสมยัใด   ในคําสอนเรื2องปฏิจจสมปุบาท พระพทุธองค์ได้ทรงชี =ให้เหน็ถงึปัจจยการทาง
สงัคม ที2สง่ผลเป็นทอด ๆ ดงัทรงยกตวัอยา่งวา่    เมื2อไมมี่การจดัสรรปันทรัพย์ให้แก่เหลา่ชน
ผู้ไร้ทรัพย์ ยอ่มเกิดความยากจนระบาดทั2ว  ผลคืออทินนาทานระบาดทั2ว ทําให้ปาณาตบิาด
ระบาดทั2ว  มสุาวาทระบาดทั2ว ในที2สดุผู้คนก็เกิด อภิชฌาพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ 

คําสอนดงักลา่วชี =ให้เหน็วา่ ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจนั =น สามารถสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
และความสมัพนัธ์ของผู้คน และลงลกึไปถงึภาวะอารมณ์หรือจิตสาํนกึของผู้คน  นั2นคือ
ปัจจยัภายนอกสามารถมีอิทธิพลตอ่ปัจจยัภายในได้ด้วย ไมใ่ชว่า่ปัจจยัภายในจะสง่ผลตอ่
ปัจจยัภายนอก เพียงทิศทางเดียวเทา่นั =น  (ดงัที2ชาวพทุธมกัมองวา่ ถ้าคนดี สงัคมก็ดี
ด้วย  แตไ่มค่อ่ยได้ตระหนกัวา่ ถ้าสงัคมไมดี่  คนก็ไมดี่ตามไปด้วย)  



ด้วยเหตนีุ = ไมว่า่จะมองในแงข่องการสร้างความสงบสขุในสงัคม หรือการสง่เสริมศีลธรรม
และจิตสาํนกึของผู้คน  จําเป็นอยา่งมากที2จะต้องลดความเหลื2อมลํ =าและสร้างความเป็น
ธรรมขึ =นมาในสงัคม ไมว่า่ด้วยการกระจายโภคทรัพย์ให้แก่ผู้คนอยา่งทั2วถงึ  เสริมสร้าง
สวสัดกิารทางสงัคมเพื2อสงเคราะห์คนยากไร้ และเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถงึทรัพยากรตา่ง ๆ 
ของรัฐ เชน่ การศกึษา สาธารณสขุ เงินทนุ และข้อมลูขา่วสารอยา่งเทา่เทียมกนั รวมทั =งการ
กระจายอํานาจไปยงัท้องถิ2น เพื2อให้สามารถบริหารจดัการตนเองได้อยา่งเตม็ที2และ
สอดคล้องกบัความต้องการของคนในท้องถิ2น 

ที2พดูมานี =เป็นเพียงตวัอยา่งของการสร้างเงื2อนไขทางสงัคม ซึ2งไมเ่พียงชว่ยลดความขดัแย้ง
ในบ้านเมืองเทา่นั =น แตย่งัเป็นการพฒันาศกัยภาพและปลดปลอ่ยพลงัสร้างสรรค์ของผู้คน 
เพื2อความเจริญก้าวหน้าและผาสกุของสว่นรวม   เงื2อนไขเหลา่นี =มีอะไรบ้าง อาตมาไมมี่
ความสามารถที2จะนําเสนอได้อยา่งครบถ้วน  ขอมอบให้เป็นหน้าที2ของผู้ รู้ 

ประชาธิปไตยส่งเสริมคุณธรรม 

อยา่งไรก็ตาม สิ2งหนึ2งที2อาตมาคดิวา่มีความสาํคญัอยา่งมากในการลดความขดัแย้งใน
บ้านเมืองก็คือ กระบวนการประชาธิปไตย  ซึ2งหมายถงึการให้โอกาสแก่ทกุคนทกุฝ่ายในการ
แสดงความคดิเหน็รวมทั =งเจรจาตอ่รองอยา่งเทา่เทียมกนั  แนน่อน การเลอืกตั =งเป็นสว่นหนึ2ง
ของกระบวนการประชาธิปไตยที2ขาดไมไ่ด้  แตป่ระชาธิปไตยไมไ่ด้จํากดัอยูที่2การเลอืกตั =ง
เทา่นั =น  การมีสื2อเสรี ที2ทกุฝ่ายสามารถเข้าถงึและใช้เป็นปากเสยีงของตนได้ก็ดี การมี
เสรีภาพในการรวมกลุม่และดําเนินกิจกรรมก็ดี  การมีเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ก็ดี 
การเข้าถงึข้อมลูขา่วสารอยา่งเทา่เทียมกนัก็ดี เหลา่นี =ล้วนเป็นสว่นหนึ2งของประชาธิปไตย ซึ2ง
โดยสาระสาํคญั ก็คือการเปิดพื =นที2ทางการเมืองให้แก่ทกุคนทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 

เวลาพดูถงึประชาธิปไตยในแงนี่ =  บางคนอาจรู้สกึอดึอดัใจเพราะมีคําวา่ “การเมือง” และ 
“ความเทา่เทียมกนั”  หรือ “ความเสมอภาค” การเมืองให้ความรู้สกึลบแก่หลายคนเป็น
เพราะมนัมีนยัยะถงึการแยง่ชิงอํานาจและผลประโยชน์  ซึ2งเป็นเรื2องกิเลสหรือความเหน็แก่
ตวั  แตเ่ราก็ต้องยอมรับมิใชห่รือวา่ ปถุชุนทกุคนก็ต้องมีกิเลสและความเหน็แก่ตวั
ทั =งนั =น   พทุธศาสนามิได้ปฏิเสธความจริงข้อนี = และตระหนกัวา่อํานาจและผลประโยชน์เป็น
สิ2งที2ผู้คนปรารถนา  ดงันั =นจงึสอนให้ผู้คนแสวงหาสิ2งเหลา่นี =ด้วยวิธีการที2ถกูต้องชอบธรรม 
ไมเ่บียดเบียนผู้ อื2น  ขณะเดียวกนัก็รู้จกัใช้ในทางที2ถกูต้องชอบธรรม และสามารถฝึกใจให้
เป็นอิสระจากมนัได้ในที2สดุ  ธรรมวา่ด้วยอรรถะ ๓ และกามโภคี ๑๐ เป็นตวัอยา่งที2ดีของคํา
สอนเรื2องนี = 



ในยามที2ผลประโยชน์ไมต่รงกนัหรือขดัแย้งกนั  จะมีวิธีการใดชอบธรรมไปกวา่การเรียกร้อง
หรือตอ่รองด้วยกระบวนการประชาธิปไตย  เพราะเป็นวิธีการที2สนัต ิไมไ่ด้ใช้อํานาจขูเ่ข็ญ 
หรือใช้กําลงั  ทกุคนทกุฝ่ายมีโอกาสแสดงความคดิเหน็อยา่งเทา่เทียมกนั และตดัสนิโดย
เสยีงของคนสว่นมาก ซึ2งอาจถกูโน้มน้าวด้วยอํานาจของเหตผุลและข้อเทจ็จริง แม้กระทั2ง
การปรองดองที2ผู้คนเป็นอนัคาดหวงัให้เกิดขึ =นโดยเร็ว เพื2อนําความสงบสขุมาสูบ้่านเมือง จะ
เกิดขึ =นได้ก็ต้องอาศยักระบวนการประชาธิปไตย  เพื2อให้ความจริงและความเจ็บปวดของทกุ
ฝ่ายได้มีโอกาสสะท้อนออกมาอยา่งเทา่เทียมกนั  ไมกี่ดกนัหรือกดเอาไว้ในนามของความ
สามคัคี  รวมทั =งเปิดโอกาสให้แก่ความเหน็ค้าน เพื2อนําไปสูก่ารถกเถียงอยา่งเปิดเผย และ
เคารพซึ2งกนัและกนั 

อนัที2จริง “การเมือง”นั =น เราจะมองวา่ เป็น “การแขง่ขนัระหวา่งกลุม่ผลประโยชน์หรือบคุคล
เพื2ออํานาจและความเป็นผู้ นํา” ดงัคํานิยามของ Webster’s Third New International 
Dictionary ก็ได้ แตพ่จนานกุรมฉบบัเดียวกนั ก็ยงัให้คํานิยามอีกแงห่นึ2งวา่ หมายถงึ “ศลิปะ
ของการปรับและจดัระเบียบความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและกลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชน
การเมือง”  (The art of adjusting and ordering relationships between individuals and 
groups in a political community.) การเมืองในความหมายนี =มีนยัยะวา่ เรามีความ
จําเป็นต้องอยูร่่วมกนัและพึ2งพาอาศยักนั ดงันั =นจะอยูอ่ยา่งสงบราบรื2นได้ ก็ต้องมีการปรับ
และจดัระเบียบความสมัพนัธ์ให้เป็นที2พอใจของทกุฝ่าย และจะทําเชน่นั =นได้ต้องอาศยัความ
ยดึหยุน่ รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา และเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของกนัและกนั ซึ2งเป็นเรื2องของ
ศลิปะ 

ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ความเปลี2ยนแปลงที2เกิดขึ =นอยา่งมากในเมืองไทยตลอดหลายทศวรรษที2ผา่น
มา ทําให้มีความจําเป็นต้องจดัระเบียบความสมัพนัธ์กนัใหม ่  ระเบียบการเมืองหรือ
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจที2เคยลงตวัเมื2อหลายสบิปีก่อน ไมอ่าจใช้ได้ในปัจจบุนั  อํานาจที2
เคยรวมศนูย์อยูใ่นสว่นกลาง  เริ2มไมเ่ป็นที2ยอมรับ  อํานาจการตดัสนิใจที2เคยกระจกุอยูใ่นมือ
ของชนชั =นนําดั =งเดมิรวมทั =งคนชั =นกลางในเมือง ถกูตั =งคําถามมากขึ =นจากคนระดบัรากหญ้าที2
ตอนนี =ต้องการมีสทิธิมีเสยีงมากเทา่กบัคนกลุม่อื2น ไมใ่ชใ่นทางทฤษฎีเทา่นั =นแตร่วมถงึ
ในทางปฏิบตัด้ิวย  กลา่วอีกนยัหนึ2งเขาต้องการความเสมอภาคทางการเมือง 

“ความเสมอภาค”เป็นแนวคดิที2แม้เราจะคุ้นเคย แตเ่รามกัจะเรียกร้องความเสมอภาคตอ่เมื2อ
เราได้น้อยกวา่คนอื2นเพราะนั2นคือความไมเ่ป็นธรรม   แตเ่มื2อใดที2เรามีมากหรือได้มากกวา่
คนอื2น เรากลบัไมรู้่สกึวา่ความไมเ่ป็นธรรมเกิดขึ =นแล้ว  บางครั =งเรากลบัไมพ่อใจด้วยซํ =าเมื2อ
เหน็คนอื2นเรียกร้องที2จะมีหรือได้มากเทา่กบัเรา    ดงันั =นเมื2อใดก็ตามที2เรารู้สกึเป็นลบกบัคน



ที2เรียกร้องความเสมอภาคหรือความเป็นธรรม  ขอให้พิจารณาดวูา่ นั2นเป็นเพราะเรามี
มากกวา่เขาหรือได้เปรียบกวา่เขาอยูแ่ล้วหรือไม ่ ถ้าใช ่ความรู้สกึลบตอ่การเรียกร้อง
ดงักลา่ว เป็นสิ2งที2ถกูต้องหรือไม ่

ความเสมอภาค หรือความเทา่เทียมกนั   เป็นคณุคา่ของสงัคมสมยัใหม ่เป็นพื =นฐานสาํคญั
ของสงัคมประชาธิปไตย แตค่นไทยจํานวนไมน้่อยมองวา่เป็นสิ2งแปลกปลอม  สว่นหนึ2งเป็น
เพราะวา่สงัคมไทยทกุวนันี =ยงัเป็นสงัคมที2มีชว่งชั =น  อีกทั =งมีความเข้าใจวา่ความเสมอภาค
นั =นสวนทางกบัความคดิทางพทุธศาสนา  อนัที2จริงการที2พระพทุธเจ้าทรงปฏิเสธระบบ
วรรณะ เน้นวา่คนจะสงูหรือตํ2า มิใชอ่ยูที่2วรรณะหรือชาตกํิาเนิด แตอ่ยูที่2การกระทําของตน ก็
เทา่กบัชี =วา่คนเรานั =นเทา่เทียมกนัมาแตกํ่าเนิด  ความเสมอภาคนั =นยิ2งเหน็ได้ชดัจากระบบ
สงฆ์ที2พระองค์ทรงก่อตั =ง เพราะไมว่า่มีชาตกํิาเนิดจากไหน เมื2อบวชแล้วก็มีฐานะเทา่เทียม
กนั เป็นแตเ่คารพกนัตามอายพุรรษาเทา่นั =น ดงันั =นเมื2อเหลา่พระญาตขิองพระองค์มา
อปุสมบท จงึต้องทําความเคารพพระอบุาล ีอดีตข้ารับใช้ ซึ2งบวชก่อน  แตไ่มว่า่จะบวชก่อน
หรือหลงั ก็มีสทิธิเทา่เทียมกนัในเรื2องปัจจยัสี2 การแสดงความคดิเหน็ การทําสงัฆกรรม 
รวมทั =งโอกาสที2เทา่เทียมกนัในการบรรลธุรรม 

ความเสมอภาคนั =น ควรถกูนบัเข้ามาเป็นคณุคา่อยา่งหนึ2งของพทุธศาสนา  ไมใ่ชเ่พียงเพื2อ
เรียกร้องให้ตนมีความเสมอภาคเทา่กบัผู้ อื2นเทา่นั =น  แตเ่พื2อสนบัสนนุชว่ยเหลอืให้ผู้ อื2นมี
ความเสมอภาคเทา่เทียมกบัตน  ทั =งในด้านเศรษฐฐานะ การศกึษา  การเมือง รวมทั =งโอกาส
ในการพฒันาตน  ความเสมอภาคโดยนยันี = จะไมไ่ด้เป็นไปเพื2อตอบสนองผลประโยชน์ของ
ตนเทา่นั =น แตย่งัเป็นการลดความเหน็แก่ตวัหรือความถือตวัถือตน  และสง่เสริมประโยชน์
ทา่นอีกทางหนึ2งด้วย 

กลา่วโดยสรุป  ประชาธิปไตย ซึ2งเป็นการเปิดพื =นที2ทางการเมืองแก่คนทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียม
กนั ยอมรับความเสมอภาคของผู้คนนั =น   ชาวพทุธหรือผู้ใฝ่ในคณุธรรมหรือศีลธรรม ไมค่วร
มองวา่เป็นเรื2องที2แยกตา่งหากจากระบบจริยธรรม  แท้จริงแล้วมนัเป็นกระบวนการที2ชว่ย
เกื =อกลูให้เกิดการจดัสรรผลประโยชน์ที2เป็นธรรมได้  หรืออยา่งน้อยก็ชว่ยลดความรุนแรงใน
การแยง่ชิงผลประโยชน์ อีกทั =งชว่ยจดัความสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคมให้เป็นที2ยอมรับกนัได้ 
ทําให้เกิดความขดัแย้งน้อยลง และชว่ยให้ผู้คนอยูก่นัอยา่งราบรื2น ก่อให้เกิดบรรยากาศที2
เกื =อกลูให้เกิดศีลธรรมและการพฒันาคณุธรรมด้านใน 

คุณธรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 



อยา่งไรก็ตาม ความจริงอยา่งหนึ2งที2ปฏิเสธไมไ่ด้ก็คือ ประชาธิปไตยมิใชก่ระบวนการที2
รับประกนัวา่ จะเกิดผลดีมีความถกูต้องชอบธรรมเสมอไป   ประชาธิปไตยสามารถเปิดชอ่ง
ให้คนหมูม่ากเอาเปรียบคนสว่นน้อย ที2มีความเชื2อทางศาสนา ภาษา ชาตพินัธุ์ หรือ
อดุมการณ์ตา่งจากคนสว่นใหญ่ก็ได้   หรือถกูใช้เป็นเครื2องมือของคนกลุม่น้อยในการเบียด
บงัประโยชน์ของสว่นรวม เชน่ เปิดโอกาสให้นายทนุใช้อํานาจรัฐในการสั2งสมเพิ2มพนู
ผลประโยชน์ของตน โดยผลกัภาระให้ตกอยูแ่ก่ประชาชน   สาเหตทีุ2เมืองไทยเกิดวิกฤต
ประชาธิปไตย ผู้คนเสื2อมศรัทธาในประชาธิปไตย ก็เพราะผู้ปกครองใช้อํานาจเกินขอบเขต 
เอื =อประโยชน์พวกพ้อง ฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือคอร์รัปชั2นเชิงนโยบาย ทําให้คนจํานวนไม่
น้อยสนบัสนนุรัฐประหาร และมองหาระบบใหม ่จนถงึกบัเรียกหา “ระบอบคนดี” คือจะเป็น
เผดจ็การก็ได้ ขอให้คนดีมาปกครองก็พอแล้ว 

โทนี2 จดุท์  นกัประวตัศิาสตร์เรืองนามชาวองักฤษ ได้กลา่ววา่ “ประชาธิปไตยเป็นปราการ
ระยะสั =นที2ดีที2สดุในการปกปอ้งทดัทานทางเลอืกที2ไมเ่ป็นประชาธิปไตย  แตม่นัไมส่ามารถ
ปอ้งกนัจดุออ่นที2แฝงฝังมากบัมนัได้   ชาวกรีกรู้ดีวา่ประชาธิปไตยจะไมห่ลงใหลสยบยอมตอ่
เสนห์่เย้ายวนของระบบเผดจ็การเบด็เสร็จ ระบบอํานาจนิยม หรือคณาธิปไตย   แตเ่ป็นไป
ได้มากที2มนัจะพา่ยแพ้เมื2อเจอกบัประชาธิปไตยแบบฉ้อฉลเสื2อมทราม (corrupted version 
of itself)”9  กลา่วอีกนยัหนึ2ง ไมมี่ระบอบใดเอาชนะประชาธิปไตยได้ แตป่ระชาธิปไตยจะ
แพ้ตวัเองหากปลอ่ยให้มีความฉ้อฉลเสื2อมทรามเกิดขึ =นกบัมนั เมื2อใดก็ตามที2มนัถกูครอบงํา
ด้วยคนที2ฉ้อฉล ลแุก่อํานาจ หรือถกูใช้ในทางที2ผิด จนผู้คนเสื2อมศรัทธา ประชาธิปไตยก็จะ
เสื2อมทรุดและลม่สลายได้  ดงัเกิดขึ =นกบัอียิปต์เมื2อเร็ว ๆ นี = หรือเมืองไทยเมื2อปี ๒๕๔๙ 

ประชาธิปไตยจะอยูไ่ด้อยา่งยั2งยืนก็ตอ่เมื2อมีมาตรการปอ้งกนัมิให้คนฉ้อฉลขึ =นมามีอํานาจ
หรือใช้อํานาจรัฐในทางมิชอบ  จะเป็นเชน่นั =นได้นอกจากมีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุที2มี
ประสทิธิภาพ มีระบบนิตธิรรมที2เข้มแข็ง เป็นต้นแล้ว   ระบบคณุธรรมที2มั2นคงจนเป็น
วฒันธรรมและพฒันาเป็นสถาบนัของสงัคม ก็มีความสาํคญัอยา่งยิ2ง  เพราะจะชว่ยให้
ประชาชนไมห่ลงใหลเคลบิเคลิ =มกบัอามิสสนิจ้างหรือสญัญาสวยหรูที2นกัการเมืองหยิบยื2นให้
เพื2อแลกกบัคะแนนเสยีง  หรือไมถ่กูปลกุเร้าให้เกิดความโกรธเกลยีดและกลวั เพื2อแทคะแนน
ให้นกัการเมืองขึ =นมาจดัการกบัศตัรูที2ถกูสร้างขึ =น   

กลา่วอีกนยัหนึ2ง ประชาธิปไตยกบัคณุธรรม ไมอ่าจแยกกนัได้  หากสงัคมไร้คณุธรรม ก็
เทา่กบัวา่ขาดปราการที2จะปอ้งกนัมิให้ความฉ้อฉลเสื2อมทรามเกิดขึ =นได้   และหากความฉ้อ
ฉลเสื2อมทรามเกิดขึ =นเมื2อใด อวสานของประชาธิปไตยก็อยูไ่มไ่กล 



อาตมาจงึอยากจะสรุปวา่ สาํหรับผู้ใฝ่คณุธรรม  จําเป็นอยา่งยิ2งที2จะต้องเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เพื2อเสริมสร้างความสงบสขุราบรื2นในสงัคม  สว่นผู้ใฝ่
ประชาธิปไตย ก็จําเป็นอยา่งยิ2งที2จะต้องสร้างคณุธรรมให้มั2นคงในสงัคม เพื2อเป็นรากฐาน
และปราการของประชาธิปไตยให้มีความยั2งยืน 

นั2นหมายความวา่ ตราบใดที2สงัคมยงัมีการแยกข้างแบง่ขั =ว  ประชาธิปไตยอยูฝ่่ายหนึ2ง 
คณุธรรมอยูอี่กฝ่ายหนึ2ง   ทั =งประชาธิปไตยและคณุธรรม ก็จะขาดความมั2นคง  ผลที2ตามมา
ก็คือบ้านเมืองยอ่มไมอ่าจเจริญก้าวหน้าและผาสกุได้  เมืองไทยนั =นต้องการทั =ง
ประชาธิปไตยและคณุธรรม  แนน่อนประชาธิปไตยอยา่งไรที2เหมาะกบัเมืองไทยปัจจบุนั เป็น
เรื2องที2เราต้องถกเถียงกนัตอ่ไป  หามีสตูรสาํเร็จไม ่ในทํานองเดียวกนัคณุธรรมอยา่งไรที2
เหมาะกบัเมืองไทยปัจจบุนั ก็ไมใ่ชคํ่าถามที2มีคําตอบสาํเร็จรูป   คณุธรรมหรือศีลธรรมแบบ
พทุธ แม้จะมีอิทธิพลในสงัคมไทยมาช้านาน แตเ่มืองไทยยคุนี =มีความหลากหลายเกินกวา่ที2
จะเอาศีลธรรมหรือคณุธรรมแบบพทุธมาเป็นหลกัอยา่งเดียว  เพราะคนที2ไมไ่ด้ถือพทุธ 
หรือไมน่บัถือศาสนาเลย ก็มีไมน้่อย ดงันั =นจงึควรคดิถงึระบบศีลธรรมและคณุธรรม ที2เป็น
สากล ที2คนทั2วไปยอมรับได้   

ความเหน็ตา่งนั =นมีได้ และอาจเป็นความรุ่มรวยของสงัคม แตก็่ไมค่วรถงึกบัเหน็ตา่งจน
ถงึกบัแบง่ข้างแยกขั =วอยา่งสดุโตง่ เพราะนั2นไมเ่พียงหมายถงึการปฏิเสธคณุคา่อนัดีงามที2
บงัเอิญอีกฝ่ายยดึถือเทา่นั =น แตย่งัอาจเป็นการปฏิเสธบางสว่นของตวัเราด้วย เพราะในสว่น
ลกึของเรา คณุคา่ที2อีกฝ่ายยดึถือนั =น เราเองก็เหน็ดีเหน็งามด้วยเชน่กนั แตพ่อมนัถกูตีตราวา่
เป็นของฝ่ายตรงข้าม เราก็ต้องละทิ =งมนัไปอยา่งนา่เสยีดาย  ใชห่รือไมว่า่ การทําเชน่นั =น ทํา
ให้โลกทศัน์ของเราคบัแคบลง ชีวิตด้านในของเราอบัจนลง แม้กระทั2งความเป็นมนษุย์ของ
เราก็อดจลดน้อยถอยลงไปด้วย10  ยิ2งไปกวา่นั =นเมื2อเราตอ่สู้ทุม่เถียงโจมตีกนั ก็สง่ผลให้
ระบบคณุคา่ของบ้านเมืองพร่องตามไปด้วย 

หลายปีมานี =แม้เส้นทางประชาธิปไตยไทยจะคดเคี =ยวและวิบาก อีกทั =งบ้านเมืองก็ตกอยูใ่น
วิกฤต ขดัแย้งกนัอยา่งหนกั  แตม่องในแงห่นึ2งสภาพเชน่นี =เป็นเรื2องธรรมดาของสงัคมทกุ
สงัคม เมื2อเกิดความเปลี2ยนแปลงขนานใหญ่ หรือเข้าสูร่ะยะเปลี2ยนผา่น ก็ยอ่มเกิดความ
วุน่วาย สบัสน  ดงัที2เคยเกิดขึ =นไมน่านหลงัเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ฯ ใหม ่ๆ และตอ่เนื2อง
ยาวนานอีกหลายปี กวา่จะสงบเพราะผู้คนเริ2มยอมรับความเปลี2ยนแปลง อีกทั =ง
ความสมัพนัธ์ทางอํานาจก็เริ2มลงตวั เกิดระเบียบการเมืองอยา่งใหมที่2ทกุฝ่ายพอใจ   อาตมา
เชื2อวา่ ความวุน่วาย สบัสน และขดัแย้งที2เกิดกบัเมืองไทยขณะนี =จะบรรเทาลง  เมื2อผู้คน
ยอมรับความเปลี2ยนแปลง สามารถปรับตวัเข้ากบัความเปลี2ยนแปลง รวมทั =งจดั



ความสมัพนัธ์ทางอํานาจของผู้คนกลุม่ตา่งๆ ได้ลงตวั  ทําเชน่นั =นได้เร็วเทา่ไหร่ ความสงบก็
จะกลบัคืนมาเร็วเทา่นั =น   

อาตมาได้ใช้เวลามากพอสมควรแล้ว  ขอขอบคณุทกุทา่นที2ฟังมาจนถงึนาทีนี =  อาตมาขอยตุิ
ปาฐกถาแตเ่พียงเทา่นี =  

  

  

  

1 เกษียร เตชะพีระ สงครามระหว่างสี :ก่อนถึงจดุทีLไม่อาจหวนกลบั  (openbooks ๒๕๕๓) 
น.๒๐ 

2 เมื2อปี ๒๕๐๔   มีนกัศกึษาทั =งประเทศ ๑๕,๐๐๐ คน  ครั =นถงึปี ๒๕๑๕  จํานวนนกัศกึษา
เพิ2มขึ =นเป็น ๑๐๐,๐๐๐ คน หรือเพิ2มเป็น ๖ เทา่ตวั อ้างใน ประจกัษ์ ก้องกีรต ิ และแลว้
ความเคลืLอนไหวก็ปรากฏ:การเมืองและวฒันธรรมของนกัศึกษาและปัญญาชนก่อน ๑๔ 
ตลุา  (สาํนกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๔๘) น.๗๓ 

3 อ้างแล้ว น. ๒๕๐ 

4 ด ูอภิชาต สถิตนิรามยั และคณะ ทบทวนภูมิทศัน์การเมืองไทย (สาํนกังานสนบัสนนุ
กองทนุสร้างเสริมสขุภาพ ๒๕๕๖)น.๑๖  นฤมล ทบัจมุพล และ ดนัแคน แมคคาร์โก “คนกึ2ง
เมืองกึ2งชนบทในการชมุนมุประท้วงของคนเสื =อแดงปี ๒๕๕๓ : มิใชเ่พียงแคเ่กษตรกร
ยากจน?” วารสารฟา้เดียวกนั ปีที2 ๑๐ ฉบบัที2 ๒ กรกฎาคม-ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

5 อานนัท์ชนก สกนธวฒัน์ พลวตัของความยากจน (สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ๒๕๕๖) น.
๕๙  

6 ซองซาร์ จมัยงั เคียนเซ เขียน รวิวาร โฉมเฉลา แปล อะไรทําใหค้ณุไม่ใช่พทุธ (สวนเงินมี
มา ๒๕๕๖) น.๑๙๓-๔ 

7 Philip Pan Out of Mao’s Shadow (Picador 2008) p.95 



8 สงิคโปร์ ซึ2งเป็นประเทศรํ2ารวยที2มีความแตกตา่งทางรายได้สงูมาก  มีเพียงร้อยละ ๒๐ 
เทา่นั =นที2บอกวา่ผู้คนสว่นใหญ่ไว้ใจได้  ขณะที2ผู้ มีความเหน็ดงักลา่วมีมากถงึร้อยละ ๖๖ ใน
สวีเดนและเดนมาร์ก ซึ2งเป็นประเทศที2มีความแตกตา่งทางรายได้น้อยมาก  ด ูริชาร์ด วิลคนิ
สนั และ เคท พิคเก็ตต์  เขียน สฤณี อาชวานนัทกลุ แปล ความ(ไม่)เท่าเทียม (openbooks 
๒๕๕๕)น.๘๕ 

9 Tony Judt Thinking the Twentieth Century  (Vintage 2013) p.306 

10  ดร.เกษียตร เตชะพีระ พดูถงึประเดน็นี =ได้อยา่งแจม่ชดั “ชีวิตคนเราซบัซ้อนเกินกวา่จะมี
เพียงสเีดียว ถ้าตีความสวีา่ "เหลอืง"เป็นการตอ่สู้คอร์รัปชั2น ไมย่อมรับอํานาจผกูขาดโดยการ
ใช้อํานาจไมเ่ป็นธรรมซึ2งเราก็อาจมีตรงนั =นอยูใ่นตวั ขณะเดียวกนัเราก็มีสแีดง (คือ)การเมือง
ประชาธิปไตย ยดึหลกัเสยีงสว่นมาก สิ2งที2นา่เศร้าคือความขดัแย้งทางการเมืองบงัคบัให้เรา
เป็นสเีดียว บางทีเราชอบสว่นหนึ2งของเหลอืงและสว่นหนึ2งแดงด้วย”   

อีกตอนหนึ2งเขาได้กลา่ววา่ การแบง่ขั =วแยกข้างอยา่งสดุโตง่นี =  ก่อให้เกิดความรุนแรง “ความ
รุนแรงอยา่งแรกที2กระทําคือกระทํากบัตวัเอง เพราะในทา่มกลางความขดัแย้งเราทําลายสี
อื2นที2อยูใ่นตวัเอง เราอยากเป็นเหลอืงเราทําลายความเป็นแดง คณุอยากเป็นแดงคณุทําลาย
ความเป็นเหลอืง ก่อนที2คณุจะทําลายคนอื2นคณุทําร้ายตวัเอง คณุก็เป็นมนษุย์น้อยลง เหลอื
มิตเิดียว ถ้าไมรู้่จกัหยดุตรงนั =น คณุจะเกลยีดสว่นนั =นของชีวิตและทําร้ายคนอื2น ใช้ความ
รุนแรงตอ่คนอื2น” บางตอนจากการอภิปรายเมื2อวนัที2 ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓    

http://www.matichon.co.th/webmobile/readnews.php?newsid=1293103580&grpid
=01&catid=no 

 


