
ค�ำปรำรภ
 ตอนเป็นเด็กผมสะดุดใจในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีช่ือว่า 
"เกดิมำท�ำไม ?" (และเล่มอ่ืนๆ เช่น "ตวัก-ูของก,ู คูมื่อมนุษย์,  
แก่นพุทธศำสน์, ภำษำคน-ภำษำธรรม) ของ พุทธทำสภิกข ุ 
พออ่านจบ ผมได้พบว่า "คนเรำทุกคนเกิดมำก็เพ่ือพ้นทุกข ์
พบสุข และมีค่ำ ไม่ใช่เกิดมำเพื่อเป็นทุกข์ สิ้นสุข และไร้ค่ำ" 
จากวันนั้นจนวันนี้ ๔๐ ปีแล้ว ที่ผมใช้ชีวิตตามแนวทางแห่งธรรม 
เริม่วัยรุน่ อาย ุ๑๔ ปีบวชเป็นเณรตามใจพ่อแม่ แต่ตัวเองกส็นกุ, 
๑๘ ปีเป็นครูสอนธรรมะบาลี, ๑๙ ปีเป็นครูใหญ่, ๓๑ ปีก่อตั้ง
โรงเรียนไตรสิกขา, ๓๕ ปีจึงลาสึก แล้วเลือกอาชีพท�าหนังสือ  
จัดตั้งบริษัทสื่อตะวัน ท�าธุรกิจก่อปัญญา จนบัดนี้ ย่างเข้าวัยชรา 
รีบออกมาเดินทาง ก่อนจะไปไม่ไหว ก็ด้วยหัวใจดวงเดิม
 รวมถึงหนงัสอืเล่มนีท้ีผ่มน�ามาจ�าหน่ายจ่ายแจกกเ็ช่นกนั 
เริ่มจากส่งทางไปรษณีย์ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง ให้องคมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา มาก่อนแล้ว จึงน�ามามอบให้ด้วยตนเอง 
แก่ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน และผู้น�าศาสนา ในทุกต�าบล ซึ่งมีแต่คน 
ถามว่า จะท�าไปท�าไม ? ท�าแล้วได้อะไร ? ผมก็จะตอบว่า ได้บญุ 
ได้กศุล ได้ท�ำให้ตนเองพ้นทุกข์ พบสุข และมีค่ำ ส่วนว่าจะไปมี 
ค่าแก่ใคร หรือแก่สังคมแค่ไหน ? ก็คงขึ้นกับคนนั้น หรือสังคม 
นั้นๆ นั่นเองว่า จะมองเห็นค่าหรือไม่ ? ซึ่งหาใช่ธุระของผมอีก 
อปุมำดัง่กบัดวงตะวนัท่ีส่องแสง ส่องเสร็จกเ็ป็นอนัหมดธุระไป 
ส่วนแสงจะส่องไปถงึใคร นัน่ไม่ใช่ธุระของดวงตะวนัเลย

นำยตะวัน (อ�ำนวย นำคกนิษฐ ป.ธ.๙)



๓ วิกฤติ
สรรพชีวิตกับสรรพสิ่งที่แปรปรวน

 วิกฤติ หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายรุนแรง ในโลกยุคเรานี้ 
มีอยู่ ๓ เรื่อง คือ ๑.วิกฤติจิตมนุษย์ ๒.วิกฤติสิ่งแวดล้อม  
๓.วิกฤติทรัพยำกร ซึ่งถ้าสังคมมนุษย์แก้ไขไม่ตก มันจะส่งผล 
บานปลายให้วิกฤติน้อยใหญ่อื่นๆ อีกมากมายเกิดลุกลามตามมา 
เป็นปัญหาใหญ่หลวงพ่วงไปทัง้โลก เพราะมนัเป็น "วกิฤตติวัแม่" 
ที่แพร่พันธุ์ให้วิกฤติอื่นๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นได้ช่องเกิดขึ้นตาม 

๑. วิกฤติจิตมนุษย์ 
 จิตหรอืผูคิ้ด คือพระเจ้าผูก้�าหนดชีวิตของมนษุย์ท่ีแท้จรงิ 
จิตของใครคิดแต่ดีก็ท�าให้เขาเป็นคนดี จิตของใครคิดแต่ชั่วก็ท�า 
ให้เขาเป็นคนช่ัว สงัคมกเ็ช่นกนั เป็นสงัคมดีกเ็พราะคนส่วนใหญ่ 
คิดดี เป็นสังคมชั่วก็เพราะคนส่วนใหญ่คิดชั่ว 
 ดีคือไม่เห็นแก่ตัว มีสุขอยู่ได้ภายในใจตนเอง ท�าให้รู้จัก
รกักนัและเสยีสละแบ่งปันเป็น,  ช่ัวคอืเห็นแก่ตัว หาสขุจากเสพ 
คือเที่ยวเก็บเอามาจากสิ่งภายนอก ท�าให้มีจิตคิดแต่หวาดระแวง
แย่งชิงและเกลียดชังกัน เกิดเป็นสงครามน้อยใหญ่
 ทุกวันนี้มนุษย์และสังคมมนุษย์เป็นอย่างไร ? เราทุกคน 
ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจ เราก�าลังเผชิญ "วิกฤตจิตมนุษย์" ขั้นรุนแรง 
ท่ีสดุนบัแต่บรรพกาลมา จนชวนให้หวาดเสยีวว่า มวลมนษุยชำต ิ
อำจจะป้ีป่นไป เพราะวิกฤตในจติใจของตนเองนีก่ระมงั ?



๒. วิกฤติสิ่งแวดล้อม 
 ถ้าละความเช่ือทางศาสนา ใครกนัแน่เป็นผูส้ร้างเรามา ? 
ค�าตอบคอื "สิง่แวดล้อม" อนัได้แก่ดนิน�้าลมไฟ (สสารพลังงาน 
ดวงดาวจักรวาลและเอกภพ) มองในมุมอ�านาจ มันคือผู้ยิ่งใหญ่ 
ยิ่งกว่าใครทั้งหมด มองในมุมสมบัติ (ทรัพยากร) มันคือสิ่งล�้าค่า 
ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้น มันอยู่เราอยู่ มันยับเรายับ สั้นๆ ง่ายๆ
 พทุธศาสนา สอนเรือ่งอนิจจงั ทกุขงั อนตัตำ คือธรรมดา 
ของสรรพสิ่ง เกิดขึ้นแปรปรวนตั้งอยู่และดับไป ภายใต้เงื่อนไข 
และอายุของมัน สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน เพียงแต่อายุของมัน 
เป็นล้านๆๆปี ยาวนานกว่าอายุของเราเป็นล้านๆ เท่า ต่อให้เรา 
สญูพนัธุไ์ป มนักจ็ะยงัมอียู ่แต่เราจะมอียูไ่ด้ ต้องอาศัยมนัเท่านัน้ 
ดังนัน้ ค�าว่า "วกิฤติส่ิงแวดล้อม" ท่ีแท้คือ "วกิฤตขิองเรำเอง" 
ทีอ่ยู่ๆ  สิง่แวดล้อมนัน้มนัเกดิไม่เป็นมติรกบัเรา ซ่ึงกอี็กนัน่แหละ 
พอดูให้ดีๆ ก็เรานี่แหละ เสือกท�าตัวไม่เป็นมิตรกับมันก่อน
 เช่น เราไปท�าลายป่าไม้ ท�าให้ต้นน�้าล�าธารเหือดแห้งไป 
ไม่มไีหลตลอดปี เราทิง้ขยะไม่เป็นที ่ท�าให้แหล่งน�า้ทีม่เีพยีงน้อย 
กพ็ลอยเน่าเสยีไป เราจดุไฟเผาโลกโดยประการต่างๆ ท�าให้มลพษิ 
แพร่กระจายปะปนในอากาศที่ตนเองจ�าจะต้องพึ่งหายใจ
 ดังนั้น ทีแ่ท้ธรรมชำติสิง่แวดล้อมมันกไ็ม่ได้พินำศอะไร 
แค่เปลีย่นแปลงไปตำมเหตปัุจจยัเท่ำนัน้ มนษุย์เรำเองต่ำงหำก 
ทีจ่ะเป็นฝ่ำยพังพินำศ เพรำะไม่อำจจะมีชีวติอยู่ต่อไปได้ ภำยใต้ 
ธรรมชำติสิง่แวดล้อม (นเิวศ) ทีต่นเองบ่อนท�ำลำยมันจนย่อยยับ 
น่ำสงสำรกแ็ต่ลูกหลำนทีเ่กดิมำในภำยหลัง จะต้องมำรบัผลกรรม 
ทีพ่่อแม่ปูย่่ำตำยำยผูเ้ห็นแก่ตัวท�ำไว้อย่ำงไม่มีทำงเลือก.
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๓. วิกฤติทรัพยำกร 
 พอเกดิวกิฤติจิตมนษุย์อุปสงค์จึงล้น ผูค้นทัง้อดทัง้อยาก
ท�าให้สังคมต้องเร่งอุปทานการผลิตเพื่อจะไล่ให้ทัน เช่น เร่งเจาะ
สบูน�า้มนัอันเป็นน�า้รองแผ่นดินขึน้มาใช้เป็นเช้ือเพลงิ ระเบดิภูเขา 
เพือ่เอาหนิมาท�าซีเมนต์ บกุรกุท�าลายป่าไม้ เพือ่เอามาป้อนโรงงาน 
เป็นต้น จนขนาดนัน้มนักย็งัไม่เพยีงพอ เพราะลมืคิดว่า ทรพัยำกร 
เหล่ำนี ้มีอยู่มำกพอจะใช้เลีย้งดปูระชำกรทกุคนบนโลก ให้อิม่หน�ำ
ส�ำรำญไปอกีนำนนบัแสนล้ำนปี แต่มันกยั็งไม่พอต่อควำมต้องกำร 
ทะยำนอยำกอนัไม่มีทีส้ิ่นสุดของคนโลภแม้คนเดยีว ทนีีเ้มือ่ทกุคน 
บนโลกเป็นคนโลภเหมอืนกนัหมด มนักย็ุง่ละส ิทรพัยากรทีเ่รามี 
ทัง้ทีม่ากมายมหาศาลมนักไ็ม่พอ เพราะแต่ละคนกอ็ยากเอาทัง้หมด 
เรือ่งสลดกไ็ปเกดิกบัสิง่แวดล้อมดังกล่าว เรือ่งน่าเศร้ากคื็อตัวเรา 
แต่ละคนนัน่เอง ทีก่ไ็ม่มใีครหาความสขุทีแ่ท้จรงิได้แม้สกัคนเดียว 
และเรือ่งน่าอนาถคือทายาทลกูหลานทีต้่องเกดิมาอาศัยบนโลกใบนี ้
ทีปู่ย่่าตายายและพ่อแม่ของตนล้างผลาญมนัจนยบัเยนิ เกนิกว่าเขา
จะพากนัอยูอ่าศัยต่อไปได้อีก ตอนนีย้งัพอมเีวลา ถ้ามนษุย์หนัมา 
ใช้สติและปัญญา ยอมรับควำมจริง แล้วรบีแก้ไขกนัในทนัที
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รัฐบาลส�าคัญที่สุด ถ้าโง่ก็จะก่อวิกฤติกลางโอกาส ถ้าฉลาดก็จะฉวยโอกาสกลางวิกฤติ 
เช่น ประชาชนบกุรกุปา่หายงัชีพ ถา้โง่กม็องเหน็เปน็ผูร้า้ย ต้องคอยไลจ่บัไลฆ่า่อยูร่่�าไป 
เปน็วกิฤติกลางโอกาส แตพ่อฉลำดกฉ็วยเอำโอกำสกลำงวกิฤตินัน่เอง รฐัต้องการปา่ 
ประชาชนต้องการที่ท�ากิน มาสิเราช่วยกัน ให้สิทธิ (โฉนด) เขาไปเลย แต่มอบหน้าที่ 
(เง่ือนไข) เขาไปด้วย อาทิภูเขาควรเป็นป่าต้นน้�า ท่ีดินท่ีได้ไป ต้องปลูกต้นไม้ ๘๐ % นะ  
มะม่วง ขนุน ทุเรียน ล�าไย ฯลฯ ไม่ว่ากัน แต่ต้องเป็นไม้ยืนต้น ที่มีรากลึกซับน้�าไว้ได้ 
ไม่กระทบกับต้นน้�าล�าธาร เป็นต้น ที่อื่นๆ ก็เชน่กัน แคล่ดหลั่นลงไป กระทั่งในพื้นราบ 
ก็ควรระบุให้ผู้ครอบครองต้องปลูกต้นไม้ ๒๐ % เป็นอย่างน้อย ก็จะได้ป่ำคืนมำแล้ว



๙ โอกำส
 มนุษยชำติจะเอำอย่ำงไร ?

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

๑. จัดระบบชีวิตชนิดใหม่
 เพราะระบบชีวิตชนิดเก่ำ เช่น แบบมีครอบครัวผัวเมีย 
ท่ีครอบครองกนัและกนั อาจจะเดินเข้าไปถงึทางตัน เพราะทัง้หญิง 
ทัง้ชายต่างเรยีกร้องความเสร ีนอกจากนี ้ในไม่นานเราคงจะไม่ใช่ 
มนุษย์กลุ่มเดียวบนโลกอีกต่อไป แต่จะมีมนุษย์พันธุวิศวกรรม 
(คนClone) ขึน้มาอาศัยโลกใบเดียวกนั นอกจากนัน้กจ็ะมหุ่ีนยนต์ 
(คนCom) มาร่วมอยู่อาศัยบนโลกใบนี้กับเรา อีกกลุ่มหนึ่งด้วย 
ท�าให้รูปแบบชีวิตชนิดเก่า "เอำไม่อยู่" ลองคิดดูกันดีๆ
 บางทรีะบบชีวติชนดิใหม่ ทีไ่ม่ครอบครองกนั อาจจะเป็น
ค�าตอบสดุท้ายขึน้มาแทน เป็นเรือ่งทีท้่าทายสติปัญญาของมนษุย์ 
ในทกุๆ ด้าน เช่น ด้ำนศำสนำ อำรยธรรม และกฎหมำย เป็นต้น 
ว่าจะต้องปรับตัวกันอย่างไร ซึ่งถ้าปรับตัวได้ ชีวิตและสังคมเรา 
ก็คงไม่เลวร้าย คืออาจกลายเป็นโอกาสในอีกทางหนึ่งก็ได้ 



๒. รื้อกำรศึกษำครั้งใหญ่กันทั้งโลก
 แค่จะหาเลีย้งตัวเองให้รอด บวกวิกฤตการณ์โลกทีร่มุเร้า 
รวมเข้ากบัรปูแบบชีวิตและสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างมากมาย 
กเ็หน็ได้ว่า "กำรศกึษำแบบเก่ำเอำไม่อยู่มำนำนแล้ว" นบัวันผูค้น 
บนโลกจะดูหมิ่นสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
มากขึ้นๆ เห็นวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญา ดอกเตอร์ กลายเป็น 
แค่ "ขี้เท่อทำงอัตตำ" เพราะหาสติปัญญาแท้จริงไม่ค่อยจะเจอ 
เช่น เป็นดอกเตอร์ก็ยังฆ่ำคนตำยก็ยังฆ่ำตัวตำย เป็นต้น 
 ยิ่งมีคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัย แต่กลับคิดหรือผลิตอะไร 
ได้เก่งกว่าดีกว่า เช่น โปรแกรมเมอร์ระดบัโลก ศลิปินระดบัโลก 
หรือลูกคนจนทีส่ร้ำงตนจนเป็นเศรษฐี ส่วนมำกกไ็ม่จบปริญญำ 
สะท้อนว่า "กำรศกึษำนอกมหำวทิยำลยัก้ำวไปไกลย่ิงกว่ำ"
 ยงัไม่นบัค�าปรามาสของปรชัญาเมธ ี เช่น พุทธทำสภกิขุ
ท่ีว่า "เป็นกำรศกึษำหมำหำงด้วน" เพราะยิง่รูม้ากกย็ิง่ไร้ศีลธรรม 
ต่างจากสมยัก่อนทีรู่น้้อยแต่มศีีลธรรมมาก ทัง้ทีพ่่อแม่ปูย่่าตายาย 
ต้องเป็นครฝึูกสอนลกูหลานเอง โดยมพีระสงฆ์ช่วยสัง่สอนอีกทาง 
แต่กท็�าให้ผูค้นพึง่ตนเองได้ ทัง้ยงัช่วยเหลอืสงัคมเป็น ขณะทีบ่ดันี ้
ถงึจบปรญิญากพ็ึง่พาตัวเองไม่ได้ แม้จบดอกเตอร์กไ็ม่เจอทางออก 
ยิง่รูม้ากยิง่หลงมาก เพราะบวกความหลงความรูข้องตัวเองเข้าไปด้วย 
และทีแ่ย่ทีส่ดุคือยิง่เหน็แก่ตัวอย่างน่ากลวัน่ารงัเกยีจกนัไปเสยีหมด 
จึงควรจะต้อง "ร้ือแก้กำรศกึษำคร้ังใหญ่กนัทัง้โลก" ส่วนจะท�ากนั 
แบบไหน ? ก็ยงัจะต้องอาศัยขีเ้ท่อของดอกเตอร์ศาสตราจารย์กนั 
อยูน่ัน่เอง (ถึงยังมขีีเ้ท่อกด็อกเตอร์อยูดี่) เพรำะมิฉะน้ันสังคมน้ี 
กช่็ำงมืดมนนกั คงจักต้องพากนัฉบิหายวายวอดเป็นแน่แท้ !
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๓. โยกเขยื้อนศำสนำให้ท้ำพิสูจน์ได้
 ความเช่ือทางศาสนามกัหยัง่รากลกึ จนหลายคนนกึไปว่า 
ไม่มีใครจะไปคัดง้างได้ แต่ในโลกปัจจุบันนับวันศาสนาทุกศาสนา 
ก�าลังจะเสื่อมถอยลง (ดูหน้า ๑๕ "เรื่องที่น่าจับตา") ที่ถ้าหาก 
ผู้นับถือศาสนา โดยเฉพาะผู้น�าศาสนา ไม่รีบปรับท่าทีให้เท่าทัน 
บางทีในไม่ช้าไม่นาน ศาสนาอาจกลายเป็นแค่ต�านานให้ลูกหลาน 
เล่าขานว่า แต่ก่อนเก่าโลกของเราเคยมีศาสนา ก็เป็นได้
 สาเหตุที่ท�าให้ศาสนาเสื่อมลงมี ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ คือ 
 ๑. เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สามาถหักล้าง 
ค�าสอนทางศาสนาได้มากขึ้น เช่น เรื่องพระเจ้าและจักรวาล
 ๒. เพราะผู้น�าศาสนาไม่ละกิเลสตัณหา สอนผู้อื่นอย่าง 
แต่ตัวเองกลับประพฤติอีกอย่าง ท�าให้ผู้คนรู้สึกเสื่อมศรัทธา
 อย่างไรก็ดี บางทีสถานการณ์เช่นนี้ อาจจะเป็นโอกาสให้ 
ศาสนาหนัมา "พิสูจน์ค�ำสอน" ของพระศาสดาว่า อะไรทีจ่ริงแท้
เช่น ไตรลักษณ์, อริยสัจ ๔, ปฏจิสมุปบำท, อทัิปปัจจยตำ เป็นต้น 
อะไรทีอ่ำจไม่จริง (อย่างน้อยๆ กต็ามความรูใ้หม่ในทางวิทยาศาสตร์) 
เช่น พระเจ้ำ ภติูผ ีโลกแบนและเป็นศนูย์กลำงจกัรวำล เป็นต้น 
แล้วจงึเลอืกมาสอนเท่าท่ีจะเกดิประโยชน์แก่สงัคมโลกยคุนี้
 
๔. สร้ำงสื่อศิลปะให้เร้ำจิตดีงำมจริง
 ศิลปินผู้สร้างสื่อศิลปะ ธรรมดาทั่วไปก็จะมุ่งตอบสนอง 
ความต้องการทางอารมณ์ของศิลปินหรอืผูเ้สพ มกัจะก้าวมาไมถ่งึ
ธรรมะ หรือสิ่งที่ดีงามจริง โดยอ้างว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายศาสนา 
ไม่ใช่ธุระของศิลปิน ศิลปะส่วนใหญ่ก็จึงยังรับใช้แต่กิเลส
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 แต่พอโลกเร่าร้อน ผู้คนร�่าหาศลีธรรมและความสงบเย็น 
เป็นโอกาสให้เกดิศิลปินสร้างสรรค์หนักลบัมารบัใช้ธรรมะมากขึน้ 
และมีชื่อเสียงระดบัโลก ท�าให้ขายผลงานได้ กลายเป็นเศรษฐีไป 
ก็มาก ศิลปินรุ่นหลังก็เลยอยากท�าตาม นับได้ว่าเป็นแสงสว่าง
ท่ามกลางความมืด หรือถึงจะเป็นเพียงแสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์ 
ก็เถอะ แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งทีเดียว
 เป็นโอกาสทีศิ่ลปินรุน่ใหม่จะหนัมาจับงานศิลปะรบัใช้ธรรมะ 
กนัแพร่หลาย ท�าให้ธรรมะไม่คร�า่ครอีึกต่อไป แต่จะน่าต่ืนตาต่ืนใจ
กลายเป็นเรือ่งเร้าจิตดีงามจรงิยิง่ขึน้ๆ และโดยส่วนตัว ผมเช่ือว่า 
ศิลปินบวกกบัสือ่คือผูจ้ะน�าชนให้ร่วมสร้างโลกใหม่ได้จรงิๆ
 ศิลปินคือผูม้ศิีลปะ แล้วสือ่ล่ะเป็นใคร ? ต้ังแต่นีต่้อไป 
หาใช่ใครทีไ่หน ? ทกุคนแหละเป็นสือ่ กแ็ค่ใช้มอืถอืไอทเีท่านัน้ 
คนธรรมดาสามญักไ็ด้กลายเป็นสือ่มวลชนกนัไปโดยปรยิาย

๕. ฟื้นฟูธรรมชำติให้สะอำดยั่งยืน
 หากธรรมชาติยงัอุดมสมบรูณ์ มนษุยชาติกม็กัจะประมาท
ลืมตัว แต่พอวิกฤติอย่างในปัจจุบัน ผู้คนจ�านวนมากก็เริ่มหันมา 
เหน็ความเป็นจรงิว่า ธรรมชาติอยูม่าได้โดยไม่มมีนษุย์นบัล้านๆ ปี 
ส่วนมนุษย์เพิ่งจะเกิดมีมาโดยอาศัยธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี่เอง 
และยังจะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติตลอดไป ยังไม่ต้องอะไรมาก 
หากแค่ธรรมชาติวปิรติผดิไปจากเดิม มนษุยชาติกอ็าจจะสญูพนัธุ์ 
ล่วงหน้ามันแน่ๆ พอเห็นความจริงแท้อย่างนี้ ก็จะเป็นโอกาสให้ 
การกอบกู้ฟ้ืนฟธูรรมชาติได้กลายเป็นเรือ่งทีท่กุคนต่างหนัมาสนใจ 
ให้ความส�าคัญ แล้วร่วมมือกันฟื้นฟูธรรมชาติให้สะอาดยั่งยืนได้ 
ท�าให้เรื่องยากกลายเป็นง่าย เพราะมีวิกฤติกระตุ้นนั่นเอง
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๖. น้อมจิตและปัญญำกลับหำธรรมชำติ
 มนษุย์ทัว่ไปท�ำตวัเหมือนคนทีว่ิง่ไล่ตำมควำมสขุทีต่นเอง 
เป็นคนขว้ำงมันไปไว้ข้ำงหน้ำ แม้ไล่ตำมทันเกบ็มันมำได้ ประเดีย๋ว
กข็ว้ำงมันไปอกี แล้วจงึวิง่ไล่ตำมไปเกบ็มำใหม่ เป็นเช่นน้ีอยู่ร�ำ่ไป 
เพรำะอ�ำนำจอวชิชำ ซึ่งนี่คือต้นตอของทุกๆ ปัญหาในสังคมโลก 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่มาถูกท�าลายจนป่นปี้ไป 
ก็เพราะความหลงผิดเช่นนี้เป็นส�าคัญ ถึงกระนั้นในบัดนี้ก็มีผู้คน
จ�านวนมากเริ่มรู้สึกตัวบ้างแล้วว่า "นี่ไม่ใช่หนทำงเลย"
 ตัวอย่าง เช่น โจน จันได, มำติน วินเลอร์ ที่ต่างก็หัน
มาใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ น้อมจติและปัญญำกลบัหำธรรมชำติ
จนสำมำรถเอำชนะทกุข์และสร้ำงสขุขึน้ได้ภำยในจติใจของตนเอง 
เป็นแบบอย่างให้เพื่อนร่วมโลกหันมาเอาตามกันมากขึ้นๆ 
 แม้ในระดับประเทศชาติและสงัคมโลกกเ็ช่ือว่าสกัวันหนึง่ 
เม่ือวตัถนุยิมภำยใต้ทนุสำมำนย์ไปกนัไม่รอดแล้ว กค็งจะหันมำ 
น้อมจติและปัญญำกลับเข้ำหำธรรมชำติอกีจนได้ เพรำะมนุษย์ 
ย่อมจะต้องแสวงหำเอำส่ิงทีด่ท่ีีสุดให้กบัตนเองเสมอไป ส่วนว่า 
จะช้าหรือเร็วแค่ไหน ? ขึ้นอยู่กับสังคมมนุษย์เองว่า จะเอาชนะ 
กิเลสตัณหาแล้วก้าวขึ้นสู่ทางแห่งปัญญาได้จริงๆ เมื่อใด
 
๗. แบ่งปันทรัพยำกรอย่ำงเที่ยงธรรม
 โดยธรรมชาติแท้ไม่อนุญาตให้ใคร หรือแม้แต่สิ่งใดมั่งมี 
กว่าผู้อื่นหรือสิ่งอื่น เช่น ปลวกมดช่วยกันหาอาหารมาสะสมไว้
ก็เพื่อแบ่งกันกิน ไม่มีตัวไหนที่กักตุนเอาไว้เพื่อตัวเองเลย
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 สรรพสิง่ในสากลจักรวาลกไ็ม่อนญุาตให้สิง่หนึง่สิง่ใดมมีวล 
หรอืพลงังานเกนิสิง่อ่ืนโดยท่ีไม่ถกูถ่ายเทออก เพราะมฉิะนัน้แล้ว 
จะเกิดการระเบิดหรือพังพินาศไปโดยประการต่างๆ
 แต่ก่อนมาสงัคมมนษุย์ลมืใส่ใจในความจรงิตามธรรมชาติ 
แบบนี้ ก็จึงท�าให้ช่องว่างระหว่างเศรษฐี (นายทุน) กับคนยากจน 
(แรงงาน) ถ่างกว้าง เป็นสังคมที่เหลื่อมล�้า ซึ่งไร้ความยุติธรรม 
สิ้นดี เพราะเข้าท�านองที่ว่า "มือใครยำวสำวได้สำวเอำ" ซึ่งเป็น
ธรรมดา ที่มือเศรษฐีก็ต้องยาวกว่ามือคนยากจน ก็เลยยิ่งท�าให้
เศรษฐีก็รวยเอาๆ ราวกับจะเป็นเจ้าของโลก สวนทางคนยากจน 
ที่ก็ยิ่งจนลงๆ จนราวกับไม่มีแผ่นดินจะอยู่ อย่างน่าอนาถ
 เรือ่งแบบนีผู้ม้บีทบาทคือรฐับาล ทีส่่วนใหญ่ถ้ำยังไม่เกดิ 
วกิฤติกำรณ์ รัฐบำลกจ็ะไม่ตืน่ตัว หรือมักจะเอือ้ประโยชน์ให้กบั 
เศรษฐีไปเสยี เพรำะรฐับำลกมั็กจะได้อะไรๆ จำกเศรษฐมีำกกว่ำ 
จำกคนยำกจน ผลกเ็ลยท�ำให้สังคมเลวร้ำยย่ิงขึน้ ต่อเมื่อวิกฤติ 
ก็อาจจะเป็นโอกาสให้ทุกรัฐบาลบนโลก หันมามองความเป็นจริง 
ในข้อนี้ แล้วเลิกถือหางข้างเศรษฐี กลับมามีธรรมะ (ยุติธรรม) 
แล้วบริหารจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรมก็เป็นได้

๘. ก�ำกับกำรกินเกินใช้เกินให้พอดี
 การกินเกินใช้เกินก็ขัดต่อธรรมชาติ ที่สรรพสิ่งต้องพอดี 
ผูก้นิเกนิใช้เกนิจะเกดิผลเสยีแก่ตัวเองนัน่แหละก่อน เช่น เกดิโรค 
เกดิภำวะควำมเครยีดโดยประกำรต่ำงๆ เป็นต้น แล้วยังส่งผล 
เสียหายไปสู่สังคมโลกด้วย เช่น ก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรกัน 
อย่ำงฟุ้งเฟ้อ น�ำไปสู่กำรบ่อนท�ำลำยสิ่งแวดล้อมในโลก
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11
 ดังนัน้ ใครทีก่นิเกนิใช้เกนิกจั็ดว่าเป็น "คนบำป" รฐับาล
ทีย่ยุงส่งเสรมิให้ราษฎรของตนกนิเกนิใช้เกนิกเ็ป็น "รัฐบำลบำป"  
ระบบเศรษฐกจิใดทีป่ลกุป่ันให้ผูค้นกนิเกนิใช้เกนิกจั็ดเป็น "ระบบ
เศรษฐกจิบำป" ซ่ึงโดยปกติมนษุย์กม็กัไม่ทราบ หรอืไม่เคยใส่ใจ 
แต่วิกฤติการณ์อาจท�าให้ มนุษย์ได้คิด และสังคมโลกได้ทบทวน 
แล้วชวนกันเลิกกินเกินใช้เกินมารู้จักความพอดีกันบ้างก็ได้

๙. ท�ำสิทธิและหน้ำที่ให้ดีสมบูรณ์
 สิ่งที่เป็นปัญหาท�าให้สังคมโลกวุ่นวายมากที่สุดเสมอมา 
ไม่มีเรื่องใดที่จะหนักหนาไปกว่าเรื่องสิทธิและหน้าที่ของมนุษย ์
ทีใ่นด้ำนสิทธ์ิ มนษุย์ทัง้โลกกจ็ะเรียกร้องเอำและใช้อย่ำงฟุ้งเฟ้อ 
จนทัง้ทีเ่ผลอทัง้ทีเ่จตนำไปล่วงละเมิดสิทธิผู้อืน่กนัเต็มไปหมด 
เลยท�ำให้โลกวุน่วำย ส่วนในด้ำนหน้ำที ่มนุษย์ทัง้โลกกมั็กผลกั 
ภำระให้ผู้อืน่ไปเสีย เกดิมีกำรเอำรัดเอำเปรียบกนั โดยประกำร
ต่ำงๆ เป็นปัญหำไปอกีทำง อย่างที่ไม่เคยแก้ไขกันได้ตก
 การเมืองการปกครองก็เกิดขึ้นมาเพื่อหวังจะแก้ปัญหานี้ 
แต่เอาเข้าจรงิ (ไม่ว่าจะเป็นสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ หรอืเสรนียิม 
ประชาธปิไตย) กย็งัแก้ไม่ได้ ซ�า้ร้ายกำรเมืองกำรปกครองนัน่เอง 
กมั็กจะถกูครอบง�ำโดยอธรรมไปเสียสิน้ บ้ำงกถ็กูปล้นด้วยปืน  
บ้ำงกถ็กูซ้ือด้วยเงิน เกิดเป็นการเมืองการปกครองที่อยุติธรรม 
เพิ่มความเหลื่อมล�้าโดยประการต่างๆ เข้าข้างหรือเอื้อประโยชน์ 
แก่คนมปืีน (ทหาร,ข้าราชการผูม้อี�านาจ) หรอืคนมเีงิน (นายทนุ, 
เศรษฐี) ไปท่าเดียว ไม่เคยแลเหลียวประชาชนอย่างแท้จริงเลย 
ท�าให้ยิ่งเป็นสังคมที่มีเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ยุ่งเหยิงที่สุด
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 ดูได้จาก สิทธิในแผ่นดนิหรือสิทธิกำรท�ำมำหำกนิ คนมีปืน 
หรือคนมีเงนิกแ็ย่งเอำไปหมด แต่พอเรือ่งหน้ำทีรั่บผดิชอบแผ่นดนิ 
เช่น กำรเสียภำษใีห้รฐักจ็ะถกูปัดให้เป็นภำระของคนจน หรือขดูรีด
เอำมำจำกคนยำกจนนัน่เอง ทัง้ทีเ่ขำกแ็ทบจะหมดสิทธิในแผ่นดนิ
หรือแทบไม่มีช่องทำงกำรท�ำมำหำกนิกนัอยู่แล้ว แค่จะหำมำเลีย้ง 
ครอบครัวตวัเองกยั็งล�ำบำก ยังจะต้องมำแบกรับภำษทีีเ่อำไปบ�ำรุง 
บ�ำเรอคนมีปืนหรือคนมีเงนิทีสุ่ขสบำยอยู่แล้วให้สุขสบำยย่ิงขึน้ 
คิดดูว่าน่าหดหูแ่ค่ไหน ? นีไ่ม่ใช่วาทกรรม แต่คือสิง่ท่ีต�าตาอยูโ่ทนโท่ 
และยังมองไม่เหน็หนทางว่าเราจะพ้นปัญหานีไ้ปได้อย่างไร ?
 แต่บดันีเ้มือ่โลกเกดิวิกฤติ บวกกบัวิถชีวิตของผูค้นเปลีย่นไป 
อีกทัง้ยงัคาดได้ว่าในไม่ช้า สงัคมโลกจะต้องอยูค่ละเคล้ากนั ทัง้คนแท้ 
(มนษุย์) และคนเทยีม (มนษุย์ดัดแปลง,หุน่ยนต์) ท�าให้ผูม้สีติปัญญา 
ต่ืนรูห้นัมาตระหนกัว่า ถงึเวลาจะต้อง "ปฏรูิปสังคมใหม่" กนัอย่าง 
จรงิจงั โดยเฉพาะการเมอืงการปกครอง ทีจ่ะต้องท�าเรือ่งของสทิธิ 
และหน้าทีใ่นหมูม่นษุย์ให้ดีสมบรูณ์ (เพือ่สงัคมท่ีเป็นธรรม) ให้จงได้ 
ซ่ึงอาจจะเกดิขึน้ใน ๒ ทาง คือ ๑. คนมปืีนคนมเีงิน (ทหาร,นายทนุ) 
สลดใจส�านกึบาปแล้วปรบัเปลีย่นสงัคมเอง โดยสงบ หรอื ๒. คนจน 
(คนส่วนใหญ่) ทนไม่ไหวลกุขึน้มาปฏิวัติสงัคม โดยสงครำม..

รัฐบาลก็ยังส�าคัญที่สุด ที่จะเป็นผู้น�าพามนุษย์ข้ามวิกฤติสู่โอกาส ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
อาจไม่จ�าเป็นจะต้องท�าตามที่ผมอภิปรายเสมอไป แต่ท่านมีหน้าที่จะต้องท�าให้ดียิ่งกว่า 
ที่ผมเสนอเอาไว้ หากท่านท�าได้ก็เป็นรัฐบุรุษ แต่ถ้าท�าไม่ได้ (แล้วยังไม่ยอมลาออกไป) 
ท่านก็กลายเป็นโจร เพราะปล้นเอาโอกาสของคนในชาติไปเสีย แทนที่เขาจะได้ผู้น�าดี 
มาแก้วิกฤติก่อโอกาสอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะต้องทนเสียโอกาสไปกับท่านที่เห็นแก่ตัว 
หากทุกรัฐบาลรู้จักตระหนักในข้อนี้ ก็เชื่อได้ว่า “สังคมโลกจะดีขึ้น” วิกฤติการณ์น้อย 
ใหญ่ที่ก�าลังเป็นไปในโลก ก็จะกลายเป็นโอกาสให้เราได้สร้างชาติและสร้างโลกที่ดีกว่า 
ยิ่งๆ ขึ้นไป แทนท่ีวิกฤติจะเลวร้ำย ก็อำจจะกลำยเป็นแค่เกมสนุกเกมหน่ึงเท่ำน้ันเอง 



ธรรมำธิปไตย
ทำงรอดของไทย ทำงศิวิไลซ์ของโลก

 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง "อธิปไตย" (แรงบันดาลใจ, 
แรงจูงใจ, เรื่องที่ปรารภเป็นใหญ่) ไว้ ๓ อย่าง คือ
 ๑. อตัตำธิปไตย ท�าอะไรก็เพื่อตัวเอง มีตัวเองเป็น 
แรงจูงใจ ปรารภตัวเองเป็นใหญ่ แล้วท�า
 ๒. โลกำธิปไตย ท�าอะไรกเ็พือ่สงัคมโลก มสีงัคมโลก เป็น
แรงจูงใจ ปรารภสังคมโลกเป็นใหญ่ แล้วท�า
 ๓. ธรรมำธิปไตย ท�าอะไรก็เพื่อธรรมะ มีธรรมะเป็น 
แรงจูงใจ ปรารภธรรมะเป็นใหญ่ แล้วท�า
 ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงตรัสปรารภภิกษุ ๓ รูป 
ท่ีมีอธิปไตยต่างกัน แต่ก็ใช้เป็นแรงจูงใจให้ตนเร่งบ�าเพ็ญเพียร
ประพฤติพรหมจรรย์จนบรรลุมรรคผลได้ทั้งหมด
 ส่วนในที่นี้หวังช้ีว่า ทุกกิจกรรมของมนุษย์โลกก็ตกอยู ่
ในอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งควรค�านึง ดังนี้
 อัตตำธิปไตย มีได้ แต่ควรต้องก�ากับควบคุมไว้ให้อยู ่
ในขอบเขตแห่งศีลธรรม ไม่ให้ไปก่อกวนก้าวล�้าล่วงละเมิดผู้อื่น
หรือไปบ่อนท�าลายสังคมโลกให้เดือดร้อนวุ่นวาย
 โลกำธิปไตย มีได้ แต่ควรต้องมีสติปัญญามาก�ากับไว้ 
ไม่หูเบา ไม่ปลิวไปตามลมปาก ไม่เป็นแบบพวกมากลากกันไป 
ไม่ให้ความถูกใจ (ใครก็ตาม) มาอยู่เหนือความถูกต้อง



ร้อยค�ำสอนไม่สู้หนึ่งแบบอย่ำง ร้อยแบบอย่ำงไม่สู้สร้ำงสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รูปแบบสังคมเศรษฐกิจ 
และการเมือง เป็นดุจคันคลองของชีวิต สายน้�าไหลคดเคี้ยวไปตามคันคลองฉันใด 
ชีวติกฉ็นันัน้ ยอ่มไหลไปตามคันทีส่ิง่แวดลอ้มกกักัน้ไว ้แมจ้ะลน้หลน่ออกไปได้บา้ง 
สุดท้ายก็จะไหลกลับลงคลอง วิธีท�าให้ชีวิตของผู้คนดีงามจริงอย่างได้ผล ก็จึงหนี 
ไม่พ้นจะต้องท�าสิ่งแวดล้อมอันเป็นคลองชีวิตนี้ให้ดีงามจริงให้ได้ก่อน ท่ีสังคมเรำ 
เส่ือมทรำม ก็เพรำะไม่เข้ำใจหรือเพรำะไม่เอำใจใส่ในเร่ืองน้ีกันอย่ำงจริงจังน่ันเอง.
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 ธรรมำธิปไตย จ�าเป็นจะต้องมี และเป็นที่ปลอดภัยที่สุด 
หากมนษุย์และสงัคมโลกฝึกฝนตนเองจนเป็นสงัคมธรรมาธปิไตย 
กันได้จริง แต่ละคนก็จะมีสันติสุข ประชาคมโลกก็จะมีสันติภาพ 
และอย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะ "ธรรมะเป็นอมตะแท้"
 ถ้าเป็นเรือ่งส่วนตัวของคนคนเดียว จะเป็นอัตตาธปิไตย 
ก็ไม่ว่า แค่อย่าท�าให้ตัวเองและคนอ่ืนเดือดร้อน  ถ้าเป็นเรื่อง 
ของครอบครัวหรือสมาคมญาติมิตร จะเป็นอัตตาธิปไตยไม่ควร 
จ�าต้องขยับขึ้นเป็นโลกาธิปไตย แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง 
แต่ทัง้นี ้ ทัง้อัตตาธปิไตย ทัง้โลกาธปิไตย กย็งัไม่ปลอดภัยอยูดี่ 
เพราะยังไม่มหีลกัประกนัว่าจะ "ถกูต้อง ด ีงำม จริง"
 ด้วยเหตุนี้สังคมที่เต็มไปด้วยอัตตาธิปไตย หรือแม้แต่ 
โลกาธปิไตย กจึ็งมกัจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไม่เป็นระเบยีบ 
จนลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามน้อยใหญ่ไปทั้งโลกก็ได้ 
ดังนัน้ เราจงึไม่ควรจะพอใจหรอืหยดุอยูแ่ค่ท่ีอธปิไตยทัง้ ๒ นี ้
ควรที่จะมีเป้าหมายร่วมกันทั้งแผ่นดินที่จะน�าพาสังคมให้ก้าวไป 
เป็นสงัคมธรรมาธิปไตยให้จงได้ เพราะนั่นคือ "ทำงรอดของไทย 
ทำงศิวิไลซ์ของโลก" ที่เป็นไปได้ ไม่เหลือวิสัยเลย.



เรื่องที่น่ำจับตำ
เมื่อผู้คนหันหลังใหศ้ำสนำ

สังคมจะหำศีลธรรมเจอไหม ?

 นำยคอนรำด แฮ็กเกตต์ นักวิเคราะห์สถิติประชากร 
ได้เสนอผลการวิจัยในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ใจความว่า รวมทั้งโลก 
มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ราว ๒,๒๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๑, 
ศาสนาอิสลามราว ๑,๖๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๒, ผู้ไร้ศำสนำ 
รำว ๑,๑๐๐ ล้ำนคน มำกอันดับ ๓, ศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ 
ราว ๙๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๔, และมีผู้นับถือศาสนาพุทธ
ราว ๔๐๐ ล้านคน มากอันดับ ๕ (นอกจากนี้มีศาสนาหรือลัทธิ 
อื่นๆ อีกมากมาย มีผู้นับถือมากน้อยลดหลั่นกันลงไป)
 เขาได้คาดการณ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ในอนาคต  
ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะเพิ่มขึ้นแซงหน้าผู้นับถือศาสนาคริสต ์
ในขณะท่ีสถิติผู้ไร้ศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ยังคงที่หรือเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงเล็กน้อย นับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 
มากที่สุด แต่ก็ยังเป็นข้อมูลในทำงวัตถุ ที่เข้ำไม่ถึงจิตใจจริงๆ 
อันเป็นเนื้อแท้ของศาสนา และควรเป็นข้อพิสูจน์อันเที่ยงตรง 
ว่า "ผู้นั้นๆ นับถือหรือไม่นับถือศำสนำไหนกันแน่ !"



 ลองคิดดูทว่ีา ถ้าเรานบัคนทีแ่ม้ในบตัรประชาชนระบวุ่า
ตนนับถือศาสนานั่นนี่ แต่ในวถิชีีวติของเขำคดิค�ำนงึถงึแต่เงนิ 
หรือเพลิดเพลินอยู่แต่ในเร่ืองกำมคณุ ไม่เคยมาใส่ใจในศาสนา 
ที่ตนอ้างว่านับถือ หรือเขำเข้ำได้กบัทกุศำสนำ แบบไม่ถอืม่ัน 
เป็นจริงเป็นจังในศำสนำใดศำสนำหนึ่ง ประเภทเพื่อนลากไป 
ทางไหนก็ไปกับเขาได้หมด อย่างนี้ว่า "เป็นผู้ไร้ศำสนำ" ด้วย 
เราก็คงจะเห็นความเป็นจริงว่า ผู้ไร้ศาสนาแท้จริงแล้วไม่ได้มี 
แค่ ๑,๑๐๐ ล้านคน ตามข้อมูลทางวัตถุ แต่จะต้องคูณด้วย 
๒ หรือ ๓ เท่า (เป็น ๒,๒๐๐ - ๓,๓๐๐ ล้านคน) เลยทีเดียว  
ในขณะทีผู่น้บัถอืศาสนาจรงิๆ จะลดลงเป็นอันมาก จึงเหน็ได้ว่า 
แม้วนันีผู้ท้ีไ่ร้ศำสนำกมี็มำกกว่ำผูน้บัถอืศำสนำแล้วแน่ๆ
 ผมขอสารภาพว่า ผมเคยมองกลุ่มคน "ผู้ไร้ศำสนำ" 
นี้ว่า เป็นพวกท่ีก่อปัญหาให้กับโลก เพราะเห็นว่าเป็นพวกที ่
ไม่มีศีลธรรม แต่บัดนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ "เดนิทำงทัว่ไทย" 
ได้พบปะผู้คนอย่างหลากหลาย ซ่ึงก็มีไม่น้อยท่ีบอกว่าตนเอง 
"ไม่มีศำสนำ" อย่างไม่สะทกสะท้าน บวกกับมีเยาวชนคนเก่ง
ระดับโลก เช่น มำร์ก ซักเคอร์เบอร์ก (คนสร้ำง face book)
ที่ผมติดตาม ก็ระบุตัวเขาเองเช่นนั้น ท�าให้ผมเข้าใจคนกลุ่มนี้ 
ชัดเจนขึ้น ฟังเหตุผลทีเ่ขำไม่นบัถอืศำสนำมำกขึน้ (ศำสนำหำ 
ข้อพิสูจน์ไม่ได้ เช่น พระเจ้ำสร้ำงโลก กม็โนโมเมเอำเองทัง้น้ัน, 
นกับวชสุขสบำย เอำบญุมำบงัหน้ำค้ำก�ำไรเกนิควร คนนับถอื 
ล้วนแต่ตกเป็นเหย่ือ) ที่ส�าคัญ ผมได้พบว่า ผูไ้ร้ศำสนำเหล่ำนี้ 
ไม่ใช่คนเลวร้ำย ทีมี่คณุธรรมและศลีธรรม เช่น มีเมตตำกรุณำ
ช่วยเหลือผูอ้ืน่และสังคมอย่ำงน่ำทึง่ กมี็อยู่ไม่น้อยด้วย
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 เลยบัดนี้ผมหมดกังวลกับคนไร้ศาสนาว่าจะก่อปัญหา 
ให้กับสังคมโลก ตรงกันข้ามผมกลับกังวลใจในองค์กรศาสนา 
และผู้เคร่งครัดศาสนาว่าอาจก่อปัญหาให้กับสังคมโลกเสียเอง 
เช่น ศาสนาก็ก�าลังเป็นไปในทางที่ผู้ไร้ศาสนาเขาปรามาสจริงๆ 
เพิ่มมากขึ้น ศาสนาก�าลังบ้าวัตถุไปตามกระแสโลกที่คุ้มคลั่ง 
จนกลายเป็นผู้น�าท�าลายธรรมชาติเสียเองไปเลยก็มี ศาสนา 
ก�าลงัแตกสามคัคีโจมตีกนัไปมา (แม้ในศาสนาเดียวกนัศาสนกิ 
แต่ละกลุ่มก็ประณามหยามเหยียดกันเอง) นี่คือความเป็นจริง 
อยู่ในโลกปัจจุบัน ที่ผมทันมีชีวิตอยู่ ได้ทนรู้ได้ทนเห็น
 โดยส่วนตัวแล้ว "ผมศรัทธำม่ันคงในพระพุทธศำสนำ" 
ตรงทีมี่แก่นแท้เป็นสำกล ทนกำรพิสจูน์ได้ แม้แต่ในผูไ้ร้ศำสนำ 
ส่วนที่เอาความจริงมาเปิดเผย ก็แค่หวังใจว่า จะได้เห็นศาสนิก 
ผูน้บัถอืศาสนาวกกลบัเข้ามาพจิารณาตัวเองบ้าง เผยแผ่ศาสนา 
อย่างสร้างสรรค์ หยุดการรุกราน เลิกต่อต้านโจมตีกัน ยอมรับ 
นับถือกันอย่างจริงใจ ด้วยสัมพันธไมตรีที่ดีที่งาม ตำมรอยของ 
ท่ำนพุทธทำสภิกขุ ที่มีปณิธาน ๓ ข้อ ๑. ท�ำศำสนิกให้เข้ำถงึ 
ส่ิงสงูสุดในศำสนำของตน  ๒. ท�ำควำมเข้ำใจอนัดรีะหว่ำงศำสนำ 
๓. ดงึเพ่ือนมนษุย์ออกมำจำกวตัถนุยิม  ซึ่งสังคมโลกจะท�าได้  
ก็ต่อเมื่อเคารพความแตกต่างระหว่างกัน ให้อิสระผู้คนได้เลือก
นับถือหรือไม่นับถือศาสนาตามที่เขาสมัครใจ แล้วช่วยกันท�าให้ 
ศีลธรรมกลับมำ ก่อนโลกำจะพินำศ สร้างชาติ และสร้างโลก
ให้มีสันติภาพได้จริงๆ มิฉะนั้น "ศำสนำจะมีค่ำอะไร ?"

"น่ีกค็อืทำงรอดของสังคมไทยและทำงศวิไิลซ์ของสังคมโลก"
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ไม่เห็นแก่ตัว
 คือ "หัวใจ" ในทุกๆ เรื่อง ทางศาสนา ถ้าเห็นแก่ตัว 
ก็ชื่อว่าหล่นศาสนา, ทางสังคม ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัว ก็น่ากลัว 
น่ารังเกียจ, ทางเศรษฐกิจ ถ้าเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ ก็ไม่มีใคร 
อยากคบค้า, ทางการเมือง ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัว บ้านเมือง 
กว็ุน่วาย ย่ิงผูน้�าหรอืผูแ้ทนกย็งัเหน็แก่ตัวอีก บ้านเมอืงกล่็มจม 
ฉิบหาย, ดังนั้นไม่ว่าอะไรๆ ก็ไม่ส�าคัญเท่าการที่เราจะต้องท�าให้ 
ผู้คนไม่เห็นแก่ตัว (ถ้าจะเห็นแก่ตัวก็ให้มันน้อยๆ หน่อย)
 การนี้อยู่ที่ใคร ? กอ็ยู่ทีเ่รำนัน่เอง ! เริ่มจากสอนใจตัว 
ท�าให้เกิดมีขึ้นในครอบครัว แล้วเผื่อแผ่แก่สังคมยิ่งขึ้นไป
 ส�าหรบัองค์กรทีม่บีทบาทโดยตรง ได้แก่ องค์กรศาสนา 
ทุกๆ ศาสนาที่กุมศรัทธาประชาชนเอาไว้ และสถาบันการศึกษา 
ที่กุมชะตากรรมเยาวชนของชาติ หากทั้ง ๒ องค์กรนี้ท�าหน้าที่ 
อย่างเต็มก�าลัง ก็มีหวังได้ว่า เรำจะโน้มน้ำวใจชนหรือสร้ำงคน 
ในชำตใิห้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวได้ โดยการปลกูฝังทศันคติทีดี่งาม 
เช่นว่า "สบำยเป็นบำป ล�ำบำกเป็นบญุ" (เอาแต่สบายสดุท้าย 
กเ็อาเปรยีบผูอ่ื้น, ทนล�าบากได้กจึ็งเสยีสละเป็น) "รวยหรือจน 
ก็เป็นคนเหมือนกัน" (ยกย่องให้เกียรติกัน ที่ความเป็นมนุษย์ 
หรือที่ความประพฤติ ไม่ใช่ที่ทรัพย์สมบัติ), "ผู้น�ำหรือผู้แทน 
คือพระโพธิสัตว์" (เป็นผู้เสียสละ มีสติปัญญา รู้ตื่นเบิกบาน 
มีปณิธานอุดมการณ์แน่วแน่ และซื่อสัตย์สุจริต) เป็นต้น



แค่ไม่เห็นแก่ตัว ก็ช่ือว่ำมีท้ังศีลมีท้ังธรรม (มีศำสนำตำมท่ีศรัทธำแล้ว)
คนรวย (นายทุน) ที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะไม่เอาเปรียบแรงงาน ไม่หลอกลวงผู้บริโภค 
คนจน (กรรมาชีพ) ท่ีไม่เห็นแก่ตัว ก็จะไม่อู้งาน ท�างานจนคุ้มหรือเกินค่าจ้างท่ีได้รับ 
ขา้ราชการ (พนกังานรฐั) ทีไ่มเ่หน็แกตั่ว กจ็ะซ่ือสตัยส์จุรติ และคอยรบัใช้ประชาชน 
รัฐบาล (ผู้บริหารแผ่นดิน) ที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะซื่อสัตย์สุจริต และรับใช้ประชาชน 
รัฐสภา (ผู้แทนราษฎร) ท่ีไม่เห็นแก่ตัว ก็จะก�าหนดกติกาท่ีเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ตุลาการ (ผู้พิพากษา) ที่ไม่เห็นแก่ตัว ก็จะอ�านวยความยุติธรรมโดยปราศจากอคต ิ
จึงกลา่วได้วา่ “แค่ไมเ่หน็แกตั่ว” กจ็ะแกป่ญัหาสารพดัใหโ้ลกได้ ไมม่อีะไรทีซั่บซ้อน



ปิดใจ ไม่ต้อนรับ 
เอำแต่ตั้งค�ำถำม แต่ไม่พยำมหำค�ำตอบ !
 เกือบ ๑๐ ปี ที่ผมบากหน้าไปขอพบผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด 
นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ ส่วนใหญ่ไม่ให้เข้าพบ ด้วยเหตุผลไม่ได ้
นัดเอาไว้ก่อน หรือเหตุขอเข้าพบมีน�้าหนักไม่เพียงพอ
 ส่วน นายก อบต., ผอ.โรงเรียน, และเจ้าอาวาสวัด 
ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ให้เข้าพบ แต่ก็มากกว่าครึ่ง ที่รีบตัดบท 
อ้างว่า ยุ่งงำนด้วยประกำรต่ำงๆ แต่ในทางธรรมผมก็สัมผัส 
ได้ว่า เขารู้สึกเหยียดหยามผม จากรูปลักษณ์ที่แต่งตัวมอซอ 
เหงื่อชุ่มโชกตัว เพรำะกำรเดินทำงท่ำมกลำงแดดร้อน หรือเขา 
คิดหวาดระแวง กลัวผมจะมาหลอกขายสินค้า โดยไม่เปิดใจว่า 
ผมอาจน�าเอาสิ่งดีๆ มามอบให้ ด้วยน�้าใจไมตรีก็เป็นได้

เปิดใจ ให้กำรต้อนรับ 
ไม่ตั้งค�ำถำม แต่พยำมจะท�ำควำมเข้ำใจ !
 ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่ไม่น้อย นับร้อยนับพัน (จากผู้น�า 
นับหมื่น) ที่มีคุณธรรมน�้าใจ มีอัธยาศัยกว้างขวาง ไม่คับแคบ 
ต้อนรับสนทนาด้วยความยินดี ซ่ึงในทางธรรมผมก็รู้ได้ทันทีว่า 
บุคคลนี้ "มีธรรมะ มีควำมสุข มีควำมสุจริต อยู่เป็นนิจศีล" 
อันกล่าวได้ว่า "นี่คือผู้น�ำที่แท้จริง" (ก็ยังมีอยู่) เป็นความหวัง 
เป็นพลังสังคม และเป็นแสงสว่างในท่ามกลางความมืด
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ข้อเสนอ ๓ ข้อ ของนำยตะวัน
เพื่อลูก เพื่อหลำน และเพื่อโลกที่ยั่งยืน !
 ผู้ที่เปิดใจให้การต้อนรับและสนทนาด้วย ถ้าไม่มัวแต ่
ซักถามความเป็นมาของผม ซ่ึงมีสาระน้อยและหาอ่านเอาได ้
ในเว็บไซต์อยู่แล้ว ก็จะมีโอกาสได้คุยเรื่อง "ข้อเสนอ ๓ เรื่อง 
เพื่อลูก เพื่อหลำน และเพื่อโลกที่ยั่งยืน" ดังนี้
 ๑. เร่ืองกำรกอบกูฟ้ื้นฟูธรรมชำตทินัทโีดยไม่มีข้ออ้ำง 
(เรารักลูกหลานท�างานสะสมทรัพย์สมบัติมากมายเอาไว้ให้เขา 
แต่เรากลับไม่รักษาธรรมชาติ อนุรักษ์โลกอันร่มเย็น แหล่งน�้า 
อันใสสะอาด และอากาศอันบริสุทธิ์เอาไว้ให้เขาด้วย คิดดูท ี
แบบนี้จะเรียกว่า รักลูกรักหลานจริงๆ ได้อยู่หรือ ?)
 ๒. เร่ืองกำรท�ำไอทีให้มีธรรมะ (ไอทีเป็นของวิเศษ  
ที่ท�ายากให้ง่าย ท�าช้าให้เร็ว ทั้งทางดีและทางช่ัว แล้วแต่คน 
จะเลือกใช้ทางไหน ? แล้วทุกวันนี้ไอทีถูกใครเอาไปใช้ในทางใด 
มากที่สุด ? ขณะที่คนดีเอาแต่ขี้เกียจและขี้บ่น คนชั่วกลับขยัน 
และฉวยมนัเอาไปใช้ในทางช่ัวจนแพร่หลาย ซ�า้ร้ายเรายงัมวัมอง 
แต่ด้านลบ เช่น เหน็พระใช้ไอทกีจ็ะรูส้กึไม่ดีไปเสยี ด้วยเอาแต่ 
ระแวงว่า ท่านจะใช้มันในทางช่ัวเหมือนกับคนทั่วๆ ไป ทั้งที ่
ท่านอาจก�าลังใช้มันเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้แก่เราและลูกหลาน 
ของเราอยู่ก็ได้ หากไม่รีบแก้ไขก็ทายได้ว่า อารยธรรมความดี 
ที่บรรพบุรุษสั่งสมมานับหมื่นปีจะป่นปี้ไปภายในร้อยปีนี้)
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 ๓. เรื่องออกแบบกำรเมืองใหม่ ให้เป็นประชำธิปไตย 
ที่ถูกต้อง (ไม่มีใครอยากจะได้เผด็จการ เพราะทุกคนปรารถนา 
สทิธเิสรภีาพอันได้แก่ประชาธปิไตยนัน่อยูแ่ล้ว แต่ทีล่กึซ้ึงยิง่กว่า 
คือทุกคนย่อมไขว่หาความถกูต้อง ความยติุธรรม ความเท่าเทยีม 
และความสงบสุขด้วย เพราะเหตุนี้ หำกยำมใดประชำธิปไตย 
ไม่ถกูต้อง ไร้ควำมยุตธิรรม สังคมเหลือ่มล�ำ้ เกดิระส�ำ่ระสำย 
บ้ำนเมืองวุ่นวำย ไม่สงบสุข ยำมนั้นเผด็จกำรก็จะกลำยเป็น 
ควำมจ�ำเป็นขึ้นมำได้ ทั้งที่เรำก็ไม่ต้องกำร ตัวอย่างที่ชัดเจน 
ไม่ต้องไปหาดูที่ไหน หาดูได้ที่ประเทศไทยของเรานี่เอง 
 ความไม่ถูกต้อง เริม่มาแต่วิธกีารเลอืกต้ังแบบมผีูส้มคัร
และมพีรรคการเมอืง ทีเ่ราไปเอาอย่างฝรัง่มา ซ่ึงต่ำงกเ็ห็นๆ กนั 
อยู่ว่ำ มีแค่คนรวยเท่ำนัน้ทีล่งสมัคร และมักอ้ำงว่ำ ไม่มีใครห้ำม
คนจน แต่ทกุคนกรู้็ดอียู่แล้วว่ำ ถงึคนจนลงสมัครกไ็ม่มีทำงชนะ 
เพรำะกำรแก่งแย่งแข่งขนัมันต้องใช้เงนิ กเ็ลยท�ำให้มีแค่คนรวย 
เพียงฝ่ำยเดยีวทีมี่สิทธ์ิเข้ำสภำ กฎหมำยทีอ่อกมำกจ็งึหมกเม็ด
เอือ้ประโยชน์แก่คนรวยอยู่ร�ำ่ไป รัฐบำลท่ีจดัต้ัง กเ็ป็นรัฐบำล
ของคนรวยเพ่ือคนรวย เปิดโอกาสคนรวยให้รวยเอาๆ ปิดโอกาส 
คนจนให้ย่ิงจนลงๆ เป็นสงัคมท่ีเหลือ่มล�า้ และอยติุธรรมกนัสดุๆ 
เมือ่เป็นเช่นนีม้หีรอืทีส่งัคมจะไม่วุ่นวาย สดุท้ายกต้็องถงึทางตัน  
แบบทีส่งัคมไทยเผชิญอยู ่ ซ่ึงยงัไม่รูว่้าจะหาทางออกกนัเจอไหม? 
ในที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอเพื่อให้สังคมเจอทางออกนั้น
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 ผมขอเสนอว่ำ ให้เรำเลิกวธีิกำรเลอืกตัง้ตำมแบบฝร่ัง 
ทีมี่ผูส้มัครมีพรรคกำรเมืองนีเ้สีย แล้วหันกลบัไปใช้วธีิเลอืกตัง้
แบบเก่ำทีเ่รำใช้มำแต่ดัง้เดมิ คอืแบบไม่ต้องมีผูส้มัคร ไม่ต้องมี 
พรรคกำรเมือง เช่น เลอืกตัง้ผูใ้หญ่บ้ำนก�ำนันในสมัยเก่ำก่อน 
และหากย้อนกลบัไปไกลถงึในพระไตรปิฎก กพ็บเรือ่งพระราชา 
"มหำชนสมมต" ที่ก็ไม่ต้องมีผู้สมัคร ไม่ต้องมีพรรคการเมือง
ผู้คนส่วนใหญ่เห็นใครสมควรก็สมมตกันขึ้นมา ท�ำให้ได้คนเก่ง
คนดีคนที่เสียสละแท้และเป็นที่ยอมรับของผู้คนจริงๆ
 ขอฝากให้ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ทีม่อียูก่นัเต็มโลกแล้ว 
โปรดหนัมาช่วยกนัคิด ท�ายงัไงให้ในสภาสะท้อนสงัคมแท้ได้จรงิ 
เช่น ถ้ำสังคมแท้ มีคนจนมำกกว่ำคนรวย ในสภำกค็วรมีคนจน 
มำกกว่ำคนรวยด้วย  สงัคมแท้จ�าต้องปรารถนา "ปรชัญำเมธี"  
ในสภำกค็วรต้องมีปรัชญำเมธีอยู่ด้วย ซ่ึงวิธฝีรัง่หมดหวังแล้ว 
เนือ่งจากคนจนก็ไม่ลงสมคัรต้ังแต่แรก เพราะไม่มเีงินดังกล่าวมา 
ยิง่ปรชัญาเมธ ีผูม้ใีจรกัสงบ กแ็ทบเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะมาสมคัร 
เพราะวธิฝีรัง่แม้ยังจะเรยีกว่า "แข่งขนั" แต่ในสายตาปรชัญาเมธ ี
มันคือ "แย่งชิงกัน" อันน่ารังเกียจอย่างที่สุดอยู่นั่นเอง
 หนทำงเดยีวทีเ่รำจะเชิญเอำบคุคลส�ำคญั ๒ กลุม่น้ี 
ให้เข้ำไปมีอ�ำนำจ มีบทบำทในสภำของเรำได้ กด้็วยวธีิเลือกตัง้ 
แบบด้ังเดิมของโลกนีเ้ท่ำนัน้ ทีแ่ม้ปัจจบุนักท็�ำได้ ง่ำยกว่ำทีค่ดิ 
ย่ิงบดันีโ้ลกมีไอททีีก้่ำวล�ำ้ ขอแค่คดิจะท�ำ ท�ำได้อยู่แล้ว)



เปรียบเทียบวิธีเลือกตั้งแบบฝรั่งกับแบบดั้งเดิม
แบบฝรั่ง : มีผู้สมัคร แบบดั้งเดิม : ไม่ต้องมีผู้สมัคร

 ๑. ราษฎรถูกจ�ากัดสิทธิ์ให้เลือกได้
  เฉพาะผู้มีหมายเลข (แม้ไร้คุณสมบัติ)
 ๒. มีช่องโหว่ให้คนเห็นแก่ตัว
  และทุนสามานย์ (ใช้เงิน) เข้ามาได้
  เพราะตั้งโจทย์ผิด (ตั้งแต่แรก) ว่า
  “ใครอยำกเป็นผู้น�ำยกมือขึ้น ?”
  เป็นโมหะหรือหลุมพรางทางประชาธิปไตย
  ท่ีท�าให้ในสภาก็จะมีแต่คนรวยเท่าน้ัน
 ๓. มีคนเสียเงินและเสียหน้า
  ก็เลยแตกสามัคคีกัน (ชาติวุ่นวาย)
 ๔. เป็นสาเหตุแห่งการทุจริตคอรัปชั่น
  เพราะลงทุนแล้ว ย่อมจ�าเป็นให้ต้อง
  ถอนทุนคืน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
 ๕. ผู้น�าท�างานล�าบาก เพราะนอกจาก
  ผจญปัญหาของชาติและของโลกแล้ว
  ยังจะต้องรับมือกับคู่แข่งทางการเมือง
  ที่คอยโจมตีใส่ร้ายป้ายสีตลอดเวลา
 ๖. สิ้นเปลืองมาก เพราะเลือกตั้ง
  แต่ละครั้ง สิ้นเปลืองหลายพันล้าน
  เสียเวลางานของกรรมการอย่างไร้ผล
  เช่น คนเป็นครูแทนที่จะสอนนักเรียน
  กลับต้องเสียเวลามาท�ากิจอันไร้ค่า
 ๗. จะต้องท�าแบบรีบเร่ง เช่น ให้เสร็จ
  ภายใน ๑ วัน อันย่อมจะสะเพร่า
 ๘. โดยสรุปก็คือเป็นวิธีที่เอาตัณหาน�า
  มุสาตาม อกุศลกรรมก็เลยรุมล้อม
  (วิธีของสัตว์ เห็นแก่ตัว แย่งชิงแล้วท้ิงกัน)
 ๙. เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงน้อยกว่า 
  หรือไม่เป็นประชาธิปไตยโดยสาระ ฯ

 ๑. ราษฎรได้ใช้สิทธิขั้นสมบูรณ์
  จะเลือกใครก็ได้ (ที่มีคุณสมบัติ)
 ๒. มีช่องว่างให้คนเก่งคนดี
  คนที่เสียสละแท้ (แม้ไม่มีเงิน)
  ก็เข้ามาได้ เพราะตั้งโจทย์ไว้ถูกว่า
  “ใครเห็นใครสมควรเป็นผู้น�ำบ้ำง ?”
  เป็นปัญญาหรือแสงสว่างทางประชาธิปไตย
  ที่ท�าให้ในสภามีทั้งคนรวยคนจนปนกันไป
 ๓. ไม่มีใครเสียเงินและเสียหน้า
  ก็เลยสามัคคีกัน (ชาติสงบสุข)
 ๔. ตัดสาเหตุแห่งการทุจริตคอรัปชั่น
  เพราะไม่ต้องสมัคร ก็ไม่ต้องลงทุน
  เลยไม่จ�าเป็นจะต้องถอนทุนคืน
 ๕. ผู้น�าท�างานสะดวก เพราะจะมีเวลา
  มุ่งแก้ปัญหาของชาติและของโลก
  เพียงด้านเดียว ไม่ต้องพะวงหน้า
  พะวงหลังกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
 ๖. ประหยัดงบประมาณ เพราะไม่ต้อง
  ตั้งกรรมการใหม่ ยกให้เป็นภาระ
  องค์การปกครองทุกระดับรับไปท�า
  เป็นงานประจ�าตามหน้าที่อีกงานหนึ่ง
  ในเวลาราชการนั่นเอง (ท�าได้ไม่ยาก)
 ๗. ไม่ต้องท�าแบบรีบร้อน เช่น ให้เสร็จ
  ภายใน ๑ เดือน หรือ ๑ ปี ก็ยังได้
 ๘. โดยสรุปก็คือเป็นวิธีเอาปัญญาน�า
  สัจจะตาม กุศลกรรมก็จึงพรั่งพร้อม
  (วิธีมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว เลิกแย่งแล้วแบ่งปัน)
 ๙. เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมากกว่า 
  หรือนับเป็นประชาธิปไตยโดยสาระ ฯ

ถ้าเห็นตรงกัน วิธีการไม่ใช่ปัญหา คนมีปัญญาย่อมท�าได้ เช่น ยายมา ไม่รู้หนังสือ เดินไป อบต. บอกว่า
“มาเลือกต้ังนายกรัฐมนตรี” (ท้ังประเทศ ให้เวลา ๑ ปี) เจ้าหน้าท่ีถามว่า “จะเลือกใครยาย ?” แกระบุว่า 
“นายสละ เก่งดี” เจ้าหน้าท่ีเสิร์ชหาประชากรออนไลน์ได้ผลข้ึนหน้าจอแล้วถามแกว่า “คนน้ีใช่ไหมยาย ?” 
แกตอบว่า “ใช่” เจ้าหน้าท่ีย้�าว่า “แน่นะยาย” แกยืนยันว่า “คนน้ีแหละ” เจ้าหน้าท่ีส่ังพิมพ์ “บัตรเลือกต้ัง”* 
ซ่ึงระบุ ID ผู้เลือก และ ID ผู้ถูกเลือกอย่างชัดเจน (เจ้าหน้าท่ีโกงไม่ได้) ให้แกลงลายน้ิวมือ เป็นอันเลือกต้ัง 
ส่วนช่องโหว่ช่องว่างต่างๆ ท่ีจะต้องป้องกัน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ท่ีมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ต้องช่วยกันคิด

* ดูตัวอย่ำงบัตรเลือกตั้ง (หน้ำ ๓๐) และตัวอย่ำงประชำกรออนไลน์หรือโปรไฟล์สำกล (หน้ำ ๓๖)
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ข้อเสนอ ๒ ข้อแรก เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
แม้ข้อ ๓ ก็น่ำสนใจ แต่ยังค้ำงคำใจอยู่ว่ำ
"มีประเทศไหนทีเ่ขำเลอืกตัง้แบบนีบ้้ำง ?"
 ด้วยความเคารพ (ผู้ถามเป็นดอกเตอร์) อันนี้ก็ขอฝาก 
ให้นักวิชาการค้นหาเอาเองเถิดว่า ทุกวันนี้จะยังมีประเทศไหน   
ยังเหลือใช้วิธีนี้อยู่ ในที่นี้พูดได้แต่เพียงว่า มันไม่ใช่วิธีที่ผมคิด 
เอาเอง หากแต่มเีค้าเง่ือนมาแต่ดึกด�าบรรพ์ เช่น มหำชนสมมต 
ในพระไตรปิฎกทีเ่ล่ำถงึกำรเลือกตัง้พระรำชำในยุคแรกของโลก 
ก็เป็นแบบ "ไม่มีผู้สมัคร" คือไม่มีใครเสนอตัวเอง ซึ่งตกทอด 
มาจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับประเทศไทยเรา เมื่อ ๓๐-๔๐ ปีที่แล้ว 
การเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านก�านันก็ยังเลือกกันโดยวิธีไม่มีผู้สมัครนี ้
ทัง้ยงัถอืด้วยซ�า้ไปว่า "คนเสนอตัวเอง เพรำะอยำกจะเป็นใหญ่ 
เป็นคนน่ำรังเกยีจ" ก็จงึไมม่ีใครจะเสนอตวัเองอยูโ่ดยธรรมดา 
นีคื่อ "รำกเหง้ำ" ของเรา ท่ีทุกวันนีเ้ราก�าลงัจะลมืเลอืนไปแล้ว 
เพราะหลงไปฉวยเอาวิธีห่วยๆ แบบฝรั่งมาใช้เสียจนชิน
 อนึ่ง ทีจ่รงิค�ำถำมนี ้มีฐำนะทีไ่ม่น่ำจะตอบ เพรำะเป็น 
ค�ำถำมของผูจ้้องตำมก้นคนอืน่ร�ำ่ไป ส�ำหรับคนมีปัญญำสำยตำ 
กว้ำงไกล ต่อให้ยังไม่มีใครท�ำมำก่อน ถ้ำพิจำรณำรอบด้ำนแล้ว 
เห็นว่ำ เป็นวธีิทีด่ ีหรืออย่ำงน้อยกด็กีว่ำวธีิทีท่�ำอยู่ เขำกจ็ะท�ำ 
ซ่ึงดเีสียอกี เพรำะจะได้เป็นผูน้�ำท�ำก่อนใครในโลก เป็นต้นแบบ 
ให้ประเทศอืน่มำเอำอย่ำงเรำบ้ำง "ได้เป็นผูน้�ำโลกสกัท"ี



อันที่จริงแบบฝรั่ง เขำก็ยังดีอยู่
แต่ที่มันวุ่นวำยก็เพรำะคนมันเห็นแก่ตัว ?
 ถ้าเห็นว่าแบบฝรั่งยังดีอยู่ ก็ใช้กันต่อไป ไม่ต้องเปลี่ยน 
ต่อเม่ือเห็นว่ำแบบฝร่ัง หมดหวงัแล้ว หรือเม่ือเปรียบเทยีบกนั 
เห็นว่ำแบบดัง้เดมิดกีว่ำ (ดงัหน้ำ ๒๔) กจ็งึควรต้องเปล่ียน 
นีเ่ป็นธรรมดำ ส่วนทีว่่า "มันวุน่วำยกเ็พรำะคนมันเห็นแก่ตวั" 
ข้อนี้ใครๆ ก็คงไม่เถียง นั่นเป็นอีกภาระหนึ่ง ซึ่งสังคมมนุษย์ 
จะต้องแก้ไข ว่าจะท�ากันยังไง ? ให้ผู้คนบนโลกนี้ไม่เห็นแก่ตัว 
หรอืเหน็แก่ตัวน้อยๆ เสยีสละให้มากๆ ในอดตีเรำอำศยัศำสนำ 
(โดยเฉพำะพระพุทธศำสนำทีส่อนเร่ืองอนตัตำ ควำมไม่มีตัวตน 
จนเห็นแก่ตัวไม่ได้อยู่แล้ว) ช่วยส่ังสอนมนุษย์ แต่มาวันนี้ศาสนา 
เสื่อมทรุด เอาตัวก็แทบไม่รอด เราคงจะต้องพึ่งตัวเองเสียแล้ว 
เริม่จากแต่ละคนนัน่แหละ "ต้องไม่เห็นแก่ตัว" ให้จงได้

เห็นด้วยนะ เลอืกต้ังแบบฝร่ังหมดหวงัแล้ว
แต่กยั็งสงสัย เลือกตัง้แบบดัง้เดมิ เม่ือไม่ให้ 
มผีู้สมัคร แล้วเรำจะไปเลือกเอำใคร ?
 ค�าถามนี้ดีที่สุด แต่อย่าหยุดแค่ค�าถาม ลองพยายาม 
หาค�าตอบด้วยตัวเองดูสิ ทุกคนบนโลก หากไม่ถูกจ�ากัดสิทธิ ์
ให้เลือกได้เฉพาะผู้มีหมายเลข (ผู้ลงสมัครซ่ึงอาจจะไม่ตรงใจ 
หรือไม่รู้จักเอาเสียเลย แต่ก็จ�าใจหรือเลือกส่งๆ กันไปเท่านั้น) 
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พอไม่มีกรอบมาปิดกั้น มันก็คือการเปิดกว้างให้ประชาชนได้ใช ้
สิทธิขั้นสมบูรณ์ของตนจะเลือกใครก็ได้ นี่ไง คือประชาธิปไตย 
เต็มใบขึ้น ทีนี้ก็มาดูต่อไป ดูที่ใจของตนแต่ละคนนั่นแหละว่า 
ถ้าเราได้โอกาสอย่างนี้แล้ว "เรำจะไปเลือกใคร ?" ผมเชื่อว่า 
ทุกคนบนโลก ไม่ต่างกันหรอก อย่างน้อยๆ ๓ ข้อนี้
 ๑. กต้็องเลือกคนทีต่นรู้จกัดจีนเอ่ยช่ือและนำมสกลุได้ 
เพราะวธินีีเ้ป็นการเลอืกต้ังให้ผูม้สีทิธิไ์ประบช่ืุอนามสกลุของคน 
ท่ีตนต้องการเลอืกเอาเอง (ไม่ยากเกนิไป ท�าได้แน่นอน)
 ๒. กต้็องเลือกคนทีหั่วอกเดยีวกนั เพราะวธินีีท้ีร่งัเกยีจ 
ตัณหา ส่งเสรมิปัญญา ซ่ึงควรมข้ีอห้ามว่า "ไม่ให้เลือกตัวเอง" 
ดังนัน้ ย่อมเป็นธรรมดาโดยสามญัส�านกึทีแ่ต่ละคนกจ็ะเลอืกเอา 
คนท่ีม ี"หัวอกเดยีวกนั" นัน่แหละ แนวโน้มชาวนาเลอืกชาวนา 
แรงงานเลอืกแรงงาน ข้าราชการเลอืกข้าราชการ ฯลฯ กจ็ะมสีงู 
ซ่ึงจะท�าให้ผลการเลอืกต้ังหลากหลายกระจายไปทกุสาขาอาชีพ 
มากขึน้ ไม่ใช่กระจกุอยูแ่ต่ในกลุม่พ่อค้ากลุม่เดียวเท่านัน้
 ๓. กต้็องเลือกคนเก่งคนดคีนทีเ่สียสละแท้ ซ่ึงตนเอง 
รูจั้กดีอยูแ่ล้ว (ตามข้อ ๑) แน่ๆ ไม่ต้องสงสยั เพราะเป็นธรรมดา 
เรากจ็ะต้องเลอืกคนทีเ่ก่งกว่าเรา เช่น เราจบ ป.ตร ีกม็แีน้วโน้ม
ท่ีจะเลอืกคนจบ ป.โท, ป.เอก เราเป็นคนดีท่ีเสยีสละกม็แีนวโน้ม
ทีจ่ะเลอืกคนทีดี่ทีเ่สยีสละมากกว่าเราขึน้ไป มหีรอืทีเ่ราจะจงใจ
เลอืกเอาคนแย่ๆ ไปเป็นผูน้�าของเรา ? (แม้แต่คนช่ัวกม็แีนวโน้ม 
ท่ีจะเลอืกคนดี เพราะคนดเีท่ำนัน้ทีจ่ะเสยีสละเพ่ือเขำได้)



ถ้ำแบบนี้ก็เห็นด้วยเต็มร้อย
แต่ในทำงปฏิบัติจะท�ำได้จริงๆ หรือ ?
เช่น จะบัญญัติรัฐธรรมนูญกันอย่ำงไร ?
 ท�าได้จรงิๆ อยูแ่ล้ว แค่เห็นตรงกนั วธีิกำรไม่ใช่ปัญหำ 
ศำสตรำจำรย์ดอกเตอร์ นกัวชิำกำร ผูมี้สตปัิญญำ มีเต็มบ้ำน 
เต็มเมืองกช่็วยกนัคดิสิ ใครเก่งกฎหมำยกไ็ปคดิเร่ืองกฎหมำย 
ใครเก่งไอที (ซึ่งจะมีบทบำทมำก) ก็ไปคิดเรื่องไอที ใครเก่ง 
กำรบริหำรจดักำรกไ็ปคดิเรือ่งบริหำรจดักำร เป็นต้น คนละไม้ 
คนละมือ มีหรือจะท�าไม่ส�าเร็จ สรุปว่าไม่ใช่ปัญหาเลย
 หากต้องการให้มีหลักประกันว่า ผู้น�าหรือผู้แทนจะต้อง 
เป็นคนเก่งคนดีคนที่เสียสละแท้เท่านั้น ก็ก�าหนดบทบัญญัติ 
คุณสมบติัแห่งชาติเอาไว้ว่าผูจ้ะด�ำรงต�ำแหน่งน้ีได้ต้องอย่ำงน้ีๆ 
ถ้ำไม่มีคณุสมบตัถิงึได้รับเลอืกมำกห็มดสิทธ์ิ หรอืใครซ้ือสิทธ์ิ 
ซ้ือเสียง เช่นจ้ำงเจ้ำหน้ำทีร่ฐัให้เพ่ิมคณุสมบตัแิก่ตน จ้ำงผู้คน
ให้เลือกตัวเองโดยประกำรต่ำงๆ เป็นต้น ให้ถอืว่ำผิดกฎหมำย 
อย่ำงร้ำยแรง มีโทษถกูตัดสิทธ์ิทกุต�ำแหน่งในทำงกำรเมืองไป 
ตลอดชีวติ อย่างนีเ้ป็นต้น หรอืต้องกำรให้มีหลกัประกนัว่ำ ผู้น�ำ
ผูแ้ทนจะไม่ไปท�ำอะไรตำมแต่ใจตัวเอง โดยไม่ฟังเสียงทีแ่ท้จริง 
ของประชำชน กใ็ห้มีแผนพัฒนำประเทศ (ไม่ใช่แค่เศรษฐกจิ
และสงัคม) ทีผ่่ำนกำรลงประชำมติ ผูน้�ำผู้แทนมีหน้ำทีเ่ข้ำไป
ท�ำตำมนัน้ คอืรู้กนัอยู่แล้วว่ำ ประชำชนใช้ให้ไปท�ำอะไร ?
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 ถ้าใช้ปัญญา ลดละอารมณ์ มนัไม่มอีะไรยาก หากฉลาด 
ถงึท่ีสดุกจ็ะสามารถท�ำให้กำรเลอืกต้ังไม่เป็นแค่พิธีกรรมกำรเมือง 
แต่จะเป็นงำนวจิยัทีใ่หญ่หลวงพร้อมกนัไปในตัว เป็นกำรค้นหำ 
น�ำมำเปิดเผยซ่ึงคนเก่งคนดทีีมี่อยู่เตม็แผ่นดนิ ท�าให้ไม่ขาดแคลน 
คนเก่งคนดี ไม่ใช่แค่ท่ีจะมาเป็นผูน้�าผูแ้ทนเท่านัน้ แต่ไม่ว่าจะงาน 
ใดๆ เรากจ็ะมคีนเก่ง คนดี คนทีม่คีวามสามารถเหมาะสมกบังาน 
นัน้ๆ ไว้ให้เลอืกใช้มากมาย ซ่ึงจะช่วยให้ผูน้�ากท็�างานง่ายขึน้

นักกำรเมืองเก่ำและกลุ่มนำยทุน   
อำจเสียเปรยีบคนจน แล้วเขำจะยอมหรือ ?
 ข้อกังวลนี้มันน่าตลก นักการเมืองเก่าและกลุ่มนายทุน 
ซ่ึงท่ีแท้กพ็วกเดียวกนั มหีรอืจะมาเสยีเปรยีบคนจน อ�ำนำจเงนิ 
กยั็งมีอทิธิพลอยู่ร�ำ่ไป ถงึยังไงๆ คนรวยกไ็ด้เปรียบคนจนอยู่ดี  
ทัง้เรำกไ็ม่ได้มีอคติอะไรจะไปลบล้ำงคนรวยเลย เราก็แค่หาวิธี 
ทีจ่ะท�าให้กำรเมืองเป็นเร่ืองของประชำชน ทีท่กุคนเท่ำเทยีมกนั 
อนัถกูต้องเป็นธรรม เม่ือคนรวยเป็นผูน้�ำผูแ้ทนได้ คนจนกต้็อง
เป็นได้เช่นกนั เพยีงเท่านีจ้ะมปัีญหาอะไร ? ถ้ามองใหม่ให้ลกึซ้ึง 
วิธีนีจ้ะเป็นผลดีแก่ทกุคนบนแผ่นดิน ไม่ว่าจะรวยหรอืจน คิดดูที 
ถ้ำสังคมขำดควำมยุตธิรรม เหลือ่มล�ำ้กนัสุดกู ่จะอยู่กนัไปได้อกี
กีว่นั ปัจจบุนักจ็ะลกุเป็นไฟอยู่แล้ว ดังนัน้ ถ้ำคดิถงึประโยชน์ 
ทีย่ั่งยืน ทกุคนกจ็ะยินยอมพร้อมใจกนั เพรำะมันคอืวธีิทีด่ทีีสุ่ด 
สมกบัเป็นสงัคมมนษุย์ หำใช่เป็นสังคมของสัตว์เดรจัฉำนไม่.
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เอำล่ะ ตอนนี้เชื่อว่ำ "ท�ำได้จริงๆ แน่"   
แต่คนโกงอำจจะโกงได้ง่ำยกว่ำเก่ำกไ็ด้นะ ?
 ผมไม่ได้การันตีว่า พอใช้วิธีนี้จะไม่มีการโกง คนคดโกง 
กค็ดิหำกลโกงอยู่วนัยังค�ำ่ ข้อนัน้นกักฎหมายกต้็องไปคิดหาวิธี 
ป้องกนัให้มนัดีๆ แต่ถ้าเปรยีบเทยีบกนั วธีิฝร่ังทียั่งใช้กนัอยู่น่ี 
กโ็กงได้ง่ำยกว่ำ ทัง้ถ้าดูให้ดีๆ "วธีิฝร่ังนัน้มันโกงอยู่แล้วแต่ต้น" 
เพราะมนัหมางเมนิบณัฑติและปิดกัน้คนจน ส่วนวธีินีมุ่้งกำรแก้ไข 
ทีโ่ครงสร้ำงให้ทกุคนในชำตมีิโอกำสเท่ำเทยีมกนั ลดอ�ำนำจเงนิ 
ให้น้อยลง เพ่ิมอ�ำนำจธรรมะให้มำกขึน้ เป็นส�ำคญัทีสุ่ด

ตัวอย่ำงบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้ง.....(1)......

เลขที่บัตร...........(2)...........วัน/เดือน/ปี ที่ออกบัตร....................(3)......................... 
สถานที่ออกบัตร....................................(4).............................................................. 
ผูใ้ช้สทิธิ ์ค�าน�าหนา้ช่ือ.......(5)......ช่ือ............(5)...............นามสกลุ............(5)............. 
ข้อมูลตามบัตรประชาชน [ไอดี].......................................(5)....................................
[ที่อยู่]....................................................(5)............................................................ 
ผูไ้ด้รบัเลอืก ค�าน�าหน้าช่ือ......(6)......ช่ือ...........(6)............นามสกลุ...........(6)............. 
ข้อมูลตามบัตรประชาชน [ไอดี].......................................(6)....................................
[ที่อยู่]....................................................(6)............................................................ 
 ขา้พเจ้าผูใ้ช้สทิธิม์คีวามประสงค์จะเลอืกผูไ้ด้รบัเลอืกตามทีร่ะบุไว้แลว้น้ีจรงิ 
ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ปราศจากการถูกใครโน้มน้าว และได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเองทุกประการ

 ลายมือชื่อ..................................ลายนิ้วมือ.......................ผู้เลือกตั้ง
 ลายมอืช่ือ................................(......ตัวบรรจง.......) ขา้ราชการผูร้บัผดิชอบ
 ลายมือชื่อ...............................(......ตัวบรรจง.......) เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์บัตร

ค�ำอธิบำยตวัเลข (ในวงเล็บ) 1 และ 2 อัตโนมติัโดยระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน์, 
3 และ 4 เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์บัตรลงข้อมูลตามความเป็นจริง, 5 เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์บัตรลง 
ไอดีตามบัตรประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ ข้อมูลที่เหลือก็จะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ, 6 เจ้าหน้าที ่
ผูพ้มิพบ์ตัรลงขอ้มลูตามทีผู่ใ้ช้สทิธิแ์จ้งจนกวา่ระบบอัตโนมติัขึน้ขอ้มลูทีเ่หลอืตรงตามที่
ผูใ้ช้สทิธิต้์องการ ยืนยนัความถกูต้องตามทีป่ระสงค์จรงิ แลว้จงึลงลายมอืช่ือรบัรองบตัร
หมำยเหตุ บตัรทีส่มบรูณ์อาจใหม้รีปูภาพผูใ้ช้สทิธิแ์ละผูไ้ด้รบัเลอืกปรากฏไว้ด้วยกไ็ด้ 
(ระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลนส์ามารถดึงรปูตามบตัรประชาชนมาโดยอัตโนมติัได้อยูแ่ลว้)



ประชำกรออนไลน์ ถ้ำท�ำให้ดี มันจะเป็นท่ีสุดของท่ีสุดในกำรท�ำไอทีให้มีธรรมะ 
เพราะจะท�าใหไ้อทมีปีระโยชนช่์วยสรา้งสรรค์ศีลธรรมจนถงึระดับโครงสรา้งทางสงัคม
ซึ่งล�าพังการช่วยกันแชร์ธรรมะ (สิ่งดีงามจริง) ผ่านสื่อออนไลน์่ต่างๆ อย่างที่ท�าๆ 
กันอยู่นั้นยังไปไม่ถึง (แต่ก็นับว่าดีแล้ว อย่าเลิกท�า) โดยส่วนตัวนานมากว่า ๑๐ ปี 
ท่ีผมเง่ียหูคอยฟังคนเด่นคนดังท่ีเป็นศาสตราจารย์ดอกเตอร์จะออกมาพูดเร่ืองน้ีบ้าง 
แต่ช่างน่าแปลกใจ (ท้ังในและต่างประเทศ : เสิร์ชหาทางอินเตอร์เน็ต) จนถึงวันน้ี 
ก็ยังไม่มีใครพูดเร่ืองน้ีกันบ้างเลย ? ท้ังท่ีประชากรออนไลน์ในวงราชการก็ก้าวหน้า 
มาในระดับหน่ึงแล้ว แค่ขยับข้ึนมาอีกหน่อย ปล่อยข้ึนบนมือถือ หรือมีระบบให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงถ้าท�าดีๆ การท�าไอทีให้มีธรรมะก็จะบรรลุผลล้�าเลิศ 
จนถึงระดับปรับโครงสร้างทางสังคมท่ีเหล่ือมล้�าสุดๆ ให้ยุติธรรมเท่าเทียมกันข้ึนก็ได้ 
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 ประชำกรออนไลน์ หรอื "โปรไฟล์สำกล" ก�าลงัจะกลาย 
เป็นสิง่ส�าคัญจ�าเป็นและเร่งด่วนทีส่ดุของมนษุยชาติในศตวรรษนี ้
ทัง้จะทวีความส�าคัญขึน้ไปเรือ่ยๆ โดยเฉพาะในศตวรรษหน้าทีโ่ลก 
เรานีไ้ม่ได้มแีค่เรา (มนษุย์แท้) แต่จะมเีพือ่นของเรา (มนษุย์เทยีม) 
เข้ามาอยูร่่วมด้วย ดังทีเ่คยกล่าวมาแล้ว นบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป 
"ข้อมูลเพ่ือกำรรู้จกักนั" จึงเป็นเรือ่งทีส่�าคัญอย่างยิง่ยวด
 ตัวอย่าง เช่น สาวสวยเจอหนุม่หล่อขอจีบทางออนไลน์  
สิง่แรกทีเ่ธอจะท�าในทนัท ีคือเสร์ิชหาโปรไฟล์เกีย่วกบัผูช้ายคนนี้ 
เพราะมนัคือความปลอดภัยในระดับชีวิตของเธอเลยทเีดียว
 แม้ในอีกด้านหนึง่ ผูค้นอาจจะกงัวลว่า ถ้าเปิดเผยข้อมลู 
ส่วนตัวมากเกินไป กอ็าจจะเป็นอันตราย เสีย่งต่อความเสยีหาย 
แก่เจ้าของข้อมลูเองกเ็ป็นได้ เช่น ถกูเหล่ามจิฉาชีพขโมยไปใช้ก่อ 
อาชญากรรม น�าความเดือดร้อนมาให้ เป็นต้น กต็าม
 ถงึกระน้ัน เพราะมคีวามส�าคัญ จ�าเป็น และเร่งด่วนทีส่ดุ 
สงัคมมนษุย์กจึ็งจะต้องมาตกลงกนัว่า ข้อมลูระดับใดให้เปิดเผย 
ออนไลน์ (เพื่อสังคม) ข้อมูลระดับใดให้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล 
ท่ีเจ้าของจะเปิดเผยหรอืปกปิดกย่็อมได้ (เพือ่ตัวเอง)
 แต่น้ีต่อไปผูค้นบนโลกนีม้คีวามจ�าเป็นจะต้อง "โปร่งใส" 
ระดับใดระดับหนึง่ เพือ่จะให้เพือ่นมนษุย์ไว้วางใจเราได้ จนสดุท้าย 
กจ็ะเกิดเป็นค่านิยมข้ึนมาในโลกว่า ใครมีโปรไฟล์โปร่งใสกน่็ำคบ 
ส่วนใครมีโปรไฟล์ทีอ่มึครึมคลุมเครอืกไ็ม่น่ำคบ เลยท�าให้ผูค้น
โดยเฉพาะผูส้นใจฝักใฝ่การเมอืงกจ็ะแข่งขนักนัโปร่งใส 
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 สงัคมโลกยุคไอท ียงัไงๆ มนักต้็องไหลไปแบบนี ้ท่ีโลก 
ทัง้ใบจะต้องไร้พรมแดน ท�าให้โลกอนาคตจะต้องหมดอาณาเขต 
เส้นแบ่งประเทศเขตแดนจะลบลางจางหาย วฒันธรรมประเพณี 
ที่หลากหลายจะหลอมรวมกัน เช้ือชาติจะคละเคล้าเผ่าพันธุ์ 
ศำสนำจะระคนปนเปกนั จนรำวกบัไร้ศำสนำ ผูค้นทีป่ระกาศ 
ตนเองว่าเป็นผู้ไม่นับถือศาสนาใดเลยจะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ 
ท�าให้โครงสร้างสงัคมโลกมรีปูแบบศีลธรรมแปรเปลีย่นไป
 ในห้วงเวลานี ้ย่อมจะมีบำงคน บำงชุมชน บำงประเทศ 
บำงเช้ือชำติ บำงศำสนำ ทีป่รับตัวไม่ทนั กจ็ะเกดิควำมกดดนั 
ทกุข์เครียด จนตีกลบัไปอีกทาง เช่น รงัเกยีจเทคโนโลยจีนเข้าไส้ 
มองเพือ่นมนษุย์ทีเ่ปลีย่นไปด้วยความเกลยีดชัง (กระทัง่พ่อแม่ 
ยังฆ่ำลกูตัวเองได้ เพียงเพรำะเขำไม่เอำตำมประเพณี) ถ้าโลก  
โชคดี ผูค้นทีป่รบัตัวไม่ทันเหล่านีก้แ็ค่จะมทุีกข์เฉพาะตัวเองไป 
ไม่ได้ก่อความวุ่นวายให้กบัใคร แต่หากโลกโชคร้าย เขาอาจจะก่อ 
ความวุ่นวายขึน้มาในโลกโดยประการต่างๆ เช่น การก่อการร้าย 
น้อยใหญ่ ทีอ่าจลกุลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามโลก  
 จึงเมือ่เราจะเลอืกทางไอทกีจ็�าเป็นจะต้องมกีารอบรมผูค้น 
ให้มสีติปัญญาคู่ไปกบัความมเีมตตากรณุาทีเ่พยีงพอ เพราะมฉิะนัน้ 
โครงสร้ำงทำงสังคมอำจจะพังทลำยลง เพราะรับน�้าหนักไอทีที่
จู่โจมอย่างรุนแรง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ไม่ไหว 
พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ "จะเลือกเดินทำงไอทีก็ต้องมีปัญญำ" 
รบีท�าโครงสร้างทางสงัคมให้แขง็แรงพอรบัน�า้หนกัของมนัได้
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 โครงสร้างทางสังคมที่ดีก็คล้ายกับโครงสร้างทางฟิสิกส์ 
ทีพ่ลงังานต้องกระจายไม่กระจุก ถ้ำกระจุกจะระเบดิ ทางสงัคม 
ก็เช่นนั้น ถ้ากระจุก ไม่กระจาย เช่น ข้อมูล อ�านาจ โอกาส 
หรือทรัพยากร เกิดกระจุกอยู่ในคนกลุ่มน้อย ไม่กระจายไปถึง 
คนกลุ่มใหญ่ ไม่เท่าไรก็ต้องเข่นฆ่ากัน มีค�าปราชญ์ที่น่าคิดว่า 
"ถ้ำร�ำ่รวยแล้วไม่รู้จกัแบ่งปัน นัน่คอืควำมช่ัวช้ำ, ถ้ำมีอ�ำนำจ 
แล้วไม่กระจำยโอกำสให้ผูค้นอย่ำงเท่ำเทยีม กไ็ม่ต่ำงจำกโจร" 
ค�าพูดเช่นนี้ มีใครเข้าใจบ้าง ? ถ้าเข้าใจ ท�าไมไม่ช่วยกันแก้ไข 
ปล่อยให้เป็นเช่นนีอ้ยูไ่ด้ยงัไง ? "ไม่อำยตัวเองหรือ ?"
 ถ้ารฐัมนี�า้ยา ศาสนามค่ีาแท้ และการศึกษามปัีญญาจรงิ
ก็จะต้องแก้ตรงนี้ได้ ท�าให้โครงสร้างสังคมโลกผ่องถ่ายกระจาย 
ข้อมูล อ�านาจ โอกาส และทรัพยากร อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
นี่คือหลักการใหญ่ ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องเห็นตรงกันให้ได้ก่อน 
อย่างอ่ืนเหน็แตกต่างกนัได้ แต่เรือ่งนีต้้องเหน็ตรงกนั เพราะมนั 
คือ "ควำมจริงตำมธรรมชำต"ิ อาจจะเรยีกว่า เป็นแก่นศาสนา 
(ความไม่เหน็แก่ตัว) เป็นหวัใจการศึกษา (ความมสีติปัญญาแท้)  
และเป็นสารรัฐ (ความยุติธรรม) ที่เราจะต้องท�าให้ส�าเร็จ
 ประชำกรออนไลน์ (โปรไฟล์สำกล) หรอืระบบกระจาย
ข้อมลู จงึมีควำมส�ำคญัมำกในโลกยุคต่อไปนี ้อาจจะส�าคัญกว่า 
การกระจายอ�านาจทีเ่รยีกร้องกนัอยูท่ัว่โลกด้วยซ�า้ไป เพรำะมัน 
จะเช่ือมโยงส่งผลไปถงึทุกเรือ่ง ทัง้เร่ืองโอกำส เร่ืองทรัพยำกร 
และเร่ืองอืน่ๆ กจ็ะพลอยกระจำย ไม่กระจกุ ไปพร้อมกนั
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 แล้วจะท�ากนัอย่างไร ? (ให้ชัดเจน ปลอดภัย เข้าถงึง่าย 
ได้ประโยชน์คุ้มค่า) ข้อนัน้อย่ากงัวล เบือ้งต้นตกลงกนัให้ได้ก่อน 
อาจจะต้องมบีทบญัญัติรฐัธรรมนญูใหม่ แก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย 
ต่างๆ ตามทีจ่�าเป็น จากนัน้ "กระทรวงไอซีท"ี มคีนท�าได้อยูแ่ล้ว 
ทกุวนันีใ้นระดับองค์กรกอ็อนไลน์กนัอยู ่เพิม่ความปลอดภัยขึน้ 
อีกนดิ เพิม่โปรแกรมเสรมิเข้าไปอีกหน่อย กป็ล่อยขึน้มอืถอืได้ 
เป็นประชากรออนไลน์ในระดับสมบรูณ์ ทีท่กุคนกเ็ข้าถงึ
 หลายคนอาจกงัวล แต่หนทางอ่ืนกไ็ม่ม ี เมือ่เราใช้ไอท ี
อะไรดี มปีระโยชน์ เรากต้็องรบีท�า เพราะด้านหนึง่เรากป็ฏิเสธ 
ไม่ได้ว่า คนช่ัวช้าเลวทรามเขาก็น�ามันไปใช้ในทางท�าลายโลก 
กนัอยูอ่ย่างแพร่หลาย ปราบเท่าไรกไ็ม่หมด ทางทีดี่แทนทีจ่ะไป 
เสยีเวลาวิง่ไล่ปราบคนช่ัว (ผูม้หีน้าทีก่ท็�าไป) เราควรเอาเวลามา
ท�าความดีแข่งขนัให้ขยนัยิง่กว่าเขา "จะไม่ดกีว่ำหรือ ?"
 ถ้ำท�ำได้อย่ำงนี ้ไอทกีจ็ะมีคณุมำกกว่ำโทษ มปีระโยชน์ 
ทีก่ว้างใหญ่ไพศาล เช่น ด้านกำรเมืองกจ็ะเกดิมีวธีิกำรเลือกตัง้ 
แบบใหม่ ผ่ำนออนไลน์ โดยมือถอื เป็นต้น อนัจะเป็นทีเ่รียกร้อง 
ต้องกำรของประชำชนอยู่แล้ว รวมถงึสิทธิขัน้สมบรูณ์ของผูค้น 
ทีจ่ะเลือกเอำใครกไ็ด้ ไม่ถกูจ�ำกดัด้วยหมำยเลข เลยไม่ต้องมี 
ผูส้มัคร ไม่ต้องมีพรรคกำรเมืองอกี ดงันัน้ ประชำกรออนไลน์ 
กบัวธีิเลอืกตัง้ด้วยสิทธิขัน้สมบรูณ์ดงักล่ำวนีก้จ็ะวนมำบรรจบกนั 
ตำมเหตุปัจจัยแน่นอน  เพยีงแต่จะเกดิขึน้ทีไ่หนในโลกก่อนเท่านัน้ 
ถ้าเกดิขึน้ทีป่ระเทศไทยก่อน "คนไทยกจ็ะเป็นผูน้�ำโลก"



ตัวอย่ำงประชำกรออนไลน์ (โปรไฟล์สำกล)

ข้อมูล ก. (ตามบัตรประชาชน)
ID...................................................
ช่ือ...........นามสกลุ..............เพศ........ 
เกดิเมือ่วนัที.่.....เดือน.............ปี.........  
ทีอ่ยู.่................................................ 
........................................................ 
เช้ือชาติ......สญัชาติ.......ศาสนา......... 
กลุ่มโลหิต/รหัสพันธุวิศวกรรม........... 
 
ข้อมูล ข. (เปิดเผยตามกฎหมาย)
การศึกษา........................................... 
อาชพี............................................... 
คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ................. 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................

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

ปุ่มให้คะแนนเลือกตั้ง

ปุ่มแสดงคะแนนเลือกตั้ง

ปุ่มดูข้อมูลเชิงลึก

ถ้าท�ากันให้ดี (โปรแกรมเมอร์ท�าได้อยู่แล้ว) ประชากรออนไลน์ (โปรไฟล์สากล) นี้ 
จะเป็นเทคโนโลนทีีไ่ปสง่เสรมิการกอบกูฟ้ืน้ฟธูรรมชาติใหง่้ายและเรว็ขึน้ แกป้ญัหา 
อธรรมครอบง�าไอท ีท�าใหไ้อทมีธีรรมะถงึระดับโครงสรา้งทางสงัคมกไ็ด้ และสดุทา้ย 
จะตอบสนองรองรับกับการเมืองใหม่ ที่ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ขั้นสมบูรณ์จะเลือก
ใครก็ได้ ท�าอ�านาจท่ีกระจุกให้กระจาย สลายความเหล่ือมล้�า เป็นธรรมเท่าเทียมกัน 



ถ้ำโลกยังโชคดี
ทำงออกนี้ในที่สุดมนุษย์ก็ต้องเลือก

-------------------------
 พอปล่อยให้ความโลภลากจงูไปท�าลายธรรมชาติจนยบัเยนิ 
จวนเจยีนทีโ่ลกทัง้ใบจะอยู่อำศยัไม่ได้อกี ในทีส่ดุมนษุย์กจ็ะหนั 
มาร่วมมือกันกอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง 
เพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเลือก
 พอปล่อยให้โลกออนไลน์ไซเบอร์เลอะเทอะจนเละเทะ 
จวนเจียนที่อำรยธรรมซ่ึงบรรพบุรุษสั่งสมมำนับพันนับหม่ืนป ี
จะป่นปี้ไปจนไม่เหลือหลอ ในที่สุดมนุษย์ก็จะหันมาร่วมมือกัน 
ท�าสงครามไซเบอร์ให้ธรรมะชนะอธรรมบนเสิร์ชเอ็นจินให้จงได้ 
เพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเลือก
 พอปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของความโลภ (ใครอยำก 
เป็นผู้น�ำยกมือขึ้น) เปิดช่องให้คนเห็นแก่ตัวและทุนสามานย ์
สบโอกาสเข้ามามีอ�านาจ สร้างสังคมแบบ "ทุน" กับ "ทำส" 
ที่เหลื่อมล�้าสุดขีดและขัดแย้งกันแรงลึก จวนเจียนที่สังคมโลก 
จะลุกเป็นไฟ ในที่สุดมนุษย์ก็จะหันกลับมาร่วมมือกันก�าหนด 
รูปแบบการเมืองใหม่ ให้เป็นเรื่องของความเสียสละ (ใครเห็น 
ใครสมควรเป็นผูน้�ำบ้ำง) เปิดทางให้คนเก่งคนดีคนท่ีเสยีสละแท้ 
เข้ามามีอ�านาจ เปลี่ยนสังคมแบบทุนกับทาสให้กลับมาเป็นไทย 
(เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน) พ้นทั้งจากเผด็จการทั้งจากทุนสามานย์ 
เป็นประชำธิปไตยเต็มใบแท้ เริ่มต้นจากเลิกใช้วิธีเลือกต้ังเก่า 
แบบมีผูส้มัคร (ทีท่�าให้มคีนเสยีเงินเสยีหน้าแล้วแตกสามคัคีกนั) 
อันล้าสมัยนั้นเสีย มาใช้วิธีเลือกตั้งใหม่ แบบไม่ต้องมีผู้สมัคร 
โดยรำษฎรได้ใช้สิทธิขั้นสมบูรณ์เลือกใครก็ได้ (ซ่ึงจะไม่มีใคร 
เสียเงินเสียหน้า จึงสามัคคีกัน) อันเป็นวิธีที่ท�าได้ ง่ายกว่าที่คิด 
เพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด ที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเลือก.



หำกโลกไม่โชคร้ำย
สังคมจะคลี่คลำยไม่ท�ำลำยกันและกัน

-------------------------
 อีกไม่ช้า "เสำไฟฟ้ำจะบอกลำโลก" คิดดูว่า ถ้าแต่ละบ้าน 
ผลิตพลังงานใช้เองได้ ทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดด้วย โทรศัพท ์
แบบมีสายก็หมดความจ�าเป็น เพราะแบบไร้สายมีโครงข่ายทั่วถึง 
สายระโยงระยางทีข่วางตารกหน้าบ้านกจ็ะค่อยๆ อันตรธานหายไป   
ทีจ่รงิทกุวันนี ้กท็�าได้แล้ว เพยีงแค่รอเวลาให้ "โรงงำนไฟฟ้ำ" ได้ 
คุ้มทนุเสยีก่อน (คิดแล้วเศร้า คุณเจริญ วดัอกัษร ไม่น่าถูกฆ่าตาย 
เพยีงเพราะเขาต่อต้านโรงงานไฟฟ้าทีก่จ็วนเวลาจะเลกิเลย)
 อีกไม่ช้า "ปิโตรเล่ียมกจ็ะลำจำกโลกด้วย" คิดดูว่า ถ้ารถรา 
อุตสาหกรรมมพีลงังานอ่ืนทีดี่สะอาดและประหยดักว่า ซ่ึงว่ากันว่า 
นกัวิทยาศาสตร์สามารถท�าได้แล้ว รอแค่ห้วงเวลาการเปลีย่นผ่าน 
เท่านัน้เอง ดังนัน้ธรุกิจค้าน�า้มนัจะต้องไปถึงทางตันแน่ๆ และจะส่ง 
ผลให้ "แขกค้ำน�ำ้มัน" ซ่ึงเป็นคนรวยจะรกุรานเจ้าถิน่เจ้าของทีดิ่น 
เกษตรในประเทศทีย่ากจน เพือ่ให้ตนอยูร่อดในโลกหลงัยุคน�า้มนั 
นบัเป็นเรือ่งทีส่�าคัญอันสงัคมมนษุย์จะต้องเตรยีมรบัมอื ท�ายงัไง 
ไม่ให้เกดิสงคราม ก้าวข้ามสงัคมเขตแดนไปสูโ่ลกอนาคตท่ีจะหมด 
อาณาเขตได้เรยีบร้อย แบบถ้อยทถ้ีอยอาศัยซ่ึงกนัและกัน
 อีกไม่ช้า "มิตรใหม่กจ็ะมำ ศำสนำกอ็ำจจะลำไป" คิดดูว่า 
ถ้าโลกนี ้ไม่ได้มแีค่มนษุย์ดัง้เดมิอีกแล้ว แต่มนษุย์พนัธวิุศวกรรม 
(คนโคลน) และมนุษย์วศิวกรรมคอมพเิตอร์ (คนคอม) กจ็ะมาอยู่ 
ร่วมโลกกบัเราด้วย สงัคมโลกจะต้องเตรยีมอะไรเอาไว้รองรบับ้าง 
เพือ่บริหำรควำมแตกต่ำงไม่ให้กลำยเป็นควำมแตกแยก มาเริม่กนั 
ทีเ่ร่ืองศำสนำ (อันแตกต่างกันมา) จะดีไหม ? แทนทีม่วัขดัแย้งกนั 
ควรจะหนัดูว่า "สังคมโลกทีผู้่คนส่วนใหญ่จะอยู่อย่ำงไร้ศำสนำนัน้ 
แต่ละศำสนำจะร่วมกนัจรรโลงโลกได้อย่ำงไร ?" กน่็าจะดี.



ค�ำตอบของชีวิต
 เมื่อผมแก่ตัวลง ผมรู้วิธีที่จะท�าให้ผู้คนพ้นทุกข์ แต่ผม 
กไ็ม่อาจจะเอ้ือมมอืเข้าไปหยบิเอาความทกุข์ออกจากใจให้ใครได้ 
ผมรูวิ้ธทีีจ่ะท�าให้ผูค้นพบสขุ แต่ผมกไ็ม่อาจจะยืน่ความสขุเข้าไป 
วางไว้บนหวัใจของใครเลย ผมรูวิ้ธท่ีีจะท�าให้ชุมชน ประเทศชาติ
หรอืแม้แต่สงัคมโลก หลดุพ้นจากวิกฤติ ก้าวไปสูโ่อกาส แต่ผม 
ก็ไร้อ�านาจวาสนาที่จะน�าพาชุมชนประเทศชาติและสังคมโลกไป 
สูทิ่ศทางทีถ่กูต้อง (อย่าว่าแต่น�าพา แค่เรยีกให้ผูค้นหนัมาสนใจ  
ผมก็ยังท�าไม่ได้) สุดท้ายผมก็ได้แต่ดู และอยู่ไปเฉยๆ 
 ในทางศาสนาทีผ่มอุทศิชีวิตรบัใช้มา ท่านพทุธทาสภิกขุ 
เคยกลา่วว่า "ถำ้ศีลธรรมไม่กลบัมำ โลกำจะพนิำศ" ผมกเ็ฝ้า 
เอามาคิดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า "วิธีที่จะท�าให้ศีลธรรมกลับมา 
อยูก่บัโลกาต่อไป มทีางไหนท�าได้บ้าง" ถงึวันนี ้ผมกร็ูว้ธิทีีจ่ะท�า 
ให้ศีลธรรมกลบัมาอยูคู่่โลกานีด้้วย แต่ผมกไ็ร้บารมทีีจ่ะท�าให้วธิ ี
ดังกล่าวนัน้เป็นจรงิได้ เพราะทางเศรษฐกจิ "ผมมีฐำนะยำกจน" 
ทางการศึกษา "วุฒิผมก็คร�ำ่คร"ึ (แม้โบราณเป็นปรญิญำเอก
คู่ชาติไทย แต่ในปัจจุบนัเขากเ็มนิกนัหมดสิน้) ยิง่ในทางการเมอืง 
"ผมกช็นคนรำกหญ้ำ" ทีพ่อจะมค่ีากแ็ค่เวลาไปเลอืกต้ัง
 เมือ่เป็นเพยีงผูรู้ ้แต่ท�าอะไรไม่ได้ ผมจึงตัดสนิใจหาเอา
สขุใส่ตัว โดยการท่องเทีย่วไปทัว่เท่าทีตั่วจะไปได้ "เป็นค�ำตอบ 
สุดท้ำย" ให้กับชีวติตน ส่วนหนงัสือเล่มนี ้(หรือเล่มไหนกต็ำม)  
กม็ไิด้หวงัผล แค่จ�าหน่ายจ่ายแจกด้วยจติเป็นกศุลเท่าทีต่นจะท�าได้  
ซ่ึงบำงทแีม้มิได้หวงัผล ถ้ำโลกยังโชคด ีหรือหำกโลกไม่โชคร้ำย 
ผูอ่้ำนนัน่เอง ทีร่�ำ่รวย ทีรู้่ด ีหรือท่ีมีโอกำสทำงสังคมย่ิงกว่ำผม 
อำจเป็นผู้ผลักดนัให้มันเป็นจริงขึน้มำสักวนัหนึง่กเ็ป็นได้. 



ค�ำสั่งเสีย
 ยำมฉันตำย กำยกลับ ลำลับโลก
อย่ำเศร้ำโศก เสียใจ อำลัยหำ
นั่นแค่เพียง "รูป" หำย จำกสำยตำ
ส่วนคุณค่ำ "นำม" คง ยืนยงยำว
 คิดถึงฉัน หันหำ อัตตำตัว
เห็นดีชั่ว ชอบชัง ยังหนุ่มสำว
เป็นมำยำ เย้ำยั่ว เพียงชั่วครำว
เก็บเรื่องรำว ศึกษำ คุณค่ำคน
 ก่อนจะตำย ตำมฉัน หันแลโลก
ยุควิโยค ย่อยยับ แสนสับสน
ลูกหลำนเรำ เหลียวหลัง ยังร้อนรน
จะทำนทน อยู่ไป อย่ำงไรกัน
 จงร่วมใจ กอบกู้ ฟื้นฟูป่ำ
เพื่อโลกำ ร่มเย็น เป็นสวรรค์
เทคไอที โถมมำ อย่ำหลงมัน
รู้เท่ำทัน ฉวยใช้ ให้เป็นทุน
 ถงึยำมตำย ตำมฉนั อย่ำหวัน่ไหว
ปล่อย "กำย" ไป ตำมกรรม ทีน่�ำหนุน
วำง "จติ" ว่ำง ห่ำงบำป หำบเอำบญุ
ฉนักบัคณุ กจ็ะไป เจอปลำยทำง ฯ

แต่งเมื่อวันวางวัยอายุ ๕๑ ปี

ค�ำฝำกฝัง
สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ 

ของอำจำรย์หมอ (ประเวศ วะส)ี
กบัสำมข้อเสนอของนำยตะวนั*

อันที่จริงก็เป็นสิ่งเดียวกัน
เพรำะ "กำรสร้ำงควำมรู้" 

ถ้ำไม่สอดคล้องรองรับ
กับธรรมชาติ ก็จะพินำศอยู่ดี
"พลังสังคม" ถ้ำโสมมอัปรีย์

ไปกบัเทคไอท ีทีต่วัเองใช้มันผดิ
ก็มีแต่จะก่อวิกฤติ 

ปิดโอกำสที่จะกอบกู้ฟื้นฟูโลก
และสุดท้ำย "กลไกรัฐ"

ถ้ำวิธีเลือกตั้ง (หาผู้น�า) ยังผิด
เหมือนติดกระดมุเม็ดแรกพลำด

เรำจะยังหวังอะไรได้
ต่อเมื่อกลับไปกลัดกระดุม

เม็ดแรกใหม่ ให้ถูกที่ถูกทำง
นั่นแหละ ทุกอย่ำงที่คำดหวัง

รวมทั้งกำรเขยื้อนภูเขำ
แบบที่อำจำรย์หมอชี้แนะไว้

ก็จึงจะเป็นจริงขึ้นมำได้
นี่คือค�ำฝำกฝังของนำยตะวัน

ที่หวังว่ำบัณฑิตจะไม่ปิดหูปิดตำ

คารมคมคาย ของ นายตะวัน

* อ่าน ๓ ข้อเสนอ ของนายตะวัน
ได้ในหนังสือนี้ หน้าที่ ๒๑-๒๓

บดันี ้ ทุกสิง่ทีผ่มท�า ทุกค�าทีผ่มพดู ท่ีแท้ มนักแ็ค่ "เตรียมตวัตำย" เพือ่ตัวเอง 
จะได้หลบัตาลงอย่างสบาย ลกูหลานเหลนโหลนกจ็ะได้มนียิาย ไว้เล่าขานเป็น "ต�ำนำน 
ปูต่ะวนั" นอกเหนอืไปกว่านัน้หาได้มอีะไรไม่ ! หรอืแม้จะมอียู ่กห็าใช่ธรุะของผมเลย.


