ค�ำปรารภ

ตอนเป็นเด็กผมสะดุดใจในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า
"เกิดมาท�ำไม ?" (และเล่มอืน่ ๆ เช่น "ตัวกู-ของกู, คูม่ อื มนุษย์,
แก่นพุทธศาสน์, ภาษาคน-ภาษาธรรม) ของ พุทธทาสภิกขุ
พออ่านจบ ผมได้พบว่า "คนเราทุกคนเกิดมาก็เพื่อพ้นทุกข์
พบสุข และมีค่า ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ สิ้นสุข และไร้ค่า"
จากวันนั้นจนวันนี้ ๔๐ ปีแล้ว ที่ผมใช้ชีวิตตามแนวทางแห่งธรรม
เริม่ วัยรุน่ อายุ ๑๔ ปีบวชเป็นเณรตามใจพ่อแม่ แต่ตวั เองก็สนุก,
๑๘ ปีเป็นครูสอนธรรมะบาลี, ๑๙ ปีเป็นครูใหญ่, ๓๑ ปีก่อตั้ง
โรงเรียนไตรสิกขา, ๓๕ ปีจึงลาสึก แล้วเลือกอาชีพท�ำหนังสือ
จัดตั้งบริษัทสื่อตะวัน ท�ำธุรกิจก่อปัญญา จนบัดนี้ ย่างเข้าวัยชรา
รีบออกมาเดินทาง ก่อนจะไปไม่ไหว ก็ด้วยหัวใจดวงเดิม
รวมถึงหนังสือเล่มนีท้ ผี่ มน�ำมาจ�ำหน่ายจ่ายแจกก็เช่นกัน
เริ่มจากส่งทางไปรษณีย์ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง ให้องคมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา มาก่อนแล้ว จึงน�ำมามอบให้ด้วยตนเอง
แก่ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และผู้น�ำศาสนา ในทุกต�ำบล ซึ่งมีแต่คน
ถามว่า จะท�ำไปท�ำไม ? ท�ำแล้วได้อะไร ? ผมก็จะตอบว่า ได้บญ
ุ
ได้กศุ ล ได้ทำ� ให้ตนเองพ้นทุกข์ พบสุข และมีคา่ ส่วนว่าจะไปมี
ค่าแก่ใคร หรือแก่สังคมแค่ไหน ? ก็คงขึ้นกับคนนั้น หรือสังคม
นั้นๆ นั่นเองว่า จะมองเห็นค่าหรือไม่ ? ซึ่งหาใช่ธุระของผมอีก
อุปมาดัง่ กับดวงตะวันทีส่ อ่ งแสง ส่องเสร็จก็เป็นอันหมดธุระไป
ส่วนแสงจะส่องไปถึงใคร นัน่ ไม่ใช่ธรุ ะของดวงตะวันเลย
นายตะวัน (อ�ำนวย นาคกนิษฐ ป.ธ.๙)

๓ วิกฤติ

สรรพชีวิตกับสรรพสิ่งที่แปรปรวน
วิกฤติ หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายรุนแรง ในโลกยุคเรานี้
มีอยู่ ๓ เรื่อง คือ ๑.วิกฤติจิตมนุษย์ ๒.วิกฤติสิ่งแวดล้อม
๓.วิกฤติทรัพยากร ซึ่งถ้าสังคมมนุษย์แก้ไขไม่ตก มันจะส่งผล
บานปลายให้วิกฤติน้อยใหญ่อื่นๆ อีกมากมายเกิดลุกลามตามมา
เป็นปัญหาใหญ่หลวงพ่วงไปทัง้ โลก เพราะมันเป็น "วิกฤติตวั แม่"
ที่แพร่พันธุ์ให้วิกฤติอื่นๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นได้ช่องเกิดขึ้นตาม

๑. วิกฤติจิตมนุษย์

จิตหรือผูค้ ดิ คือพระเจ้าผูก้ ำ� หนดชีวติ ของมนุษย์ทแี่ ท้จริง
จิตของใครคิดแต่ดีก็ท�ำให้เขาเป็นคนดี จิตของใครคิดแต่ชั่วก็ท�ำ
ให้เขาเป็นคนชัว่ สังคมก็เช่นกัน เป็นสังคมดีกเ็ พราะคนส่วนใหญ่
คิดดี เป็นสังคมชั่วก็เพราะคนส่วนใหญ่คิดชั่ว
ดีคือไม่เห็นแก่ตัว มีสุขอยู่ได้ภายในใจตนเอง ท�ำให้รู้จัก
รักกันและเสียสละแบ่งปันเป็น, ชัว่ คือเห็นแก่ตวั หาสุขจากเสพ
คือเที่ยวเก็บเอามาจากสิ่งภายนอก ท�ำให้มีจิตคิดแต่หวาดระแวง
แย่งชิงและเกลียดชังกัน เกิดเป็นสงครามน้อยใหญ่
ทุกวันนี้มนุษย์และสังคมมนุษย์เป็นอย่างไร ? เราทุกคน
ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจ เราก�ำลังเผชิญ "วิกฤตจิตมนุษย์" ขั้นรุนแรง
ทีส่ ดุ นับแต่บรรพกาลมา จนชวนให้หวาดเสียวว่า มวลมนุษยชาติ
อาจจะปีป้ น่ ไป เพราะวิกฤตในจิตใจของตนเองนีก่ ระมัง ?

๒. วิกฤติสิ่งแวดล้อม

ถ้าละความเชือ่ ทางศาสนา ใครกันแน่เป็นผูส้ ร้างเรามา ?
ค�ำตอบคือ "สิง่ แวดล้อม" อันได้แก่ดนิ น�้ำลมไฟ (สสารพลังงาน
ดวงดาวจักรวาลและเอกภพ) มองในมุมอ�ำนาจ มันคือผู้ยิ่งใหญ่
ยิ่งกว่าใครทั้งหมด มองในมุมสมบัติ (ทรัพยากร) มันคือสิ่งล�้ำค่า
ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้น มันอยู่เราอยู่ มันยับเรายับ สั้นๆ ง่ายๆ
พุทธศาสนา สอนเรือ่ งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือธรรมดา
ของสรรพสิ่ง เกิดขึ้นแปรปรวนตั้งอยู่และดับไป ภายใต้เงื่อนไข
และอายุของมัน สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน เพียงแต่อายุของมัน
เป็นล้านๆๆปี ยาวนานกว่าอายุของเราเป็นล้านๆ เท่า ต่อให้เรา
สูญพันธุไ์ ป มันก็จะยังมีอยู่ แต่เราจะมีอยูไ่ ด้ ต้องอาศัยมันเท่านัน้
ดังนัน้ ค�ำว่า "วิกฤติสงิ่ แวดล้อม" ทีแ่ ท้คอื "วิกฤติของเราเอง"
ทีอ่ ยูๆ่ สิง่ แวดล้อมนัน้ มันเกิดไม่เป็นมิตรกับเรา ซึง่ ก็อกี นัน่ แหละ
พอดูให้ดีๆ ก็เรานี่แหละ เสือกท�ำตัวไม่เป็นมิตรกับมันก่อน
เช่น เราไปท�ำลายป่าไม้ ท�ำให้ต้นน�้ำล�ำธารเหือดแห้งไป
ไม่มไี หลตลอดปี เราทิง้ ขยะไม่เป็นที่ ท�ำให้แหล่งน�ำ้ ทีม่ เี พียงน้อย
ก็พลอยเน่าเสียไป เราจุดไฟเผาโลกโดยประการต่างๆ ท�ำให้มลพิษ
แพร่กระจายปะปนในอากาศที่ตนเองจ�ำจะต้องพึ่งหายใจ
ดังนั้น ทีแ่ ท้ธรรมชาติสง่ิ แวดล้อมมันก็ไม่ได้พนิ าศอะไร
แค่เปลีย่ นแปลงไปตามเหตุปจั จัยเท่านัน้ มนุษย์เราเองต่างหาก
ทีจ่ ะเป็นฝ่ายพังพินาศ เพราะไม่อาจจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้ ภายใต้
ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม (นิเวศ) ทีต่ นเองบ่อนท�ำลายมันจนย่อยยับ
น่าสงสารก็แต่ลกู หลานทีเ่ กิดมาในภายหลัง จะต้องมารับผลกรรม
ทีพ่ อ่ แม่ปยู่ า่ ตายายผูเ้ ห็นแก่ตวั ท�ำไว้อย่างไม่มที างเลือก.
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๓. วิกฤติทรัพยากร

พอเกิดวิกฤติจติ มนุษย์อปุ สงค์จงึ ล้น ผูค้ นทัง้ อดทัง้ อยาก
ท�ำให้สังคมต้องเร่งอุปทานการผลิตเพื่อจะไล่ให้ทัน เช่น เร่งเจาะ
สูบน�ำ้ มันอันเป็นน�ำ้ รองแผ่นดินขึน้ มาใช้เป็นเชือ้ เพลิง ระเบิดภูเขา
เพือ่ เอาหินมาท�ำซีเมนต์ บุกรุกท�ำลายป่าไม้ เพือ่ เอามาป้อนโรงงาน
เป็นต้น จนขนาดนัน้ มันก็ยงั ไม่เพียงพอ เพราะลืมคิดว่า ทรัพยากร
เหล่านี้ มีอยูม่ ากพอจะใช้เลีย้ งดูประชากรทุกคนบนโลก ให้อมิ่ หน�ำ
ส�ำราญไปอีกนานนับแสนล้านปี แต่มนั ก็ยงั ไม่พอต่อความต้องการ
ทะยานอยากอันไม่มที สี่ นิ้ สุดของคนโลภแม้คนเดียว ทีนเี้ มือ่ ทุกคน
บนโลกเป็นคนโลภเหมือนกันหมด มันก็ยงุ่ ละสิ ทรัพยากรทีเ่ รามี
ทัง้ ทีม่ ากมายมหาศาลมันก็ไม่พอ เพราะแต่ละคนก็อยากเอาทัง้ หมด
เรือ่ งสลดก็ไปเกิดกับสิง่ แวดล้อมดังกล่าว เรือ่ งน่าเศร้าก็คอื ตัวเรา
แต่ละคนนัน่ เอง ทีก่ ไ็ ม่มใี ครหาความสุขทีแ่ ท้จริงได้แม้สกั คนเดียว
และเรือ่ งน่าอนาถคือทายาทลูกหลานทีต่ อ้ งเกิดมาอาศัยบนโลกใบนี้
ทีป่ ยู่ า่ ตายายและพ่อแม่ของตนล้างผลาญมันจนยับเยิน เกินกว่าเขา
จะพากันอยูอ่ าศัยต่อไปได้อกี ตอนนีย้ งั พอมีเวลา ถ้ามนุษย์หนั มา
ใช้สติและปัญญา ยอมรับความจริง แล้วรีบแก้ไขกันในทันที

รัฐบาลสำ�คัญที่สุด ถ้าโง่ก็จะก่อวิกฤติกลางโอกาส ถ้าฉลาดก็จะฉวยโอกาสกลางวิกฤติ
เช่น ประชาชนบุกรุกป่าหายังชีพ ถ้าโง่กม็ องเห็นเป็นผูร้ า้ ย ต้องคอยไล่จบั ไล่ฆา่ อยูร่ ำ�่ ไป
เป็นวิกฤติกลางโอกาส แต่พอฉลาดก็ฉวยเอาโอกาสกลางวิกฤตินนั่ เอง รัฐต้องการป่า
ประชาชนต้องการที่ทำ�กิน มาสิเราช่วยกัน ให้สิทธิ (โฉนด) เขาไปเลย แต่มอบหน้าที่
(เงือ่ นไข) เขาไปด้วย อาทิภเู ขาควรเป็นป่าต้นน้ำ� ทีด่ นิ ทีไ่ ด้ไป ต้องปลูกต้นไม้ ๘๐ % นะ
มะม่วง ขนุน ทุเรียน ลำ�ไย ฯลฯ ไม่ว่ากัน แต่ต้องเป็นไม้ยืนต้น ที่มีรากลึกซับน้ำ�ไว้ได้
ไม่กระทบกับต้นน้ำ�ลำ�ธาร เป็นต้น ที่อื่นๆ ก็เช่นกัน แค่ลดหลั่นลงไป กระทั่งในพื้นราบ
ก็ควรระบุให้ผู้ครอบครองต้องปลูกต้นไม้ ๒๐ % เป็นอย่างน้อย ก็จะได้ป่าคืนมาแล้ว

๙ โอกาส

มนุษยชาติจะเอาอย่างไร ?
ท่ามกลางวิกฤติก็มีโอกาส ถ้าฉลาดก็จะฉวยเอาโอกาส
จากกลางวิกฤติได้ ในที่นี้จะพูดถึง ๙ โอกาส ที่อาจเกิดได้ยาก
ในสถานการณ์ปกติ เช่น "สังคมไม่ยอมรับ" แต่พอเกิดวิกฤติ
ผู้คนคิดหาทางออก โอกาสพิเศษในแบบใหม่ๆ หรือแบบแปลกๆ
ก็อาจเกิดขึ้นได้ ให้สังคมตัดสินใจว่า "เราจะเอาอย่างไร ?"

๑. จัดระบบชีวิตชนิดใหม่

เพราะระบบชีวิตชนิดเก่า เช่น แบบมีครอบครัวผัวเมีย
ทีค่ รอบครองกันและกัน อาจจะเดินเข้าไปถึงทางตัน เพราะทัง้ หญิง
ทัง้ ชายต่างเรียกร้องความเสรี นอกจากนี้ ในไม่นานเราคงจะไม่ใช่
มนุษย์กลุ่มเดียวบนโลกอีกต่อไป แต่จะมีมนุษย์พันธุวิศวกรรม
(คนClone) ขึน้ มาอาศัยโลกใบเดียวกัน นอกจากนัน้ ก็จะมีหนุ่ ยนต์
(คนCom) มาร่วมอยู่อาศัยบนโลกใบนี้กับเรา อีกกลุ่มหนึ่งด้วย
ท�ำให้รูปแบบชีวิตชนิดเก่า "เอาไม่อยู่" ลองคิดดูกันดีๆ
บางทีระบบชีวติ ชนิดใหม่ ทีไ่ ม่ครอบครองกัน อาจจะเป็น
ค�ำตอบสุดท้ายขึน้ มาแทน เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายสติปญ
ั ญาของมนุษย์
ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านศาสนา อารยธรรม และกฎหมาย เป็นต้น
ว่าจะต้องปรับตัวกันอย่างไร ซึ่งถ้าปรับตัวได้ ชีวิตและสังคมเรา
ก็คงไม่เลวร้าย คืออาจกลายเป็นโอกาสในอีกทางหนึ่งก็ได้
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๒. รืแค่้อการศึ
กษาครั้งใหญ่กันทั้งโลก
จะหาเลีย้ งตัวเองให้รอด บวกวิกฤตการณ์โลกทีร่ มุ เร้า

รวมเข้ากับรูปแบบชีวติ และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมากมาย
ก็เห็นได้วา่ "การศึกษาแบบเก่าเอาไม่อยูม่ านานแล้ว" นับวันผูค้ น
บนโลกจะดูหมิ่นสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
มากขึ้นๆ เห็นวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญา ดอกเตอร์ กลายเป็น
แค่ "ขี้เท่อทางอัตตา" เพราะหาสติปัญญาแท้จริงไม่ค่อยจะเจอ
เช่น เป็นดอกเตอร์ก็ยังฆ่าคนตายก็ยังฆ่าตัวตาย เป็นต้น
ยิ่งมีคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัย แต่กลับคิดหรือผลิตอะไร
ได้เก่งกว่าดีกว่า เช่น โปรแกรมเมอร์ระดับโลก ศิลปินระดับโลก
หรือลูกคนจนทีส่ ร้างตนจนเป็นเศรษฐี ส่วนมากก็ไม่จบปริญญา
สะท้อนว่า "การศึกษานอกมหาวิทยาลัยก้าวไปไกลยิง่ กว่า"
ยังไม่นบั ค�ำปรามาสของปรัชญาเมธี เช่น พุทธทาสภิกขุ
ทีว่ า่ "เป็นการศึกษาหมาหางด้วน" เพราะยิง่ รูม้ ากก็ยงิ่ ไร้ศลี ธรรม
ต่างจากสมัยก่อนทีร่ นู้ อ้ ยแต่มศี ลี ธรรมมาก ทัง้ ทีพ่ อ่ แม่ปยู่ า่ ตายาย
ต้องเป็นครูฝกึ สอนลูกหลานเอง โดยมีพระสงฆ์ชว่ ยสัง่ สอนอีกทาง
แต่กท็ ำ� ให้ผคู้ นพึง่ ตนเองได้ ทัง้ ยังช่วยเหลือสังคมเป็น ขณะทีบ่ ดั นี้
ถึงจบปริญญาก็พงึ่ พาตัวเองไม่ได้ แม้จบดอกเตอร์กไ็ ม่เจอทางออก
ยิง่ รูม้ ากยิง่ หลงมาก เพราะบวกความหลงความรูข้ องตัวเองเข้าไปด้วย
และทีแ่ ย่ทสี่ ดุ คือยิง่ เห็นแก่ตวั อย่างน่ากลัวน่ารังเกียจกันไปเสียหมด
จึงควรจะต้อง "รือ้ แก้การศึกษาครัง้ ใหญ่กนั ทัง้ โลก" ส่วนจะท�ำกัน
แบบไหน ? ก็ยงั จะต้องอาศัยขีเ้ ท่อของดอกเตอร์ศาสตราจารย์กนั
อยูน่ นั่ เอง (ถึงยังมีขเี้ ท่อก็ดอกเตอร์อยูด่ )ี เพราะมิฉะนัน้ สังคมนี้
ก็ชา่ งมืดมนนัก คงจักต้องพากันฉิบหายวายวอดเป็นแน่แท้ !

๓. โยกเขยื
้อนศาสนาให้ท้าพิสูจน์ได้
ความเชือ่ ทางศาสนามักหยัง่ รากลึก จนหลายคนนึกไปว่า

ไม่มีใครจะไปคัดง้างได้ แต่ในโลกปัจจุบันนับวันศาสนาทุกศาสนา
ก�ำลังจะเสื่อมถอยลง (ดูหน้า ๑๕ "เรื่องที่น่าจับตา") ที่ถ้าหาก
ผู้นับถือศาสนา โดยเฉพาะผู้น�ำศาสนา ไม่รีบปรับท่าทีให้เท่าทัน
บางทีในไม่ช้าไม่นาน ศาสนาอาจกลายเป็นแค่ต�ำนานให้ลูกหลาน
เล่าขานว่า แต่ก่อนเก่าโลกของเราเคยมีศาสนา ก็เป็นได้
สาเหตุที่ท�ำให้ศาสนาเสื่อมลงมี ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ คือ
๑. เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สามาถหักล้าง
ค�ำสอนทางศาสนาได้มากขึ้น เช่น เรื่องพระเจ้าและจักรวาล
๒. เพราะผู้น�ำศาสนาไม่ละกิเลสตัณหา สอนผู้อื่นอย่าง
แต่ตัวเองกลับประพฤติอีกอย่าง ท�ำให้ผู้คนรู้สึกเสื่อมศรัทธา
อย่างไรก็ดี บางทีสถานการณ์เช่นนี้ อาจจะเป็นโอกาสให้
ศาสนาหันมา "พิสจู น์คำ� สอน" ของพระศาสดาว่า อะไรทีจ่ ริงแท้
เช่น ไตรลักษณ์, อริยสัจ ๔, ปฏิจสมุปบาท, อิทปั ปัจจยตา เป็นต้น
อะไรทีอ่ าจไม่จริง (อย่างน้อยๆ ก็ตามความรูใ้ หม่ในทางวิทยาศาสตร์)
เช่น พระเจ้า ภูตผิ ี โลกแบนและเป็นศูนย์กลางจักรวาล เป็นต้น
แล้วจึงเลือกมาสอนเท่าทีจ่ ะเกิดประโยชน์แก่สงั คมโลกยุคนี้

๔. สร้ศิลาปิงสืนผู่อ้สศิร้ลางสืปะให้
เร้าจิตดีงามจริง
่อศิลปะ ธรรมดาทั่วไปก็จะมุ่งตอบสนอง

ความต้องการทางอารมณ์ของศิลปินหรือผูเ้ สพ มักจะก้าวมาไม่ถงึ
ธรรมะ หรือสิ่งที่ดีงามจริง โดยอ้างว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายศาสนา
ไม่ใช่ธุระของศิลปิน ศิลปะส่วนใหญ่ก็จึงยังรับใช้แต่กิเลส
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แต่พอโลกเร่าร้อน ผู้คนร�่ำหาศีลธรรมและความสงบเย็น
เป็นโอกาสให้เกิดศิลปินสร้างสรรค์หนั กลับมารับใช้ธรรมะมากขึน้
และมีชื่อเสียงระดับโลก ท�ำให้ขายผลงานได้ กลายเป็นเศรษฐีไป
ก็มาก ศิลปินรุ่นหลังก็เลยอยากท�ำตาม นับได้ว่าเป็นแสงสว่าง
ท่ามกลางความมืด หรือถึงจะเป็นเพียงแสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์
ก็เถอะ แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งทีเดียว
เป็นโอกาสทีศ่ ลิ ปินรุน่ ใหม่จะหันมาจับงานศิลปะรับใช้ธรรมะ
กันแพร่หลาย ท�ำให้ธรรมะไม่คร�ำ่ ครึอกี ต่อไป แต่จะน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
กลายเป็นเรือ่ งเร้าจิตดีงามจริงยิง่ ขึน้ ๆ และโดยส่วนตัว ผมเชือ่ ว่า
ศิลปินบวกกับสือ่ คือผูจ้ ะน�ำชนให้รว่ มสร้างโลกใหม่ได้จริงๆ
ศิลปินคือผูม้ ศี ลิ ปะ แล้วสือ่ ล่ะเป็นใคร ? ตัง้ แต่นตี้ อ่ ไป
หาใช่ใครทีไ่ หน ? ทุกคนแหละเป็นสือ่ ก็แค่ใช้มอื ถือไอทีเท่านัน้
คนธรรมดาสามัญก็ได้กลายเป็นสือ่ มวลชนกันไปโดยปริยาย

๕. ฟืหากธรรมชาติ
้นฟูธรรมชาติให้สะอาดยั่งยืน
ยงั อุดมสมบูรณ์ มนุษยชาติกม็ กั จะประมาท

ลืมตัว แต่พอวิกฤติอย่างในปัจจุบัน ผู้คนจ�ำนวนมากก็เริ่มหันมา
เห็นความเป็นจริงว่า ธรรมชาติอยูม่ าได้โดยไม่มมี นุษย์นบั ล้านๆ ปี
ส่วนมนุษย์เพิ่งจะเกิดมีมาโดยอาศัยธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี่เอง
และยังจะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติตลอดไป ยังไม่ต้องอะไรมาก
หากแค่ธรรมชาติวปิ ริตผิดไปจากเดิม มนุษยชาติกอ็ าจจะสูญพันธุ์
ล่วงหน้ามันแน่ๆ พอเห็นความจริงแท้อย่างนี้ ก็จะเป็นโอกาสให้
การกอบกูฟ้ น้ื ฟูธรรมชาติได้กลายเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนต่างหันมาสนใจ
ให้ความส�ำคัญ แล้วร่วมมือกันฟื้นฟูธรรมชาติให้สะอาดยั่งยืนได้
ท�ำให้เรื่องยากกลายเป็นง่าย เพราะมีวิกฤติกระตุ้นนั่นเอง

๖. น้อมจิตและปัญญากลับหาธรรมชาติ

มนุษย์ทวั่ ไปท�ำตัวเหมือนคนทีว่ งิ่ ไล่ตามความสุขทีต่ นเอง
เป็นคนขว้างมันไปไว้ขา้ งหน้า แม้ไล่ตามทันเก็บมันมาได้ ประเดีย๋ ว
ก็ขว้างมันไปอีก แล้วจึงวิง่ ไล่ตามไปเก็บมาใหม่ เป็นเช่นนีอ้ ยูร่ ำ�่ ไป
เพราะอ�ำนาจอวิชชา ซึ่งนี่คือต้นตอของทุกๆ ปัญหาในสังคมโลก
โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่มาถูกท�ำลายจนป่นปี้ไป
ก็เพราะความหลงผิดเช่นนี้เป็นส�ำคัญ ถึงกระนั้นในบัดนี้ก็มีผู้คน
จ�ำนวนมากเริ่มรู้สึกตัวบ้างแล้วว่า "นี่ไม่ใช่หนทางเลย"
ตัวอย่าง เช่น โจน จันได, มาติน วินเลอร์ ที่ต่างก็หัน
มาใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ น้อมจิตและปัญญากลับหาธรรมชาติ
จนสามารถเอาชนะทุกข์และสร้างสุขขึน้ ได้ภายในจิตใจของตนเอง
เป็นแบบอย่างให้เพื่อนร่วมโลกหันมาเอาตามกันมากขึ้นๆ
แม้ในระดับประเทศชาติและสังคมโลกก็เชือ่ ว่าสักวันหนึง่
เมือ่ วัตถุนยิ มภายใต้ทนุ สามานย์ไปกันไม่รอดแล้ว ก็คงจะหันมา
น้อมจิตและปัญญากลับเข้าหาธรรมชาติอกี จนได้ เพราะมนุษย์
ย่อมจะต้องแสวงหาเอาสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ตนเองเสมอไป ส่วนว่า
จะช้าหรือเร็วแค่ไหน ? ขึ้นอยู่กับสังคมมนุษย์เองว่า จะเอาชนะ
กิเลสตัณหาแล้วก้าวขึ้นสู่ทางแห่งปัญญาได้จริงๆ เมื่อใด

๗. แบ่งปันทรัพยากรอย่างเที่ยงธรรม

โดยธรรมชาติแท้ไม่อนุญาตให้ใคร หรือแม้แต่สิ่งใดมั่งมี
กว่าผู้อื่นหรือสิ่งอื่น เช่น ปลวกมดช่วยกันหาอาหารมาสะสมไว้
ก็เพื่อแบ่งกันกิน ไม่มีตัวไหนที่กักตุนเอาไว้เพื่อตัวเองเลย
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สรรพสิง่ ในสากลจักรวาลก็ไม่อนุญาตให้สงิ่ หนึง่ สิง่ ใดมีมวล
หรือพลังงานเกินสิง่ อืน่ โดยทีไ่ ม่ถกู ถ่ายเทออก เพราะมิฉะนัน้ แล้ว
จะเกิดการระเบิดหรือพังพินาศไปโดยประการต่างๆ
แต่กอ่ นมาสังคมมนุษย์ลมื ใส่ใจในความจริงตามธรรมชาติ
แบบนี้ ก็จึงท�ำให้ช่องว่างระหว่างเศรษฐี (นายทุน) กับคนยากจน
(แรงงาน) ถ่างกว้าง เป็นสังคมที่เหลื่อมล�้ำ ซึ่งไร้ความยุติธรรม
สิ้นดี เพราะเข้าท�ำนองที่ว่า "มือใครยาวสาวได้สาวเอา" ซึ่งเป็น
ธรรมดา ที่มือเศรษฐีก็ต้องยาวกว่ามือคนยากจน ก็เลยยิ่งท�ำให้
เศรษฐีก็รวยเอาๆ ราวกับจะเป็นเจ้าของโลก สวนทางคนยากจน
ที่ก็ยิ่งจนลงๆ จนราวกับไม่มีแผ่นดินจะอยู่ อย่างน่าอนาถ
เรือ่ งแบบนีผ้ มู้ บี ทบาทคือรัฐบาล ทีส่ ว่ นใหญ่ถา้ ยังไม่เกิด
วิกฤติการณ์ รัฐบาลก็จะไม่ตนื่ ตัว หรือมักจะเอือ้ ประโยชน์ให้กบั
เศรษฐีไปเสีย เพราะรัฐบาลก็มกั จะได้อะไรๆ จากเศรษฐีมากกว่า
จากคนยากจน ผลก็เลยท�ำให้สงั คมเลวร้ายยิง่ ขึน้ ต่อเมื่อวิกฤติ
ก็อาจจะเป็นโอกาสให้ทุกรัฐบาลบนโลก หันมามองความเป็นจริง
ในข้อนี้ แล้วเลิกถือหางข้างเศรษฐี กลับมามีธรรมะ (ยุติธรรม)
แล้วบริหารจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรมก็เป็นได้

๘. ก�การกิ
ำกับการกินเกินใช้เกินให้พอดี
นเกินใช้เกินก็ขัดต่อธรรมชาติ ที่สรรพสิ่งต้องพอดี

ผูก้ นิ เกินใช้เกินจะเกิดผลเสียแก่ตวั เองนัน่ แหละก่อน เช่น เกิดโรค
เกิดภาวะความเครียดโดยประการต่างๆ เป็นต้น แล้วยังส่งผล
เสียหายไปสู่สังคมโลกด้วย เช่น ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรกัน
อย่างฟุ้งเฟ้อ น�ำไปสู่การบ่อนท�ำลายสิ่งแวดล้อมในโลก

ดังนัน้ ใครทีก่ นิ เกินใช้เกินก็จดั ว่าเป็น "คนบาป" รัฐบาล
ทีย่ ยุ งส่งเสริมให้ราษฎรของตนกินเกินใช้เกินก็เป็น "รัฐบาลบาป"
ระบบเศรษฐกิจใดทีป่ ลุกปัน่ ให้ผคู้ นกินเกินใช้เกินก็จดั เป็น "ระบบ
เศรษฐกิจบาป" ซึง่ โดยปกติมนุษย์กม็ กั ไม่ทราบ หรือไม่เคยใส่ใจ
แต่วิกฤติการณ์อาจท�ำให้ มนุษย์ได้คิด และสังคมโลกได้ทบทวน
แล้วชวนกันเลิกกินเกินใช้เกินมารู้จักความพอดีกันบ้างก็ได้

๙. ท�สิำ่งสิทีท่เป็ธินแปัละหน้
าที่ให้ดีสมบูรณ์
ญหาท�ำให้สังคมโลกวุ่นวายมากที่สุดเสมอมา

ไม่มีเรื่องใดที่จะหนักหนาไปกว่าเรื่องสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์
ทีใ่ นด้านสิทธิ์ มนุษย์ทง้ั โลกก็จะเรียกร้องเอาและใช้อย่างฟุง้ เฟ้อ
จนทัง้ ทีเ่ ผลอทัง้ ทีเ่ จตนาไปล่วงละเมิดสิทธิผอู้ นื่ กันเต็มไปหมด
เลยท�ำให้โลกวุน่ วาย ส่วนในด้านหน้าที่ มนุษย์ทงั้ โลกก็มกั ผลัก
ภาระให้ผอู้ นื่ ไปเสีย เกิดมีการเอารัดเอาเปรียบกัน โดยประการ
ต่างๆ เป็นปัญหาไปอีกทาง อย่างที่ไม่เคยแก้ไขกันได้ตก
การเมืองการปกครองก็เกิดขึ้นมาเพื่อหวังจะแก้ปัญหานี้
แต่เอาเข้าจริง (ไม่วา่ จะเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือเสรีนยิ ม
ประชาธิปไตย) ก็ยงั แก้ไม่ได้ ซ�ำ้ ร้ายการเมืองการปกครองนัน่ เอง
ก็มกั จะถูกครอบง�ำโดยอธรรมไปเสียสิน้ บ้างก็ถกู ปล้นด้วยปืน
บ้างก็ถกู ซือ้ ด้วยเงิน เกิดเป็นการเมืองการปกครองที่อยุติธรรม
เพิ่มความเหลื่อมล�้ำโดยประการต่างๆ เข้าข้างหรือเอื้อประโยชน์
แก่คนมีปนื (ทหาร,ข้าราชการผูม้ อี ำ� นาจ) หรือคนมีเงิน (นายทุน,
เศรษฐี) ไปท่าเดียว ไม่เคยแลเหลียวประชาชนอย่างแท้จริงเลย
ท�ำให้ยิ่งเป็นสังคมที่มีเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ยุ่งเหยิงที่สุด
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ดูได้จาก สิทธิในแผ่นดินหรือสิทธิการท�ำมาหากิน คนมีปนื
หรือคนมีเงินก็แย่งเอาไปหมด แต่พอเรือ่ งหน้าทีร่ บั ผิดชอบแผ่นดิน
เช่น การเสียภาษีให้รฐั ก็จะถูกปัดให้เป็นภาระของคนจน หรือขูดรีด
เอามาจากคนยากจนนัน่ เอง ทัง้ ทีเ่ ขาก็แทบจะหมดสิทธิในแผ่นดิน
หรือแทบไม่มชี อ่ งทางการท�ำมาหากินกันอยูแ่ ล้ว แค่จะหามาเลีย้ ง
ครอบครัวตัวเองก็ยงั ล�ำบาก ยังจะต้องมาแบกรับภาษีทเี่ อาไปบ�ำรุง
บ�ำเรอคนมีปนื หรือคนมีเงินทีส่ ขุ สบายอยูแ่ ล้วให้สขุ สบายยิง่ ขึน้
คิดดูวา่ น่าหดหูแ่ ค่ไหน ? นีไ่ ม่ใช่วาทกรรม แต่คอื สิง่ ทีต่ ำ� ตาอยูโ่ ทนโท่
และยังมองไม่เห็นหนทางว่าเราจะพ้นปัญหานีไ้ ปได้อย่างไร ?
แต่บดั นีเ้ มือ่ โลกเกิดวิกฤติ บวกกับวิถชี วิตของผูค้ นเปลีย่ นไป
อีกทัง้ ยังคาดได้วา่ ในไม่ชา้ สังคมโลกจะต้องอยูค่ ละเคล้ากัน ทัง้ คนแท้
(มนุษย์) และคนเทียม (มนุษย์ดดั แปลง,หุน่ ยนต์) ท�ำให้ผมู้ สี ติปญ
ั ญา
ตืน่ รูห้ นั มาตระหนักว่า ถึงเวลาจะต้อง "ปฏิรปู สังคมใหม่" กันอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง ทีจ่ ะต้องท�ำเรือ่ งของสิทธิ
และหน้าทีใ่ นหมูม่ นุษย์ให้ดสี มบูรณ์ (เพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม) ให้จงได้
ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ใน ๒ ทาง คือ ๑. คนมีปนื คนมีเงิน (ทหาร,นายทุน)
สลดใจส�ำนึกบาปแล้วปรับเปลีย่ นสังคมเอง โดยสงบ หรือ ๒. คนจน
(คนส่วนใหญ่) ทนไม่ไหวลุกขึน้ มาปฏิวตั สิ งั คม โดยสงคราม..

รัฐบาลก็ยังสำ�คัญที่สุด ที่จะเป็นผู้นำ�พามนุษย์ข้ามวิกฤติสู่โอกาส ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
อาจไม่จำ�เป็นจะต้องทำ�ตามที่ผมอภิปรายเสมอไป แต่ท่านมีหน้าที่จะต้องทำ�ให้ดียิ่งกว่า
ที่ผมเสนอเอาไว้ หากท่านทำ�ได้ก็เป็นรัฐบุรุษ แต่ถ้าทำ�ไม่ได้ (แล้วยังไม่ยอมลาออกไป)
ท่านก็กลายเป็นโจร เพราะปล้นเอาโอกาสของคนในชาติไปเสีย แทนที่เขาจะได้ผู้นำ�ดี
มาแก้วิกฤติก่อโอกาสอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะต้องทนเสียโอกาสไปกับท่านที่เห็นแก่ตัว
หากทุกรัฐบาลรู้จักตระหนักในข้อนี้ ก็เชื่อได้ว่า “สังคมโลกจะดีขึ้น” วิกฤติการณ์น้อย
ใหญ่ที่กำ�ลังเป็นไปในโลก ก็จะกลายเป็นโอกาสให้เราได้สร้างชาติและสร้างโลกที่ดีกว่า
ยิ่งๆ ขึ้นไป แทนทีว่ กิ ฤติจะเลวร้าย ก็อาจจะกลายเป็นแค่เกมสนุกเกมหนึง่ เท่านัน้ เอง

ธรรมาธิปไตย

ทางรอดของไทย ทางศิวิไลซ์ของโลก
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง "อธิปไตย" (แรงบันดาลใจ,
แรงจูงใจ, เรื่องที่ปรารภเป็นใหญ่) ไว้ ๓ อย่าง คือ
๑. อัตตาธิปไตย ท�ำอะไรก็เพื่อตัวเอง มีตัวเองเป็น
แรงจูงใจ ปรารภตัวเองเป็นใหญ่ แล้วท�ำ
๒. โลกาธิปไตย ท�ำอะไรก็เพือ่ สังคมโลก มีสงั คมโลก เป็น
แรงจูงใจ ปรารภสังคมโลกเป็นใหญ่ แล้วท�ำ
๓. ธรรมาธิปไตย ท�ำอะไรก็เพื่อธรรมะ มีธรรมะเป็น
แรงจูงใจ ปรารภธรรมะเป็นใหญ่ แล้วท�ำ
ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงตรัสปรารภภิกษุ ๓ รูป
ที่มีอธิปไตยต่างกัน แต่ก็ใช้เป็นแรงจูงใจให้ตนเร่งบ�ำเพ็ญเพียร
ประพฤติพรหมจรรย์จนบรรลุมรรคผลได้ทั้งหมด
ส่วนในที่นี้หวังชี้ว่า ทุกกิจกรรมของมนุษย์โลกก็ตกอยู่
ในอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งควรค�ำนึง ดังนี้
อัตตาธิปไตย มีได้ แต่ควรต้องก�ำกับควบคุมไว้ให้อยู่
ในขอบเขตแห่งศีลธรรม ไม่ให้ไปก่อกวนก้าวล�้ำล่วงละเมิดผู้อื่น
หรือไปบ่อนท�ำลายสังคมโลกให้เดือดร้อนวุ่นวาย
โลกาธิปไตย มีได้ แต่ควรต้องมีสติปัญญามาก�ำกับไว้
ไม่หูเบา ไม่ปลิวไปตามลมปาก ไม่เป็นแบบพวกมากลากกันไป
ไม่ให้ความถูกใจ (ใครก็ตาม) มาอยู่เหนือความถูกต้อง
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ธรรมาธิปไตย จ�ำเป็นจะต้องมี และเป็นที่ปลอดภัยที่สุด
หากมนุษย์และสังคมโลกฝึกฝนตนเองจนเป็นสังคมธรรมาธิปไตย
กันได้จริง แต่ละคนก็จะมีสันติสุข ประชาคมโลกก็จะมีสันติภาพ
และอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะ "ธรรมะเป็นอมตะแท้"
ถ้าเป็นเรือ่ งส่วนตัวของคนคนเดียว จะเป็นอัตตาธิปไตย
ก็ไม่ว่า แค่อย่าท�ำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน ถ้าเป็นเรื่อง
ของครอบครัวหรือสมาคมญาติมิตร จะเป็นอัตตาธิปไตยไม่ควร
จ�ำต้องขยับขึ้นเป็นโลกาธิปไตย แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง
แต่ทงั้ นี้ ทัง้ อัตตาธิปไตย ทัง้ โลกาธิปไตย ก็ยงั ไม่ปลอดภัยอยูด่ ี
เพราะยังไม่มหี ลักประกันว่าจะ "ถูกต้อง ดี งาม จริง"
ด้วยเหตุนี้สังคมที่เต็มไปด้วยอัตตาธิปไตย หรือแม้แต่
โลกาธิปไตย ก็จงึ มักจะเต็มไปด้วยความวุน่ วาย ไม่เป็นระเบียบ
จนลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามน้อยใหญ่ไปทั้งโลกก็ได้
ดังนัน้ เราจึงไม่ควรจะพอใจหรือหยุดอยูแ่ ค่ทอี่ ธิปไตยทัง้ ๒ นี้
ควรที่จะมีเป้าหมายร่วมกันทั้งแผ่นดินที่จะน�ำพาสังคมให้ก้าวไป
เป็นสังคมธรรมาธิปไตยให้จงได้ เพราะนั่นคือ "ทางรอดของไทย
ทางศิวิไลซ์ของโลก" ที่เป็นไปได้ ไม่เหลือวิสัยเลย.
ร้อยคำ�สอนไม่สู้หนึ่งแบบอย่าง ร้อยแบบอย่างไม่สู้สร้างสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รูปแบบสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง เป็นดุจคันคลองของชีวิต สายน้ำ�ไหลคดเคี้ยวไปตามคันคลองฉันใด
ชีวติ ก็ฉนั นัน้ ย่อมไหลไปตามคันทีส่ งิ่ แวดล้อมกักกัน้ ไว้ แม้จะล้นหล่นออกไปได้บา้ ง
สุดท้ายก็จะไหลกลับลงคลอง วิธีทำ�ให้ชีวิตของผู้คนดีงามจริงอย่างได้ผล ก็จึงหนี
ไม่พ้นจะต้องทำ�สิ่งแวดล้อมอันเป็นคลองชีวิตนี้ให้ดีงามจริงให้ได้ก่อน ทีส่ งั คมเรา
เสือ่ มทราม ก็เพราะไม่เข้าใจหรือเพราะไม่เอาใจใส่ในเรือ่ งนีก้ นั อย่างจริงจังนัน่ เอง.

เรื่องที่น่าจับตา
เมื่อผู้คนหันหลังให้ศาสนา

สังคมจะหาศีลธรรมเจอไหม

?

นายคอนราด แฮ็กเกตต์ นักวิเคราะห์สถิติประชากร
ได้เสนอผลการวิจัยในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ใจความว่า รวมทั้งโลก
มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ราว ๒,๒๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๑,
ศาสนาอิสลามราว ๑,๖๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๒, ผู้ไร้ศาสนา
ราว ๑,๑๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๓, ศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์
ราว ๙๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๔, และมีผู้นับถือศาสนาพุทธ
ราว ๔๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๕ (นอกจากนี้มีศาสนาหรือลัทธิ
อื่นๆ อีกมากมาย มีผู้นับถือมากน้อยลดหลั่นกันลงไป)
เขาได้คาดการณ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ในอนาคต
ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะเพิ่มขึ้นแซงหน้าผู้นับถือศาสนาคริสต์
ในขณะที่สถิติผู้ไร้ศาสนาและศาสนาอื่นๆ ยังคงที่หรือเพิ่มขึ้น
หรือลดลงเล็กน้อย นับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
มากที่สุด แต่ก็ยังเป็นข้อมูลในทางวัตถุ ที่เข้าไม่ถึงจิตใจจริงๆ
อันเป็นเนื้อแท้ของศาสนา และควรเป็นข้อพิสูจน์อันเที่ยงตรง
ว่า "ผู้นั้นๆ นับถือหรือไม่นับถือศาสนาไหนกันแน่ !"
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ลองคิดดูทวี า่ ถ้าเรานับคนทีแ่ ม้ในบัตรประชาชนระบุวา่
ตนนับถือศาสนานั่นนี่ แต่ในวิถชี วี ติ ของเขาคิดค�ำนึงถึงแต่เงิน
หรือเพลิดเพลินอยูแ่ ต่ในเรือ่ งกามคุณ ไม่เคยมาใส่ใจในศาสนา
ที่ตนอ้างว่านับถือ หรือเขาเข้าได้กบั ทุกศาสนา แบบไม่ถอื มัน่
เป็นจริงเป็นจังในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ประเภทเพื่อนลากไป
ทางไหนก็ไปกับเขาได้หมด อย่างนี้ว่า "เป็นผู้ไร้ศาสนา" ด้วย
เราก็คงจะเห็นความเป็นจริงว่า ผู้ไร้ศาสนาแท้จริงแล้วไม่ได้มี
แค่ ๑,๑๐๐ ล้านคน ตามข้อมูลทางวัตถุ แต่จะต้องคูณด้วย
๒ หรือ ๓ เท่า (เป็น ๒,๒๐๐ - ๓,๓๐๐ ล้านคน) เลยทีเดียว
ในขณะทีผ่ นู้ บั ถือศาสนาจริงๆ จะลดลงเป็นอันมาก จึงเห็นได้วา่
แม้วนั นีผ้ ทู้ ไี่ ร้ศาสนาก็มมี ากกว่าผูน้ บั ถือศาสนาแล้วแน่ๆ
ผมขอสารภาพว่า ผมเคยมองกลุ่มคน "ผู้ไร้ศาสนา"
นี้ว่า เป็นพวกที่ก่อปัญหาให้กับโลก เพราะเห็นว่าเป็นพวกที่
ไม่มีศีลธรรม แต่บัดนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ "เดินทางทัว่ ไทย"
ได้พบปะผู้คนอย่างหลากหลาย ซึ่งก็มีไม่น้อยที่บอกว่าตนเอง
"ไม่มีศาสนา" อย่างไม่สะทกสะท้าน บวกกับมีเยาวชนคนเก่ง
ระดับโลก เช่น มาร์ก ซักเคอร์เบอร์ก (คนสร้าง face book)
ที่ผมติดตาม ก็ระบุตัวเขาเองเช่นนั้น ท�ำให้ผมเข้าใจคนกลุ่มนี้
ชัดเจนขึ้น ฟังเหตุผลทีเ่ ขาไม่นบั ถือศาสนามากขึน้ (ศาสนาหา
ข้อพิสจู น์ไม่ได้ เช่น พระเจ้าสร้างโลก ก็มโนโมเมเอาเองทัง้ นัน้ ,
นักบวชสุขสบาย เอาบุญมาบังหน้าค้าก�ำไรเกินควร คนนับถือ
ล้วนแต่ตกเป็นเหยือ่ ) ที่ส�ำคัญ ผมได้พบว่า ผูไ้ ร้ศาสนาเหล่านี้
ไม่ใช่คนเลวร้าย ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและศีลธรรม เช่น มีเมตตากรุณา
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และสังคมอย่างน่าทึง่ ก็มอี ยูไ่ ม่นอ้ ยด้วย

17
เลยบัดนี้ผมหมดกังวลกับคนไร้ศาสนาว่าจะก่อปัญหา
ให้กับสังคมโลก ตรงกันข้ามผมกลับกังวลใจในองค์กรศาสนา
และผู้เคร่งครัดศาสนาว่าอาจก่อปัญหาให้กับสังคมโลกเสียเอง
เช่น ศาสนาก็ก�ำลังเป็นไปในทางที่ผู้ไร้ศาสนาเขาปรามาสจริงๆ
เพิ่มมากขึ้น ศาสนาก�ำลังบ้าวัตถุไปตามกระแสโลกที่คุ้มคลั่ง
จนกลายเป็นผู้น�ำท�ำลายธรรมชาติเสียเองไปเลยก็มี ศาสนา
ก�ำลังแตกสามัคคีโจมตีกนั ไปมา (แม้ในศาสนาเดียวกันศาสนิก
แต่ละกลุ่มก็ประณามหยามเหยียดกันเอง) นี่คือความเป็นจริง
อยู่ในโลกปัจจุบัน ที่ผมทันมีชีวิตอยู่ ได้ทนรู้ได้ทนเห็น
โดยส่วนตัวแล้ว "ผมศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนา"
ตรงทีม่ แี ก่นแท้เป็นสากล ทนการพิสจู น์ได้ แม้แต่ในผูไ้ ร้ศาสนา
ส่วนที่เอาความจริงมาเปิดเผย ก็แค่หวังใจว่า จะได้เห็นศาสนิก
ผูน้ บั ถือศาสนาวกกลับเข้ามาพิจารณาตัวเองบ้าง เผยแผ่ศาสนา
อย่างสร้างสรรค์ หยุดการรุกราน เลิกต่อต้านโจมตีกัน ยอมรับ
นับถือกันอย่างจริงใจ ด้วยสัมพันธไมตรีที่ดีที่งาม ตามรอยของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ ที่มีปณิธาน ๓ ข้อ ๑. ท�ำศาสนิกให้เข้าถึง
สิง่ สูงสุดในศาสนาของตน ๒. ท�ำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
๓. ดึงเพือ่ นมนุษย์ออกมาจากวัตถุนยิ ม ซึ่งสังคมโลกจะท�ำได้
ก็ต่อเมื่อเคารพความแตกต่างระหว่างกัน ให้อิสระผู้คนได้เลือก
นับถือหรือไม่นับถือศาสนาตามที่เขาสมัครใจ แล้วช่วยกันท�ำให้
ศีลธรรมกลับมา ก่อนโลกาจะพินาศ สร้างชาติ และสร้างโลก
ให้มีสันติภาพได้จริงๆ มิฉะนั้น "ศาสนาจะมีค่าอะไร ?"

"นีก่ ค็ อื ทางรอดของสังคมไทยและทางศิวไิ ลซ์ของสังคมโลก"

ไม่เห็นแก่ตัว
คือ "หัวใจ" ในทุกๆ เรื่อง ทางศาสนา ถ้าเห็นแก่ตัว
ก็ชื่อว่าหล่นศาสนา, ทางสังคม ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัว ก็น่ากลัว
น่ารังเกียจ, ทางเศรษฐกิจ ถ้าเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ ก็ไม่มีใคร
อยากคบค้า, ทางการเมือง ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัว บ้านเมือง
ก็วนุ่ วาย ยิง่ ผูน้ ำ� หรือผูแ้ ทนก็ยงั เห็นแก่ตวั อีก บ้านเมืองก็ลม่ จม
ฉิบหาย, ดังนั้นไม่ว่าอะไรๆ ก็ไม่ส�ำคัญเท่าการที่เราจะต้องท�ำให้
ผู้คนไม่เห็นแก่ตัว (ถ้าจะเห็นแก่ตัวก็ให้มันน้อยๆ หน่อย)
การนี้อยู่ที่ใคร ? ก็อยูท่ เี่ รานัน่ เอง ! เริ่มจากสอนใจตัว
ท�ำให้เกิดมีขึ้นในครอบครัว แล้วเผื่อแผ่แก่สังคมยิ่งขึ้นไป
ส�ำหรับองค์กรทีม่ บี ทบาทโดยตรง ได้แก่ องค์กรศาสนา
ทุกๆ ศาสนาที่กุมศรัทธาประชาชนเอาไว้ และสถาบันการศึกษา
ที่กุมชะตากรรมเยาวชนของชาติ หากทั้ง ๒ องค์กรนี้ท�ำหน้าที่
อย่างเต็มก�ำลัง ก็มีหวังได้ว่า เราจะโน้มน้าวใจชนหรือสร้างคน
ในชาติให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตวั ได้ โดยการปลูกฝังทัศนคติทดี่ งี าม
เช่นว่า "สบายเป็นบาป ล�ำบากเป็นบุญ" (เอาแต่สบายสุดท้าย
ก็เอาเปรียบผูอ้ นื่ , ทนล�ำบากได้กจ็ งึ เสียสละเป็น) "รวยหรือจน
ก็เป็นคนเหมือนกัน" (ยกย่องให้เกียรติกัน ที่ความเป็นมนุษย์
หรือที่ความประพฤติ ไม่ใช่ที่ทรัพย์สมบัติ), "ผู้น�ำหรือผู้แทน
คือพระโพธิสัตว์" (เป็นผู้เสียสละ มีสติปัญญา รู้ตื่นเบิกบาน
มีปณิธานอุดมการณ์แน่วแน่ และซื่อสัตย์สุจริต) เป็นต้น

แค่ไม่เห็นแก่ตวั ก็ชอ่ื ว่ามีทง้ั ศีลมีทง้ั ธรรม (มีศาสนาตามทีศ่ รัทธาแล้ว)

คนรวย (นายทุน) ที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะไม่เอาเปรียบแรงงาน ไม่หลอกลวงผู้บริโภค
คนจน (กรรมาชีพ) ทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั ก็จะไม่องู้ าน ทำ�งานจนคุม้ หรือเกินค่าจ้างทีไ่ ด้รบั
ข้าราชการ (พนักงานรัฐ) ทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั ก็จะซือ่ สัตย์สจุ ริต และคอยรับใช้ประชาชน
รัฐบาล (ผู้บริหารแผ่นดิน) ที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะซื่อสัตย์สุจริต และรับใช้ประชาชน
รัฐสภา (ผูแ้ ทนราษฎร) ทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั ก็จะกำ�หนดกติกาทีเ่ กิดประโยชน์แก่สว่ นรวม
ตุลาการ (ผู้พิพากษา) ที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะอำ�นวยความยุติธรรมโดยปราศจากอคติ
จึงกล่าวได้วา่ “แค่ไม่เห็นแก่ตวั ” ก็จะแก่ปญ
ั หาสารพัดให้โลกได้ ไม่มอี ะไรทีซ่ บั ซ้อน
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ปิดใจ ไม่ต้อนรับ
เอาแต่ตั้งค�ำถาม แต่ไม่พยามหาค�ำตอบ !

เกือบ ๑๐ ปี ที่ผมบากหน้าไปขอพบผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด
นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ส่วนใหญ่ไม่ให้เข้าพบ ด้วยเหตุผลไม่ได้
นัดเอาไว้ก่อน หรือเหตุขอเข้าพบมีน�้ำหนักไม่เพียงพอ
ส่วน นายก อบต., ผอ.โรงเรียน, และเจ้าอาวาสวัด
ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ให้เข้าพบ แต่ก็มากกว่าครึ่ง ที่รีบตัดบท
อ้างว่า ยุ่งงานด้วยประการต่างๆ แต่ในทางธรรมผมก็สัมผัส
ได้ว่า เขารู้สึกเหยียดหยามผม จากรูปลักษณ์ที่แต่งตัวมอซอ
เหงื่อชุ่มโชกตัว เพราะการเดินทางท่ามกลางแดดร้อน หรือเขา
คิดหวาดระแวง กลัวผมจะมาหลอกขายสินค้า โดยไม่เปิดใจว่า
ผมอาจน�ำเอาสิ่งดีๆ มามอบให้ ด้วยน�้ำใจไมตรีก็เป็นได้

เปิดใจ ให้การต้อนรับ
ไม่ตั้งค�ำถาม แต่พยามจะท�ำความเข้าใจ !

ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่ไม่น้อย นับร้อยนับพัน (จากผู้น�ำ
นับหมื่น) ที่มีคุณธรรมน�้ำใจ มีอัธยาศัยกว้างขวาง ไม่คับแคบ
ต้อนรับสนทนาด้วยความยินดี ซึ่งในทางธรรมผมก็รู้ได้ทันทีว่า
บุคคลนี้ "มีธรรมะ มีความสุข มีความสุจริต อยู่เป็นนิจศีล"
อันกล่าวได้ว่า "นี่คือผู้น�ำที่แท้จริง" (ก็ยังมีอยู่) เป็นความหวัง
เป็นพลังสังคม และเป็นแสงสว่างในท่ามกลางความมืด
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ข้อเสนอ ๓ ข้อ ของนายตะวัน
เพื่อลูก เพื่อหลาน และเพื่อโลกที่ยั่งยืน !

ผู้ที่เปิดใจให้การต้อนรับและสนทนาด้วย ถ้าไม่มัวแต่
ซักถามความเป็นมาของผม ซึ่งมีสาระน้อยและหาอ่านเอาได้
ในเว็บไซต์อยู่แล้ว ก็จะมีโอกาสได้คุยเรื่อง "ข้อเสนอ ๓ เรื่อง
เพื่อลูก เพื่อหลาน และเพื่อโลกที่ยั่งยืน" ดังนี้
๑. เรือ่ งการกอบกูฟ้ น้ื ฟูธรรมชาติทนั ทีโดยไม่มขี อ้ อ้าง
(เรารักลูกหลานท�ำงานสะสมทรัพย์สมบัติมากมายเอาไว้ให้เขา
แต่เรากลับไม่รักษาธรรมชาติ อนุรักษ์โลกอันร่มเย็น แหล่งน�้ำ
อันใสสะอาด และอากาศอันบริสุทธิ์เอาไว้ให้เขาด้วย คิดดูที
แบบนี้จะเรียกว่า รักลูกรักหลานจริงๆ ได้อยู่หรือ ?)
๒. เรื่องการท�ำไอทีให้มีธรรมะ (ไอทีเป็นของวิเศษ
ที่ท�ำยากให้ง่าย ท�ำช้าให้เร็ว ทั้งทางดีและทางชั่ว แล้วแต่คน
จะเลือกใช้ทางไหน ? แล้วทุกวันนี้ไอทีถูกใครเอาไปใช้ในทางใด
มากที่สุด ? ขณะที่คนดีเอาแต่ขี้เกียจและขี้บ่น คนชั่วกลับขยัน
และฉวยมันเอาไปใช้ในทางชัว่ จนแพร่หลาย ซ�ำ้ ร้ายเรายังมัวมอง
แต่ดา้ นลบ เช่น เห็นพระใช้ไอทีกจ็ ะรูส้ กึ ไม่ดไี ปเสีย ด้วยเอาแต่
ระแวงว่า ท่านจะใช้มันในทางชั่วเหมือนกับคนทั่วๆ ไป ทั้งที่
ท่านอาจก�ำลังใช้มันเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้แก่เราและลูกหลาน
ของเราอยู่ก็ได้ หากไม่รีบแก้ไขก็ทายได้ว่า อารยธรรมความดี
ที่บรรพบุรุษสั่งสมมานับหมื่นปีจะป่นปี้ไปภายในร้อยปีนี้)
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๓. เรื่องออกแบบการเมืองใหม่ ให้เป็นประชาธิปไตย
ที่ถูกต้อง (ไม่มีใครอยากจะได้เผด็จการ เพราะทุกคนปรารถนา
สิทธิเสรีภาพอันได้แก่ประชาธิปไตยนัน่ อยูแ่ ล้ว แต่ทลี่ กึ ซึง้ ยิง่ กว่า
คือทุกคนย่อมไขว่หาความถูกต้อง ความยุตธิ รรม ความเท่าเทียม
และความสงบสุขด้วย เพราะเหตุนี้ หากยามใดประชาธิปไตย
ไม่ถกู ต้อง ไร้ความยุตธิ รรม สังคมเหลือ่ มล�ำ้ เกิดระส�ำ่ ระสาย
บ้านเมืองวุ่นวาย ไม่สงบสุข ยามนั้นเผด็จการก็จะกลายเป็น
ความจ�ำเป็นขึ้นมาได้ ทั้งที่เราก็ไม่ต้องการ ตัวอย่างที่ชัดเจน
ไม่ต้องไปหาดูที่ไหน หาดูได้ที่ประเทศไทยของเรานี่เอง
ความไม่ถกู ต้อง เริม่ มาแต่วธิ กี ารเลือกตัง้ แบบมีผสู้ มัคร
และมีพรรคการเมือง ทีเ่ ราไปเอาอย่างฝรัง่ มา ซึง่ ต่างก็เห็นๆ กัน
อยูว่ า่ มีแค่คนรวยเท่านัน้ ทีล่ งสมัคร และมักอ้างว่า ไม่มใี ครห้าม
คนจน แต่ทกุ คนก็รดู้ อี ยูแ่ ล้วว่า ถึงคนจนลงสมัครก็ไม่มที างชนะ
เพราะการแก่งแย่งแข่งขันมันต้องใช้เงิน ก็เลยท�ำให้มแี ค่คนรวย
เพียงฝ่ายเดียวทีม่ สี ทิ ธิเ์ ข้าสภา กฎหมายทีอ่ อกมาก็จงึ หมกเม็ด
เอือ้ ประโยชน์แก่คนรวยอยูร่ ำ�่ ไป รัฐบาลทีจ่ ดั ตัง้ ก็เป็นรัฐบาล
ของคนรวยเพือ่ คนรวย เปิดโอกาสคนรวยให้รวยเอาๆ ปิดโอกาส
คนจนให้ยงิ่ จนลงๆ เป็นสังคมทีเ่ หลือ่ มล�ำ้ และอยุตธิ รรมกันสุดๆ
เมือ่ เป็นเช่นนีม้ หี รือทีส่ งั คมจะไม่วนุ่ วาย สุดท้ายก็ตอ้ งถึงทางตัน
แบบทีส่ งั คมไทยเผชิญอยู่ ซึง่ ยังไม่รวู้ า่ จะหาทางออกกันเจอไหม?
ในที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอเพื่อให้สังคมเจอทางออกนั้น
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ผมขอเสนอว่า ให้เราเลิกวิธกี ารเลือกตัง้ ตามแบบฝรัง่
ทีม่ ผี สู้ มัครมีพรรคการเมืองนีเ้ สีย แล้วหันกลับไปใช้วธิ เี ลือกตัง้
แบบเก่าทีเ่ ราใช้มาแต่ดงั้ เดิม คือแบบไม่ตอ้ งมีผสู้ มัคร ไม่ตอ้ งมี
พรรคการเมือง เช่น เลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ นก�ำนันในสมัยเก่าก่อน
และหากย้อนกลับไปไกลถึงในพระไตรปิฎก ก็พบเรือ่ งพระราชา
"มหาชนสมมต" ที่ก็ไม่ต้องมีผู้สมัคร ไม่ต้องมีพรรคการเมือง
ผู้คนส่วนใหญ่เห็นใครสมควรก็สมมตกันขึ้นมา ท�ำให้ได้คนเก่ง
คนดีคนที่เสียสละแท้และเป็นที่ยอมรับของผู้คนจริงๆ
ขอฝากให้ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ทมี่ อี ยูก่ นั เต็มโลกแล้ว
โปรดหันมาช่วยกันคิด ท�ำยังไงให้ในสภาสะท้อนสังคมแท้ได้จริง
เช่น ถ้าสังคมแท้ มีคนจนมากกว่าคนรวย ในสภาก็ควรมีคนจน
มากกว่าคนรวยด้วย สังคมแท้จำ� ต้องปรารถนา "ปรัชญาเมธี"
ในสภาก็ควรต้องมีปรัชญาเมธีอยูด่ ว้ ย ซึง่ วิธฝี รัง่ หมดหวังแล้ว
เนือ่ งจากคนจนก็ไม่ลงสมัครตัง้ แต่แรก เพราะไม่มเี งินดังกล่าวมา
ยิง่ ปรัชญาเมธี ผูม้ ใี จรักสงบ ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะมาสมัคร
เพราะวิธฝี รัง่ แม้ยงั จะเรียกว่า "แข่งขัน" แต่ในสายตาปรัชญาเมธี
มันคือ "แย่งชิงกัน" อันน่ารังเกียจอย่างที่สุดอยู่นั่นเอง
หนทางเดียวทีเ่ ราจะเชิญเอาบุคคลส�ำคัญ ๒ กลุม่ นี้
ให้เข้าไปมีอำ� นาจ มีบทบาทในสภาของเราได้ ก็ดว้ ยวิธเี ลือกตัง้
แบบดัง้ เดิมของโลกนีเ้ ท่านัน้ ทีแ่ ม้ปจั จุบนั ก็ทำ� ได้ ง่ายกว่าทีค่ ดิ
ยิง่ บัดนีโ้ ลกมีไอทีทกี่ า้ วล�ำ้ ขอแค่คดิ จะท�ำ ท�ำได้อยูแ่ ล้ว)

เปรียบเทียบวิธีเลือกตั้งแบบฝรั่งกับแบบดั้งเดิม
แบบฝรั่ง : มีผู้สมัคร

๑. ราษฎรถูกจำ�กัดสิทธิ์ให้เลือกได้
		เฉพาะผูม้ หี มายเลข (แม้ไร้คณ
ุ สมบัต)ิ
๒. มีช่องโหว่ให้คนเห็นแก่ตัว
		และทุนสามานย์ (ใช้เงิน) เข้ามาได้
		เพราะตั้งโจทย์ผิด (ตั้งแต่แรก) ว่า
		
“ใครอยากเป็นผู้นำ�ยกมือขึ้น ?”
		
เป็นโมหะหรือหลุมพรางทางประชาธิปไตย
		ทีท่ ำ�ให้ในสภาก็จะมีแต่คนรวยเท่านัน้
๓. มีคนเสียเงินและเสียหน้า
		ก็เลยแตกสามัคคีกัน (ชาติวุ่นวาย)
๔. เป็นสาเหตุแห่งการทุจริตคอรัปชั่น
		เพราะลงทุนแล้ว ย่อมจำ�เป็นให้ต้อง
		ถอนทุนคืน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
๕. ผู้นำ�ทำ�งานลำ�บาก เพราะนอกจาก
		ผจญปัญหาของชาติและของโลกแล้ว
		ยังจะต้องรับมือกับคู่แข่งทางการเมือง
		ที่คอยโจมตีใส่ร้ายป้ายสีตลอดเวลา
๖. สิ้นเปลืองมาก เพราะเลือกตั้ง
		แต่ละครั้ง สิ้นเปลืองหลายพันล้าน
		เสียเวลางานของกรรมการอย่างไร้ผล
		เช่น คนเป็นครูแทนที่จะสอนนักเรียน
		กลับต้องเสียเวลามาทำ�กิจอันไร้ค่า
๗. จะต้องทำ�แบบรีบเร่ง เช่น ให้เสร็จ
		ภายใน ๑ วัน อันย่อมจะสะเพร่า
๘. โดยสรุปก็คือเป็นวิธีที่เอาตัณหานำ�
		มุสาตาม อกุศลกรรมก็เลยรุมล้อม
		(วิธขี องสัตว์ เห็นแก่ตวั แย่งชิงแล้วทิง้ กัน)
๙. เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงน้อยกว่า
		หรือไม่เป็นประชาธิปไตยโดยสาระ ฯ

แบบดั้งเดิม : ไม่ต้องมีผู้สมัคร

๑. ราษฎรได้ใช้สิทธิขั้นสมบูรณ์
		จะเลือกใครก็ได้ (ที่มีคุณสมบัติ)
๒. มีช่องว่างให้คนเก่งคนดี
		คนที่เสียสละแท้ (แม้ไม่มีเงิน)
		ก็เข้ามาได้ เพราะตั้งโจทย์ไว้ถูกว่า
		
“ใครเห็นใครสมควรเป็นผู้นำ�บ้าง ?”
		
เป็นปัญญาหรือแสงสว่างทางประชาธิปไตย
		ที่ทำ�ให้ในสภามีทั้งคนรวยคนจนปนกันไป
๓. ไม่มีใครเสียเงินและเสียหน้า
		ก็เลยสามัคคีกัน (ชาติสงบสุข)
๔. ตัดสาเหตุแห่งการทุจริตคอรัปชั่น
		เพราะไม่ต้องสมัคร ก็ไม่ต้องลงทุน
		เลยไม่จำ�เป็นจะต้องถอนทุนคืน
๕. ผู้นำ�ทำ�งานสะดวก เพราะจะมีเวลา
		มุ่งแก้ปัญหาของชาติและของโลก
		เพียงด้านเดียว ไม่ต้องพะวงหน้า
		พะวงหลังกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
๖. ประหยัดงบประมาณ เพราะไม่ต้อง
		ตั้งกรรมการใหม่ ยกให้เป็นภาระ
		องค์การปกครองทุกระดับรับไปทำ�
		เป็นงานประจำ�ตามหน้าที่อีกงานหนึ่ง
		ในเวลาราชการนั่นเอง (ทำ�ได้ไม่ยาก)
๗. ไม่ต้องทำ�แบบรีบร้อน เช่น ให้เสร็จ
		ภายใน ๑ เดือน หรือ ๑ ปี ก็ยังได้
๘. โดยสรุปก็คือเป็นวิธีเอาปัญญานำ�
		สัจจะตาม กุศลกรรมก็จึงพรั่งพร้อม
		(วิธมี นุษย์ ไม่เห็นแก่ตวั เลิกแย่งแล้วแบ่งปัน)
๙. เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมากกว่า
		หรือนับเป็นประชาธิปไตยโดยสาระ ฯ

ถ้าเห็นตรงกัน วิธีการไม่ใช่ปัญหา คนมีปัญญาย่อมทำ�ได้ เช่น ยายมา ไม่รู้หนังสือ เดินไป อบต. บอกว่า
“มาเลือกตัง้ นายกรัฐมนตรี” (ทัง้ ประเทศ ให้เวลา ๑ ปี) เจ้าหน้าทีถ่ ามว่า “จะเลือกใครยาย ?” แกระบุวา่
“นายสละ เก่งดี” เจ้าหน้าทีเ่ สิรช์ หาประชากรออนไลน์ได้ผลขึน้ หน้าจอแล้วถามแกว่า “คนนีใ้ ช่ไหมยาย ?”
แกตอบว่า “ใช่” เจ้าหน้าทีย่ ำ�้ ว่า “แน่นะยาย” แกยืนยันว่า “คนนีแ้ หละ” เจ้าหน้าทีส่ ง่ั พิมพ์ “บัตรเลือกตัง้ ”*
ซึง่ ระบุ ID ผูเ้ ลือก และ ID ผูถ้ กู เลือกอย่างชัดเจน (เจ้าหน้าทีโ่ กงไม่ได้) ให้แกลงลายนิว้ มือ เป็นอันเลือกตัง้
ส่วนช่องโหว่ชอ่ งว่างต่างๆ ทีจ่ ะต้องป้องกัน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ทม่ี อี ยูเ่ ต็มบ้านเต็มเมืองก็ตอ้ งช่วยกันคิด
* ดูตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง (หน้า ๓๐) และตัวอย่างประชากรออนไลน์หรือโปรไฟล์สากล (หน้า ๓๖)
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ข้อเสนอ ๒ ข้อแรก เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แม้ข้อ ๓ ก็น่าสนใจ แต่ยังค้างคาใจอยู่ว่า
"มีประเทศไหนทีเ่ ขาเลือกตัง้ แบบนีบ้ า้ ง ? "

ด้วยความเคารพ (ผู้ถามเป็นดอกเตอร์) อันนี้ก็ขอฝาก
ให้นักวิชาการค้นหาเอาเองเถิดว่า ทุกวันนี้จะยังมีประเทศไหน
ยังเหลือใช้วิธีนี้อยู่ ในที่นี้พูดได้แต่เพียงว่า มันไม่ใช่วิธีที่ผมคิด
เอาเอง หากแต่มเี ค้าเงือ่ นมาแต่ดกึ ด�ำบรรพ์ เช่น มหาชนสมมต
ในพระไตรปิฎกทีเ่ ล่าถึงการเลือกตัง้ พระราชาในยุคแรกของโลก
ก็เป็นแบบ "ไม่มีผู้สมัคร" คือไม่มีใครเสนอตัวเอง ซึ่งตกทอด
มาจนถึงปัจจุบัน ส�ำหรับประเทศไทยเรา เมื่อ ๓๐-๔๐ ปีที่แล้ว
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก�ำนันก็ยังเลือกกันโดยวิธีไม่มีผู้สมัครนี้
ทัง้ ยังถือด้วยซ�ำ้ ไปว่า "คนเสนอตัวเอง เพราะอยากจะเป็นใหญ่
เป็นคนน่ารังเกียจ" ก็จงึ ไม่มีใครจะเสนอตัวเองอยูโ่ ดยธรรมดา
นีค่ อื "รากเหง้า" ของเรา ทีท่ กุ วันนีเ้ ราก�ำลังจะลืมเลือนไปแล้ว
เพราะหลงไปฉวยเอาวิธีห่วยๆ แบบฝรั่งมาใช้เสียจนชิน
อนึ่ง ทีจ่ ริงค�ำถามนี้ มีฐานะทีไ่ ม่นา่ จะตอบ เพราะเป็น
ค�ำถามของผูจ้ อ้ งตามก้นคนอืน่ ร�ำ่ ไป ส�ำหรับคนมีปญ
ั ญาสายตา
กว้างไกล ต่อให้ยงั ไม่มใี ครท�ำมาก่อน ถ้าพิจารณารอบด้านแล้ว
เห็นว่า เป็นวิธที ดี่ ี หรืออย่างน้อยก็ดกี ว่าวิธที ที่ ำ� อยู่ เขาก็จะท�ำ
ซึง่ ดีเสียอีก เพราะจะได้เป็นผูน้ ำ� ท�ำก่อนใครในโลก เป็นต้นแบบ
ให้ประเทศอืน่ มาเอาอย่างเราบ้าง "ได้เป็นผูน้ ำ� โลกสักที"
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อันที่จริงแบบฝรั่ง เขาก็ยังดีอยู่
แต่ที่มันวุ่นวายก็เพราะคนมันเห็นแก่ตัว ?
ถ้าเห็นว่าแบบฝรั่งยังดีอยู่ ก็ใช้กันต่อไป ไม่ต้องเปลี่ยน
ต่อเมือ่ เห็นว่าแบบฝรัง่ หมดหวังแล้ว หรือเมือ่ เปรียบเทียบกัน
เห็นว่าแบบดัง้ เดิมดีกว่า (ดังหน้า ๒๔) ก็จงึ ควรต้องเปลีย่ น
นีเ่ ป็นธรรมดา ส่วนทีว่ า่ "มันวุน่ วายก็เพราะคนมันเห็นแก่ตวั "
ข้อนี้ใครๆ ก็คงไม่เถียง นั่นเป็นอีกภาระหนึ่ง ซึ่งสังคมมนุษย์
จะต้องแก้ไข ว่าจะท�ำกันยังไง ? ให้ผู้คนบนโลกนี้ไม่เห็นแก่ตัว
หรือเห็นแก่ตวั น้อยๆ เสียสละให้มากๆ ในอดีตเราอาศัยศาสนา
(โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาทีส่ อนเรือ่ งอนัตตา ความไม่มตี วั ตน
จนเห็นแก่ตวั ไม่ได้อยูแ่ ล้ว) ช่วยสัง่ สอนมนุษย์ แต่มาวันนี้ศาสนา
เสื่อมทรุด เอาตัวก็แทบไม่รอด เราคงจะต้องพึ่งตัวเองเสียแล้ว
เริม่ จากแต่ละคนนัน่ แหละ "ต้องไม่เห็นแก่ตวั " ให้จงได้

เห็นด้วยนะ เลือกตัง้ แบบฝรัง่ หมดหวังแล้ว
แต่กย็ งั สงสัย เลือกตัง้ แบบดัง้ เดิม เมือ่ ไม่ให้
มีผู้สมัคร แล้วเราจะไปเลือกเอาใคร ?
ค�ำถามนี้ดีท่ีสุด แต่อย่าหยุดแค่ค�ำถาม ลองพยายาม
หาค�ำตอบด้วยตัวเองดูสิ ทุกคนบนโลก หากไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิ์
ให้เลือกได้เฉพาะผู้มีหมายเลข (ผู้ลงสมัครซึ่งอาจจะไม่ตรงใจ
หรือไม่รู้จักเอาเสียเลย แต่ก็จ�ำใจหรือเลือกส่งๆ กันไปเท่านั้น)

พอไม่มีกรอบมาปิดกั้น มันก็คือการเปิดกว้างให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิขั้นสมบูรณ์ของตนจะเลือกใครก็ได้ นี่ไง คือประชาธิปไตย
เต็มใบขึ้น ทีนี้ก็มาดูต่อไป ดูที่ใจของตนแต่ละคนนั่นแหละว่า
ถ้าเราได้โอกาสอย่างนี้แล้ว "เราจะไปเลือกใคร ?" ผมเชื่อว่า
ทุกคนบนโลก ไม่ต่างกันหรอก อย่างน้อยๆ ๓ ข้อนี้
๑. ก็ตอ้ งเลือกคนทีต่ นรูจ้ กั ดีจนเอ่ยชือ่ และนามสกุลได้
เพราะวิธนี เี้ ป็นการเลือกตัง้ ให้ผมู้ สี ทิ ธิไ์ ประบุชอื่ นามสกุลของคน
ทีต่ นต้องการเลือกเอาเอง (ไม่ยากเกินไป ท�ำได้แน่นอน)
๒. ก็ตอ้ งเลือกคนทีห่ วั อกเดียวกัน เพราะวิธนี ที้ รี่ งั เกียจ
ตัณหา ส่งเสริมปัญญา ซึง่ ควรมีขอ้ ห้ามว่า "ไม่ให้เลือกตัวเอง"
ดังนัน้ ย่อมเป็นธรรมดาโดยสามัญส�ำนึกทีแ่ ต่ละคนก็จะเลือกเอา
คนทีม่ ี "หัวอกเดียวกัน" นัน่ แหละ แนวโน้มชาวนาเลือกชาวนา
แรงงานเลือกแรงงาน ข้าราชการเลือกข้าราชการ ฯลฯ ก็จะมีสงู
ซึง่ จะท�ำให้ผลการเลือกตัง้ หลากหลายกระจายไปทุกสาขาอาชีพ
มากขึน้ ไม่ใช่กระจุกอยูแ่ ต่ในกลุม่ พ่อค้ากลุม่ เดียวเท่านัน้
๓. ก็ตอ้ งเลือกคนเก่งคนดีคนทีเ่ สียสละแท้ ซึง่ ตนเอง
รูจ้ กั ดีอยูแ่ ล้ว (ตามข้อ ๑) แน่ๆ ไม่ตอ้ งสงสัย เพราะเป็นธรรมดา
เราก็จะต้องเลือกคนทีเ่ ก่งกว่าเรา เช่น เราจบ ป.ตรี ก็มแี น้วโน้ม
ทีจ่ ะเลือกคนจบ ป.โท, ป.เอก เราเป็นคนดีทเี่ สียสละก็มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะเลือกคนทีด่ ที เี่ สียสละมากกว่าเราขึน้ ไป มีหรือทีเ่ ราจะจงใจ
เลือกเอาคนแย่ๆ ไปเป็นผูน้ ำ� ของเรา ? (แม้แต่คนชัว่ ก็มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะเลือกคนดี เพราะคนดีเท่านัน้ ทีจ่ ะเสียสละเพือ่ เขาได้)
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ถ้าแบบนี้ก็เห็นด้วยเต็มร้อย
แต่ในทางปฏิบัติจะท�ำได้จริงๆ หรือ ?
เช่น จะบัญญัติรัฐธรรมนูญกันอย่างไร ?
ท�ำได้จริงๆ อยูแ่ ล้ว แค่เห็นตรงกัน วิธกี ารไม่ใช่ปญ
ั หา
ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ นักวิชาการ ผูม้ สี ติปญ
ั ญา มีเต็มบ้าน
เต็มเมืองก็ชว่ ยกันคิดสิ ใครเก่งกฎหมายก็ไปคิดเรือ่ งกฎหมาย
ใครเก่งไอที (ซึ่งจะมีบทบาทมาก) ก็ไปคิดเรื่องไอที ใครเก่ง
การบริหารจัดการก็ไปคิดเรือ่ งบริหารจัดการ เป็นต้น คนละไม้
คนละมือ มีหรือจะท�ำไม่ส�ำเร็จ สรุปว่าไม่ใช่ปัญหาเลย
หากต้องการให้มีหลักประกันว่า ผู้น�ำหรือผู้แทนจะต้อง
เป็นคนเก่งคนดีคนที่เสียสละแท้เท่านั้น ก็ก�ำหนดบทบัญญัติ
คุณสมบัตแิ ห่งชาติเอาไว้วา่ ผูจ้ ะด�ำรงต�ำแหน่งนีไ้ ด้ตอ้ งอย่างนีๆ้
ถ้าไม่มคี ณ
ุ สมบัตถิ งึ ได้รบั เลือกมาก็หมดสิทธิ์ หรือใครซือ้ สิทธิ์
ซือ้ เสียง เช่นจ้างเจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้เพิม่ คุณสมบัตแิ ก่ตน จ้างผูค้ น
ให้เลือกตัวเองโดยประการต่างๆ เป็นต้น ให้ถอื ว่าผิดกฎหมาย
อย่างร้ายแรง มีโทษถูกตัดสิทธิท์ กุ ต�ำแหน่งในทางการเมืองไป
ตลอดชีวติ อย่างนีเ้ ป็นต้น หรือต้องการให้มหี ลักประกันว่า ผูน้ ำ�
ผูแ้ ทนจะไม่ไปท�ำอะไรตามแต่ใจตัวเอง โดยไม่ฟงั เสียงทีแ่ ท้จริง
ของประชาชน ก็ให้มแี ผนพัฒนาประเทศ (ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ
และสังคม) ทีผ่ า่ นการลงประชามติ ผูน้ ำ� ผูแ้ ทนมีหน้าทีเ่ ข้าไป
ท�ำตามนัน้ คือรูก้ นั อยูแ่ ล้วว่า ประชาชนใช้ให้ไปท�ำอะไร ?

ถ้าใช้ปญ
ั ญา ลดละอารมณ์ มันไม่มอี ะไรยาก หากฉลาด
ถึงทีส่ ดุ ก็จะสามารถท�ำให้การเลือกตัง้ ไม่เป็นแค่พธิ กี รรมการเมือง
แต่จะเป็นงานวิจยั ทีใ่ หญ่หลวงพร้อมกันไปในตัว เป็นการค้นหา
น�ำมาเปิดเผยซึง่ คนเก่งคนดีทมี่ อี ยูเ่ ต็มแผ่นดิน ท�ำให้ไม่ขาดแคลน
คนเก่งคนดี ไม่ใช่แค่ทจี่ ะมาเป็นผูน้ ำ� ผูแ้ ทนเท่านัน้ แต่ไม่วา่ จะงาน
ใดๆ เราก็จะมีคนเก่ง คนดี คนทีม่ คี วามสามารถเหมาะสมกับงาน
นัน้ ๆ ไว้ให้เลือกใช้มากมาย ซึง่ จะช่วยให้ผนู้ ำ� ก็ทำ� งานง่ายขึน้

นักการเมืองเก่าและกลุ่มนายทุน
อาจเสียเปรียบคนจน แล้วเขาจะยอมหรือ ?
ข้อกังวลนี้มันน่าตลก นักการเมืองเก่าและกลุ่มนายทุน
ซึง่ ทีแ่ ท้กพ็ วกเดียวกัน มีหรือจะมาเสียเปรียบคนจน อ�ำนาจเงิน
ก็ยงั มีอทิ ธิพลอยูร่ ำ�่ ไป ถึงยังไงๆ คนรวยก็ได้เปรียบคนจนอยูด่ ี
ทัง้ เราก็ไม่ได้มอี คติอะไรจะไปลบล้างคนรวยเลย เราก็แค่หาวิธี
ทีจ่ ะท�ำให้การเมืองเป็นเรือ่ งของประชาชน ทีท่ กุ คนเท่าเทียมกัน
อันถูกต้องเป็นธรรม เมือ่ คนรวยเป็นผูน้ ำ� ผูแ้ ทนได้ คนจนก็ตอ้ ง
เป็นได้เช่นกัน เพียงเท่านีจ้ ะมีปญ
ั หาอะไร ? ถ้ามองใหม่ให้ลกึ ซึง้
วิธนี จี้ ะเป็นผลดีแก่ทกุ คนบนแผ่นดิน ไม่วา่ จะรวยหรือจน คิดดูที
ถ้าสังคมขาดความยุตธิ รรม เหลือ่ มล�ำ้ กันสุดกู่ จะอยูก่ นั ไปได้อกี
กีว่ นั ปัจจุบนั ก็จะลุกเป็นไฟอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ถ้าคิดถึงประโยชน์
ทีย่ งั่ ยืน ทุกคนก็จะยินยอมพร้อมใจกัน เพราะมันคือวิธที ดี่ ที สี่ ดุ
สมกับเป็นสังคมมนุษย์ หาใช่เป็นสังคมของสัตว์เดรัจฉานไม่.
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เอาล่ะ ตอนนี้เชื่อว่า "ท�ำได้จริงๆ แน่"
แต่คนโกงอาจจะโกงได้งา่ ยกว่าเก่าก็ได้นะ ?

ผมไม่ได้การันตีว่า พอใช้วิธีนี้จะไม่มีการโกง คนคดโกง
ก็คดิ หากลโกงอยูว่ นั ยังค�ำ่ ข้อนัน้ นักกฎหมายก็ตอ้ งไปคิดหาวิธี
ป้องกันให้มนั ดีๆ แต่ถา้ เปรียบเทียบกัน วิธฝี รัง่ ทีย่ งั ใช้กนั อยูน่ ี่
ก็โกงได้งา่ ยกว่า ทัง้ ถ้าดูให้ดๆี "วิธฝี รัง่ นัน้ มันโกงอยูแ่ ล้วแต่ตน้ "
เพราะมันหมางเมินบัณฑิตและปิดกัน้ คนจน ส่วนวิธนี มี้ งุ่ การแก้ไข
ทีโ่ ครงสร้างให้ทกุ คนในชาติมโี อกาสเท่าเทียมกัน ลดอ�ำนาจเงิน
ให้นอ้ ยลง เพิม่ อ�ำนาจธรรมะให้มากขึน้ เป็นส�ำคัญทีส่ ดุ

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้ง.....(1)......

เลขที่บัตร...........(2)...........วัน/เดือน/ปี ที่ออกบัตร....................(3).........................
สถานที่ออกบัตร....................................(4)..............................................................
ผูใ้ ช้สทิ ธิ์ คำ�นำ�หน้าชือ่ .......(5)......ชือ่ ............(5)...............นามสกุล............(5).............
ข้อมูลตามบัตรประชาชน [ไอดี].......................................(5)....................................
[ที่อยู่]....................................................(5)............................................................
ผูไ้ ด้รบั เลือก คำ�นำ�หน้าชือ่ ......(6)......ชือ่ ...........(6)............นามสกุล...........(6).............
ข้อมูลตามบัตรประชาชน [ไอดี].......................................(6)....................................
[ที่อยู่]....................................................(6)............................................................
ข้าพเจ้าผูใ้ ช้สทิ ธิม์ คี วามประสงค์จะเลือกผูไ้ ด้รบั เลือกตามทีร่ ะบุไว้แล้วนีจ้ ริง
ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ปราศจากการถูกใครโน้มน้าว และได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเองทุกประการ
ลายมือชื่อ..................................ลายนิ้วมือ.......................ผู้เลือกตั้ง
ลายมือชือ่ ................................(......ตัวบรรจง.......) ข้าราชการผูร้ บั ผิดชอบ
ลายมือชื่อ...............................(......ตัวบรรจง.......) เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์บัตร

คำ�อธิบายตัวเลข (ในวงเล็บ) 1 และ 2 อัตโนมัตโิ ดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์,

3 และ 4 เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์บัตรลงข้อมูลตามความเป็นจริง, 5 เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์บัตรลง
ไอดีตามบัตรประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ ข้อมูลที่เหลือก็จะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ, 6 เจ้าหน้าที่
ผูพ้ มิ พ์บตั รลงข้อมูลตามทีผ่ ใู้ ช้สทิ ธิแ์ จ้งจนกว่าระบบอัตโนมัตขิ นึ้ ข้อมูลทีเ่ หลือตรงตามที่
ผูใ้ ช้สทิ ธิต์ อ้ งการ ยืนยันความถูกต้องตามทีป่ ระสงค์จริง แล้วจึงลงลายมือชือ่ รับรองบัตร
หมายเหตุ บัตรทีส่ มบูรณ์อาจให้มรี ปู ภาพผูใ้ ช้สทิ ธิแ์ ละผูไ้ ด้รบั เลือกปรากฏไว้ดว้ ยก็ได้
(ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถดึงรูปตามบัตรประชาชนมาโดยอัตโนมัตไิ ด้อยูแ่ ล้ว)

ประชากรออนไลน์ ถ้าทำ�ให้ดี มันจะเป็นทีส่ ดุ ของทีส่ ดุ ในการทำ�ไอทีให้มธี รรมะ

เพราะจะทำ�ให้ไอทีมปี ระโยชน์ชว่ ยสร้างสรรค์ศลี ธรรมจนถึงระดับโครงสร้างทางสังคม
ซึ่งลำ�พังการช่วยกันแชร์ธรรมะ (สิ่งดีงามจริง) ผ่านสื่อออนไลน์่ต่างๆ อย่างที่ทำ�ๆ
กันอยู่นั้นยังไปไม่ถึง (แต่ก็นับว่าดีแล้ว อย่าเลิกทำ�) โดยส่วนตัวนานมากว่า ๑๐ ปี
ทีผ่ มเงีย่ หูคอยฟังคนเด่นคนดังทีเ่ ป็นศาสตราจารย์ดอกเตอร์จะออกมาพูดเรือ่ งนีบ้ า้ ง
แต่ชา่ งน่าแปลกใจ (ทัง้ ในและต่างประเทศ : เสิรช์ หาทางอินเตอร์เน็ต) จนถึงวันนี้
ก็ยงั ไม่มใี ครพูดเรือ่ งนีก้ นั บ้างเลย ? ทัง้ ทีป่ ระชากรออนไลน์ในวงราชการก็กา้ วหน้า
มาในระดับหนึ่งแล้ว แค่ขยับขึ้นมาอีกหน่อย ปล่อยขึ้นบนมือถือ หรือมีระบบให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมมากขึน้ ซึง่ ถ้าทำ�ดีๆ การทำ�ไอทีให้มธี รรมะก็จะบรรลุผลล้ำ�เลิศ
จนถึงระดับปรับโครงสร้างทางสังคมทีเ่ หลือ่ มล้ำ�สุดๆ ให้ยตุ ธิ รรมเท่าเทียมกันขึน้ ก็ได้
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ประชากรออนไลน์ หรือ "โปรไฟล์สากล" ก�ำลังจะกลาย
เป็นสิง่ ส�ำคัญจ�ำเป็นและเร่งด่วนทีส่ ดุ ของมนุษยชาติในศตวรรษนี้
ทัง้ จะทวีความส�ำคัญขึน้ ไปเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในศตวรรษหน้าทีโ่ ลก
เรานีไ้ ม่ได้มแี ค่เรา (มนุษย์แท้) แต่จะมีเพือ่ นของเรา (มนุษย์เทียม)
เข้ามาอยูร่ ว่ มด้วย ดังทีเ่ คยกล่าวมาแล้ว นับตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป
"ข้อมูลเพือ่ การรูจ้ กั กัน" จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวด
ตัวอย่าง เช่น สาวสวยเจอหนุม่ หล่อขอจีบทางออนไลน์
สิง่ แรกทีเ่ ธอจะท�ำในทันที คือเสิรช์ หาโปรไฟล์เกีย่ วกับผูช้ ายคนนี้
เพราะมันคือความปลอดภัยในระดับชีวติ ของเธอเลยทีเดียว
แม้ในอีกด้านหนึง่ ผูค้ นอาจจะกังวลว่า ถ้าเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวมากเกินไป ก็อาจจะเป็นอันตราย เสีย่ งต่อความเสียหาย
แก่เจ้าของข้อมูลเองก็เป็นได้ เช่น ถูกเหล่ามิจฉาชีพขโมยไปใช้กอ่
อาชญากรรม น�ำความเดือดร้อนมาให้ เป็นต้น ก็ตาม
ถึงกระนัน้ เพราะมีความส�ำคัญ จ�ำเป็น และเร่งด่วนทีส่ ดุ
สังคมมนุษย์กจ็ งึ จะต้องมาตกลงกันว่า ข้อมูลระดับใดให้เปิดเผย
ออนไลน์ (เพื่อสังคม) ข้อมูลระดับใดให้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล
ทีเ่ จ้าของจะเปิดเผยหรือปกปิดก็ยอ่ มได้ (เพือ่ ตัวเอง)
แต่นตี้ อ่ ไปผูค้ นบนโลกนีม้ คี วามจ�ำเป็นจะต้อง "โปร่งใส"
ระดับใดระดับหนึง่ เพือ่ จะให้เพือ่ นมนุษย์ไว้วางใจเราได้ จนสุดท้าย
ก็จะเกิดเป็นค่านิยมขึน้ มาในโลกว่า ใครมีโปรไฟล์โปร่งใสก็นา่ คบ
ส่วนใครมีโปรไฟล์ทอี่ มึ ครึมคลุมเครือก็ไม่นา่ คบ เลยท�ำให้ผคู้ น
โดยเฉพาะผูส้ นใจฝักใฝ่การเมืองก็จะแข่งขันกันโปร่งใส

สังคมโลกยุคไอที ยังไงๆ มันก็ตอ้ งไหลไปแบบนี้ ทีโ่ ลก
ทัง้ ใบจะต้องไร้พรมแดน ท�ำให้โลกอนาคตจะต้องหมดอาณาเขต
เส้นแบ่งประเทศเขตแดนจะลบลางจางหาย วัฒนธรรมประเพณี
ที่หลากหลายจะหลอมรวมกัน เชื้อชาติจะคละเคล้าเผ่าพันธุ์
ศาสนาจะระคนปนเปกัน จนราวกับไร้ศาสนา ผูค้ นทีป่ ระกาศ
ตนเองว่าเป็นผู้ไม่นับถือศาสนาใดเลยจะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่
ท�ำให้โครงสร้างสังคมโลกมีรปู แบบศีลธรรมแปรเปลีย่ นไป
ในห้วงเวลานี้ ย่อมจะมีบางคน บางชุมชน บางประเทศ
บางเชือ้ ชาติ บางศาสนา ทีป่ รับตัวไม่ทนั ก็จะเกิดความกดดัน
ทุกข์เครียด จนตีกลับไปอีกทาง เช่น รังเกียจเทคโนโลยีจนเข้าไส้
มองเพือ่ นมนุษย์ทเี่ ปลีย่ นไปด้วยความเกลียดชัง (กระทัง่ พ่อแม่
ยังฆ่าลูกตัวเองได้ เพียงเพราะเขาไม่เอาตามประเพณี) ถ้าโลก
โชคดี ผูค้ นทีป่ รับตัวไม่ทนั เหล่านีก้ แ็ ค่จะมีทกุ ข์เฉพาะตัวเองไป
ไม่ได้กอ่ ความวุน่ วายให้กบั ใคร แต่หากโลกโชคร้าย เขาอาจจะก่อ
ความวุน่ วายขึน้ มาในโลกโดยประการต่างๆ เช่น การก่อการร้าย
น้อยใหญ่ ทีอ่ าจลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามโลก
จึงเมือ่ เราจะเลือกทางไอทีกจ็ ำ� เป็นจะต้องมีการอบรมผูค้ น
ให้มสี ติปญ
ั ญาคูไ่ ปกับความมีเมตตากรุณาทีเ่ พียงพอ เพราะมิฉะนัน้
โครงสร้างทางสังคมอาจจะพังทลายลง เพราะรับน�้ำหนักไอทีที่
จู่โจมอย่างรุนแรง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ไม่ไหว
พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ "จะเลือกเดินทางไอทีก็ต้องมีปัญญา"
รีบท�ำโครงสร้างทางสังคมให้แข็งแรงพอรับน�ำ้ หนักของมันได้
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โครงสร้างทางสังคมที่ดีก็คล้ายกับโครงสร้างทางฟิสิกส์
ทีพ่ ลังงานต้องกระจายไม่กระจุก ถ้ากระจุกจะระเบิด ทางสังคม
ก็เช่นนั้น ถ้ากระจุก ไม่กระจาย เช่น ข้อมูล อ�ำนาจ โอกาส
หรือทรัพยากร เกิดกระจุกอยู่ในคนกลุ่มน้อย ไม่กระจายไปถึง
คนกลุ่มใหญ่ ไม่เท่าไรก็ต้องเข่นฆ่ากัน มีค�ำปราชญ์ที่น่าคิดว่า
"ถ้าร�ำ่ รวยแล้วไม่รจู้ กั แบ่งปัน นัน่ คือความชัว่ ช้า, ถ้ามีอำ� นาจ
แล้วไม่กระจายโอกาสให้ผคู้ นอย่างเท่าเทียม ก็ไม่ตา่ งจากโจร"
ค�ำพูดเช่นนี้ มีใครเข้าใจบ้าง ? ถ้าเข้าใจ ท�ำไมไม่ช่วยกันแก้ไข
ปล่อยให้เป็นเช่นนีอ้ ยูไ่ ด้ยงั ไง ? "ไม่อายตัวเองหรือ ?"
ถ้ารัฐมีนำ�้ ยา ศาสนามีคา่ แท้ และการศึกษามีปญ
ั ญาจริง
ก็จะต้องแก้ตรงนี้ได้ ท�ำให้โครงสร้างสังคมโลกผ่องถ่ายกระจาย
ข้อมูล อ�ำนาจ โอกาส และทรัพยากร อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
นี่คือหลักการใหญ่ ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องเห็นตรงกันให้ได้ก่อน
อย่างอืน่ เห็นแตกต่างกันได้ แต่เรือ่ งนีต้ อ้ งเห็นตรงกัน เพราะมัน
คือ "ความจริงตามธรรมชาติ" อาจจะเรียกว่า เป็นแก่นศาสนา
(ความไม่เห็นแก่ตวั ) เป็นหัวใจการศึกษา (ความมีสติปญ
ั ญาแท้)
และเป็นสารรัฐ (ความยุติธรรม) ที่เราจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ
ประชากรออนไลน์ (โปรไฟล์สากล) หรือระบบกระจาย
ข้อมูล จึงมีความส�ำคัญมากในโลกยุคต่อไปนี้ อาจจะส�ำคัญกว่า
การกระจายอ�ำนาจทีเ่ รียกร้องกันอยูท่ วั่ โลกด้วยซ�ำ้ ไป เพราะมัน
จะเชือ่ มโยงส่งผลไปถึงทุกเรือ่ ง ทัง้ เรือ่ งโอกาส เรือ่ งทรัพยากร
และเรือ่ งอืน่ ๆ ก็จะพลอยกระจาย ไม่กระจุก ไปพร้อมกัน

แล้วจะท�ำกันอย่างไร ? (ให้ชดั เจน ปลอดภัย เข้าถึงง่าย
ได้ประโยชน์คมุ้ ค่า) ข้อนัน้ อย่ากังวล เบือ้ งต้นตกลงกันให้ได้กอ่ น
อาจจะต้องมีบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญใหม่ แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ต่างๆ ตามทีจ่ ำ� เป็น จากนัน้ "กระทรวงไอซีท"ี มีคนท�ำได้อยูแ่ ล้ว
ทุกวันนีใ้ นระดับองค์กรก็ออนไลน์กนั อยู่ เพิม่ ความปลอดภัยขึน้
อีกนิด เพิม่ โปรแกรมเสริมเข้าไปอีกหน่อย ก็ปล่อยขึน้ มือถือได้
เป็นประชากรออนไลน์ในระดับสมบูรณ์ ทีท่ กุ คนก็เข้าถึง
หลายคนอาจกังวล แต่หนทางอืน่ ก็ไม่มี เมือ่ เราใช้ไอที
อะไรดี มีประโยชน์ เราก็ตอ้ งรีบท�ำ เพราะด้านหนึง่ เราก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า คนชั่วช้าเลวทรามเขาก็น�ำมันไปใช้ในทางท�ำลายโลก
กันอยูอ่ ย่างแพร่หลาย ปราบเท่าไรก็ไม่หมด ทางทีด่ แี ทนทีจ่ ะไป
เสียเวลาวิง่ ไล่ปราบคนชัว่ (ผูม้ หี น้าทีก่ ท็ ำ� ไป) เราควรเอาเวลามา
ท�ำความดีแข่งขันให้ขยันยิง่ กว่าเขา "จะไม่ดกี ว่าหรือ ?"
ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ไอทีกจ็ ะมีคณ
ุ มากกว่าโทษ มีประโยชน์
ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล เช่น ด้านการเมืองก็จะเกิดมีวธิ กี ารเลือกตัง้
แบบใหม่ ผ่านออนไลน์ โดยมือถือ เป็นต้น อันจะเป็นทีเ่ รียกร้อง
ต้องการของประชาชนอยูแ่ ล้ว รวมถึงสิทธิขนั้ สมบูรณ์ของผูค้ น
ทีจ่ ะเลือกเอาใครก็ได้ ไม่ถกู จ�ำกัดด้วยหมายเลข เลยไม่ตอ้ งมี
ผูส้ มัคร ไม่ตอ้ งมีพรรคการเมืองอีก ดังนัน้ ประชากรออนไลน์
กับวิธเี ลือกตัง้ ด้วยสิทธิขนั้ สมบูรณ์ดงั กล่าวนีก้ จ็ ะวนมาบรรจบกัน
ตามเหตุปจั จัยแน่นอน เพียงแต่จะเกิดขึน้ ทีไ่ หนในโลกก่อนเท่านัน้
ถ้าเกิดขึน้ ทีป่ ระเทศไทยก่อน "คนไทยก็จะเป็นผูน้ ำ� โลก"
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ตัวอย่างประชากรออนไลน์ (โปรไฟล์สากล)
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ปุ่มแสดงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อมูล ค. (เจ้าของข้อมูลเปิดเผยเอง)
{Edit} (แก้ไขได้เฉพาะเจ้าของข้อมูล)

ปุ่มดูข้อมูลเชิงลึก

ปุ่มให้คะแนนเลือกตั้ง

ถ้าทำ�กันให้ดี (โปรแกรมเมอร์ทำ�ได้อยู่แล้ว) ประชากรออนไลน์ (โปรไฟล์สากล) นี้
จะเป็นเทคโนโลนีทไี่ ปส่งเสริมการกอบกูฟ้ นื้ ฟูธรรมชาติให้งา่ ยและเร็วขึน้ แก้ปญ
ั หา
อธรรมครอบงำ�ไอที ทำ�ให้ไอทีมธี รรมะถึงระดับโครงสร้างทางสังคมก็ได้ และสุดท้าย
จะตอบสนองรองรับกับการเมืองใหม่ ที่ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ขั้นสมบูรณ์จะเลือก
ใครก็ได้ ทำ�อำ�นาจทีก่ ระจุกให้กระจาย สลายความเหลือ่ มล้ำ� เป็นธรรมเท่าเทียมกัน

ถ้าโลกยังโชคดี

ทางออกนี้ในที่สุดมนุษย์ก็ต้องเลือก

------------------------พอปล่อยให้ความโลภลากจูงไปท�ำลายธรรมชาติจนยับเยิน
จวนเจียนทีโ่ ลกทัง้ ใบจะอยูอ่ าศัยไม่ได้อกี ในทีส่ ดุ มนุษย์กจ็ ะหัน
มาร่วมมือกันกอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง
เพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเลือก
พอปล่อยให้โลกออนไลน์ไซเบอร์เลอะเทอะจนเละเทะ
จวนเจียนที่อารยธรรมซึ่งบรรพบุรุษสั่งสมมานับพันนับหมื่นปี
จะป่นปี้ไปจนไม่เหลือหลอ ในที่สุดมนุษย์ก็จะหันมาร่วมมือกัน
ท�ำสงครามไซเบอร์ให้ธรรมะชนะอธรรมบนเสิร์ชเอ็นจินให้จงได้
เพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเลือก
พอปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของความโลภ (ใครอยาก
เป็นผู้น�ำยกมือขึ้น) เปิดช่องให้คนเห็นแก่ตัวและทุนสามานย์
สบโอกาสเข้ามามีอ�ำนาจ สร้างสังคมแบบ "ทุน" กับ "ทาส"
ที่เหลื่อมล�้ำสุดขีดและขัดแย้งกันแรงลึก จวนเจียนที่สังคมโลก
จะลุกเป็นไฟ ในที่สุดมนุษย์ก็จะหันกลับมาร่วมมือกันก�ำหนด
รูปแบบการเมืองใหม่ ให้เป็นเรื่องของความเสียสละ (ใครเห็น
ใครสมควรเป็นผูน้ ำ� บ้าง) เปิดทางให้คนเก่งคนดีคนทีเ่ สียสละแท้
เข้ามามีอ�ำนาจ เปลี่ยนสังคมแบบทุนกับทาสให้กลับมาเป็นไทย
(เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน) พ้นทั้งจากเผด็จการทั้งจากทุนสามานย์
เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแท้ เริ่มต้นจากเลิกใช้วิธีเลือกตั้งเก่า
แบบมีผสู้ มัคร (ทีท่ ำ� ให้มคี นเสียเงินเสียหน้าแล้วแตกสามัคคีกนั )
อันล้าสมัยนั้นเสีย มาใช้วิธีเลือกตั้งใหม่ แบบไม่ต้องมีผู้สมัคร
โดยราษฎรได้ใช้สิทธิขั้นสมบูรณ์เลือกใครก็ได้ (ซึ่งจะไม่มีใคร
เสียเงินเสียหน้า จึงสามัคคีกัน) อันเป็นวิธีที่ท�ำได้ ง่ายกว่าที่คิด
เพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเลือก.

หากโลกไม่โชคร้าย

สังคมจะคลี่คลายไม่ท�ำลายกันและกัน

------------------------อีกไม่ชา้ "เสาไฟฟ้าจะบอกลาโลก" คิดดูวา่ ถ้าแต่ละบ้าน
ผลิตพลังงานใช้เองได้ ทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดด้วย โทรศัพท์
แบบมีสายก็หมดความจ�ำเป็น เพราะแบบไร้สายมีโครงข่ายทั่วถึง
สายระโยงระยางทีข่ วางตารกหน้าบ้านก็จะค่อยๆ อันตรธานหายไป
ทีจ่ ริงทุกวันนี้ ก็ทำ� ได้แล้ว เพียงแค่รอเวลาให้ "โรงงานไฟฟ้า" ได้
คุม้ ทุนเสียก่อน (คิดแล้วเศร้า คุณเจริญ วัดอักษร ไม่นา่ ถูกฆ่าตาย
เพียงเพราะเขาต่อต้านโรงงานไฟฟ้าทีก่ จ็ วนเวลาจะเลิกเลย)
อีกไม่ชา้ "ปิโตรเลีย่ มก็จะลาจากโลกด้วย" คิดดูวา่ ถ้ารถรา
อุตสาหกรรมมีพลังงานอืน่ ทีด่ สี ะอาดและประหยัดกว่า ซึง่ ว่ากันว่า
นักวิทยาศาสตร์สามารถท�ำได้แล้ว รอแค่หว้ งเวลาการเปลีย่ นผ่าน
เท่านัน้ เอง ดังนัน้ ธุรกิจค้าน�ำ้ มันจะต้องไปถึงทางตันแน่ๆ และจะส่ง
ผลให้ "แขกค้าน�ำ้ มัน" ซึง่ เป็นคนรวยจะรุกรานเจ้าถิน่ เจ้าของทีด่ นิ
เกษตรในประเทศทีย่ ากจน เพือ่ ให้ตนอยูร่ อดในโลกหลังยุคน�ำ้ มัน
นับเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญอันสังคมมนุษย์จะต้องเตรียมรับมือ ท�ำยังไง
ไม่ให้เกิดสงคราม ก้าวข้ามสังคมเขตแดนไปสูโ่ ลกอนาคตทีจ่ ะหมด
อาณาเขตได้เรียบร้อย แบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัยซึง่ กันและกัน
อีกไม่ชา้ "มิตรใหม่กจ็ ะมา ศาสนาก็อาจจะลาไป" คิดดูวา่
ถ้าโลกนี้ ไม่ได้มแี ค่มนุษย์ดงั้ เดิมอีกแล้ว แต่มนุษย์พนั ธุวศิ วกรรม
(คนโคลน) และมนุษย์วศิ วกรรมคอมพิเตอร์ (คนคอม) ก็จะมาอยู่
ร่วมโลกกับเราด้วย สังคมโลกจะต้องเตรียมอะไรเอาไว้รองรับบ้าง
เพือ่ บริหารความแตกต่างไม่ให้กลายเป็นความแตกแยก มาเริม่ กัน
ทีเ่ รือ่ งศาสนา (อันแตกต่างกันมา) จะดีไหม ? แทนทีม่ วั ขัดแย้งกัน
ควรจะหันดูวา่ "สังคมโลกทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่จะอยูอ่ ย่างไร้ศาสนานัน้
แต่ละศาสนาจะร่วมกันจรรโลงโลกได้อย่างไร ?" ก็นา่ จะดี.

ค�ำตอบของชีวิต

เมื่อผมแก่ตัวลง ผมรู้วิธีที่จะท�ำให้ผู้คนพ้นทุกข์ แต่ผม
ก็ไม่อาจจะเอือ้ มมือเข้าไปหยิบเอาความทุกข์ออกจากใจให้ใครได้
ผมรูว้ ธิ ที จี่ ะท�ำให้ผคู้ นพบสุข แต่ผมก็ไม่อาจจะยืน่ ความสุขเข้าไป
วางไว้บนหัวใจของใครเลย ผมรูว้ ธิ ที จี่ ะท�ำให้ชมุ ชน ประเทศชาติ
หรือแม้แต่สงั คมโลก หลุดพ้นจากวิกฤติ ก้าวไปสูโ่ อกาส แต่ผม
ก็ไร้อ�ำนาจวาสนาที่จะน�ำพาชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกไป
สูท่ ศิ ทางทีถ่ กู ต้อง (อย่าว่าแต่นำ� พา แค่เรียกให้ผคู้ นหันมาสนใจ
ผมก็ยังท�ำไม่ได้) สุดท้ายผมก็ได้แต่ดู และอยู่ไปเฉยๆ
ในทางศาสนาทีผ่ มอุทศิ ชีวติ รับใช้มา ท่านพุทธทาสภิกขุ
เคยกล่าวว่า "ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศ" ผมก็เฝ้า
เอามาคิดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า "วิธีที่จะท�ำให้ศีลธรรมกลับมา
อยูก่ บั โลกาต่อไป มีทางไหนท�ำได้บา้ ง" ถึงวันนี้ ผมก็รวู้ ธิ ที จี่ ะท�ำ
ให้ศลี ธรรมกลับมาอยูค่ โู่ ลกานีด้ ว้ ย แต่ผมก็ไร้บารมีทจี่ ะท�ำให้วธิ ี
ดังกล่าวนัน้ เป็นจริงได้ เพราะทางเศรษฐกิจ "ผมมีฐานะยากจน"
ทางการศึกษา "วุฒิผมก็คร�ำ่ ครึ" (แม้โบราณเป็นปริญญาเอก
คูช่ าติไทย แต่ในปัจจุบนั เขาก็เมินกันหมดสิน้ ) ยิง่ ในทางการเมือง
"ผมก็ชนคนรากหญ้า" ทีพ่ อจะมีคา่ ก็แค่เวลาไปเลือกตัง้
เมือ่ เป็นเพียงผูร้ ู้ แต่ทำ� อะไรไม่ได้ ผมจึงตัดสินใจหาเอา
สุขใส่ตวั โดยการท่องเทีย่ วไปทัว่ เท่าทีต่ วั จะไปได้ "เป็นค�ำตอบ
สุดท้าย" ให้กบั ชีวติ ตน ส่วนหนังสือเล่มนี้ (หรือเล่มไหนก็ตาม)
ก็มไิ ด้หวังผล แค่จำ� หน่ายจ่ายแจกด้วยจิตเป็นกุศลเท่าทีต่ นจะท�ำได้
ซึง่ บางทีแม้มไิ ด้หวังผล ถ้าโลกยังโชคดี หรือหากโลกไม่โชคร้าย
ผูอ้ า่ นนัน่ เอง ทีร่ ำ่� รวย ทีร่ ดู้ ี หรือทีม่ โี อกาสทางสังคมยิง่ กว่าผม
อาจเป็นผูผ้ ลักดันให้มนั เป็นจริงขึน้ มาสักวันหนึง่ ก็เป็นได้.

ค�ำฝากฝัง

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ของอาจารย์หมอ (ประเวศ วะสี)
กับสามข้อเสนอของนายตะวัน*
อันที่จริงก็เป็นสิ่งเดียวกัน
เพราะ "การสร้างความรู้"
ถ้าไม่สอดคล้องรองรับ
กับธรรมชาติ ก็จะพินาศอยู่ดี
"พลังสังคม" ถ้าโสมมอัปรีย์
ไปกับเทคไอที ทีต่ วั เองใช้มนั ผิด
ก็มีแต่จะก่อวิกฤติ
ปิดโอกาสที่จะกอบกู้ฟื้นฟูโลก
และสุดท้าย "กลไกรัฐ"
ถ้าวิธีเลือกตั้ง (หาผู้น�ำ) ยังผิด
เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกพลาด
เราจะยังหวังอะไรได้
ต่อเมื่อกลับไปกลัดกระดุม
เม็ดแรกใหม่ ให้ถูกที่ถูกทาง
นั่นแหละ ทุกอย่างที่คาดหวัง
รวมทั้งการเขยื้อนภูเขา
แบบที่อาจารย์หมอชี้แนะไว้
ก็จึงจะเป็นจริงขึ้นมาได้
นี่คือค�ำฝากฝังของนายตะวัน
ที่หวังว่าบัณฑิตจะไม่ปิดหูปิดตา
คารมคมคาย ของ นายตะวัน
* อ่าน ๓ ข้อเสนอ ของนายตะวัน
ได้ในหนังสือนี้ หน้าที่ ๒๑-๒๓

ค�ำสั่งเสีย

ยามฉันตาย กายกลับ ลาลับโลก
อย่าเศร้าโศก เสียใจ อาลัยหา
นั่นแค่เพียง "รูป" หาย จากสายตา
ส่วนคุณค่า "นาม" คง ยืนยงยาว
คิดถึงฉัน หันหา อัตตาตัว
เห็นดีชั่ว ชอบชัง ยังหนุ่มสาว
เป็นมายา เย้ายั่ว เพียงชั่วคราว
เก็บเรื่องราว ศึกษา คุณค่าคน
ก่อนจะตาย ตามฉัน หันแลโลก
ยุควิโยค ย่อยยับ แสนสับสน
ลูกหลานเรา เหลียวหลัง ยังร้อนรน
จะทานทน อยู่ไป อย่างไรกัน
จงร่วมใจ กอบกู้ ฟื้นฟูป่า
เพื่อโลกา ร่มเย็น เป็นสวรรค์
เทคไอที โถมมา อย่าหลงมัน
รู้เท่าทัน ฉวยใช้ ให้เป็นทุน
ถึงยามตาย ตามฉัน อย่าหวัน่ ไหว
ปล่อย "กาย" ไป ตามกรรม ทีน่ ำ� หนุน
วาง "จิต" ว่าง ห่างบาป หาบเอาบุญ
ฉันกับคุณ ก็จะไป เจอปลายทาง ฯ
แต่งเมื่อวันวางวัยอายุ ๕๑ ปี

บัดนี้ ทุกสิง่ ทีผ่ มท�ำ ทุกค�ำทีผ่ มพูด ทีแ่ ท้ มันก็แค่ "เตรียมตัวตาย" เพือ่ ตัวเอง
จะได้หลับตาลงอย่างสบาย ลูกหลานเหลนโหลนก็จะได้มนี ยิ าย ไว้เล่าขานเป็น "ต�ำนาน
ปูต่ ะวัน" นอกเหนือไปกว่านัน้ หาได้มอี ะไรไม่ ! หรือแม้จะมีอยู่ ก็หาใช่ธรุ ะของผมเลย.

