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คำนำสำนักพิมพ์

ประเทศไทยและชาวไทยเรานี้ เผชิญกับวิกฤตทางสังคมมา 

หลายครา ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง วิกฤตศาสนา วิกฤต 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

วิกฤตแต่ละครั้งผ่านพ้นไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งถูกต้อง 

ชอบธรรมและไม่เป็นเช่นนั้น

วิกฤตหลายเรื่องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยรูปแบบคล้ายเดิม  

เปลี่ยนแค่เพียงตัวละครและช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์

ถามว่า เราควรจะเริ่มต้นแก้ไขที่เรื่องใดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ 

เกิดวิกฤตเรื่องเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตอบว่า แก้ที่การพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม รู้จักเรียนรู้ 

จากประสบการณ ์ และปลกูฝงัใหรู้ซ้ึง้และเขา้ใจอดุมการณท์างพระพทุธ- 

ศาสนาให้ได้อย่างแท้จริง และนำมาช่วยเหลือประเทศที่เสื่อมโทรม 

อยู่นี้

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคม ปลูกฝังอุดมการณ์ที่จะ 

นำจิตสำนึกของสังคม และเผยแผ่คำสอนอันทรงคุณค่า สำนักพิมพ์ 

อมรินทร์ธรรมะจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง  เจอวิกฤต  จิตไม่วิบัติ   

ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ขึ้น หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยธรรม- 

บรรยาย ๒ เรื่อง ได้แก่ เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ  
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และ  เจาะหาความจริงเร่ืองศาสนาประจำชาติ (อุดมธรรมนำจิตสำนึก 

ของสังคมไทย) ซึง่เปน็ธรรมบรรยายทีเ่กดิขึน้ตา่งกรรมตา่งวาระกนั แต ่

มจีดุมุง่หมายเดยีวกนั คอืใหพ้ทุธศาสนกิชนไดม้หีลกัธรรมนำทางในการ 

ใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

ขอใหว้กิฤตการณท์ัง้หลายเปน็บทเรยีนใหท้กุฝา่ยไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะไม่ 

“มองแคบ คิดใกล้ ใฝ่ต่ำ” แต่จะ  “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” ด้วย 

การพัฒนาตนเองตามหลักธรรมและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 

เมื่อบุคลากรในชาติพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ย่อมเข้าใจรากเหง้า 

ทีม่าของวกิฤตตา่ง ๆ ขา้มผา่นปญัหาดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง ประกอบดว้ย 

ปัญญา และนำพาชาติให้รุ่งเรืองได้ในที่สุด

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

มกราคม ๒๕๕๗

อมรินทร์ธรรมะ
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อนุโมทนา

คุณณิชมน ศัลยวุฒิ บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์ 

อมรินทร์ธรรมะ แจ้งความประสงค์ขอนำธรรมบรรยาย ๒ เรื่อง คือ  

เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ และ เจาะหาความจริงเรื่อง 

ศาสนาประจำชาติ (อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย) จัดพิมพ์ 

รวมเปน็เลม่เดยีวกนั ในชือ่วา่ เจอวกิฤต จติไมว่บิตั ิ เพือ่เผยแผค่ำสอน 

ธรรม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้หลักนำทางในการใช้ชีวิต 

ท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน

อาตมภาพขออนุโมทนา เพราะเป็นการช่วยกันแผ่ขยายความรู้ 

ความเข้าใจ เป็นเครื่องเจริญธรรมเจริญปัญญา ให้อำนวยประโยชน์สุข 

แก่พหูชน ตามคติแห่งพระพุทธจริยา

ทัง้นี ้ เปน็การอนญุาตสทิธใินการพมิพเ์ผยแพรเ่ฉพาะครัง้ สำหรบั 

การพิมพ์ครั้งนี้โดยมอบให้เปล่าตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น

ขอใหบุ้ญเจตนาในการสง่เสรมิกศุล อำนวยผลใหธ้รรมและปญัญา 

แผไ่พศาล เพือ่ความไพบลูยแ์หง่ประโยชนส์ขุของมหาชน ยนืนานสบืไป

พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

หนังสือนี้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่เพื่อให้เนื้อหาสาระของหนังสือถูกต้องแม่นยำ ท่านผู้ใด 
ศรัทธาประสงค์จะพิมพ์เผยแพร่ ขอให้ติดต่อขอรับต้นแบบหนังสือ  ฟรี  จากวัดญาณเวศกวัน  
ตำบลบางกระทกึ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ แล้วนำไปดำเนินการจัดพิมพ์เอง 
ตามแต่เห็นควร
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นักศึกษากราบเรียนอาราธนา: - กราบนมัสการท่านเจ้าคุณ 
พระธรรมปิฎก ได้โปรดเป็นองค์ปาฐก เพื่อเป็นแนวทางในการ 
สัมมนาให้กับพวกเรา ในเรื่องทางรอดของประชากรไทยในยุค 
ไอเอ็มเอฟ

เจริญพรท่านอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน อาตมาขอ 
อนุโมทนากิจกรรมในการรับนักศึกษาใหม่ปีนี้ ที่ทำอย่างเป็น 
เรื่องบุญกุศล หรือเรียกอย่างภาษาสมัยใหม่ว่า อย่างเป็นการ 
สร้างสรรค์ และเราก็มาพูดให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน ์  
หรือจะเอาวิบัต ิ๑

	 ๑ ธรรมกถาแก่คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก  – ปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยประชากร 

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ณ พุทธมณฑล
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พอพดูถงึคำวา่ “วกิฤต” เรากม็คีวามรูส้กึไมด่ ี คอืเปน็เรือ่ง 
ของความทุกข์ เป็นเรื่องของปัญหา แต่ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้  
ความจริงมีข้อดีหลายอย่าง และข้อดีบางอย่างก็มากจนกระทั่ง 
เราแทบจะพูดได้ว่า

ภาวะวิกฤตนี้แหละ ที่จริงเป็นโชคดี
เปน็โชคดขีองประเทศไทยทีไ่ดม้าประสบภาวะวกิฤตนี ้ ถา้ 

พูดแบบเล่น  ๆ  ก็อาจจะบอกว่าพวกเรานี่โชคดีที่ได้เจอภาวะ 
พลิกผัน แบบที่คนผู้เกิดในยุคอื่นไม่มีโอกาสจะได้เจอ ที่ว่านี้ 
แม้จะเป็นเพียงการพูดเล่นก็มีความเป็นจริงอยู่ด้วย

ที่เป็นโชคดีแท้ ๆ ก็คือความจริงที่ว่า
ประเทศไทยเรานี้ ถ้าเปรียบเทียบกับกระแสน้ำ
ในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งนี้

ว่า “วิกฤตเป็นโอกาส”
แต่เรารู้จักใช้โอกาสนั้นหรือเปล่า
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เราก็เหมือนคนที่เล่นสนุกอยู่ในกระแสน้ำนั้น
โดยไม่รู้ตัวว่าความจริงกระแสน้ำนั้นไหลไปลงเหว

การที่เกิดวิกฤตนี้ก็เปรียบเหมือนกับกระแสน้ำนั้นพา 
พวกเราที่กำลังเล่นสนุกอยู่โดยไม่รู้ตัวนั้นมากระทบหรือชน 
เขา้กบัโขดหนิ แมจ้ะทำใหเ้กดิอาการบาดเจบ็เปน็ความทกุข ์ แต ่
ก็ทำให้รู้ตัวก่อนที่จะตกลงไปในเหว

เพราะฉะนั้น ภาวะวิกฤต  ก็คือภาวะที่อยู่ในระหว่างความ 
เป็นความตาย คือจุดที่กระทบกับโขดหิน ซึ่งก็เป็นภาวะที่เรา 
อาจจะกลับฟื้นคืนขึ้นมา ถ้าเรารู้ตัวแล้วรีบดิ้นรนขวนขวาย 
ตะเกยีกตะกายหนขีึน้ไปได้ แตถ้่าเราไมม่คีวามสามารถเพยีงพอ  
กระแสน้ำก็จะพาเราไหลต่อจนตกลงไปในเหว

ช่วงเวลานี้จึงเป็นขณะที่สำคัญ ซึ่งเป็นการทดสอบความ 
สามารถของเราด้วย และจงึบอกวา่เปน็โชคดทีีท่ำใหเ้รารูต้วัขึน้มา  
มิฉะนั้นเราก็จะหลงเพลิดเพลินกันต่อไป จนตกลงเหวและ 
ก็เลยตายไป ไม่มีทางที่จะแก้ไข ฉะนั้นวิกฤตนี้จึงเป็นช่วงเวลา 
อันเหมาะที่เราจะได้รีบลุกขึ้นมาขวนขวายเพียรพยายามแก้ไข 
ปัญหา

เป็นธรรมดาว่าเมื่อเกิดวิกฤต อย่างที่ว่ากระทบกับโขดหิน  
ก็ต้องมีความทุกข์บ้าง แต่ก็ย่อมดีกว่าที่ว่าท่ามกลางความ 
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เพลิดเพลินนั้นเราก็ลงเหวไปโดยไม่รู้ตัว

เมืองไทยเราระยะท่ีผ่านมาน้ี เป็นช่วงท่ีเราฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน 
เพลิดเพลินกันมาก เราอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าบริโภคนิยม  
ลุ่มหลงมัวเมาในการเสพบริโภค จนกลายเป็นว่าตอนนี้เรามา 
เสวยวบิากทีเ่ปน็ผลจากความเพลดิเพลนิลุม่หลงมวัเมานัน้ ตอ้ง 
ประสบความทุกข์

ถ้าเราลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายเพียรพยายามแก้ไข ก็จะ 
กลายเป็นยุคแห่งการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์กันใหม่

เพราะฉะนั้น พูดในแง่หนึ่ง
ระยะเวลาที่แล้วมาตอนที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู จึงเป็นระยะเวลา 

แห่งการทำลาย
ขอให้พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ ยุคที่แล้วมานั้น 

เป็นยุคทำลาย และยุคต่อไปนี้แหละ (ถ้าตั้งตัวให้ดี) จะเป็น 
ยุคแห่งการสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นจึงพูดอย่างที่มีผู้กล่าว 
บ่อย ๆ ว่า

วิกฤตเป็นโอกาส
แต่คำว่า  “วิกฤตเป็นโอกาส”  นี้มีความหมายหลายอย่าง  

คือเป็นโอกาสในความหมายของคนที่หาผลประโยชน์ก็ได้   
หมายความว่า บางคนเวลาเกิดวิกฤตของส่วนรวม ก็ฉวยโอกาส 
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กอบโกยเอาผลประโยชน์ส่วนตน จึงเป็นโอกาสสำหรับเขา 
เหมือนกัน

แต่ในความหมายที่เราต้องการก็คือ
เป็นโอกาสสำหรับสังคมทั้งหมด ซึ่งข้อสำคัญอยู่ที่ว่าจะใช ้

โอกาสนี้เป็นหรือไม่
ตอนนี้ขอให้เรามองในแง่ที่ว่า ยามประสบทุกข์หรือปัญหา 

นั้น เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเร่งขวนขวายในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ วิกฤตนี้จะเกิดประโยชน์ 
มากกว่าโทษ ซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะเมื่อ 
ทกุขภ์ยัเกดิขึน้ โดยธรรมชาตจิะทำใหค้นลกุขึน้ดิน้รนขวนขวาย
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เป็นธรรมดาของธรรมชาติมนุษย์อย่างหนึ่ง สำหรับปุถุชน 
ซึ่งไม่ได้รับการพัฒนาเพียงพอว่า มนุษย์นั้นจะลุกขึ้นดิ้นรน 
ขวนขวายเมื่อมีทุกข์ภัยคุกคาม พอโดนทุกข์บีบคั้นหรือถูกภัย 
คุกคามก็นิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ นอนไม่ได้ ต้องลุกขึ้นดิ้นรนหาทาง 
แก้ไข

ตอนนี้แหละจะเกิดพลัง และคนจะเริ่มเดินหน้าก้าวต่อไป 
ก็ตอนนี้เอง

เวลาที่สุขสบายเสียอีก จะเป็นช่วงเวลาที่คนมักหลงระเริง 
มัวเมา  นอนเสวยความสุข  มีอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำ  ชอบ 
ผดัเพีย้น เพราะกำลงัเพลนิกบัความสขุ เลยบอกวา่เอาไวพ้รุง่นี้ 
เถอะ เอาไวม้ะรนืกไ็ด ้ ชอบผดัเพีย้นกนัอยูอ่ยา่งนีจ้นความเสือ่ม 
เข้ามาถึงตัว

ถ้าเก่งจริงต้องเอาประโยชน์
จากทุกข์ภัยให้ได้
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ตามหลกัของความเจรญิทีแ่ทจ้รงินัน้ มนษุยท์ีเ่รยีกวา่เปน็ 
ผู้ไม่ประมาท จะต้องรู้จักใช้สถานการณ์ทั้งยามสุขและยามทุกข์ 
ให้เป็นประโยชน์

สุข  นั้นแปลว่าคล่อง สะดวก ง่าย ซึ่งมีนัยที่แสดงถึง 
การกระทำ หมายความว่า ยามสุขก็คือยามที่เราจะทำอะไร 
ก็ทำได้ง่าย ทำได้สะดวก หรือทำได้คล่อง เพราะเวลานั้นไม่มี 
อะไรติดขัด ไม่มีอะไรขัดขวาง ถ้าต้องการจะทำก็ทำได้คล่อง  
สะดวกสบาย

ตรงข้ามกับทุกข์ที่แปลว่าติดขัด คับข้อง ยากลำบาก  
จะทำอะไรก็ไม่สะดวก

อย่างไรก็ตาม ในยามที่มีภาวะคล่องตัว คือสุข จะทำ 
อะไรก็ทำได้ง่ายและสะดวกนั้น คนจะไม่ค่อยทำ แต่จะปล่อย 
โอกาสให้ล่วงเลยเสียไปเปล่า เอาแต่นอนสบาย หรือไม่ก็ 
หลงระเริงมัวเมา นี้ก็คือประมาท เพราะฉะนั้นจึงเสียโอกาสไป 
จนถงึยามทกุขม์าถงึตวัเขา้บา้ง คราวนีก้เ็อาละ ดิน้รนขวนขวาย 
กันใหญ ่ ลุกขึ้นมา แล้วก็โวยวาย ๆ

ตอนนี้ถ้าตั้งหลักให้ดี ก็จะกลับเริ่มทำหรือเริ่มสร้างสรรค์ 
กันใหม่

ชีวิตบคุคล ครอบครวั วงศ์ตระกลู ประเทศชาต ิ อารย- 
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ธรรมทั้งหมด ขอให้ดูเถอะ จะเริ่มสร้างสรรค์ความเจริญเมื่อ 
ยามมีทุกข์มาบีบคั้น

ลองสำรวจภมูหิลงัของประเทศทีเ่จรญิทัง้หลายในปจัจบุนันี ้ 
จะเห็นจุดเริ่มของความก้าวหน้าว่ามาจากความยากแค้นและ 
ความทุกข์

ส่วนประเทศที่มีภูมิหลังสะดวกสบายนั้น ขอให้สำรวจ 
ดูเถิด ไม่ค่อยจะไปไหนเท่าไรเลย โดยมากจะเพลิดเพลิน 
หลงระเริงมัวเมา เอาแต่สนุกสนานบันเทิง

ที่ว่ามานี้มิใช่จะเป็นกฎที่ตายตัว  ความเป็นจริงมีอยู่ 
อย่างนั้น แม้จะมีเงื่อนไขตัวแปรและปัจจัยประกอบหลายอย่าง 
แต่เมื่อว่ากันตามหลักทั่วไปก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ คือเมื่อถูกทุกข์ 
บีบค้ัน ภัยคุกคาม มนุษย์จะลุกข้ึนด้ินรนขวนขวาย เม่ือสุขสบาย 
ก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนเสวยความสุข

หลักทั่วไปที่ว่า เมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม คนจะลุกขึ้น 
ดิ้นรนขวนขวายนั้น บางทีก็มีเงื่อนไขตัวแปรเข้ามาที่จะทำให้ 
ไม่ดิ้นรนขวนขวาย เช่น อาจจะมีสิ่งกล่อมเข้ามา พอจะดิ้นรน 
ขวนขวายหน่อย เจอสิ่งกล่อมเข้าก็เลยเพลิน สบาย ปลอบใจ 
ตัวเอง นอนรอ

ตอนนี้ไม่ใช่นอนเสวยสุข แต่นอนด้วยความหวังกรุ้มกริ่ม 
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กระหยิ่มใจ  รอความช่วยเหลือของอำนาจดลบันดาลจาก 
ภายนอก หรือรอโชคช่วย นี้เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ปัจจัย 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยจะต้องทำความเข้าใจ เพราะว่ามัน 
กำลังครอบงำสังคมของเราอยู่

ปัญหาสำหรับพวกเราก็คือ
เวลานี้ทุกข์ภัยเข้ามาคุกคามสังคมไทยของเราแล้ว
สงัคมของเราจะไดป้ระโยชนจ์ากทกุข์ภยัและความยากแคน้ 

นี้หรือไม่
หมายความวา่เราจะทำทกุขภ์ยันีใ้หเ้ปน็ประโยชนไ์ดห้รอืไม่ 

เมื่อมองในแง่นี้ จะต้องระลึกไว้ให้ดีว่า เราอาจจะไม่ได้รับ 
ประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ก็ได้ถ้าเราปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้อง จึง 
ตอ้งมองใหลึ้กลงไปอีกว่า วกิฤตเศรษฐกจิเวลานี ้ ยงัมสีิง่สำคญั
เป็นปัจจัยซ้อนอยู่เบื้องหลังอีกชั้นหนึ่ง

choe wikrit mai wibat 1-49.indd   11 1/8/14   8:08:40 AM



12

ขอพูดว่าประเทศไทยปัจจุบันมิได้มีเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจ 
เท่านั้น วิกฤตเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องเบา หรือเป็นเรื่องเล็กกว่า  
เป็นเรื่องที่ปรากฏให้เห็นบนผิวหน้าเท่านั้น แต่เรามีวิกฤตที่ 
ร้ายแรงยิ่งกว่าอยู่เบื้องหลัง และเราได้เดินเข้าสู่วิกฤตนี้มานาน 
พอสมควรทีเดียว การที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละ เป็นตัว 
บีบกระแทกที่มาช่วยให้เราตื่นขึ้นมา และจะทำให้เกิดผลดี 
ถ้าเรารู้จักปฏิบัติต่อมันให้ถูก

วิกฤตอะไรที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ขอเรียกว่าวิกฤตคุณภาพมนุษย์
เราอยู่ในภาวะนี้มานานแล้ว ถ้าเราไม่เจาะลึกให้ผ่าน 

วิกฤตเศรษฐกิจไปถึงวิกฤตคุณภาพคนแล้ว เราจะแก้ปัญหา 
ไม่ได้ วิกฤตคุณภาพคนนี้เป็นเรื่องใหญ่ เราจะต้องแก้ปัญหา 

วิกฤตเศรษฐกิจยังไม่เท่าไร
เรื่องใหญ่แท้คือวิกฤตคุณภาพของคน 
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ที่คุณภาพคนให้ได้
สังคมไทยนั้นมีปัญหามานานในสองเรื่องเป็นอย่างน้อย  

เราเป็นอย่างนั้นมานานแล้วในยุคทำลายนั่นแหละ และเวลานี้ 
มันก็ยังไม่หมดไป สองอย่างคืออะไรบ้าง

๑. ลัทธิบริโภคนิยม
๒. ลัทธิรอผลดลบันดาล
ขอให้สังเกตดู สังคมไทยมีสภาพสองอย่างนี้แพร่หลาย 

ครอบคลุมหรือครอบงำทั่วไปหมด

ลัทธิบริโภคนิยมนั้นเป็นโลกาภิวัตน์ คือแผ่ไปครอบคลุม 
หรือครอบงำทั่วทั้งโลก โดยที่ไทยเรามีส่วนร่วมอยู่ด้วย

แตล่ทัธริอผลดลบนัดาลเปน็แคเ่ทศาภวิตัน ์ คอืครอบคลมุ 
หรือครอบงำเฉพาะถิ่นเฉพาะประเทศ ดังเช่นประเทศไทย 
ของเรานี้ คงปฏิเสธไม่ได้

ในแง่บริโภคนิยม เราอาจจะเพลินพูดแก้ตัวว่า  อ้าว  
ตอนนี้สังคมทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะอเมริกาเขายังอวดตัวว่าเขา 
เป็นสังคมบริโภคนิยมเลย เราก็เป็นบริโภคนิยม แสดงว่าเรา 
ก็เจริญในทำนองเดียวกัน คล้ายกับอเมริกานั่นแหละ

การมองอย่างนี้เป็นการมองแบบฉาบฉวย ผิวเผิน ไม่ได้ 
พจิารณาอะไรลกึลงไป ขอใหม้องดงู่าย ๆ สงัคมอเมรกินัทีเ่รยีก
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ตัวว่าเข้าสู่ภาวะเป็นสังคมบริโภคนิยม
๑. พวกเขาพอใจอย่างนั้นหรือเปล่า
๒. สภาพที่เป็นบริโภคนิยมของเขานั้น เทียบกับภูมิหลัง 

ของเราเป็นอย่างไร

สังคมอเมริกันนั้นมีภาวะบริโภคนิยมปรากฏเด่นชัดขึ้นมา 
บนพืน้ฐานเดมิทีเ่ปน็สงัคมของนกัผลติ เนือ่งจากภมูหิลงัทีม่พีืน้ 
เปน็สังคมผลตินั้น เมื่อภาวะบรโิภคนยิมปรากฏขึน้มาจึงเดน่ชัด 
มาก และจุดเด่นจึงย้ายจากการผลิตมาอยู่ที่การบริโภค ก็เลย 
รู้สึกว่าตัวเองได้เปลี่ยนมาเป็นสังคมบริโภคนิยมแล้ว

แตใ่นความเปน็จรงิ ภมูหิลงัหรอืพืน้ฐานทีร่องรบัอยู ่ กค็อื 
ความเป็นนักผลิตที่สืบเนื่องมานาน

สังคมที่ เจริญด้วยอุตสาหกรรมมาแต่เดิมก็คือสังคม 
นักผลิต เพราะฉะนั้นสังคมอเมริกันจึงมีความเป็นสังคมบริโภค 
พร้อมอยู่ด้วยกันกับความเป็นสังคมผลิต หรือพูดให้ถูกต้อง 
กว่าน้ันว่ามีความเป็นสังคมบริโภคซ้อนอยู่บนความเป็นสังคมผลิต

ตอนนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่า ความเป็นนักผลิตที่เป็นพื้นฐานมา 
แต่เดิมในภูมิหลังของอเมริกา จะอ่อนแอลงด้วยอิทธิพลของ 
บริโภคนิยมแค่ไหน ซึ่งก็ปรากฏเหมือนเป็นการต่อสู้กันอยู่ใน 
ขณะนี้
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คนอเมริกันรุ่นเก่าหน่อย รุ่นอายุ  ๔๐  –  ๕๐  ปี มักจะ 
ตเิตยีนคนรุน่ใหมว่า่ คนรุน่ใหมน่ีส้ำรวย หยบิโหยง่ เกยีจครา้น  
ไม่สร้างสรรค์ ขาด work ethic คือไม่มีจริยธรรมแห่งการ 
ทำงาน เขาร่ำร้องกันว่าในสังคมอเมริกันนี้ work ethic ซึ่งเคย 
เป็นที่ภูมิใจของเขาหายไปไหน

ขอให้สำรวจดูเถอะ หนังสือจำพวก Current Affairs  
ของอเมริกันเวลานี้จำนวนมากจะพูดถึงเรื่องนี้ บางเล่มทั้งเล่ม 
จะเป็นคล้าย  ๆ  งานวิจัย เพื่อดูว่าเพราะเหตุใดสังคมอเมริกัน 
จึงเสื่อมจาก  work ethic เช่นหนังสือเล่มหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า  
Why America Doesn’t Work? (ทำไมอเมริกาจึงไม่เวิร์ค)  
รวมความวา่ การรำ่รอ้งวา่ work ethic หายไปไหนปรากฏทัว่ไป

ที่ว่ามานี้ก็คือการที่คนอเมริกันเองเขาไม่พอใจในการ 
ที่สังคมของเขาได้กลายมาเป็นสังคมบริโภคนิยม และเห็นว่า 
เป็นการเดินลงสู่ความเสื่อม สิ่งที่เขาต้องการซึ่งเป็นพลังที่ทำให้ 
เขาสร้างสรรค์มา ก็คือความเป็นนักผลิต

เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทันต่อความจริงว่า แม้แต่ในขณะที่ 
เขามคีวามเปน็นกับรโิภคทีเ่พิง่จะเริม่มาไมน่านเพยีงเทา่นี้ เขายงั 
โอดโอยขนาดนี้ เขายังกลัวโดยเห็นว่าเป็นความเสื่อม จึงเห็น 
ได้ชัดว่าคนอเมริกันรู้ว่าเบื้องหลังเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเจริญ  
คือความเป็นนักผลิต ไม่ใช่ความเป็นนักบริโภค
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หันมามองสังคมของเราบ้าง
คนไทยเวลานี้พากันภูมิใจในความเป็นนักบริโภค นี้ก็คือ 

ภูมิใจในตัวเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความเสื่อม ยิ่งตัวเองไม่มี 
พื้นฐานของความเป็นนักผลิตมาก่อนด้วย ก็จึงเป็นนักบริโภค 
อย่างเดียว เพราะฉะนั้นก็จะต้องเสื่อมอย่างแน่นอน

ถ้าจะเทียบกันง่าย  ๆ ระหว่างไทยกับอเมริกาที่มาอยู่ในยุค 
บริโภคนิยมด้วยกันนี้

ของอเมริกาเป็นบริโภคนิยมของนักผลิต
แต่ของไทยเป็นบริโภคนิยมของนักบริโภคที่แท้
เมื่อต่างกันอย่างนี้ ใครจะเป็นอย่างไรก็คิดได้เลย
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สิ่งที่สังคมไทยเราขาดอย่างสำคัญ คือความเป็นนักผลิต
ภูมิหลังในความเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่จะทำให้เป็น 

นักผลิตเราก็ไม่มี ในภูมิหลังแห่งความเป็นสังคมเกษตรเรา 
ก็อยู่กับธรรมชาติที่สบาย เราไม่มีเหตุปัจจัยด้านทุกข์บีบคั้น 
ภัยคุกคามที่จะทำให้ดิ้นรนขวนขวาย  พื้นเพภูมิหลังนี้ เป็น 
เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องพิจารณาตัวเอง

แม้แต่ในการมองความเจริญของตะวันตก ที่เราพูดกัน 
วา่เราชอบตามอยา่งความเจรญิของตะวนัตกนัน้ ความเปน็ผูต้าม 
กไ็มด่อียูแ่ลว้ แตย่ิง่กวา่นัน้เรายงัมองความหมายของความเจรญิ 
อย่างตะวันตกที่เราตามนั้นโดยมองแบบนักบริโภคอีกด้วย

เราคิดว่าเราอยากจะเจริญอย่างฝรั่ง การมองความเจริญ 
อย่างฝรั่งนั้นมี ๒ แบบ คือ มองความเจริญแบบนักผลิต กับ 

ถ้าเป็นนักบริโภคท่ีขาดความเป็นนักผลิต
ถึงแม้เจริญก็เป็นเพียงภาพลวงตา
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มองความเจริญแบบนักบริโภค
คนที่มองความเจริญแบบนักบริโภคจะมีภาพอยู่ในใจว่า  

เจริญอย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่ง
แต่คนที่มองความเจริญอย่างฝรั่งแบบนักผลิตจะพูดว่า  

เจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่ง

สังคมไทยเรามองความหมายของความเจริญอย่างฝรั่งนี้ 
แบบนกับรโิภคหรอืแบบนกัผลติ ขอใหม้องดคูวามหมายในหวัใจ 
ของคนไทยทั่วไป ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ในความเป็นผู้ตามที่ 
อยากเจริญอย่างฝรัง่นั้น ถ้ามองแบบนักบรโิภคกบ็อกว่า เจรญิ 
อย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่ง ถ้ามองอย่างนักผลิตก็บอกว่า 
เจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่ง แล้วเรามองแบบไหน

จะเห็นว่าคนไทยทั่วไปมองความหมายของการเจริญอย่าง 
ฝรั่งแบบมีกินมีใช้อย่างฝรั่ง คือมองแบบนักบริโภค แต่ถ้า 
เมื่อไรเรามองแบบนักผลิตละก ็ ไม่ต้องกลัวหรอก แม้ว่าเวลานี ้
เราจะเปน็ผูต้าม แตไ่มช่า้เราจะขึน้ไปเสมอทดัเทยีม และแมแ้ต ่
นำเขาได้ จึงขอให้มองความเจริญอย่างฝรั่งแบบนักผลิต คือ 
ทำให้ได้อย่างฝรั่ง

ปจัจบุนัปญัหาเรือ่งนีห้นกัมาก คือความเปน็นกับรโิภคโดย 
ไม่มีความเป็นนักผลิต
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พื้นฐานเดิมในความเป็นนักผลิตเราก็ไม่มี และก็ไม่สร้าง 
มันขึ้นมาด้วย

ถา้เราอยากจะเปน็ประเทศอุตสาหกรรม แตไ่มเ่ปน็นกัผลติ   
แล้วเราจะสร้างอุตสาหกรรมได้อย่างไร เราก็จะได้แค่เป็นที่ 
รองรบัอตุสาหกรรมแบบ throw - away industry คอือตุสาห- 
กรรมที่เขาเขวี้ยงทิ้ง เช่น อุตสาหกรรมประเภทระบายมลภาวะ 
เป็นต้น ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่ต้องการ เพราะทำให้เกิด 
ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรม เขาจึงระบายอุตสาหกรรม 
ประเภทนี้ไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา และเก็บเอาไว้เฉพาะ 
อุตสาหกรรมพวกไฮเทค อย่างนี้เป็นต้น

คนไทยเราบางทีก็ไปยินดีพอใจอุตสาหกรรมที่เขานำเข้ามา 
โดยทีต่วัเองกไ็มไ่ดเ้ปน็ผูจ้ดัการ ไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้งัคบับญัชา ไมไ่ด ้
เป็นผู้นำ  ไม่ได้ เป็นผู้ตัดสินใจ  ทั้งที่อุตสาหกรรมนั้นมา 
ดำเนินการอยู่ในประเทศของเราเอง แต่อำนาจตัดสินใจอยู่ใน 
ประเทศอื่นโน่น เขาเพียงแต่มาเอาแรงงานราคาถูกที่ประเทศนี้ 
พอแรงงานราคาถูกเปลี่ยนไป ชักจะแพงขึ้น เขาก็ย้ายประเทศ  
ความเป็นนักผลิตที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่มี

เรากห็ลงระเรงิ ไมรู่ต้วัวา่เราอยูใ่นภาวะทีไ่มม่อีะไรเปน็ของ 
ตัวเองแท้จริงเลย
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ไดแ้ตโ่ลดแลน่อยูก่บัของยมืของกู ้ ความเจรญิทีผ่า่นมานัน้ 
จึงเป็นของลวงตาทั้งสิ้น

เพราะฉะนัน้การทีเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิขณะนี้ จงึเปน็ภาวะ 
ที่ดีที่ควรจะทำให้เรารู้ตัวและฟื้นตัวขึ้นมา อย่างน้อยทำให้ 
วเิคราะหพ์จิารณาตนเอง แตจ่ะเปน็ทีน่า่เสยีดายมากถา้เราไมรู่จ้กั 
ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสอย่างที่พูดกันมาก ๆ

เราพูดกันมานานแล้วว่าวิกฤตเป็นโอกาส
แต่ในทางปฏิบัติ เราได้ใช้โอกาสนั้นหรือทำวิกฤตให้เป็น 

โอกาสขึ้นมาได้จริงหรือเปล่า
เรื่องที่ว่านี้ยังเป็นที่น่าสงสัย
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ที่พูดมานี้เป็นตัวอย่างที่ฟ้องว่าสังคมของเรามีปัญหามาก 
จากบริโภคนิยม

แมแ้ตใ่นชวีติประจำวนักเ็หน็ชดั  ๆวา่เราหลงใหลกบัคา่นยิม 
บริโภค เช่น ชอบสนุกสนานอวดโก้กัน เราจะหาซื้อของกิน 
ของใช้โดยมองไปในแง่ของความโก้เก๋อวดกันนี้มาก

ในขณะที่สังคมอเมริกันที่เป็นต้นแหล่งแห่งความฟุ้งเฟ้อ  
เป็นสังคมที่ถือกันว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อม เขาก็ยังไม่มีค่านิยมถึง 
ขนาดนี้

คนไทยจะซื้อเสื้อผ้าราคาแพง  ๆ มาใส่ ซื้อกระเป๋าต้องเอา 
ยี่ห้อฝรั่งเศส ราคาใบละหลายพันหรือเป็นหมื่น หรืออะไร 
อย่างนี ้ ซึ่งเป็นสภาพที่ประเทศอเมริกาเขาแทบไม่มี

ขอเล่าตัวอย่างนิดหน่อย

ถึงจะเป็นนักผลิตขึ้นมาได ้
ก็ไม่พอจะสร้างชีวิตและโลกให้ดี
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อาตมาเดินทางไปอเมริกา ได้พบกับครอบครัวคนไทย 
ทีอ่ยูน่ัน่มานาน ลกูเขาเกิดที่โนน่ เรียนหนังสือทีป่ระเทศสหรัฐ- 
อเมริกานั้น เขาปรารภให้ฟังว่า ญาติพี่น้องของเขามาจาก 
เมืองไทยได้ทำอะไรที่เขาเห็นว่าแปลก คือไปเที่ยวหาซื้อเสื้อผ้า 
กระเปา๋อะไรเปน็ตน้ทีแ่พง  ๆใหล้กู แตล่กูของเขาเองอยูเ่มอืงโนน้ 
ไม่เห็นเอาใจใส่เรื่องเหล่านี้เลย เสื้อผ้าก็ใส่ของธรรมดา ให้มีใส่ 
ก็แล้วกัน ว่าไปตามความหมายของเสื้อผ้า คือเป็นเครื่องนุ่งห่ม  
มีแต่งานที่อาจารย์เขามอบหมายว่าต้องทำนั่นทำนี่

เขามีความรู้สึกต่อการซื้อข้าวของของพี่น้องจากเมืองไทย 
ว่าเป็นพฤติกรรมที่แปลก

นี้คือลักษณะบริโภคนิยมของคนไทยนี่หนักหนากว่าแม้แต่ 
ประเทศที่เราว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมเป็นบริโภคนิยม และพร้อมกัน 
นั้นก็อย่างที่ว่าแล้วคือ ขาดฐานของการเป็นนักผลิต มีแต่ 
ความเป็นนักบริโภคอย่างเดียว เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขให้ 
คนไทยมาเปน็นักผลิตใหไ้ด้ อย่างน้อยใหม้าถว่งดลุกบัความเปน็ 
นักบริโภคไว้บ้าง

ความเป็นนักผลิตก็ยังไม่พอ เพราะการผลิตหมายถึงการ 
สร้างหรือทำขึ้นใหม่ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความหมายจำกัดมาก  
การมองการสรา้งเชงิเศรษฐกจิคอืการผลตินีเ้ปน็การมองดา้นเดยีว  
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และการผลิตในทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะเกิดผลในทางทำลาย 
ได้มาก

การผลิตในทางเศรษฐกิจทุกครั้ง โดยปกติจะต้องทำให้ 
เกิดการทำลายพร้อมไปด้วย สมัยก่อนโน้นถ้าพูดอย่างน้ีก็ไม่ค่อย 
มีใครยอมรับ แต่เป็นความจริงว่าการผลิตนั้นในความหมาย 
หนึง่เปน็การทำลายดว้ย คอืในการผลติแตล่ะครัง้กม็กีารทำลาย 
ไปด้วย เช่น ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น หรือใน 
กระบวนการผลิตนั้นเองมีการส่งของเสียขึ้นไปในอากาศ หรือ 
ลงไปในดินในน้ำ ซึ่งก็เป็นการทำลาย

การผลิตในทางเศรษฐกิจจึงมากับการทำลาย หรือเป็น 
การทำลายในความหมายหนึ่ง

เพราะฉะนั้นจะต้องทำการผลิตด้วยความระมัดระวัง  
ไม่ประมาท รอบคอบ และจะต้องพยายามก้าวต่อไปให้เป็น 
การสร้างสรรค์ เพราะการสร้างสรรค์นั้นหมายถึงการก่อให้เกิด 
ความดีงาม ความเจริญงอกงาม ทำให้เกิดประโยชน์สุข ที่มอง 
อย่างครอบคลุมทั้งหมดว่าจะทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างไร  
สังคมดีขึ้นอย่างไร โลกที่อยู่อาศัยทั้งหมดดีขึ้นอย่างไร นี้คือ 
การสร้างสรรค์

แต่ถ้าเอาแค่การผลิตก็มองเพียงจะให้เกิดผลในทาง 
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เศรษฐกิจและจบแค่นั้น ถ้าซ้ำร้ายก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ 
ตอบแทน อย่างที่เรียกว่าเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด มันจะทำให้ 
เกิดผลเสียอะไรบ้างก็ไม่คำนึง

ในยุคที่ผ่านมานี้ การมองความหมายของการสร้างสรรค์ 
จะมุ่งในทางเศรษฐกิจ และมีความหมายแคบอย่างที่ว่ามาแล้ว  
ฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยจึงมีปัญหา ๒ ชั้น คือ

๑. การผลิตทางเศรษฐกิจ เราก็ยังไปไม่ถึงไหน
๒.  แม้เมื่อผลิตทางเศรษฐกิจ เราก็ไม่ได้คำนึงถึงการ 

สร้างสรรค์ที่แท้จริง ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม และแก่ 
โลกแห่งธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดด้วย

เราจะคิดชั้นเดียวไม่พอ  แต่เอาเป็นว่าเฉพาะตอนนี้ 
รวมความก็คือ สังคมของเรานี้เป็นบริโภคนิยมสุดโต่ง และ 
ขาดพื้นฐานทางการผลิต จะต้องรีบแก้ไข โดยต้องทำให้คน 
ของเราเป็นนักผลิต ซึ่งก็ยังไม่พอ

จะต้องก้าวต่อไปถึงขั้นพัฒนาคนให้เป็นนักสร้างสรรค์ 
ให้ได้
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เมื่อประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ขึ้นมา ซึ่งได้แก่ 
การเจอปัญหามีทุกข์ภัยมาบีบคั้นคุกคามแล้ว ตามธรรมดา 
คนเรากจ็ะตอ้งลกุขึน้ดิน้รนขวนขวายหาทางออก จะตอ้งวิง่กนัละ 
แต่เอาเข้าจริงคนไทยจะลุกขึ้นวิ่งหรือไม่ ก็ยังไม่แน่ ถ้ามาเจอ 
สิ่งกล่อมก็จะหยุดเสียอีก

สังคมไทยนี้มีสิ่งกล่อมเยอะ อันนี้คือข้อ ๒ ที่บอกเมื่อกี้ 
คือลัทธิรอผลดลบันดาล ซึ่งไม่หวังพึ่งตนเอง แต่จะรอคอย 
ความช่วยเหลือจากภายนอก หรือเพลิดเพลินมัวเมากับอะไร 
ที่เป็นเรื่องเลื่อนลอย หวังพึ่งอำนาจดลบันดาลจากภายนอก

อำนาจดลบันดาลมี ๒ แบบ คือ
๑. อำนาจดลบันดาลจากมนุษย์ด้วยกันที่ยิ่งใหญ่
๒. อำนาจดลบันดาลจากสิ่งที่มองไม่เห็น

ลุกขึ้นเดินหน้าทำท่าจะไปแล้ว 
ก็ต้องระวังอย่าไปติดยากล่อม
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สังคมไทยนี้จะว่าพูดติเตียนตัวเองก็ต้องยอม มันเป็น 
อย่างนั้น คือหวังผลดลบันดาลกันมาก ชอบรอคอยว่าจะมี 
อำนาจภายนอกมาช่วย ชอบไปอ้อนวอนขอผล หรือหวังได้ 
จากสิง่กลอ่มทีง่า่ย ๆ เชน่ การพนนั เวลานีก้ไ็มเ่บา เหน็ไดช้ดั 
ว่าครอบงำไปทั่วหมด ต่างจังหวัดหวยใต้ดินระบาดไปทุกแห่ง

ถ้าคนเพลิดเพลินอยู่กับความหวังจากสิ่งกล่อมเหล่านี้แล้ว 
จะสร้างสรรค์อะไรได้

เราจะต้องรีบแก้ปัญหาที่ตัวคนนี่แหละ

สิ่งกล่อม  มีหลายระดับ เริ่มแต่สิ่งกล่อมอย่างหยาบ  
เช่น สุรา ยาเสพติด คนเราจะเพียรพยายามสร้างสรรค์อะไร 
สักหน่อย พอมาเจอสิ่งกล่อมเหล่านี้ก็หยุด มัวแต่เมาและเสพ 
อยู่นั่น และเพลิดเพลินหมกมุ่น มั่วสุมกันจนเป็นอันไม่ต้อง 
ทำอะไร แม้จะมีทุกข์ก็หลบทุกข์ แต่ไม่ได้แก้ทุกข์ ได้แค่หลบ 
ทุกข์ เช่น หลบมาดื่มสุรา มาหายาเสพติด พอให้ผ่านเวลาไป  
ปดิตาของตวัเองจากทกุขภ์ยัทีเ่ขา้มาบบีคัน้ เหมอืนนกกระเรยีน 
หรอืนกอะไรก็ลมืแลว้ ทีว่า่มนัหนภียั วิง่ไป ๆ ตวัมนัสงู  ๆโยง่ ๆ  
มนักลวัตาย มนักเ็อาหวัไปซกุทราย พอหวัซุกทราย มนักป็ดิตา 
ตัวเอง มองไม่เห็นภัยนั้น มันก็สบายใจเหมือนกับว่ามันพ้นภัย  
แต่ที่ไหนได ้ ภัยก็อยู่ที่นั้นแหละ
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คนที่เสพสุรายาเมาก็กล่อมใจตัวเองเหมือนอย่างนั้น
ต่อมาก็การพนัน นี่ก็สิ่งกล่อมที่สำคัญ เป็นการเพลิน 

หรือปลอบใจตัวอยู่กับความหวังอันเลื่อนลอย หวังว่าฉันจะ 
ได้เงินจากการพนันนี้ ก็ฝันไป ไปขูดหาเลขกันบ้าง ไปหาคน 
ใบ้หวยให้บ้าง

เวลานี้สังคมไทยมีอะไรเกิดขึ้นมาแปลก  ๆ สัตว์ประหลาด 
บ้างอะไรบ้าง ก็ไปอ้อนวอนขอหวยกัน

เอาสิ่งวิปริตเป็นสิ่งวิเศษ

เดี๋ยวนี้สิ่งวิปริตกลายเป็นสิ่งวิเศษในสังคมไทยเยอะ 
เหลือเกิน แทนที่จะหาสิ่งวิเศษที่ประเสริฐแท้จริง ที่เกิดจาก 
ความสามารถสติปัญญาอย่างแท้จริง กลับไปเอาสิ่งวิปริต  
เช่น กบเจ็ดขา ปลาสองหาง เป็นผู้วิเศษ ทำไมไม่เอาเด็ก 
ที่เกิดวิปริตมาเป็นผู้วิเศษบ้างล่ะ สัตว์วิปริตเรายังเอาเป็น 
ผู้วิเศษได้ เด็กเกิดใหม่ที่พิการก็น่าจะเอาเป็นผู้วิเศษยิ่งกว่านั้น 
มากราบไหว้เด็กพิการยังดีเสียกว่า และถ้าอยากให้มีเด็กพิการ 
เปน็ผูว้เิศษเยอะ  ๆ ก็ไม่ยากด้วย เพียงกนิยาทาลโิดไมดก์นัมาก ๆ 
ก็ได้ผล

ที่ว่ามานี้เป็นเรื่องที่แสดงว่า
สังคมของเราอยู่กับความหวังหรือความกล่อมใจ แล้วก็ 
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ออ่นแอ คอืพรอ้มกบัการทีก่ลอ่มใจตวัเองกอ็อ่นแอลงไป ๆ ไมม่ ี
ความเข้มแข็ง

เริ่มตั้งแต่กล่อมใจด้วยสุรายาเสพติด การพนัน แล้วก็ 
กลอ่มใจดว้ยอำนาจวเิศษเบือ้งหลงัธรรมชาต ิ เช่น เจา้พอ่เจา้แม ่
ที่ไปอ้อนวอนขอผล

แม้แต่มาหาสมาธิ บางทีก็ยังใช้เป็นยากล่อมอีก
สมาธนิัน้ ตามหลกัทา่นเอามาใชเ้พือ่ทำใหจ้ติใจพรอ้มทีจ่ะ 

ใช้งานได้ดี เรียกว่า ทำให้จิตเป็นกัมมนียะ คือเป็นจิตที่เหมาะ 
แก่งาน แต่ผลพลอยได้ของสมาธิคือทำให้ใจสงบสบาย พอใจ 
สงบสบายก็ใช้เป็นเครื่องพักผ่อนได้ ทำให้มีความสุข

จุดนี้แหละที่อาจจะทำให้คนหลงได้
คือถ้าคนนั้นยังมีกิเลสอยู่ พอได้สุขจากสมาธิก็เพลิน
คราวนี้ก็อาจจะใช้สมาธิเป็นยากล่อม
เวลามีทุกข์มีปัญหาก็หลบมานั่งสมาธิเสีย ปัญหาก็ไม่แก้
ฉะนั้นต้องระวังกันไว้ ในสังคมไทยมีความโน้มเอียงที่จะ 

ใช้สมาธิเป็นยากล่อมจนถึงขั้นติดและหลงทางหรือไม่
ต้องย้ำว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้ามีทุกข์มีปัญหาแล้ว 

มัวมาติดยากล่อมก็ไม่ไปไหนและจะอ่อนแอ
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วันนี้ที่จริงก็ไม่ได้พูดอะไรมาก ก็ขอพูดเรื่องเก่า ๆ ย้ำแล้ว 
ย้ำอีก เวลานี้วิกฤตเศรษฐกิจได้เกิดมาครบปีแล้วในเดือนนี้  
ควรจะมองดูตัวเองว่าเราได้ก้าวหน้าอะไรกันขึ้นบ้างในวิถีทาง 
ของการแก้ปัญหา

ที่น่ากลัวก็คือพอได้ยินอะไรหน่อยที่พอเป็นความหวังได้ 
เราก็เริ่มจะหยุดดิ้น การดิ้นรนขวนขวายของเราก็เลยไม่ยั่งยืน

ทำอย่างไรเราจะมีความเพียรพยายามที่ยั่งยืนต่อเนื่องใน 
ระยะยาว

การสร้างสรรค์ที่แท้จริงต้องทำกันยาวนาน ไม่ใช่เป็นเรื่อง 
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว เราชอบสิ่งที่เป็นเฉพาะหน้ามาก พอทุกข์ 
ขึ้นมาก็โวยวายกันใหญ่ แต่พอรู้สึกว่าเออชักดีขึ้นหน่อยก็หยุด

เพราะฉะนั้นเราจะต้องมองกว้าง มองไกล มองลึกลงไป 
ให้มาก ขอให้ดูตัวอย่างสังคมอื่น  ๆ  ที่เขาโลดแล่นก้าวหน้ามา  
ซึง่ไมใ่ชห่มายความวา่เราจะยอมรบัวา่ด ี เชน่ สงัคมอเมรกินัและ 
สังคมญี่ปุ่นที่ถือกันว่าเจริญก้าวหน้า แต่ขณะนี้ก็ยอบแยบเต็มที

อยา่งสังคมอเมรกัินก็เกิดภาวะวกิฤตในทางเศรษฐกจิมาเอง 
เมื่อไม่กี่ปีนี้ ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมาก็ไม่ใช่จะยั่งยืนถาวรอะไร ลึก 
ลงไปท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั้น สังคมอเมริกันก็มี 
เชื้อโรคหลายอย่างที่จะบั่นรอนสังคมอย่างหนัก มิใช่จะมีความ 
มั่นคงปลอดภัยอะไร
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แต่เอาละ ในด้านหนึ่งนั้นเรานิยมความเจริญก้าวหน้าทาง 
เศรษฐกิจและในทางวัตถุของเขา และความเจริญทางเศรษฐกิจ 
นั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็น แต่เป็นเพียงว่าอย่า 
ไปหลงเพลินมัวเมา และก็อย่าเอามาเป็นตัวตัดสินความเจริญ 
ทั้งหมด
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จุดท่ีควรสนใจก็คือ พวกประเทศพัฒนาเหล่าน้ีเจริญมาได้ 
อย่างไร

อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ ความเจริญนั้นมาจากภูมิหลังของเขา  
พูดภาษาพระว่าเป็นผลกรรมของเขานั่นเอง

เวลาเรามองสังคมอื่นเรามักจะมองที่ผลโดยไม่มองดูเหตุ 
การมองผลก็คือมองสภาพที่เขาเป็นอยู่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ 
ปัจจุบันว่าเขากินอยู่กันอย่างไร มีกินมีใช้พรั่งพร้อมอย่างไร  
และนี่ก็คือสภาพความเจริญ

แต่ไม่ได้มองว่าตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเจริญอย่างนั้น 
เป็นมาอย่างไร

ขอใหด้ตูวัอยา่งสงัคมอเมรกินัวา่ทีเ่จรญิมาไดอ้ยา่งนี ้ เขาม ี
ภมูหิลงัมาเปน็รอ้ย  ๆป ี ตอ่เนือ่งมาจากยโุรปอยา่งไร อารยธรรม 

เบื้องหลังประเทศที่พัฒนา
คือประวัติการฟันฝ่าทุกข์ภัย
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ตะวันตกมีภูมิหลังอย่างไรจึงมาเป็นอย่างนี้
ปัจจัยสำคัญคือแรงบีบคั้น ทุกข์ภัย ทำให้ประเทศเหล่านี้ 

ดิ้นรนขวนขวายแค่ไหน
ไม่ต้องเอามาก แค่มาอเมริกาแล้วเท่านั้นแหละ ไม่ต้อง 

พูดถึงในยุโรปที่แกก็ดิ้นแทบตายมาก่อนแล้ว ถูกภัยคุกคาม  
มกีารฆา่ฟนัเขน่ฆา่กนัทางการเมอืงทีเ่นือ่งจากศาสนา อยูป่ระเทศ 
มีหวังตาย ๙๐ หรือ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ต้องลงเรือหนีภัยหนีตาย  
แมจ้ะตอ้งขา้มนำ้ขา้มทะเลทีเ่สีย่งภยัอนัตรายในทอ้งทะเลอยา่งยิง่ 
แต่ยังมีทางรอดมากกว่า

เพราะฉะนัน้ ทัง้ ๆ ทีก่ารเดนิทางนัน้แสนจะทกุขย์าก มอง 
ไมรู่ว้า่ขา้งหนา้จะเปน็อยา่งไร กข็อไปตายดาบหนา้ แลว้กห็นมีา  
จนขึ้นฝั่งอเมริกาที่นิวยอร์ก บอสตัน บอลทิมอร์ อะไรพวกนี้

ขึ้นฝั่งอเมริกามาแล้ว มองไปข้างหน้ามีแต่ป่าดงพงไพร  
แถมยังไปเจออินเดียนแดงที่พวกตนนึกว่าป่าเถื่อน ที่จริง 
อนิเดยีนแดงเขากม็วีฒันธรรมของเขามากเหมอืนกนั พวกผวิขาว 
ก็ไปบุกรุกดินแดนของเขา เมื่อมองไปข้างหน้ามีแต่ดินแดน 
ที่ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้น หันไปมองข้างหลังก็เป็นทะเล ถอยไม่ได้  
ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียว ข้างหน้าก็คือทิศตะวันตก ถิ่นที่อยู่ 
ก็เป็น frontier คือเป็นพรมแดน เลยไปก็เป็นเขตที่ยังไม่ได้ 
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บุกเบิก
ความหวังอยู่ที่ต้องมุ่งไปข้างหน้า บุกฝ่าไปเรื่อย ๆ ตลอด 

เวลาร้อย  ๆ  ปีต่อจากนั้นจึงเป็นระยะเวลาแห่งการมุ่งหน้าไป 
ตะวันตกอย่างเดียว จนมีคำพูดแบบอเมริกันว่า

“Go West, young man!” เจ้าหนุ่ม  จงมุ่งหน้าไป 
ตะวันตก

คตินี้เรียกว่า frontier
frontier แปลว่า พรมแดน ซึ่งในที่นี้มีความหมายพิเศษ  

เนื่องด้วยภูมิหลังของสังคมอเมริกัน  หมายถึง  คติบุกฝ่า 
พรมแดน คือการที่ต้องมุ่งไปข้างหน้า บุกเบิกฟันฝ่าก้าวข้าม 
พรมแดนออกไป ไปหาทรพัยากรและความอดุมสมบรูณข์า้งหนา้ 
อยา่งเปีย่มดว้ยความหวงั พรอ้มกนันัน้กเ็สีย่งภยัอนัตรายทีท่ำให ้
ต้องตื่นตัวตลอดเวลา และต้องขยันขันแข็ง

นี่คือภาวะที่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม ที่ทำให้คนตื่นตัว 
และมุ่งมองไปข้างหน้า พยายามก้าวต่อไป

เพราะฉะนั้น คติ frontier นี้จึงอยู่เบื้องหลังความเจริญ 
ของอเมริกันที่คนชาตินี้ภูมิใจยิ่งนัก

คติ  frontier นี้น่าทำวิทยานิพนธ์ นักประวัติศาสตร์ 
อเมรกินัเองกท็ำมาแลว้ นาย Turner เปน็คนชีค้วามสำคญัของ 
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คติ frontier ให้เห็นว่า อารยธรรมอเมริกันเจริญขึ้นมาจากคติ  
frontier นี้ ที่เขาต้องบุกตะวันตกเรื่อยไป และต้องเผชิญกับ 
ภยนัตราย สูร้บทัง้กบัพวกหาอาณานคิมดว้ยกนัเอง ทัง้ฝรัง่เศส  
ทั้งสเปน แล้วยังต้องเจอกับอินเดียนแดงซึ่งรบกันตลอดมา

ภัยอันตรายนี้ทำให้คนเข้มแข็ง
ความทุกข์ทำให้คนต้องตื่นตัว ต้องพยายามแก้ปัญหา
เมื่อเจอทุกข์เจอปัญหาก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพยายามคิด 

แก้ไขและต้องใช้ปัญญา
ปัญญาก็เจริญงอกงาม ความสามารถก็เกิดมีขึ้น

choe wikrit mai wibat 1-49.indd   34 1/8/14   8:08:42 AM



พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

33

บุกเบิก
ความหวังอยู่ที่ต้องมุ่งไปข้างหน้า บุกฝ่าไปเรื่อย ๆ ตลอด 

เวลาร้อย  ๆ  ปีต่อจากนั้นจึงเป็นระยะเวลาแห่งการมุ่งหน้าไป 
ตะวันตกอย่างเดียว จนมีคำพูดแบบอเมริกันว่า

“Go West, young man!” เจ้าหนุ่ม  จงมุ่งหน้าไป 
ตะวันตก

คตินี้เรียกว่า frontier
frontier แปลว่า พรมแดน ซึ่งในที่นี้มีความหมายพิเศษ  

เนื่องด้วยภูมิหลังของสังคมอเมริกัน  หมายถึง  คติบุกฝ่า 
พรมแดน คือการที่ต้องมุ่งไปข้างหน้า บุกเบิกฟันฝ่าก้าวข้าม 
พรมแดนออกไป ไปหาทรพัยากรและความอดุมสมบรูณข์า้งหนา้ 
อยา่งเปีย่มดว้ยความหวงั พรอ้มกนันัน้กเ็สีย่งภยัอนัตรายทีท่ำให ้
ต้องตื่นตัวตลอดเวลา และต้องขยันขันแข็ง

นี่คือภาวะที่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม ที่ทำให้คนตื่นตัว 
และมุ่งมองไปข้างหน้า พยายามก้าวต่อไป

เพราะฉะนั้น คติ frontier นี้จึงอยู่เบื้องหลังความเจริญ 
ของอเมริกันที่คนชาตินี้ภูมิใจยิ่งนัก

คติ  frontier นี้น่าทำวิทยานิพนธ์ นักประวัติศาสตร์ 
อเมรกินัเองกท็ำมาแลว้ นาย Turner เปน็คนชีค้วามสำคญัของ 

choe wikrit mai wibat 1-49.indd   33 1/8/14   8:08:41 AM



เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติ

36

ชีวิตก็ตาม สังคมก็ตาม จะเจริญได้ดี ต้องมีแบบฝึกหัด
คนที่มีแต่ความสุขนั้น ชีวิตไม่มีแบบฝึกหัด
เมือ่ชวีติไมม่แีบบฝกึหดักไ็มไ่ดฝ้กึตนเอง จงึเจรญิไดย้าก
เพราะฉะนั้นจึงขอให้เราภูมิใจเถิด สังคมไทยตอนนี้อย่า 

ท้อแท้ เจอทุกข์เจอภัยแล้วต้องเข้มแข็งและมองให้ถูก คือ 
มองอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่า เราเจอแบบฝึกหัดแล้ว ถ้าเราไม่เจอ 
แบบฝึกหดัเราจะไมเ่ขม้แขง็ แตจ่ะออ่นแอเหมอืนกอ่นนีท้ีเ่ปน็มา  
เพราะที่ผ่านมาแต่ก่อนนี้ เราอ่อนแอและไม่รู้จักสร้างสรรค์   
เพราะเราไม่เจอแบบฝึกหัด ตอนนี้ดีแล้วที่เราได้แบบฝึกหัด

ขอให้เรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัด โดยตั้งท่าทีต่อสถาน- 
การณ์ให้ถูกต้อง

เมื่อตั้งท่าทีถูกต้องแล้วจะเกิดกำลังใจ

คนทีม่ทีกุขบ์บีคัน้มภียัคกุคามนัน้ อยา่งทีบ่อกแลว้วา่โดย 
ธรรมชาติก็ควรจะลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายอยู่แล้ว แต่การที่จะ 
ไม่ลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายย่อมเป็นด้วยเหตุ ๒ อย่าง

อย่างที่หนึ่ง คือ ยากล่อม พอจะลุกขึ้นดิ้นสักหน่อย  
เจอยากล่อมเขา้กเ็ลยสบาย เพลนิ รอความหวงั รอโชค รอการ 
ดลบันดาล หรือไม่ก็

อย่างที่สอง คือ มัวแต่ระทดระทวยออดอ้อนคร่ำครวญ  
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ซำ้เตมิตวัเองเสยี เพราะคนทีส่ขุมานานจนเคยชนิกบัความสขุนัน้  
พอเจอทุกข์เข้า บางทีปรับใจไม่ทัน แทนที่จะลุกขึ้นดิ้นรน 
ขวนขวายก็มัวแต่โอดโอยกอดเข่าเจ่าจุกเสีย

ยิ่งในสภาพวิกฤตอย่างนี้ ทุกข์หรือปัญหาจะมาแบบเงียบ 
และลึก ไม่เห็นชัดเจนตื่นเต้นเหมือนการรบพุ่งสงครามแบบ 
ใช้อาวุธที่เรียกว่า hot war ไม่ใช่สงครามร้อน ก็เลยทำให้เรา 
ยิ่งนอนใจ ภัยลึก ๆ ภัยเงียบ ๆ ของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ 
ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ไม่ได้รบราใช้อาวุธ จึงทำให้ประมาท 
ได้ง่าย และเมื่อมัวเพลินอยู่ก็ไม่รู้ตัว

ถ้าเป็นภัยอันตรายแบบสงครามร้อนจะรู้สึกตื่นตระหนก 
คับขันจวนตัว ถ้ามันมาถึงตัวเราจะต้องตายหรือบาดเจ็บ เมื่อ 
เรากลวัตายกต็อ้งลกุขึน้สูห้รอืหนอียา่งแนน่อน แตภ่ยัเยน็แบบนี ้
บางทีก็เลยเย็นตายไปเลย

เพราะฉะนัน้ตอนนีจ้งึถงึเวลาทีจ่ะตอ้งปลกุใจคนไทยขึน้มา  
และจุดแก้ปัญหาก็อยู่ที่คุณภาพมนุษย์นี่แหละ

อยากจะใหส้นใจเรือ่งวกิฤตคณุภาพมนษุย์ ซึง่สำคญักวา่ 
วิกฤตเศรษฐกิจ

บางทีเราอาจจะเพลินกับการที่จะแก้วิกฤตเศรษฐกิจโดย 
หวงัความชว่ยเหลอืจากผูอ้ืน่ แลว้กย็ิง่ลมืตวัหนกัเขา้ไปอกี การ 
แก้ปัญหาอย่างนั้นไม่ใช่การสร้างสรรค์ที่แท้จริงที่เป็นแก่นสาร 
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และยั่งยืน การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ 
ความเจริญด้วยฝีมือของเราเองในสังคมของเรา ซึ่งหนีไม่พ้น 
จากการที่จะต้องเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์

การทีจ่ะเปน็นกัผลตินกัสรา้งสรรคไ์ดจ้ะตอ้งมคีวามเขม้แขง็ 
และทำจริงทำจัง ด้วยความเพียรพยายามอย่างมั่นคงอดทน 
ระยะยาว ไม่ใช่ทำวูบ  ๆวาบ ๆ และมิใช่ว่าได้มาเพียงด้วยความฝัน 
หรือรอการหยิบยื่นให้

นา่สงัเกตวา่เวลานีส้งัคมไทยมนีกัรอการหยบิยืน่ใหม้ากมาย 
เหลือเกิน

เรื่องเก่าที่พูดบ่อย  ๆ  เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องย้ำก็คือ  
สังคมไทยเวลานี้ถึงจุดสำคัญแล้วที่จะเริ่มสร้างสรรค์ และเป็น 
กาลเวลาซึง่มแีงม่องทีด่หีลายอยา่ง ดงัทีว่า่เมือ่กี ้ ระยะทีแ่ลว้มา 
เป็นช่วงเวลาแห่งการทำลาย ต่อไปนี้จะต้องถึงเวลาแห่งการ 
สร้างสรรค์ แล้วสังคมไทยยุคนี้จะเป็นยุคของการสร้างชาติ ซึ่ง 
จะเป็นการสร้างสรรค์ระยะยาว คนไทยจะต้องมีความเข้มแข็ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราสะสมแต่ความอ่อนแอ
ความเป็นนักบริโภคท่ีชอบหาความสุขสำราญก็แสดงลักษณะ 

ของความอ่อนแออยู่ในตัวแล้ว
ความเปน็นกัรอผลดลบนัดาลยิง่ซำ้ความออ่นแอนัน้ใหห้นกั 

ลงไปอีก
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ทั้งคู่นี้ไม่เป็นนักทำ
ถงึตอนนีจ้ะตอ้งเปลีย่นทัง้หมด แตจ่ะเปลีย่นไหวหรอืเปลา่

ลัทธิรอผลดลบันดาลเวลานี้ครอบคลุมสังคมไทยไปทั่ว 
และบริโภคนิยมก็ครอบงำไปหมด ขอให้ช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ 
ไหวไหม ขนาดมีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ ซึ่งบังคับให้ต้อง 
ประหยัด เราก็ประหยัดเพราะจำเป็น  จำใจ แทนท่ีจะประหยัด 
โดยเป็นนิสัยหรือด้วยปัญญาที่เข้าใจเหตุผล

มญีาตโิยมมาเลา่ใหฟั้งวา่ อย่างแถวประชานเิวศน ์ ตอนนี ้
ส่ิงบริโภคอะไรต่าง  ๆราคาแพง คนต้องทำอาหารกินเองกันมากข้ึน 
ซื้อของราคาถูกลง ร้านอาหารก็ปิดไปมาก ดูคล้าย  ๆ ว่าคนเรา 
ประหยัดขึ้นโดยทำอาหารเองหรือกินของถูกลง แต่พอมอง 
ให้ชัดอีกหน่อยปรากฏว่า  “ผับ”  ผุดขึ้นมามาก ในช่วงวิกฤต 
เศรษฐกิจนี่แหละผับเกิดขึ้นเยอะแยะ กลับเพิ่มมากกว่าเก่า  
กลายเป็นอย่างนั้นไป

ความเป็นบริโภคนิยมไม่ได้ลดลงไปกับวิกฤตเศรษฐกิจนี้
แสดงว่าทุกข์ภัยยังไม่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับพวกเราเลย
ถ้าจะแก้ปัญหากันจริง เราจะต้องเอาทุกข์ภัยในวิกฤต 

มาเป็นแบบฝึกหัดให้ได้ เพื่อฝึกพวกเราให้เก่ง ให้สามารถ ให้ 
พัฒนาตัวเอง ให้มีสติปัญญาความแกล้วกล้าเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
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แมแ้ตก่ารประหยดักต็อ้งมแีงค่วามหมายวา่ การประหยดั 
ที่แท้คืออย่างไร

ความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปของการประหยัดคือ การ 
กินน้อยใช้น้อย ให้สิ้นเปลืองน้อย  ๆ ซึ่งก็ดีในระดับหนึ่ง แต่ 
อาจจะแคบไป และอาจจะมาพร้อมด้วยการเสียสุขภาพจิต 
ก็เป็นได้

ตัวอย่างเช่น พ่อแม่อาจจะบอกลูกว่าเงินทองเราน้อยลง  
ต่อไปนี้ลูกจะต้องใช้เงินน้อย  ๆ  หน่อย ลูกบางคนก็อาจจะเห็น 
เหตผุลและรว่มมอื แตห่ลายคนกอ็าจจะไมส่บายใจ เคยใช้จ่าย 
ง่ายสะดวกก็ต้องมายับยั้งตัวเอง คือต้องถูกบีบคั้นนั่นเอง  
จะกนิจะใชอ้ะไรกร็ูส้กึบบีคัน้ไปหมด ใชเ้งนิใชท้องกไ็มค่อ่ยจะได ้ 
ก็ทุกข์สิ สุขภาพจิตก็เสีย

การประหยัดคือแบบฝึกหัดแรก
ที่รอพิสูจน์คนไทย
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เสยีใจ มคีวามทกุขเ์พราะตอ้งถกูบบีถกูคัน้ใหใ้ชเ้งนินอ้ย กก็ลบั 
ตรงข้าม กลายเป็นดีไป

นีเ่ปน็ตวัอยา่งของการทีจ่ะใชว้กิฤตเปน็โอกาสและประหยดั 
ให้เป็นประโยชน์

วิกฤตจะฝกึมนษุยไ์ดม้ากมายถา้เราใชเ้ปน็ แตถ่า้ใชไ้มเ่ปน็ 
ก็มัวแต่มาทุกข์ระทมตรอมตรมซบเซาจับเจ่า หรือไม่ก็รอผล 
ดลบันดาลอย่างที่ว่าแล้ว นี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า เรื่องต่าง  ๆ  
มีแง่มองให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น แต่เรื่องประหยัดนั้นตรงกับ 
สถานการณ์ขณะนี้

เพราะฉะนั้นจึงขอให้เปลี่ยนความหมายของการประหยัด  
ทีว่า่เปน็การจำเปน็ จำใจ ใชน้อ้ย บบีคัน้ตวัเอง ตอ้งลำบากใน 
การใช้เงิน ไม่ได้ของที่อยากได้ อะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นความทุกข์นี้  
เปลี่ยนให้มาเป็นการฝึกความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่เป็น 
การพัฒนามนุษย์

โดยเฉพาะก็คือเด็กหรือเยาวชนนั้น จะต้องเน้นให้มาก  
ฝึกให้ดีเลยว่าหนูจะใช้ของน้อยนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มาก 
ที่สุด เด็กก็จะใช้น้อยอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการฝึกฝน 
พฒันาตวัเอง คอืพฒันาความสามารถ โดยเฉพาะในทางปญัญา  
เช่นเด็กจะรู้จักวางแผนและมีวินัยในทางความคิด
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ขอให้รู้ทันว่าความทุกข์มากมายที่ฝรั่งเจอมาทำให้เขาเป็น 
นักวางแผน ไม่ใช่ว่าฝรั่งเก่งอะไรพิเศษ แต่เป็นเรื่องของคน 
เมื่อเจอทุกข์ ประสบปัญหา มีทั้งภัยจากมนุษย์ด้วยกันและ 
ภัยจากธรรมชาต ิ ล้วนเป็นบทเรียนและแบบฝึกหัดจากชีวิตจริง 
ที่ประสบการณ์มาสอน ทำให้ต้องคิดแก้ปัญหา

การแก้ปัญหานั้นก็มีทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหา 
ระยะยาว ทำใหต้อ้งคิดวางแผน ทัง้วางแผนกเ็กง่ขึน้ และยอม 
ทำการหนักเหนื่อยที่เป็นเรื่องระยะยาวได้ด้วยความอดทน

คนไทยไม่ค่อยมีอย่างนี้ เราทำอะไรก็ทำกันระยะสั้น  ๆ  
แม้แต่จะวางโครงการอะไรสักอย่าง เราก็ไม่ค่อยคิดทำระยะยาว  
ฝรัง่กวา่จะจดัสมัมนาทบีางทคีดิสองป ี วางแผนกนันาน คนไทย 
เราไปเห็นก็นึกว่าแปลก ทำไมฝรั่งคิดกันนานนัก เขาเคยถูก 
บีบคั้นมานาน ทุกข์ภัยทำให้เขาต้องหาทางแก้ปัญหา

แม้แต่สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ต่างกันมากใน 
ฤดูกาลต่าง  ๆ  ของแต่ละปี ซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นความตาย  
หรือความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างมาก ก็สอนให้เขาต้อง 
เตรียมการกันอย่างจริงจัง การวางแผนก็เกิดขึ้น

ถ้าเด็กประสบภาวะอย่างนี้แล้วเรามีแบบฝึกหัดให้ทำ แก 
จะเริ่มรู้จักวางแผน การวางแผนจะมาพร้อมด้วยการใช้ปัญญา  
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นีเ่ปน็ตวัอยา่งของการทีจ่ะใชว้กิฤตเปน็โอกาสและประหยดั 
ให้เป็นประโยชน์

วิกฤตจะฝกึมนษุยไ์ดม้ากมายถา้เราใชเ้ปน็ แตถ่า้ใชไ้มเ่ปน็ 
ก็มัวแต่มาทุกข์ระทมตรอมตรมซบเซาจับเจ่า หรือไม่ก็รอผล 
ดลบันดาลอย่างที่ว่าแล้ว นี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า เรื่องต่าง  ๆ  
มีแง่มองให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น แต่เรื่องประหยัดนั้นตรงกับ 
สถานการณ์ขณะนี้

เพราะฉะนั้นจึงขอให้เปลี่ยนความหมายของการประหยัด  
ทีว่า่เปน็การจำเปน็ จำใจ ใชน้อ้ย บบีคัน้ตวัเอง ตอ้งลำบากใน 
การใช้เงิน ไม่ได้ของที่อยากได้ อะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นความทุกข์นี้  
เปลี่ยนให้มาเป็นการฝึกความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่เป็น 
การพัฒนามนุษย์

โดยเฉพาะก็คือเด็กหรือเยาวชนนั้น จะต้องเน้นให้มาก  
ฝึกให้ดีเลยว่าหนูจะใช้ของน้อยนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มาก 
ที่สุด เด็กก็จะใช้น้อยอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการฝึกฝน 
พฒันาตวัเอง คอืพฒันาความสามารถ โดยเฉพาะในทางปญัญา  
เช่นเด็กจะรู้จักวางแผนและมีวินัยในทางความคิด

choe wikrit mai wibat 1-49.indd   42 1/8/14   8:08:42 AM



พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

45

๒. ตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตก็ยิ่งไม่ชัดใหญ่

เพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มด้วยการชี้ให้ชัด อย่างคุณภาพ 
ที่ว่าอ่อนแอและไม่เป็นนักสร้างสรรค์ไม่เป็นนักผลิตนี่ เราก็ 
ไม่ตระหนักรู้ตัวเลย ฉะนั้นจึงต้องชี้ปัญหากันด้วย โดยเฉพาะ 
ผู้บริหารประเทศชาตินั้น  อยากจะให้กระตุ้นประชาชนให้ 
ไมป่ระมาท เทา่ทีผ่า่นมารูส้กึวา่คอยจะเอาอะไรมาปลอบใจกนัไว้

การปลอบใจนั้นจะต้องมุ่งในแง่ที่จะทำให้เกิดกำลังใจ 
เท่านั้น

ถ้าปลอบใจแล้วทำให้เกิดความนอนใจ เพลิดเพลิน  
กระหยิ่มใจ

แล้วนิ่งเฉยหรือรอคอย ก็ใช้ไม่ได้
คนเราบางครั้งเมื่อเสียขวัญก็อาจจะต้องมีการปลอบใจบ้าง 

เพื่อให้ใจผ่อนคลายลงได้ หยุด ได้พักแล้วตั้งสติได้ แต่ถ้า 
ปลอบใจไม่เป็นจะกลายเป็นทำให้เพลิดเพลิน หวังพึ่งพา แล้ว 
ก็หยุด หรือมัวนิ่งนอนใจ

เพราะฉะนัน้จะตอ้งปลอบใจแบบทำใหเ้กดิกำลงัใจ ปลอบ 
ให้เกิดกำลังสู้ที่จะเข้มแข็ง ทำการสร้างสรรค์ต่อไป

แต่อย่างที่มีผู้ถามเมื่อกี้ว่า แม้แต่ความรู้ตระหนักในตัว 
ปัญหาก็ไม่มี  เพราะฉะนั้นเราจะต้องจี้สิ่งเหล่านี้ให้ชัดเด่น 
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ขึ้นมา เหมือนอย่างเรื่องการเป็นนักบริโภค การเป็นนักรอผล 
ดลบันดาล ก็ให้เห็นว่ามีโทษมีความเสียหายอย่างไร มันจะนำ 
ความเสื่อมมาสู่สังคมของเราอย่างไร

สังคมของเรากำลังอยู่ในวิกฤต วิกฤตนี้เป็นจุดตายหรือ 
จุดหักเลี้ยวระหว่างวิบัติกับวิวัฒน์ คือมันไม่ถึงกับวิบัติ แต่มัน 
พร้อมที่จะวิบัติ พร้อมกันนั้นถ้าเราแก้ได้มันจะกลับเป็นวิวัฒน์  
เพราะฉะนั้น วิกฤตจึงอยู่ระหว่างวิวัฒน์กับวิบัติ

ถ้าเราแก้ได้ มันก็เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นวิวัฒน์
ถ้าเราไม่สามารถแก้ วิกฤตนั้นก็กลายเป็นวิบัติ
อย่างที่พูดแล้วแต่ต้น เหมือนกับว่าเราอยู่ในกระแสน้ำ 

ที่กำลังหลงเล่นน้ำเพลินอยู่ จนกระทั่งน้ำไหลมาใกล้ปากเหว  
น้ำจึงตื้นลง ในลำน้ำใหญ่ไกลปากเหวนั้นจะลึก จะเล่นกัน 
เพลิดเพลินไม่รู้ตัว แต่พอมาใกล้ปากเหวน้ำจะตื้นมากและจะมี 
โขดหินเกาะแก่งเยอะ ตอนนี้แหละกระแสน้ำจะพาเราชนเข้ากับ 
โขดหิน

นี่คือจุดวิกฤตซึ่งใกล้ปากเหวแล้ว
วิกฤตก็คือตอนที่อยู่ตรงปากเหว จุดระหว่างว่าจะลงเหว 

หรือจะก้าวกลับไป ถ้าลงเหวก็เป็นวิบัติ แต่ถ้าตะเกียกตะกาย 
แกไ้ขกลับมาได ้ กน็ำตวัขึน้ฝัง่หรอืยอ้นกลบัไปในทางทีป่ลอดภยั 
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ก็จะกลายเป็นวิวัฒน์ แต่ตอนวิกฤตนี้ต้องเจ็บปวดหน่อยเพราะ 
เจอโขดหินเข้าแล้ว จึงเป็นตอนที่สำคัญ แต่เราอย่าไปเอาวิบัติ 
ก็แล้วกัน

ต้องบอกคนไทยว่า อย่าเอาเลยวิบัติ เอาวิวัฒน์ดีกว่า  
แล้ววิกฤตนี่จะเป็นจุดต่อวิวัฒน์ที่สำคัญมาก

ก็อย่างที่ว่าแล้ว ประเทศชาติหรือสังคมต่าง  ๆ ที่เขาเจริญ 
พัฒนามา เขาก็มาจากทุกข์ มาจากปัญหาทั้งนั้น

เราเข้าใจว่าอิสราเอลน่ีคนแข็ง เก่งเหลือเกินใช่ไหม น่ันเพราะ 
อะไร เห็นชัด  ๆ ว่าภัยมันล้อมอยู่ จะตายได้ทุกวินาที แทบจะ 
นอนหลับไม่ได้ ต้องต่ืนตัวพร้อมตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน 
เขาจึงพูดกันว่า คนอิสราเอลทุกคนลงเรือต้องขับเรือได ้ ขึ้นรถ 
ตอ้งขับรถได ้ ขึน้เครือ่งบนิตอ้งขบัเครือ่งบนิได ้ ตอ้งมคีตอิยา่งนี ้
เลยนะ

หมายความว่าภัยคุกคามบีบเร่งตัวจนกระทั่งว่าทุกคนต้อง 
พร้อมที่จะทำการทุกอย่างได้

แต่คนท่ีอยู่ท่ามกลางความสุขมักจะมัวเพลิดเพลินหลงระเริง 
มัวเมาผัดเพี้ยน

อย่างที่ชอบพูดว่า เมื่อไรก็ได้ ไม่เป็นไร
คำว่า “ไม่เป็นไร” ของคนไทยน่ีฝร่ังเอาไปวิเคราะห์เหมือนกัน 
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เพราะมันมีความหมายหลายอย่าง “ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ก็ได้”  
ถ้าไม่เป็นไรแบบนี้ก็ประมาทละ คือเท่ากับผัดเพี้ยน

แต่บางที  “ไม่เป็นไร”  ก็หมายความว่ามีเมตตากรุณา คุณ 
ทำร้ายฉันหรือคุณทำให้ฉันเจ็บ ฉันก็ไม่ว่าอะไร ไม่จองเวร  
ไม่เป็นไรนี่ความหมายกว้างจนฝรั่งไม่รู้จะหาศัพท์อะไรมาแทน

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องระวังอย่างที่ว่าแล้ว คือเราจะต้อง 
วิเคราะห์สภาพชีวิตและสังคมของเราให้ชัดเจนมากขึ้น อย่างที่ 
ท่านผู้ถามเมื่อกี้ว่าอยู่ในความไม่รู้ตระหนัก ก็คือไม่ชัดเจน 
นั่นเอง

ตัวปัญหาก็ต้องชี้ให้ชัดว่าสภาพคุณภาพของคนไทยขณะนี้ 
เป็นอย่างไร และเหตุปัจจัยต่าง  ๆ  ก็ต้องพยายามสืบค้นเอามา 
ว่ากันให้ชัด

แล้วก็ปลุกใจคนไทยให้ไม่ประมาท
โดยเฉพาะผู้บริหารประเทศชาติ จะต้องนำเสนออะไร 

ต่าง ๆ ที่ปลุกเร้าความไม่ประมาทอยู่เสมอ เงินช่วยเหลือของเขา 
ไมใ่ชเ่ปน็สิง่ทีจ่ะทำใหเ้รามวัมาเพลดิเพลนินอนใจ ทีจ่รงิมนักม็า 
พรอ้มกบัภยัอนัตรายนัน่แหละ ถงึแมไ้มม่ภียัอนัตรายอืน่ ความ 
หลงระเริงเพลิดเพลินก็จะเป็นนิสัยเสียของเราต่อไป

ฉะนั้นต้องให้มีความรู้สึกต่อเงินที่เขาให้ยืมมากู้มาด้วย 
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ความรู้สึกจำใจอย่างยิ่ง เมื่อมีความจำใจก็ทำให้เราคิดว่าจะต้อง 
รีบแก้ไขตัวเอง จะต้องสร้างสรรค์เพื่อให้พ้นจากการที่ต้องจำใจ 
อยู่กับเงินกู้เงินยืมนี้ ไม่ใช่ได้เงินกู้เงินยืมมาก็เพลินสบาย เออ  
มีเงินใช้แล้ว หายทุกข์แล้ว ก็เพลินต่อไป

อ้าว เดี๋ยวจะพูดมากไป จะตอบปัญหานิดเดียวพูดเสีย 
ยืดยาว มีอะไรอีกไหม เจริญพร

นักศึกษา:  พระเดชพระคุณเจ้าก็ได้เมตตาให้ข้อคิด 
กับพวกเราในเรื่องแนวทางปฏิบัติในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจ  
ว่าเราจะวิวัฒน์อย่างไร ซึ่งเป็นข้อคิดที่เราจะนำไปเป็นหัวข้อของ 
การอภิปรายร่วมกันในช่วงต่อไปค่ะ
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 ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเรื่อง “จิตสำนึกของสังคม 

ชาวพทุธเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา ในฐานะเปน็ศาสนาประจำชาต”ิ จดัโดยสภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และยุวพุทธิกสมาคม 

แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า  “พุทธศาสนา 

ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย” พิมพ์เผยแพร่ในชื่อเรื่องว่า  อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย  

ในการพิมพ์ใหม่ ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น  เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาต ิ๒

(อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย)
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เอตํ ปฏิกิฏฺํ ภิกฺขเว ปริหานีนํ, ยทิทํ ปญฺญาปริหานิ.

“ภิกษุทั้งหลาย: บรรดาความสูญเสียทั้งหลาย

ความสูญเสียที่เลวร้ายที่สุด คือความสูญเสียทาง

ปัญญา (หรือความเสื่อมถอยด้อยปัญญา)”

เอตทคฺคํ ภิกฺขเว วุฑฺฒีนํ, ยทิทํ ปญฺญาวุฑฺฒิ.

“ภิกษุทั้งหลาย: บรรดาความเจริญเพิ่มพูนขึ้นมา

ความเจริญเพิ่มพูนปัญญา

เป็นความเจริญพัฒนาอย่างเลิศสุด”

	 ไม่ว่าจะได้ประโยชน์อื่นใดหรือไม่ หรือแม้จะเกิดการ 

สูญเสียใด  ๆ  เมื่อรู้จักคิดพิจารณา มนุษย์สามารถถือเอา 

ประโยชน์ทางปัญญาได้ทุกโอกาส
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ขอเจรญิพร ทา่นนายกพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย ผูน้ำ 
ชาวพุทธ ผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทย 
ทุกท่าน

วนันีเ้ปน็วนัอนันา่ปลืม้ใจ ทีม่ผีูน้ำชาวพทุธจำนวนมากมาย 
มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน การที่ผู้นำชาวพุทธจะมีความ 
พร้อมเพรียงกันอย่างนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่หายากนัก

ในตอนเริ่มต้น ขณะฟังท่านผู้แนะนำ อาตมภาพถือ 
โอกาสมองกวาดสายตาไปดูทั่ว ๆ แล้วก็รู้สึกว่า การประชุมนี้ 
เป็นครั้งที่มีผู้มาร่วมประชุมคับคั่งเป็นพิเศษ เรียกว่าเต็มทีเดียว  
จงึเปน็เรือ่งนา่อนโุมทนาทีว่า่ เมือ่มกีจิกรรมของสว่นรวมเกดิขึน้ 
ชาวพุทธยังเอาใจใส่สนใจจริงจัง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลัก 
อปริหานยิธรรม คอืธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่ความไมเ่สือ่ม เมือ่มกีาร 
ประชมุ ถา้ชาวพทุธมาพรอ้มเพรยีงกนัประชุม กเ็ปน็นมิติหมาย 
แห่งความเจริญงอกงาม

สำหรับวันน้ี อาตมภาพได้รับนิมนต์ให้มาพูดเร่ือง “พระพุทธ- 
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย”

เมื่อฟังจากท่านผู้แนะนำก็เลยได้ทราบว่า  ที่นิมนต์มา 
ก็เพราะไปโยงกับหนังสือที่อาตมภาพได้เขียนไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งมี 
ชื่อว่า พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
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แต่ตอนแรกนี้จะต้องขอทำความเข้าใจกับที่ประชุมก่อนว่า 
ตัวอาตมภาพเองนั้นไม่ได้มาเพื่อจะร่วมรณรงค์เรื่องนี้ และว่า 
ที่จริงในการรณรงค์นี ้ อาตมภาพก็ไม่ได้สนใจ

ทำไมจึงพูดอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ 
กันต่อไป

อาตมภาพไม่สนใจในแง่ของการรณรงค์ แต่สนใจในแง่ 
เป็นห่วง คือเป็นห่วงการรณรงค์นั้นอีกทีหนึ่ง ความสนใจในแง่ 
ทีเ่ปน็หว่งนีก้เ็ปน็เรือ่งสำคญั ซึง่อาจจะเปน็เหตผุลทีท่ำใหเ้ราตอ้ง 
มาพูดกันด้วย

เม่ือทางผู้จัดไปนิมนต์มาพูด อาตมภาพก็บอกว่า ในเร่ืองน้ี 
อาตมภาพเป็นกลางนะ ทั้ง  ๆ  ที่บอกว่าเป็นกลางก็ยังจะให้มา 
พูดอีก เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้กันก่อนว่าตัวอาตมภาพเองไม่ได้ 

คิดให้ชัด ถ้าจะบัญญัติให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
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รณรงค์ด้วย
อาตมภาพคิดว่า พระก็ทำหน้าที่สอนธรรมะไป จะเอา 

อย่างไรก็เป็นเรื่องของประชาชน พระทำหน้าที่สอนพุทธศาสนา 
ถ้าประชาชนเห็นคุณค่า ประชาชนก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำกัน 
ไปตามเหตุตามผล ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ปัญญา ว่าเราจะเห็น 
คุณค่าอย่างไร ฉะนั้นจะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้ทำนองเป็นจุดยืน 
ไว้เสียก่อน

อาตมภาพบอกว่าไม่ได้สนใจในตัวการรณรงค์ แต่สนใจ 
ในแง่ที่เป็นห่วง

ทำไมจึงเป็นห่วง
ก็เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เรา 

เคารพนับถือ แล้วก็เกี่ยวกับประโยชน์สุขของส่วนรวม ถ้าทำดี 
ก็ดีไป ถ้าทำไม่ดีก็อาจจะเกิดผลเสียได้มาก ฉะนั้นเราจึงต้อง 
ระวงัทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ โดยเฉพาะถา้ทำแลว้เกดิผลเสยีหาย 
ก็เป็นอันตราย

เพราะฉะนัน้ถา้จะตอ้งทำหรอืเมือ่มกีารกระทำ กต็อ้งทำให ้
ได้ผลด ี อันนี้เป็นจุดที่จะต้องระลึกตระหนักไว้ตั้งแต่ต้น

ที่อาตมภาพเป็นห่วงเบื้องต้นก็คือว่า เวลานี้มีความรู้สึกว่า 
ชาวพุทธไม่ค่อยมีความเข้มแข็ง รวมตัวกันไม่ค่อยติด คือไม่มี 
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การรวมตัวกันอย่างจริงจังเท่าท่ีควร ความมีใจร่วมกันและร่วมมือ 
ร่วมงานกัน รู้สึกว่ามีความย่อหย่อนมาก

เพราะฉะนัน้ถา้ทำไมด่กีจ็ะกลายเปน็การแสดงความออ่นแอ 
ให้ปรากฏ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญขึ้น แทนที่จะมีความเข้มแข็ง 
กลับแสดงความอ่อนแอ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการเสียหาย

อกีประการหนึง่ เมือ่กีน้ีพ้ดูในแงท่ีว่า่อาจจะไมส่ำเรจ็เพราะ 
ออ่นแอ แตใ่นทีน่ี ้ ถา้สำเรจ็แตไ่มพ่รอ้มจรงิ กอ็าจจะทำใหเ้กดิ 
ความออ่นแอไดอ้กี ความออ่นแอนีจ้ะมาในรปูลกัษณะ ๒ อยา่ง

ประการแรก เมื่อสำเร็จขึ้นมา คือมีการบัญญัติขึ้นมาใน 
รฐัธรรมนญู กจ็ะมชีาวพทุธดว้ยกนัเองทีเ่หน็ดว้ยกบัไมเ่หน็ดว้ย 
แลว้ทนีีท้ัง้  ๆทีป่ระกาศเปน็ศาสนาประจำชาตแิลว้ ชาวพทุธกก็ลบั 
มีความไม่พร้อมเพรียงกัน เพราะมีความไม่ร่วมใจกันในทิฏฐิ 
ความเห็น คือไปกังขาข้องใจกันและกันในเรื่องที่ไปกำหนดใน 
รัฐธรรมนูญอย่างน้ัน ถ้าอย่างน้ีก็จะเกิดความอ่อนแอประการหน่ึง

อีกประการหนึ่ง หนทางที่จะอ่อนแอก็คือจะเกิดความดีใจ 
แล้วเหลิง แล้วก็ทำให้เกิดความประมาท คือมัวแต่ดีใจหรือ 
เพลินไปว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้ได้เป็นศาสนาประจำชาติ 
แล้ว มีชื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญแล้ว ต่อจากนี้ก็เลยสบาย ไม่ต้อง 
ทำอะไรแล้ว ก็เป็นทางของความประมาท
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เวลานี้ก็ประมาทอย่างหนักกันอยู่แล้ว ถ้าทำไม่ดี พอ 
สำเร็จขึ้นมาก็จะยิ่งประมาทใหญ่

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องคิดให้รอบคอบ และถ้าจะทำ 
ก็ต้องทำให้ได้ผลด ี อย่าให้เกิดผลเสีย

อยา่งนอ้ยถา้ทำสำเรจ็กอ็ยา่มัวมาเถยีงกนัยอ้นหลงั ไหน ๆ  
ก็เป็นอย่างนั้นแล้ว ก็ให้ยอมรับความจริงทั่วกัน แล้วคิดต่อไป 
ขา้งหนา้วา่จะใชส้ิง่ทีม่ทีีเ่ปน็นัน้ใหเ้ปน็ทางทำสิง่ทีด่ทีีเ่ปน็ประโยชน ์
ต่อไปอย่างไร

ถา้ไมส่ำเรจ็กไ็ม่ตอ้งไปเสยีใจ แตเ่อามนัเปน็ขอ้เตอืนใจและ 
ปลุกใจให้มีความเข้มแข็ง เช่น จะได้รู้ตระหนักว่าชาวพุทธนี้ 
อ่อนแอและกระจัดกระจายกันขนาดไหน แล้วเอามันเป็นข้อ 
ปรารภที่จะทำให้ชาวพุทธร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือร่วมงานกัน 
ให้แข็งขันจริงจังยิ่งขึ้น

รวมความวา่จะเปน็อยา่งไรหรอืจะมาทา่ไหน กใ็ช้มนัใหเ้ปน็ 
ประโยชน์ให้ได้

นอกจากนั้นผู้ที่จะทำก็อย่าคิดแค่ให้สำเร็จ จะไปคิดแค่ว่า 
จะได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา 
ประจำชาต ิ และถ้าได้สำเร็จอย่างนั้นแล้วก็จะสมใจที่คิดมา

ถ้าคิดเพียงแค่นี้ก็แทบไม่มีความหมายอะไร
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ถ้าทำก็ต้องมีความชัดเจนอย่างน้อย ๒ อย่าง คือ
หน่ึง มองเห็นชัดเจนว่าประโยชน์อะไรบ้างท่ีพระพุทธศาสนา 

จะได้จากการมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็น 
ศาสนาประจำชาติ

สอง เมือ่ไดก้ำหนดหรอืบญัญตัอิยา่งนัน้แลว้ เราจะใช้มนั 
เป็นฐานที่จะทำอะไรต่อไป

ต้องเห็นว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนั่นแหละ สำคัญยิ่งกว่าการได้ 
บัญญัติอย่างนั้นเสียอีก และเป็นตัวที่จะทำให้การบัญญัตินั้น 
เกิดมีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะที่สำคัญ 
กค็อื ตามหลกัการของพระพทุธศาสนานัน้ พระพทุธศาสนามใิช ่
มีเพื่อตัวมันเอง

คือ พระพุทธศาสนามิใช่มีเพื่อตัวพระพุทธศาสนา
แต่พระพุทธศาสนานั้นมีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อันนี้เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา

เมื่อพระพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาตั้งแต่ 
รุ่นที่ ๑ พระองค์ก็ได้ทรงประกาศหลักการนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า  
ใหพ้ระสงฆไ์ปประกาศพระศาสนา ไปประกาศพรหมจรยิะ เพือ่ 
ประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

เมื่อพระอรหันต์เถระทั้งหลายจะทำการสังคายนา ก็ได้ 
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แสดงวัตถุประสงค์ตามหลักการนี้ไว้ว่า สังคายนาเพื่อให้พรหม- 
จริยะ คือพระศาสนานี้ดำรงอยู่ยั่งยืนนาน เพื่อประโยชน์สุขแก่ 
ชนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

เป็นอันว่าพระพุทธศาสนามีอยู่มิใช่เพื่อตัวเอง แต่มีเพื่อ 
ประโยชนสุ์ขแกป่ระชาชน หรอืเพือ่มวลมนษุยชาต ิ เพราะฉะนัน้ 
ประโยชน์สุขของสังคมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ

ถ้าเราจะให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  
เราจะต้องมีความคิดที่ชัดว่าเมื่อบัญญัติแล้ว

การบัญญัตินี้จะมีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาสังคม
และสรา้งสรรคป์ระโยชนส์ขุแกป่ระชาชนไดด้ขีึน้อยา่งไรบา้ง
ไม่ใช่แค่ดีใจว่าให้พระพุทธศาสนาได้มีชื่อเป็นศาสนา 

ประจำชาต ิ แตต่อ้งมองวา่การบญัญตัพิระพทุธศาสนาเปน็ศาสนา 
ประจำชาตินั้นจะช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ช่วย 
แก้ปัญหาสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ถ้าอย่างนี้จึงจะสมกับหลักการของพระพุทธศาสนาอย่าง 
แท้จริง

พูดอีกอย่างหน่ึงว่า ถ้าเราบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา 
ประจำชาติแล้ว สังคมไทยจะได้อะไรบ้าง หรือว่าประเทศไทย 
จะได้อะไรจากบัญญัตินี้
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มิใช่เท่านั้น อาตมาไม่อยากให้มองแคบแค่นี้ เราควรจะ 
มองกว้างยิ่งกว่านั้นอีก คือ นอกจากว่าจะช่วยให้สังคมไทย 
แก้ปัญหาของตัวเองได้อย่างไรหรือจะได้ประโยชน์อะไรแล้ว  
พระพทุธศาสนาจะชว่ยอำนวยประโยชนสุ์ขอะไรแกช่าวโลกไดบ้า้ง 
ชาวโลกจะได้อะไรจากการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา 
ประจำชาติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

ถ้าคิดได้และมองเห็นชัดเจนถึงขั้นนี้ก็น่าพึงพอใจ
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เวลานี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสังคมมนุษย์ทั้งหมดรวมทั้ง 
สังคมไทยของเราด้วย มีปัญหามากมายเพียงไร โลกได้พัฒนาไป 
กา้วไกล แตเ่จรญิเพยีงในทางวตัถ ุ และเมือ่เจรญิกนัไปมากมาย 
อย่างนี้แล้ว ความเสื่อมโทรมก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างมากมาย 
กว้างขวางทั่วทั้งโลก

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้แทนทีจ่ะพน้จากปญัหา กลบัมปีญัหา 
อีกด้านหนึ่งเพิ่มขึ้นมากมาย และปัญหานั้นก็มีทั้งด้านชีวิตของ 
มนุษย์เอง ด้านสังคม และด้านธรรมชาติแวดล้อม

เวลานีเ้รากำลงัพดูกนัมากถงึปญัหาสิง่แวดลอ้มวา่ธรรมชาต ิ
เสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติหมดเปลืองไป สิ่งแวดล้อม 
เสีย อากาศเสีย ดินเสีย น้ำเสีย และมีภัยอันตรายต่าง  ๆ  
มากมายที่กำลังรุมล้อมเข้ามาจากการที่ธรรมชาติเสื่อมโทรมนั้น  

สังคมไทย ไฉนตกต่ำถึงเพียงนี้
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โดยเฉพาะสำหรบัคนในกรงุเทพฯนีก้เ็หน็ไดช้ดัในเรือ่งอากาศเสยี 
ว่ามีพิษมีภัยอันตรายอย่างไรบ้าง

การเดินทาง การที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพก็ติดขัดอึดอัด 
ไม่สบาย ชีวิตก็ไม่ปลอดภัย เพราะเมื่อธรรมชาติแวดล้อมเสีย  
ก็ส่งผลมาถึงแม้แต่อาหารการกิน ซึ่งอาจจะมีสารเคมีเจือปน  
มีการปรุงสรร แต่งรส แต่งสี อะไรต่าง  ๆ  ด้วยจิตใจที่โลภ 
เห็นแก่ผลประโยชน์ แล้วส่งผลร้ายมาเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิต 
ของเพื่อนมนุษย์

ชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในความเจริญใช่ว่าจะมีความสุขกันจริง  
ทางกาย สุขภาพก็เสื่อมโทรม โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างรักษา 
ได้จริง แต่เดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างกลับมีอันตรายรุนแรง 
ยิง่ขึน้ แถมยงัเกดิมโีรคแหง่ความเจรญิ หรือโรคแหง่อารยธรรม 
ขึ้นมาอีก เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันจุก 
ในเส้นเลือด

โรคจำพวกนี้ซึ่งไม่ค่อยมีในยุคสมัยก่อน กลับมาปรากฏ 
มากในยคุปจัจบุนั จนมาถงึโรคเอดส ์ ซึง่กำลงัคกุคามตอ่สวสัด-ิ 
ภาพของประชาชนทั้งโลก

ย่ิงกว่าน้ัน คนท่ีอยู่ในสภาพสังคมอย่างน้ีก็ปรากฏว่ามีจิตใจ 
ที่คับเครียด มีปัญหาทางจิต เป็นโรคจิตมาก ฆ่าตัวตายมาก
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คนจำนวนมากหาทางออกทางจิตใจให้ตัวเองไม่ได้ ก็ไป 
ระบายทุกข์แก่สังคม ไปออกในทางยาเสพติด ก่ออาชญากรรม  
มีการฆ่ากันตายมาก

ปัญหาสังคมต่าง  ๆ  เหล่านี้รุมล้อมหมู่มนุษย์ทั่วไปหมด  
ทัว่ทัง้โลกขณะนีก้ำลงัประสบกบัปญัหาอยา่งนี ้ จนถงึกบัพดูกนัวา่

มนุษยชาตินี้จะต้องพินาศหรือไม่ อารยธรรมของมนุษย์ 
จะถึงจุดอวสานหรืออย่างไร

ทา่มกลางความเสือ่มโทรมตา่ง ๆ และปญัหาทีร่ะดมรมุลอ้ม 
ทั่วโลกนั้น

กป็รากฏวา่สงัคมไทยของเรานีก้ลบัมาเดน่เปน็พเิศษในเรือ่ง 
ความเสื่อมโทรมเหล่านี้

มีปัญหาขึ้นหน้าขึ้นตากว่าประเทศทั้งหลายในโลก
ไมว่า่จะพดูถงึปญัหาอะไรกต็ามในโลกยคุปจัจบุนันีท้ีถ่อืวา่ 

เป็นความเลวร้าย ประเทศไทยจะมีชื่อเด่นมากในเรื่องที่เลวร้าย 
เหล่านั้น

เวลาเขาประกาศขา่ววทิยุหรอืมีบทความในวทิยตุา่งประเทศ  
พอพูดถึงโรคเอดส์ก็จะมีชื่อประเทศไทยขึ้นมา และมักจะขึ้น 
นำเขาดว้ย เวลาพูดถึงปญัหาโสเภณ ี ชือ่ประเทศไทยกข็ึน้มาเดน่  
จนกระทั่งเขายกเอาเป็นตัวอย่างสำหรับบรรยายปัญหา
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หรอืในเรือ่งยาเสพตดิ ประเทศไทยกม็ชีือ่ดงั ทัง้ในเรือ่งที ่
เปน็แหล่งผลิต ทัง้ในแงท่ี่เปน็ผูล้กัลอบนำยาเสพตดิเข้าประเทศ 
อืน่ มขีบวนการคา้ยาเสพตดิ การฆา่กนัตายกม็สีถติสิงู จราจร 
ก็ติดขัดมากที่สุดประเทศหนึ่ง อากาศเสียก็มากกว่าประเทศอื่น 
ส่วนมาก ป่าก็จะหมด ทั้งหมดนี้ไทยมักเข้าไปอยู่ในรายชื่อใน 
ฐานะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำ

จนกระทั่งแม้แต่ในครอบครัว พ่อแม่ก็ขายลูกสาวไปเป็น 
โสเภณี  ซึง่เปน็ความเสือ่มโทรมชนดิทีป่ระเทศไทยไมน่า่จะเปน็ไป  
แตก่ไ็ดไ้ปเปน็ผูน้ำอนัดบัสงู  ๆในเรือ่งของความเลวรา้ยและปญัหา 
ที่ไม่ดีเหล่านั้น

แม้แต่เมื่อเช้าวานนี้เอง คือวันที่ ๓๑ สิงหาคม (๒๕๓๗)  
วนัสดุทา้ยของเดอืน พอดไีดฟ้งัวทิย ุ Voice of America หรอื 
เสียงอเมริกา (V.O.A.) ออกอากาศบทความเรื่อง “Sex Trade”  
คือการค้าขายทางเพศ หรือ “ค้ากาม” ก็ขึ้นชื่อประเทศไทยเด่น

เขายกแตเ่รือ่งประเทศไทยขึน้มาพดู วา่ประเทศไทยมกีาร 
ขายเด็กไปเป็นโสเภณี ส่วนมากอายุต่ำกว่า ๑๘ เป็นศูนย์กลาง 
การค้าโสเภณี เด็กหญิงพม่าเข้ามาในไทยปีละไม่ต่ำกว่าหมื่น  
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ นี่ขนาดเมื่อวานนี้เอง ใหม่ ๆ สด ๆ ชื่อเสียง 
ไทยเสียขนาดไหน
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หวนนึกไปถึงที่คนไทยเราตื่นเต้นกับข่าวหนังสือพิมพ์ที่ 
ลงกัน แล้วคนไทยก็ด่าฝรั่งกันเป็นการใหญ่ คือการที่ Dic- 
tionary ของ Longman ได้ลงคำจำกัดความ Bangkok ว่า 
เป็นเมืองที่มีโสเภณีมาก หรือจะเป็นคำว่า Thailand อาตมา 
ก็จำไม่แม่น

คนไทยเราโกรธแค้น ด่าฝรั่งเป็นการใหญ่ แล้วก็ดิ้นรน  
ต่อสู้ รณรงค์ ให้เขาแก้ไข อย่างน้อยก็ให้เขาถอนหนังสือนี้ 
ออกไปจากตลาดในเมืองไทย ก็ว่ากันอยู่นาน

แต่เท่าที่มองดู ก็วุ่นกันแต่ในเรื่องของการที่จะไปด่าไปว่า 
เขา แล้วก็ไม่ค่อยสำรวจมองดูตัวเอง และไม่คิดว่าเราจะใช้ 
ประโยชน์จากการที่เขาว่านี้อย่างไรบ้าง

เราน่าจะคิดหาทางถือเอาประโยชน์ให้ได้ว่า เออ เราจะ 
ปรับปรุงภาพของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกอย่างไร

การที่เขาว่าอย่างนั้น ก็แสดงว่าภาพของประเทศของเรา 
ในสายตาของสังคมโลกนั้นมันไม่ดีแล้ว  นี่ เราได้แต่มัวไป 
กระทบกระทั่งใจ แล้วก็ไปโกรธไปด่าเขาอยู่ แทนที่จะเอาทั้ง 
สองอย่าง

โกรธเขาแล้วจะไปว่าเขา ก็ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ต้องทำอย่าง 
สำคัญก็คือ

จะต้องหันมาดูตัวเอง พิจารณาตัวเอง

choe wikrit mai wibat 50-184.indd   66 1/8/14   8:33:31 AM



พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

67

แล้วก็ปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้ภาพนี้ปรากฏอีกต่อไป
แม้แต่การที่ไปโกรธเขานั้น ก็ปรากฏว่าเป็นไปแค่พักเดียว  

เสร็จแล้วไม่นานก็หายเงียบไป ไม่ได้เอาจริงเอาจังสักอย่าง  
จะแก้ไขสังคมก็ไม่มี

หลังจากที่เงียบกันไป อาตมภาพได้ลองพูดดูบ้าง เพราะ 
ที่จริงเรื่องอย่างนี้ไม่ได้มีเฉพาะใน Longman’s Dictionary  
เท่านั้นหรอก ใน Oxford Illustrated Encyclopaedia คือ 
สารานุกรมของ Oxford ซึ่งมีภาพสีประกอบก็ลงอย่างนี้

คือในหัวข้อ “prostitution” เร่ืองโสเภณี เขาลงประเทศไทย 
เป็นตัวอย่างสำหรับบรรยายเรื่อง ลงเสียเด่นเลย แล้วแถมยัง 
ลงภาพผู้หญิงอะไรที่กำลังเต้นอยู่ในบาร์ที่พัฒนพงษ์ด้วย แล้ว 
กม็คีำบรรยายใตภ้าพ บอกวา่ในเมอืงไทยนี ้ ผูห้ญงิจน  ๆตอ้งมา 
เข้าสู่อาชีพโสเภณีมากมาย แล้วก็ได้เงินรายได้มากกว่าอาชีพอื่น 
เช่น มากกว่าการก่อสร้าง เป็นต้น ถึงสิบเท่าตัว

พอยกเรื่องขึ้นมาพูดตอนนี้ เขาซากันไป เขาไม่สนใจแล้ว
เอ ทำไมเป็นอย่างนี้ ทำไมคนไทยสนใจไม่จริงจัง
เหมือนไฟไหม้ฟาง เราพูดขึ้นมาตอนนี้เขาเฉย  ๆ เพราะ 

ว่าไดแ้สดงความโกรธออกไปแลว้ ไมต่อ้งทำอะไรอกี หายโกรธ 
สบายแล้ว ก็เลยเงียบกันไปหมด
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อนันีก้เ็ปน็เรือ่งทีน่า่พจิารณา สังคมไทยของเราเปน็อยา่งไร  
เวลานี้ วิทยุฝรั่ง ลองฟังเถิด ถ้าพูดถึงเรื่องเสีย  ๆ  หาย  ๆ ชื่อ 
ของประเทศไทยจะขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์อย่างที่ 
อาตมาถามเมื่อกี้ ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร

เมื่อดูกันไป สังคมไทยเวลานี้ค่อนข้างจะเป็นสังคมที่มี 
ความสับสน

คนไทยมีความพร่า ไม่ค่อยมีหลักยึดที่ชัดเจน
แต่ละคน ๆ ก็ยุ่งอยู่กับการหาผลประโยชน์ใส่ตัว
ไม่คิดคำนึงถึงปัญหาของส่วนรวม
ไม่คิดสร้างสรรค์สังคมกันอย่างจริงจัง
ใจที่จะร่วมกันคิดสร้างสรรค์สังคม
ให้ก้าวสูงขึ้นไปสู่ความดีงามอะไรต่าง ๆ นี้ไม่ค่อยมี
แต่ละคนก็คิดว่าตัวจะได้อะไรต่อไป
ก็คิดกันไปแต่อย่างนี้
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พัฒนาทางวัตถุน้ัน เราก็คิดว่าเราน้ีสร้างความเจริญแบบตะวันตก 
เราแสดงออกจนกระทั่งเห็นกันชัดเจนว่าเรามีค่านิยมที่ตาม 
วัฒนธรรมตะวันตก

แต่พอเอาเข้าจริง
แม้แต่เรื่องวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเราก็ไม่รู้จริง
เราไม่มีความเข้าใจจริงแม้แต่วัฒนธรรมตะวันตกที่เราไป 

นิยมนั้นด้วย
แล้วอย่างนี้เราจะมีอะไรชัดเจนกับตัวเองบ้าง
ตัวเองก็ไม่รู้จัก เรื่องของเขาที่ตัวไปตามก็ไม่รู้จริง
เวลาจะรับอะไรก็รับเอาแต่รูปแบบ ขาดอุดมการณ์ ขาด 

ความเขา้ใจในเนือ้หาสาระ เชน่ วธิกีารประชมุ เรากร็บัเอาแบบ 

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช ้  
ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้
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จากสังคมตะวันตกมา แต่พอประชุมเข้าจริงจะเห็นว่า
คนไทยประชุมกับฝรั่งประชุมไม่เหมือนกัน

ในการประชมุพิจารณาปญัหาตา่ง ๆ ของฝรัง่นัน้ เขาอาจจะ 
เถียงกันหน้าดำหน้าแดง แต่เสร็จแล้วเขาก็ยังคงอยู่ในแนวของ 
การประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย

แต่การประชุมของคนไทยนี้มีปัญหามาก เราจะออกนอก 
เรือ่ง จะมาสูเ่รือ่งสว่นตวั และจะทะเลาะกนั แลว้กก็ลายมาเปน็ 
เรื่องของการโกรธแค้นส่วนตัวไป

ทำไมเป็นอย่างนี ้ เราเคยวิเคราะห์ไหม
รูปแบบการประชุมเรานำมา แต่สิ่งที่นำมาไม่ได้หรือมอง 

ไม่เห็นคือส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ
เนือ้หาสาระสำคญัอยา่งหนึง่ซึง่เปน็ตวัแกน กค็อืคณุคา่ใน 

จิตใจ ได้แก่ สภาพจิตที่จะดำเนินการประชุมอย่างนั้นยังไม่มี
สภาพจิตอย่างไร
คือภาวะจิตใจที่ใฝ่ปรารถนาต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุดมธรรม 

หรืออุดมการณ์

ในการประชุมที่จะดำเนินไปด้วยดีนั้น ทุกคนจะต้องมี 
ความใฝ่ปรารถนาในจุดมุ่งหมายที่สูงสุดอะไรอย่างหนึ่ง คือ 
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ต้องการเข้าถึงสิ่งนั้น
ถ้าคนเรามีความใฝ่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสูงสุดแล้ว ใจไปใฝ่รวม 

ในที่เดียวกัน เมื่อทุกคนมุ่งสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายนั้น 
จะมีความสำคัญเหนือตัวตนของแต่ละคน จนกระทั่งแต่ละคน 
ยอมได้เพื่อเห็นแก่สิ่งนั้น

ธรรมดามนุษย์ปุถุชนทุกคนไม่ว่าฝรั่ง ว่าไทย ว่าแขก  
ว่าจีน แต่ละคนก็มีความยึดถือในเรื่องตัวตนทั้งนั้น ไม่อยาก 
จะใหม้อีะไรมากระทบกระทัง่ตวัตน เมือ่กระทบกระทัง่ตวัตนกม็ ี
ความรูส้กึโกรธ มีความไม่พอใจ มีความเศรา้เสยีใจเปน็ธรรมดา

แต่ในสังคมที่เขามีสาระของการประชุมอยู่ มีความใฝ่ 
ปรารถนาในสิ่งที่ดีงามสูงสุด

สิง่ดงีามสงูสดุทีท่กุคนใฝป่รารถนานัน้จะเปน็ตวัสยบอตัตา 
ของแต่ละคนได้

คือทุกคนเมื่อมุ่งหมายสิ่งที่สูงสุดอันนั้นแล้ว เมื่อยังไม่ถึง 
ก็ไม่ยอมหยุด ใจก็จะมุ่งไปยังสิ่งนั้นอย่างเดียว แม้ตัวตนจะ 
ถูกกระทบกระทั่งก็เอาแหละ ก็ยอมได้ แม้จะเสียใจก็ต้องยอม 
เพราะว่าใจของเรามุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญเหนือกว่าและซึ่งเป็น 
สิ่งเดียวกันสำหรับทุกคน

แต่ถ้าสิ่งที่มุ่งหมายแท้จริงซึ่งสำคัญเหนือกว่าตัวตนและ 
ความใฝ่ในตัวธรรมที่เป็นอุดมการณ์เป็นตัวหลักนี้ไม่มีแล้ว  
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ตัวตนของแต่ละคนก็จะเด่นขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันก็ต้องปะทะ 
กระแทกกัน แล้วความสนใจก็เบี่ยงเบนออกมาจากจุดมุ่งหมาย 
ของการประชุม มาสู่การกระทบกระท่ังระหว่างกัน เป็นส่วนตัวไป 
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไป

ถ้าเราสร้างสรรค์สิ่งนี้ไม่ได้
เรากจ็ะไดแ้ตร่ปูแบบของวฒันธรรมตะวนัตกมา แตเ่นือ้หา 

สาระจะไม่มี

ในสังคมแต่ละสังคมที่สร้างสรรค์ความสำเร็จขึ้นมาได้โดย 
มีการพัฒนาอย่างแท้จริงนั้น จะต้องมีจุดหมายอันสูงสุดอย่าง 
หนึ่งที่ทุกคนมุ่งหมายใฝ่ปรารถนาและทำให้ทุกคนรวมใจเป็น 
อันเดียวกัน ซึ่งเมื่อยึดถือในสิ่งนี้แล้ว ตัวตนของแต่ละคนจะมี 
ความสำคัญเป็นรอง

เรียกได้ว่าเอาจุดหมายสูงสุดน้ีมาสยบอัตตาของแต่ละคนได้
เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงสิ่งนี้แล้วทุกคนจะยอม
ในบางประเทศก็อาจจะเอาลัทธิชาตินิยม คือเพื่อความ 

ยิ่งใหญ่ของชาติของเรา ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบกระทั่งตัวตน 
ของแต่ละคน ทุกคนก็ยอมได้

ในบางประเทศก็อาจจะเอาพระผู้เป็นเจ้ามาสยบอัตตาของ 
แต่ละคนได้
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ในพระพุทธศาสนาก็มีธรรม คือความจริง ความถูกต้อง 
ดีงาม เป็นจุดหมายสูงสุด

เพราะฉะนั้นจึงมีหลักการสำคัญที่สอนว่า ให้เป็นธรรมา- 
ธปิไตย ทกุคนตอ้งถอืธรรมเปน็ใหญ่ ทกุคนตอ้งใฝธ่รรม ตอ้ง 
ถอืธรรมเปน็บรรทดัฐาน และเพยีรพยายามมุง่ทีจ่ะเขา้ใหถ้งึธรรม  
ถ้ายังไม่ถึงธรรม คือความจริง ความถูกต้องดีงามแล้ว ก็ไม่ 
ยอมหยดุ เพราะจดุหมายยงัไมบ่รรล ุ ทกุคนจะยอมไดเ้พือ่เหน็ 
แก่ธรรม

ถ้าทำได้อย่างนี้ สาระของระบบและรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  
การประชุมเป็นต้น ก็จะมี

แต่เวลานี้สังคมไทยเรามีไหม สิ่งที่เป็นจุดรวมใจอันนี้  
ที่เป็นจุดหมายอันสูงสุด ไม่มี เพราะฉะนั้น แต่ละคนพอเข้า 
ทีป่ระชมุกม็ุง่ไปทีต่วัเอง อตัตาของแตล่ะคนกใ็หญข่ึน้มา แลว้ก ็
ออกมากระทบกระทั่งกัน ในการประชุมจึงมีการถกเถียงที่ออก 
นอกลู่นอกทางไปเรื่อย และเกิดเรื่องส่วนตัวเป็นปัญหาอยู่เป็น 
ประจำ

เพราะฉะนัน้การทีเ่รารบัเอารปูแบบของวฒันธรรมตะวนัตก 
เข้ามาโดยไม่มีเนื้อหาสาระนี ้ จึงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย 
ที่เราจะต้องพยายามคิดแก้ไขให้ได ้ อย่างที่กล่าวแล้ว
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ในทีน่ีข้อเนน้เรือ่งการไมเ่ขา้ใจสงัคมตะวนัตกจรงิ มคีวามรู ้
ผวิเผนิ มองแคร่ปูแบบ เหน็แตเ่ปลอืกภายนอก แล้วกรั็บเขา้มา

ยกตัวอย่าง แม้แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมของตะวันตก  
เราก็มักจะมองไปว่าตะวันตกได้พัฒนามาด้วยตัณหาและโลภะ

เราเข้าใจเขาผิดอย่างนั้น ทั้ง  ๆ  ที่ฝรั่งเขาก็พูดอยู่ปาว  ๆ  
ตำรับก็ว่าตำราก็มี ว่าฝรั่งที่พัฒนาอุตสาหกรรมเจริญมาได้นี้ 
เพราะอะไร

ก็เพราะ work ethic คือ จริยธรรมในการทำงาน
ใน work ethic นั้น มีความสันโดษเป็นหลักการสำคัญ 

อย่างหนึ่ง ความสันโดษนี้เมื่อมาโยงเข้ากับความขยันหมั่นเพียร  
โดยเป็นตัวเอื้อแก่อุตสาหะ ก็กลายเป็นรากฐานของการพัฒนา 
อุตสาหกรรม ทำให้ตะวันตกเจริญ

แตม่าบดันี ้ สังคมตะวันตก เชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิานี ้
มีความพรั่งพร้อมฟุ่มเฟือยขึ้น ก็ได้เปลี่ยน (ตามที่เขาเองว่า)  
จากสังคมอุตสาหกรรมที่เป็นสังคมขยันขันแข็ง กลายไปเป็น 
สังคมบริโภค

คำวา่ industry แปลวา่ “อตุสาหะ” คอืความขยนั อดทน  
ก็ได้แก่ความขยันหมั่นเพียรนั่นเอง

ที่ว่าเป็น industrial society ก็คือสังคมอุตสาหกรรม  
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หรือสังคมแห่งความขยันหมั่นทำการด้วยอุตสาหะ
ตะวันตกสร้างสังคมขึ้นมาได้ด้วย  work ethic คือ 

จรยิธรรมในการทำงาน โดยมีความสนัโดษเปน็ฐานของอตุสาหะ  
หมายถึงการที่บรรพบุรุษของเขาไม่เห็นแก่การบำรุงบำเรอตนใน 
เรือ่งการเสพวตัถเุพือ่หาความสขุ แตต่ัง้หนา้ตัง้ตาเพยีรพยายาม 
สร้างสรรค์ผลิตผลขึ้นมา ได้แล้วก็อดออม

เมื่อไม่เห็นแก่ความสุข ไม่บำเรอตนเอง ก็เอาผลผลิตนั้น 
ไปทุม่เปน็ทนุ คอืเอาไปลงทนุทำงานต่อไป ดว้ยเหตนุีเ้ขาจงึสรา้ง 
ความเจริญแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาได้

มาถึงปัจจุบันนี้
สังคมตะวนัตกพน้จากภาวะเปน็สงัคมอตุสาหกรรม กลาย 

มาเปน็ post industrial society (ผา่นพน้หรอืหลงัยคุอตุสาห- 
กรรม) และเป็น consumer society คือเป็นสังคมบริโภค

พอเป็นสังคมบริโภค ก็เห็นแก่กิน เห็นแก่เสพ เห็นแก่ 
บริโภค แล้วก็เริ่มเสื่อม

เวลานี้ในสังคมอเมริกันมีการวิเคราะห์ มีการทำงานวิจัยที่ 
แสดงผลออกมาว่า คนอเมริกันรุ่นใหม่เสื่อมจาก work ethic  
คือเสื่อมจากจริยธรรมในการทำงาน ขาดสันโดษ เห็นแก่การ 
บรโิภค ทำใหค้วามสามารถและประสทิธภิาพในการผลติเสือ่มลง
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คนไทยเรานึกว่าฝรั่งเจริญเพราะตัณหา แล้วไปปลุกเร้า 
ให้คนมีความโลภ พร้อมกันนั้นก็มาติว่าพุทธศาสนาสอนให้มี 
ความสันโดษ ทำให้คนไทยเราไม่สร้างสรรค์ความเจริญ

ที่จริงตัวเองจับจุดผิด ทำให้เราสร้างสรรค์ความเจริญ 
ไม่ถูกที่

พัฒนาไปแล้วเกิดปัญหามากมาย
กลายเป็นทันสมัยแต่ไม่พัฒนา

ดา้นรูเ้ขา แรงขบัเคลือ่นทีท่ำใหเ้ขาสรา้งและพฒันาอตุสาห- 
กรรมขึ้นมาได้ คือ work ethic เราก็เข้าไม่ถึง

ส่วนด้านตัวเอง เราก็ไม่รู้ สันโดษก็เหลือแต่ตัวศัพท์หรือ 
ถ้อยคำที่เราคลุมเครือไม่ชัดในความหมาย แถมเข้าใจผิดเพี้ยน 
ไปเสยีดว้ยซำ้ เลยไมส่ามารถเอามาประสานประโยชนก์บัอตุสาห- 
กรรม ๓ ธรรมะเหล่าน้ี เราไม่มีความชัดเจน พร้อมกันน้ันในเวลา 
ท่ีเราไปรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมา แม้แต่จะพัฒนาอุตสาหกรรม 

	 ๓ สนัโดษ คอื ความรูจ้กัอิม่รูจ้กัพอในวตัถเุสพบรโิภค มคีวามพงึพอใจเปน็สขุไดด้ว้ยสิง่ทีต่นม ี ไมม่วั 

วุน่วายกบัการหาวตัถทุีจ่ะบำเรอตวัเอง แตรู่จ้กัออมเวลา แรงงาน และความคดิ เอาไปใชใ้นการทำหนา้ที ่ และ 

ในการสร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์

 พระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในวัตถุบำเรอความสุข แต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม

	 เมื่อเราสันโดษในวัตถุบำรุงความสุข เราก็สามารถที่จะไม่สันโดษในกุศลธรรมได้เต็มที ่ เพราะเรามีเวลา  

แรงงาน และความคิดที่จะไปทุ่มให้แก่การที่จะสร้างสรรค์
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เราก็ไปรับเอาแต่รูปแบบ แล้วก็เข้าใจผิด นึกว่าถ้ายั่วยุปลุกเร้า 
ตัณหาให้ประชาชนมีความโลภแล้วจะพัฒนาประเทศได้

เมือ่พฒันาไปในแนวทางของตณัหาอยา่งนี ้ คนกม็แีตค่วาม 
อยากได้ แต่ไม่อยากทำ

มองหาสิ่งที่จะเสพบริโภค แต่ไม่คิดที่จะประดิษฐ์คิดค้น 
หรือพยายามผลิตขึ้นมา

ในระบบตัณหานั้น คนไม่อยากทำงาน แต่ที่ทำก็เพราะ 
จำเป็น เนื่องจากมีเงื่อนไขกำหนดว่าต้องทำจึงจะได้ ถ้าเลี่ยง 
ได้ก็เลี่ยง เมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็จำใจทำไป หรือไม่ก็ทุจริต หรือไม่ 
ก็หาทางได้ผลประโยชน์ทางลัด ทำให้มีการกู้หนี้ยืมสิน หรือ 
ลักขโมยเอาเงินมาเพื่อจะหาวัตถุสิ่งเสพให้ได้เร็วที่สุดโดยไม่ต้อง 
ทำงาน

เมื่อเป็นอย่างนี้ ประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไร
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อีกตัวอย่างหนึ่ง ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนา
พอเห็นประเทศอเมริกามีการแยกระหว่าง church and  

state เห็นเขามีคติ  separation of church and state  
ทัง้ทีไ่มรู่ว้า่ภมูหิลงัของเขาเปน็อยา่งไร กน็กึเอางา่ย ๆ วา่ประเทศ 
อเมริกาเป็นผู้นำในทางประชาธิปไตย ตามคติของเขาศาสนากับ 
รัฐต้องแยกจากกัน ไทยเราจะต้องเอาบ้าง เลยได้มาแต่รูปแบบ

คนไทยไม่รู้เหตุผลที่เป็นมาว่าทำไมประเทศอเมริกาจึงต้อง 
แยก church and state ทำไมรัฐกับศาสนาต้องแยกจากกัน

ที่จริงนั้นอเมริกาเขาแยกรัฐกับศาสนาเพราะมีปัญหาเรื่อง 
แยกนิกายในศาสนาเดียวกัน

คำว่า แยกรฐักบัศาสนา ความหมายของเขามุง่ไปทีน่กิาย 
ตา่ง ๆ เพราะในอเมรกิานัน้แมจ้ะมศีาสนาใหญศ่าสนาเดยีว แตก่ ็

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด   
ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว
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แยกเป็นหลายนิกาย แต่ละนิกายก็แก่งแย่งและระแวงกัน
ตอนที่อเมริกาจะตั้งประเทศนั้น ไม่ใช่เขาไม่เอาศาสนา  

เขาคิดมากทีเดียว เขาอยากจะเอาศาสนาขึ้นเป็นใหญ่เพื่อช่วย 
ประเทศชาติ แต่จะเอานิกายนั้น นิกายโน้นก็ร้อง จะเอานิกาย 
โน้น นิกายนั้นก็ร้อง ตกลงกันไม่ได้ ผลที่สุดจึงต้องแยก  
church and state

นี่แหละ เพราะมันมีภูมิหลังอย่างนี้ ไม่ใช่เขาจะไม่เอา 
ศาสนามาช่วยประเทศชาติ เขาอยากจะเอา แต่เอาไม่ได้ ถ้า 
เอามาคนจะแตกสามัคคีกัน เขาก็เลยต้องแยก

ทีนี้ถ้าเราไปดูในแง่อื่น  ๆ  ที่เขาปฏิบัติต่อศาสนาโดยไม่ได้ 
ประกาศ ดูว่าที่ประเทศอเมริกานี้มีศาสนาประจำชาติหรือเปล่า  
ขอให้มองให้ดี เช่น ในคำปฏิญาณธงของอเมริกาที่เขาเรียกว่า  
Pledge of Allegiance

ในคำปฏญิาณธงนัน้ ซึง่ทกุคนแมแ้ตเ่ดก็นกัเรยีนกจ็ะตอ้ง 
กล่าว เขามีข้อความหนึ่ง คือคำว่า one nation under God  
อันแสดงถึงอุดมการณ์ของประเทศอเมริกาที่รวมประเทศชาติให้ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทุกคนต้องกล่าวว่า one nation under God แปลว่า  
“ประชาชาติหนึ่งเดียว ภายใต้องค์พระเป็นเจ้า”

นี่หมายความว่าอย่างไร ทำไมเขากล่าวคำนี้
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แล้วคนไทยชาวพุทธเข้าไป เขายกเว้นให้ไหม

ยิ่งกว่านั้น เมื่อปี ๒๔๙๙ รัฐสภาอเมริกัน คือคองเกรส 
ก็ได้ลงมติให้กำหนด national motto คือคำขวัญของชาติว่า  
“In God We Trust” แปลว่า พวกเราขอมอบชีวิตจิตใจไว้ใน 
องค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างนี้เป็นต้น นี่คือประเทศอเมริกา

นี้คือเนื้อหาสาระที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจ
ไมใ่ชว่า่เวลาไปด ู กไ็ปดแูตร่ปูแบบเอามาโดยไมเ่ข้าใจอะไร 

จริงจัง แล้วก็เกิดปัญหาที่ว่าเอามาใช้ในประเทศของตัวเอง 
ไม่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจสังคมตะวันตกให้ชัด แม้แต่ 
จะตามเขาก็ขอให้ตามให้ได้จริง ๆ เถิด ให้ได้เนื้อหาสาระมาด้วย  
อย่าเอาแต่เพียงรูปแบบเท่านั้นมา

แม้แต่เรื่องประชาธิปไตยก็เหมือนกัน เราก็มัวไปยุ่งไป 
วุ่นวายกันอยู่แต่เรื่องรูปแบบ จนกระทั่งเวลานี้ ประชาธิปไตย 
ที่เรามีกันอยู ่ ขอถามว่า

เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไหม
ประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไร
จุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยที่แท้อยู่ที่ไหน
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มันเป็นประชาธิปไตยที่จะนำสังคมไปสู่อุดมธรรม
ไปสู่ความดีงามและสันติสุขหรือเปล่า
ชีวิตที่ดีงาม สังคมที่ดีงาม มันจะนำเราไปถึงได้ไหม
หรือว่ามันเป็นเพียงประชาธิปไตยที่รับใช้บริโภคนิยม
อันนี้ขอฝากไว้เป็นคำถาม เรามัวไปเถียงกันอยู่แต่เรื่อง 

รูปแบบ ส่วนสาระสำคัญอะไรต่าง ๆ กลับไม่ค่อยพูดจาพิจารณา 
กัน

เวลาไปเรยีนวชิาการของตะวนัตกกเ็หมอืนกนั การไปเรยีน 
นัน้เปน็สิง่ทีด่ ี เพราะวา่เราจะตอ้งรูเ้ทา่ทนัเขา แตเ่ราควรมคีวาม 
มุ่งหมายว่าเราไปเรียนเอาวิชาการของตะวันตกมาเพื่ออะไร เพื่อ 
มาสร้างสรรค์พัฒนาสังคมของตัวเอง และเพื่อช่วยแก้ปัญหา 
อารยธรรมของโลกด้วย แต่เราทำอย่างนี้ได้แค่ไหน

เวลาเราเรียนตามตะวันตก เราไปเอาวิชาการมา
แต่เสร็จแล้ว สิ่งที่เราควรจะรู้อย่างแท้จริง เราก็ไม่รู้
ปรากฏว่าเราตามฝรั่งไปโดยไม่ถูก ไม่ตรง และไม่ถึงตัว 

ความรู้ที่แท้จริง
อาตมภาพจะขอยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่ ง  เช่น  

นักวิชาการของเราไปเรียนเรื่องของรัฐศาสตร์ในแขนงประวัติ- 
ศาสตรก์ารปกครอง ซึง่ฝรัง่เขากเ็รยีนมาถงึทางเอเชยีดว้ย โดย 
เฉพาะทางด้าน  Southeast Asia ซึ่งมีประวัติของการถือ 
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อุดมการณ์ทางการเมืองตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
ในพระพุทธศาสนามีหลักการปกครองของจักกวัตติ คือ 

พระเจ้าจักรพรรดิ แต่เป็นจักรพรรดิในความหมายเดิม ไม่เหมือน 
กับที่ใช้ในภาษาไทย

เรื่องอย่างนี้อยู่ในสายวัฒนธรรมของเราเอง ซึ่งเราควรจะ 
รู้ดีกว่าฝรั่ง แต่กลายเป็นจุดอ่อนของเราที่เรากลับต้องไปเรียนรู้ 
จากฝรั่ง ซ้ำร้ายเรายังรู้ไม่เท่าเขาและรู้ไม่จริงอีก จนทำให้เกิด 
ความผิดพลาดที่ไม่สมควร

นักวิชาการของไทยเราไปเห็นบทนิพนธ์ของนักวิชาการฝรั่ง 
เรื่องจักกวัตติหรือจักรพรรดินั้นเข้า แต่ไม่มีความรู้พื้นฐาน  
ไม่จัดเจนในสายวัฒนธรรมของตัวเอง ก็เข้าใจผิดพลาด

ฝรั่งเขียนว่า  Cakravartin คนไทยเรางง ไม่รู้ว่าฝรั่ง 
เขียนเรื่องอะไร หลักการถ่ายทอดอักษรหรือวิธีเขียนคำบาลี 
สนัสกฤตดว้ยอกัษรฝรัง่กไ็มรู่ ้ เลยจับเอามาวา่ จกัรวาทนิ แลว้ 
เราก็เอามาเขียนในตำราของเราว่าฝรั่งพูดเรื่อง “จักรวาทิน”

จักรวาทินคืออะไร
ที่จริงเป็นจักรวรรติน ซึ่งก็คือจักกวัตติ หรือพระเจ้า 

จักรพรรดินั่นเอง แต่ภาษาสันสกฤตเขียน จกฺรวรฺตินฺ ถอด 
เป็นอักษรโรมันว่า  Cakravartin ตรงกับบาลีว่า จกฺกวตฺติ   
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(Cakkavatti)
เมื่อเราเข้าใจคำพูดไม่ถูกต้อง อ่านเป็นจักรวาทินเสียแล้ว  

เราอ่านเรื่องที่เขาเขียนก็เข้าใจไม่ตรงกับเรื่องที่เขาต้องการจะพูด  
ทำให้เกิดความสับสน

เราไปเรียนวิชาการรัฐศาสตร์ของฝรั่ง เขาเขียนเรื่องอุดม- 
การณ์การปกครองในอดีตของ Southeast Asia เรามัวไป 
เข้าใจว่าเขาพูดเรื่องจักรวาทิน ก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องพระเจ้า 
จักรพรรดินี่เอง

กลายเป็นว่าเรื่องในสายของเราเองที่เราควรรู้ดีกว่าฝรั่ง 
เวลาไปอ่านของฝรั่ง เราควรจะวิเคราะห์และวินิจฉัยเขา และ 
ชว่ยแกไ้ขใหเ้ขาได้ เรากลบัรูไ้ดไ้มถ่งึเขา แถมยงัเขา้ใจผดิพลาด 
มาอีกด้วย

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในเวลาที่ฝรั่งเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเขียน 
ถ้อยคำในภาษาอื่น เขามีระบบการถ่ายอักษร พร้อมทั้งวิธีการ 
อ่านการออกเสียง เป็นต้น เช่น เมื่อเขียนชื่อคนชาวศรีลังกา  
คนศรีลังกาก็เขียนตามระบบถ่ายตัวอักษรที่วางไว้

ภาษาของศรีลังกานั้นมีรากฐานสืบมาจากภาษาบาลีเป็นอัน 
มากทเีดยีว ซึง่กอ็ยูใ่นสายวฒันธรรมเดยีวกบัของเราเอง ซึง่เรา 
ควรจะเข้าใจชัดเจนยิ่งกว่าฝรั่ง
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คนไทยเราไปอ่านชื่อของคนศรีลังกาที่เขียนเป็นภาษาฝรั่ง  
เมือ่เราไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจและไมไ่ดศ้กึษาระบบของเขา เรากอ่็านไมถ่กู  
(และมองเขาไม่ทะลุด้วย)

เราไปเห็นชื่อประธานาธิบดีศรีลังกาคนก่อน ที่เขาเขียนว่า  
Jayawardene เรากอ็า่นวา่ “ชายาวารเ์ดเน” ชายาวารเ์ดเนอะไร 
ที่ไหนกัน ที่จริงก็คือนายชยวรรธนะ หรือชัยวัฒน (ชัยวัฒน์)  
นั่นเอง แต่เขียนตามสำเนียงของเขา เมื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
จะเป็นอย่างนั้น

อาตมาก็ลองฟังดูว่าที่คนไทยออกเสียงชายาวาร์เดเนนี้ 
วิทยุฝรั่ง เช่น V.O.A. และ B.B.C. เขาจะออกเสียงอย่างไร  
ไปฟงัฝรัง่ยงัออกเสยีงใกลจ้รงิกวา่ ฝรัง่ออกเสยีงวา่ ชะยะวาดะ 
นะ กย็งัใกลเ้ขา้มา ทำไมฝรัง่ออกเสยีงไดด้กีวา่คนไทย กเ็พราะ 
คนไทยเราไม่ได้ศึกษาสืบค้นหาความรู้

ทั้ง  ๆ  ที่ว่าศรีลังกานี้ใกล้เมืองไทยมากกว่าฝรั่ง เราอยู่ใน 
สายวัฒนธรรมเดียวกัน คนศรีลังกานั้นชื่อของเขาส่วนมากก็ 
มาจากพุทธศาสนา นายชัยวัฒนนี้ชื่อก็มาจากภาษาบาลีนี้แหละ

อีกตัวอย่างหนึ่ง นายกรัฐมนตรีศรีลังกาคนที่แล้วที่ถูก 
สงัหารไป เขาเขยีนเปน็ภาษาองักฤษวา่ Premadasa คนไทยเอา 
มาอ่านออกเสียงทางวิทย ุ โฆษกบางคนก็ออกว่า “เประมาดาซ่า”  
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ลองดูว่าอะไรหนอ เประมาดาซ่า อ้อ นายเปรมทาสนี่เอง  
อย่างนี้เป็นต้น

ที่ว่ามานี้เป็นเรื่องของการที่คนไทยเราตื่นความเจริญ
แต่ตามความเจริญไม่ถึง
ต้องขอพูดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงได้แต่รูปแบบและ 

เปลือกนอกมา
แม้แต่ในเรื่องที่เราควรจะเหนือและนำเขา เราก็ยังรู้ไม่เท่า 

ไม่ถึง ไม่ถูก ไม่ทัน ได้แต่งุ่มง่ามงมงำ ถ้าอย่างนี้เราก็จะต้อง 
เป็นผู้ตามเขาแบบเถลไถลไถถาอยู่เร่ือยไป ไม่มีทางจะไปนำเขาได้
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คนไทยเราไปอ่านชื่อของคนศรีลังกาที่เขียนเป็นภาษาฝรั่ง  
เมือ่เราไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจและไมไ่ดศ้กึษาระบบของเขา เรากอ่็านไมถ่กู  
(และมองเขาไม่ทะลุด้วย)

เราไปเห็นชื่อประธานาธิบดีศรีลังกาคนก่อน ที่เขาเขียนว่า  
Jayawardene เรากอ็า่นวา่ “ชายาวารเ์ดเน” ชายาวารเ์ดเนอะไร 
ที่ไหนกัน ที่จริงก็คือนายชยวรรธนะ หรือชัยวัฒน (ชัยวัฒน์)  
นั่นเอง แต่เขียนตามสำเนียงของเขา เมื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
จะเป็นอย่างนั้น

อาตมาก็ลองฟังดูว่าที่คนไทยออกเสียงชายาวาร์เดเนนี้ 
วิทยุฝรั่ง เช่น V.O.A. และ B.B.C. เขาจะออกเสียงอย่างไร  
ไปฟงัฝรัง่ยงัออกเสยีงใกลจ้รงิกวา่ ฝรัง่ออกเสยีงวา่ ชะยะวาดะ 
นะ กย็งัใกลเ้ขา้มา ทำไมฝรัง่ออกเสยีงไดด้กีวา่คนไทย กเ็พราะ 
คนไทยเราไม่ได้ศึกษาสืบค้นหาความรู้

ทั้ง  ๆ  ที่ว่าศรีลังกานี้ใกล้เมืองไทยมากกว่าฝรั่ง เราอยู่ใน 
สายวัฒนธรรมเดียวกัน คนศรีลังกานั้นชื่อของเขาส่วนมากก็ 
มาจากพุทธศาสนา นายชัยวัฒนนี้ชื่อก็มาจากภาษาบาลีนี้แหละ

อีกตัวอย่างหนึ่ง นายกรัฐมนตรีศรีลังกาคนที่แล้วที่ถูก 
สงัหารไป เขาเขยีนเปน็ภาษาองักฤษวา่ Premadasa คนไทยเอา 
มาอ่านออกเสียงทางวิทย ุ โฆษกบางคนก็ออกว่า “เประมาดาซ่า”  
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ไมต่รงกนั และไมไ่ดต้กลงกนัใหค้ำจำกดัความเสยีดว้ยวา่ จะใช ้
คำว่า “ศาสนาประจำชาติ” มีความหมายว่าอย่างไร

เมื่อเป็นอย่างนี้ จะถือว่าเป็นเรื่องน่าขำหรือจะว่าน่าห่วงใย 
ก็ได้ เพราะมันกลายเป็นว่าคนที่มาประชุมกันนั้น

พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง แล้วจะไป 
ได้เรื่องได้อย่างไร

ทั้งสองฝ่ายที่เถียงกันนั้น นอกจากเข้าใจความหมายของ 
คำว่า “ศาสนาประจำชาต”ิ ไมเ่หมือนกนัแลว้ ความหมายทีแ่ตล่ะ 
ฝ่ายเข้าใจก็คลุม ๆ เครือ ๆ ไม่ชัดเจนด้วย

ฝ่ายชาวพุทธผู้เห็นควรให้มีบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็น 
ศาสนาประจำชาต ิ กม็องความหมายไปตามความคดิความเข้าใจ 
ของตน ตามแนวทางของวัฒนธรรมประเพณี

บ้างก็มองแค่ว่า ไหน ๆ พระพุทธศาสนาเท่าที่ตนมองเห็น 
ก็เป็นศาสนาประจำชาติไทยโดยพฤตินัยอยู่แล้ว ก็ขอให้มีชื่อ 
ปรากฏในกฎหมายโดยนิตินัยด้วย

บา้งกม็องวา่ ใหม้กีารบญัญตัอิยา่งนัน้ เพือ่วา่รฐัและสงัคม 
จะได้เอาจริงเอาจังในการอุปถัมภ์บำรุง เป็นต้น

แต่จะมองแค่ไหนและอย่างไรก็ตาม ชาวพุทธเหล่านั้นก็ 
มองไปแค่ในขอบเขตของวัฒนธรรมและหลักพระพุทธศาสนา 
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ที่สืบทอดกันมา ที่ว่าทางฝ่ายพระศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์ 
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง

อาณาจักรก็มีหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา
และพทุธจกัรกม็หีนา้ทีส่ัง่สอนประชาชนตัง้แตผู่ป้กครองรฐั 

ลงมา
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่คัดค้าน ซึ่งโดยมากเป็นคนที่เรียกว่า 

สมัยใหม่ จบการศึกษามาจากเมืองฝรั่ง ก็มองความหมายของ  
“ศาสนาประจำชาติ” ในเชิงที่ว่าทางฝ่ายศาสนาจะมีอำนาจหรือมี 
อิทธิพลต่อกิจการของรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่ก็ไม่ชัดไม่เจนว่าจะมีอำนาจหรืออิทธิพลแค่ไหนอย่างไร
เพราะตนเองก็ไม่รู้ชัดอีกเหมือนกันในเรื่องของฝรั่งนั้น
ตลอดจนในเรื่องของศาสนาอื่นและสังคมอื่น

เรื่องนี้ควรจะถือเป็นบทเรียนสำหรับการปฏิบัติต่อไป 
ภายภาคหนา้ เพราะมเีคา้วา่จะมกีารถกเถยีงกนัในเรือ่งนีอ้กี ซึง่ 
ไมค่วรจะวกวนกนัอยูอ่ยา่งเกา่ ควรจะพดูกนัใหช้ดัเสยีท ี ตัง้แต ่
จำกัดความหมายให้เข้าใจตรงกัน แล้วจึงเถียงกันว่าจะเอาหรือ 
ไม่เอา

อย่างที่บอกแล้วว่า คำว่า  “ศาสนาประจำชาติ”  ในความ 
หมายของคนไทยชาวบา้นหรอืชาวพทุธ มองแคเ่ปน็ความยอมรบั 
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สนับสนุนและสัมพันธ์กันเชิงสั่งสอนแนะนำและอุปถัมภ์บำรุง 
อย่างที่เรารู้สึกกันในเมืองไทย จนจำติดใจกันสืบมาว่าพระสงฆ์ 
เป็นผู้สละบ้านเรือนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง

พดูสัน้ ๆ วา่ โยมโอยทาน พระอวยธรรม แนะนำใหห้ลกั 
ทั้งในการครองบ้านและในการครองเมือง ด้านหนึ่งเอื้อต่อกัน 
ด้วยการอุปถัมภ์และคำสอน แต่พร้อมนั้น อีกด้านหนึ่งก็ไม่ 
ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการของกันและกัน

พระสงฆ์นั้นรู้กันว่า  “อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต”  
สละกองโภคะและเครอืญาตอิอกจากเหยา้เรอืนบวชเปน็อนาคาริก

เริ่มจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงสละราชสมบัติเสด็จจากวัง 
ออกไปผนวช ไม่คลุกคลีกับชาวบ้านและไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการ 
ของเขา แต่แนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขามีชีวิต ครอบครัว และ 
สังคมที่ดีงามมีความสุข

(แตเ่พราะไมม่ผีลประโยชนส์ว่นตวัทีไ่หนและไมเ่ปน็ฝกัฝา่ย 
กบัใคร จงึใชเ้มตตาจนถงึอุเบกขาสอนเขาอยา่งตรงตามธรรมได ้
เต็มที่)

ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องของ 
สงฆ์และพระธรรมวินัย

ดงัมคีตพิทุธทีค่นไทยถอืกนัมาแตโ่บราณวา่ ผูบ้วชแลว้เมือ่ 
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เป็นอยู่ตามพระธรรมวินัย ย่อมพ้นราชภัย

เหตกุารณส์ำคญัซึง่เปน็ตวัอยา่งทีด่ี คอืแผน่ดนิตอนจะสิน้ 
รชักาลสมเดจ็พระนารายณม์หาราช ขณะทีพ่ระเจา้อยูห่วัประชวร 
หนักใกล้สวรรคต พระเพทราชาพร้อมด้วยขุนหลวงสรศักดิ์  
(ที่ต่อมาเป็นพระเจ้าเสือ) ได้นำกำลังทหารมาล้อมวังเตรียมยึด 
อำนาจ เพือ่กนัไมใ่หอ้อกญาวไิชเยนทร ์ (C. Phaulkon) ขึน้เปน็ 
ใหญ่บัญชาการบ้านเมือง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมองเห็นว่า เมื่อพระองค์ 
สวรรคต อำมาตย์ราชบริพารผู้ใหญ่จำนวนมากจะต้องถูกจับ 
ประหารชีวิต จงึทรงใชค้ตพิทุธไทยนีใ้หเ้ปน็ประโยชน์ โดยตรสั 
สั่งให้ราชบุรุษไปนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์ 
มายังพระราชวัง

เม่ือสมเด็จพระสังฆราชพร้อมพระสงฆ์มาถึงวัง พระเจ้าอยู่หัว 
ก็มีพระดำรัสประกาศถวายวังแก่สงฆ์ แล้วพระสงฆ์ก็ทำพิธี 
ผูกสีมาทำวังให้เป็นโบสถ์ จากนั้นอำมาตย์ราชบริพารคนใดจะมี 
ภัยก็ขออุปสมบท แล้วสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ก็นำ 
พระภกิษบุวชใหมท่ัง้หมดกลบัออกจากวงัผา่นกองทหารไปอยูว่ดั 
ต่อไป พ้นภัยบ้านเมือง

นีค่อืหลกัความสมัพนัธร์ะหวา่งอาณาจกัรกบัพทุธจกัร ใคร 
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ออกบวชแลว้รฐักไ็มไ่ปยุง่เกีย่ว และผูท้ีบ่วชแลว้กไ็มม่ากา้วกา่ย 
ทางฝ่ายบ้านเมืองเช่นกัน

อกีตวัอยา่งหนึง่ทีน่า่จดจำคอื คราวใกลก้รงุศรอียธุยาแตก  
พระเจ้าบรมโกษฐ์  (บรมโกศก็ว่า)  มีโอรส  ๒  พระองค์ คือ 
เจ้าฟ้าเอกทัศน์ (เอกทัศก็เขียน) กับเจ้าฟ้าอุทุมพร มีพระราช- 
ประสงค์ให้องค์น้องคือเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นครองราชย์ และได้ 
โปรดเกล้าฯให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ไปผนวช (คงคล้ายท่ีโบราณว่าตัดหาง 
ปล่อยวัด) เมือ่พระองคส์วรรคต เจา้ฟา้อทุมุพรกข็ึน้ครองราชย์ 
เป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

แต่แล้วไม่ทันไร เจ้าฟ้าเอกทัศน์ต้องการราชสมบัติก็ลาผนวช 
ออกมา พระเจ้าอุทุมพรทรงเห็นว่าพระเชษฐาอยากครองราชย์  
พระองค์ใฝ่สงบ ทั้งที่เพิ่งครองราชย์ได้ ๒ เดือน ก็ได้ทรงยก 
ราชสมบัติถวาย แล้วเสด็จออกผนวช

เจ้าฟ้าเอกทัศน์ก็ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร ์ เรียกกันง่าย ๆ ว่าพระเจ้าเอกทัศน์

ต่อมาไม่นานพม่ายกทัพมารุกราน พระเจ้าเอกทัศน์คง 
ไม่ถนัดการศึก เป็นเหตุให้เจ้าฟ้าอุทุมพรต้องลาผนวชมาว่า 
ราชการแผน่ดินรกัษาเมืองจนขา้ศึกถอยกลบัไป พอขา้ศกึพน้ไป  
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พระเจ้าเอกทัศน์ก็ทรงแสดงพระอาการระแวงเกรงว่าเจ้าฟ้า 
อุทุมพรจะแย่งราชสมบัติ เจ้าฟ้าอุทุมพรก็ทรงผนวชอีก จนได้ 
พระสมญาว่า “ขุนหลวงหาวัด” ๕

เมื่อพม่ายกมาครั้งไทยเสียกรุงนั้น  ในระยะสุดท้าย  
ราษฎรเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองจะล่มแน่แล้ว ถึงกับเขียนข้อความ 
ใสบ่าตรทลูขอรอ้งพระภกิษเุจา้ฟา้อทุมุพร ขอใหล้าผนวชมาชว่ย 
รักษากรงุ แตพ่ระภิกษเุจ้าฟา้อทุมุพรไม่ยอมสกึเสยีแลว้ ในทีส่ดุ 
กรุงศรีอยุธยาก็แตก

ตามเรือ่งนีก้ช็ดัเจนวา่การบวชเปน็เสน้สญัลกัษณท์ีแ่บง่เขต 
พทุธจกัรกบัอาณาจกัร ซึง่คนไทยรูก้นัมาวา่จะไมล่ว่งลำ้กา้วกา่ย 
แทรกแซงกัน

ในสมัยอยุธยา แม้ว่าจะไม่มีรัฐธรรมนูญ แต่แน่นอนว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสยามไม่ 
หย่อนกว่าความเป็นศาสนาประจำชาติ (ตามแบบไทยคติพุทธ)

กรณีที่สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต)  ถูกในหลวงรัชกาล 
ที ่ ๔ กริ้วและทรงไล่ออกจากพระราชอาณาจักร แล้วท่านเข้าไป 
อยู่ในโบสถ์ โดยถือว่าพ้นจากพระราชอำนาจของรัชกาลที่  ๔  
ดังที่เล่ากันมาอย่างขำ ๆ ก็แสดงถึงการที่คนไทยแม่นยำในคติ 

	 ๕ เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงผนวชและลาผนวชกี่ครั้ง ตำราต่าง ๆ ว่าไว้ไม่ตรงกันและไม่ชัดเจน
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ที่ว่านี้ตลอดมา
คตทิีถ่อืกนัมาวา่พระสงฆไ์มยุ่ง่เกีย่วกบักจิการบา้นเมอืงนัน้  

ฝังลึกในความคิดความเข้าใจของคนไทยถึงขั้นเป็นไปเองอย่าง 
ไม่ต้องสำนึกรู้

จนกระทั่งแม้แต่เมื่อเมืองไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ไปตามอย่างตะวันตกเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว กฎหมาย 
ซึง่ในเรือ่งทัว่ไปบญัญตัแิบบตะวนัตก แตพ่อมาถงึเรือ่งเกีย่วกบั 
พระพุทธศาสนากลับบัญญัติตามคติไทย เช่น ให้พระสงฆ์ไม่มี 
สิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นต้น
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กิจการศาสนาในความหมายแบบของเราจะเกี่ยวข้องกับ 
กิจการบ้านเมืองก็เพียงในการสั่งสอนแสดงหลักการในการ 
บริหารการปกครองว่า การปกครองและผู้ปกครองที่ดี จะทำ 
อย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองดี และให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข  
(ไม่เข้ามาร่วมปกครองหรือสอดแทรก)

แต่หันไปดูทางด้านตะวันตกเลยจากเราไปและในสังคม 
แบบอื่น เขาไม่ได้มองอย่างนี้เลย

ในความหมายของสังคมแบบอื่น กิจการศาสนาของเขา 
รวมไปหมด ทัง้การจดักจิการบา้นเมอืง การปกครอง การทหาร  
ตลอดจนการจัดการเศรษฐกิจ เป็นต้น ถือเป็นเรื่องของศาสนา 
โดยตรง

“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ
“รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว

ผีฝร่ังจึงมาหลอกคนไทยได้อย่างน่ากลัว
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ฝร่ังมีคำแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาในหลักการ 
ที่เรียกว่า Church and State หรือศาสนจักรกับอาณาจักร

เพื่อรวบรัด ลองดูความหมายที่เขียนไว้ในสารานุกรมของ 
ฝรั่งฉบับหนึ่ง  (Compton’s Interactive Encyclopedia, 
2000) ขอยกคำของเขามาให้ดูเลยว่า (เพียงยกมาเป็นตัวอย่าง  
ข้อมูลในเรื่องนี้ยังมีที่น่ารู้อีกมาก)

The name given to the issue — church and state — 
is misleading, however: Church implies Christianity  
in one or more of its many denominations.

The issue is really between religion and politics.  
Which shall be the controlling force in a state?

อย่างไรก็ดี
ชื่อที่ใช้เรียกประเด็นนี้ว่า  “ศาสนจักรกับอาณาจักร”  นั้น  

ชวนให้เข้าใจผิด
(พึงเข้าใจว่า) ศาสนจักรหมายถึงศาสนาคริสต์ นิกายหนึ่ง 

หรือหลายนิกาย ในบรรดานิกายทั้งหลายที่มีเป็นอันมาก
แทจ้รงินัน้ประเดน็ของเรือ่งอยูท่ีว่า่ ระหวา่งฝา่ยศาสนากบั 

ฝ่ายการเมือง ฝ่ายไหนจะเป็นตัวกุมอำนาจบงการในรัฐ
ที่ เขาเขียนอย่างนี้ก็ เห็นได้ชัดตามประวัติศาสตร์ของ 

อารยธรรมตะวนัตก ทีฝ่า่ยศาสนจกัรกบัอาณาจกัรตา่งกม็อีำนาจ 
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ในการบริหารปกครองกิจการบา้นเมือง จนกระทัง่มกีารแกง่แยง่ 
ช่วงชิงแข่งอำนาจกัน  (ให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคม 
ตะวันตกเอาเอง)

ยิ่งกว่านั้น เมื่อศาสนจักรหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือ 
แม้แต่นิกายใดนิกายหนึ่ง ขึ้นมาเป็นศาสนาแห่งรัฐ หรือเป็น 
ศาสนาประจำชาติแล้ว ศาสนาอื่น  ๆ  หรือนิกายอื่น  ๆ  ก็จะถูก 
กีดกันออกไป หรือแม้แต่ถูกบังคับกดขี่ข่มเหง

อย่างน้อย ในกิจการบ้านเมืองก็มีการจำกัดว่า คนต่าง 
ศาสนาจะเข้ารับราชการได้หรือไม่ หรือจะมีตำแหน่งฐานันดรได้ 
สูงสุดแค่ไหน (เรื่องนี้ศึกษาดูในประเทศใกล้เคียงของไทยเอง 
ก็จะเข้าใจได้)

ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้เข้าใจง่าย ๆ
ในแง่บทบัญญัติทางศาสนากับการตรากฎหมายของรัฐ
การมี  “ศาสนาประจำชาติ”  แบบพุทธ มีความหมายไปได้ 

แค่ว่า รัฐพึงสนใจใส่ใจหลักหรือข้อบัญญัติทางศาสนาที่เป็น 
ประโยชนแ์กป่ระชาชน แลว้กเ็ปน็เรือ่งของรฐัเองทีจ่ะนำเอาสาระ 
ของหลักหรือข้อบัญญัตินั้นมาจัดตราเป็นกฎหมายขึ้น เช่น 
รัฐอาจจะตรากฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ 
ตามหลักศีล  ๕ หรือนำเอาสาระของศีล  ๕  ไปบัญญัติเป็น 
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กฎหมาย (อย่างที่ได้ทำกันมาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่ง  
หรือกฎหมายอาญา)

ทั้งนี้มิใช่เป็นการยกข้อบัญญัติทางศาสนาขึ้นเป็นกฎหมาย 
โดยตรง และคณะสงฆห์รอืองคก์รศาสนากไ็มเ่ขา้มายุง่เกีย่วหรอื 
มอีำนาจในเรือ่งของกฎหมายบา้นเมอืงนัน้ดว้ย ทีว่า่มานีเ้ปน็เรือ่ง 
ธรรมดาตามลักษณะและตามหลักการของพระพุทธศาสนา

ข้อพึงสังเกต: ในพระพุทธศาสนามีบทบัญญัติที่ถือได้ว่า 
เป็นข้อบังคับก็เฉพาะวินัยของพระสงฆ์เท่านั้น

แต่สำหรับคฤหัสถ์หรือชาวบ้าน ทุกอย่างเป็นเรื่องของการ 
สัง่สอนใหก้ารศกึษา ซึง่เขารบัไปปฏบิตัโิดยสมคัรใจเอง  แมแ้ต ่
ศีล ๕ ก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจสมาทาน อย่างที่รู้กันอยู่ชัดเจนว่า 
คนอาราธนาขอศีลแล้ว พระจึงให้ศีล

เมือ่บา้นเมอืงรบัเปน็ภาระทีจ่ะอปุถมัภบ์ำรงุพระพทุธศาสนา  
รฐักด็แูล รวมทัง้พจิารณาวางบทบญัญตัติรากฎหมายขึน้มาเพือ่ 
ปกป้องคุ้มครอง ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐเอง และใช้บังคับแก่ 
พลเมอืงทัง้พระสงฆแ์ละชาวบา้น โดยมุง่ทีจ่ะรกัษาพระธรรมวนิยั 
ไวใ้หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณเ์พือ่ประโยชนส์ขุแกป่ระชาราษฎร ์ มใิชจ่ะให ้
พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง

ถ้าจะถือว่ามีกฎหมายเนื่องด้วยการที่พระพุทธศาสนาเป็น 
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ศาสนาประจำชาต ิ กจ็ะเหน็ตวัอยา่งชดัเจน เช่น “กฎพระสงฆ”์  
ในรัชกาลที่ ๑๖

แต่  “ศาสนาประจำชาติ”  แบบตะวันตก/แบบสังคมอื่น  
หมายความว่า รัฐมักต้องยกเอาข้อบัญญัติของศาสนาหรือ 
ศาสนบัญญัติขึ้นมาใช้เป็นกฎหมายบังคับแก่ประชาชน หรือให้ 
องค์กรศาสนามีอำนาจตราหรือร่วมในการตรากฎหมายของ 
บ้านเมืองด้วย และนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาตามลักษณะและตาม 
หลักการของศาสนานั้น ๆ ที่ได้เป็นมาแล้วและก็กำลังเป็นอยู่

	 ๖  กฎพระสงฆ์  ในรัชกาลที่  ๑ ซึ่งเอาโทษพระสงฆ์บ้าง เอาโทษทั้งพระและคฤหัสถ์บ้าง เช่นว่า  

“ถา้สามเณรรปูใดมอีายศุมควรจะอปุระสมบทแลว้ กใ็หบ้วดเขา้รำ่เรยีนคนัฐธรุะ วปิศันาธรุะ อยา่ใหเ้ทีย่วไปมา 

เรยีนความรูอ้ทิธฤิทธใิหผ้ดิทรุะทงัสองไป…ถา้แลสามเณรรปูใดอายศุมถงึอปุระสมบทแลว้ มไิดบ้วด เทีย่วเลน่ 

โวเ้วอ้ยู ่ จบัไดจ้ะเอาตวัสามเณรแลชตีน้อาจารยญาตโิยมเปนโทษจงหนกั” วา่ “เปนประเวณใีนพระพทุธสาศนา 

สืบมาแต่ก่อน มีพระพุทธฎีกาโปรดไว้ให้ภิกษุสามเณรอันบวดแล้วในพระสาศนารักษาธุระสองประการ คือ 

คนัฐธรุะวปิศันาธรุะ เปนทีย่ดุหนว่ง…แตน่ีส้บืไปเมือ่หนา้ หา้มอยา่ใหม้ภีกิษโุลเลละวฏัะประนบิดัแลปตัญิานตวั 

ว่าเปนกิจวัดมิได้ร่ำเรียนธุระทังสองฝ่าย อย่าให้มีได้เปนอันขาดทีเดียว” ว่า  “ฝ่ายพระพุทธจักรพระราช- 

อาณาจักรย่อมพร้อมกันทังสองฝ่ายชวนกันชำระพระสาศนา (มิให้มีปาปะภิกษุทำลายพระสาศนาได้ เปน 

ประเวณสีืบมาทงันี้)…ถ้าแลฝา่ยพระสงฆสมณทงัปวงมิได้กระทำตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้ แลละเมินเสีย 

ให้มีโจรปล้นพระสาศนาขึ้น…จะเอาโทษแก่พระราชาคะณะลงมา…ฝ่ายฆะราวาษทังปวง ถ้าแลผู้ใดมิได้ทำตาม 

พระราชกำหนดกฎหมายนี้ ละเมนิเสยี…จะเอาโทษแตม่ลูนายลงมาจนบดิามานดาญาตพิีน่อ้งเพือ่นบา้น…จะได้ 

พร้อมกันช่วยกันรักษาพระสาศนาทังสองฝ่ายฉนี ้ พระพุทธสาศนาจึ่งจะบริสุทธิเปนที่ไหว้ที่บูชาแก่เทพามนุษย 

ทังปวงสืบไปกว่าจะถ้วนห้าพันพระวะษา” และว่า “อนึ่งถ้าผู้ใดล้มตาย ห้ามอย่าให้เจ้าภาพนิมนพระสงฆสวด 

พระมาไลย ใหน้มินสวดแตพ่ระอะภธิรรม แลสวดใหส้ำรวดไปปรกตอิยา่ใหร้อ้งเปนลำนำ… ประการหนึง่หา้ม 

อย่าให้อนาประชาราษฎรลูกค้าร้านแพแขกจีนไทยขายผ้าแพรพรรณแก่พระสงฆสามเณรเปนอันขาดทีเดียว  

ถ้าผู้ใดมิฟัง…จะเอาตัวเปนโทษจงหนัก” (กฎหมายตรา ๓ ดวง เล่ม ๓.--  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๘,  

หน้า ๓๕๑, ๓๕๗, ๓๗๕ - ๓๘๕ และ ๓๙๐)
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ที่ว่านี้เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจ เป็นความแตกต่าง 
ตามธรรมดา และความแตกต่างก็มิใช่เป็นการเปรียบเทียบว่า 
อนัไหนดหีรอืไมด่กีวา่กนั แตล่ะบคุคลมเีสรภีาพทีจ่ะพจิารณาเอง  
แต่การไม่ให้ความรู้ตามที่มันเป็นนั่นแหละคือความไม่ถูกต้อง

แลว้ทีว่า่นัน้กม็คีวามหมายรวมไปถงึวา่ ศาสนจกัรหรอืทาง 
ฝา่ยศาสนาสามารถใชอ้ำนาจโดยตรงตอ่การเมอืงการปกครองของ 
ประเทศ ตลอดจนระหว่างประเทศด้วย

ขอให้ดูประวัติศาสตร์ของตะวันตก ไม่ต้องพูดยาว แค่ 
ยกตัวอย่างก็พอ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๐๓๖ (ค.ศ. ๑๔๙๓) ในยุค 
เริ่มล่าอาณานิคม

เมื่อสเปนกับโปรตุเกสขัดแย้งกัน องค์สันตะปาปาอเลก- 
ซานเดอร์ที่ ๖  ๗ (Pope Alexander VI) ก็ได้ประกาศโองการ 
กำหนดขีดเส้นแบ่งโลกนอกอาณาจักรคริสต์ออกเป็น ๒ ซีก  
ให้สเปนมีสิทธิเข้าครอบครองดินแดนในโลกซีกตะวันตก ให้ 
โปรตุเกสมีสิทธิเข้าครอบครองดินแดนในโลกซีกตะวันออก

ต่อมาเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันขยับเส้นแบ่งออกไป และ 
เซ็นสัญญาตอร์เดซิลยาส (Treaty of Tordesillas) ก็ต้องให้ 

	 ๗ ปัจจุบันเขียน อะเล็กซานเดอร์
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องค์สันตะปาปาจูเลียสที่ ๒ (Pope Julius II) ประกาศโองการ 
รับรองใน พ.ศ. ๒๐๔๙ (ค.ศ. ๑๕๐๖)

สงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิมที่ เรียกว่า 
ครูเสดส์ ๘ (Crusades) เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. ๑๐๙๕)  
และยาวนานเกือบ ๒๐๐ ปี ก็เพราะองค์สันตะปาปาเออร์บัน 
ที่ ๒ (Pope Urban II) ทรงระดมทัพของประเทศคริสต์ไปกู้ 
เยรูซาเล็ม ๙ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จากมุสลิม

ในสมัยกลางของยุโรป (Middle Ages) กษัตริย์และ 
จักรพรรดิเมืองฝรั่งขึ้นครองราชย์ โดยมีพิธีที่องค์สันตะปาปา 
ประมุขแห่งศาสนจักรเป็นผู้สวมมงกุฎ และองค์สันตะปาปาเอง 
กท็รงสวมมงกฎุสามชัน้ทีเ่รยีกวา่ Tiara (สนัตะปาปาจอหน์ปอล 
ที่ ๑ / Pope John Paul I ทรงเลิกประเพณีที่สันตะปาปาสวม 
มงกุฎนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ / ค.ศ. ๑๙๗๘)

ขอ้นีไ้มอ่าจเปน็ไปไดส้ำหรบัประมขุสงฆใ์นพระพทุธศาสนา 
อยา่งสมเดจ็พระสงัฆราชในเมืองไทย ทีถ่อืวา่เปน็ผูส้ละโลกแลว้  
นอกจากไม่ทรงสวมมงกุฎเองแล้ว ทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็น 

	 ๘ ปัจจุบันเขียน ครูเสด
	 ๙ ปัจจุบันเขียน เยรูซาเลม

choe wikrit mai wibat 50-184.indd   100 1/8/14   8:33:34 AM



พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

101

ศาสนาแห่งรัฐ แต่พระสงฆ์ซึ่งถือหลักที่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง 
แบบชาวบ้าน แม้จะได้รับนิมนต์เข้าไปในพิธีบรมราชาภิเษก ก็ 
เพยีงรบัพระราชทานฉันและถวายพระพร ไมร่บัหนา้ทีส่วมมงกฎุ 
แก่พระมหากษัตริย์หรือทำการใด  ๆ ที่เป็นเรื่องฝ่ายคฤหัสถ์ แต่ 
ปล่อยให้ภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของพราหมณ์ ซึ่งเป็นศาสนบุคคล 
ในศาสนาที่คล้ายกับของตะวันตกทำหน้าที่นี้สืบมา

(บางคนเรียกพราหมณ์ว่าเป็นนักบวช แต่ที่จริงพราหมณ์ 
ไม่ได้บวช คือไม่เป็นบรรพชิต ไม่มีการบวช เพราะเกิดมาใน 
วรรณะพราหมณ ์ ก็เป็นพราหมณ์เองโดยกำเนิดทันที)

ถา้ยอ้นกลบัไปดพูระประวตัขิองพระเยซคูรสิตเ์อง จะเหน็ 
วา่แทจ้รงินัน้ พระองคด์ำรงพระชนมค์ลา้ยกบันกับวชหรอืสมณะ 
ในชมพูทวีป แต่พระเยซูมีพระชนมายุสั้น ทรงมีเวลาประกาศ 
ศาสนาไม่นาน พูดได้ว่าทรงประกาศเพียงคำสอน แต่ยังมิได้ 
จัดตั้งชุมชนนักบวชและยังมิได้บัญญัติกฎเกณฑ์ทางวินัยที่จะ 
เป็นกรอบและขอบเขตว่านักบวชและองค์กรศาสนาจะมีบทบาท 
ในสังคมแค่ไหนอย่างไร

ดังที่ทราบกันดีว่า เมื่อครั้งสิ้นพระชนม์ พระเยซูคริสต์ 
มสีาวกทีท่รงยอมรบัหรอืเลอืกไวเ้พยีง ๑๒ ทา่น อาจจะถอืไดว้า่ 
การที่ทรงเลือกหรือยอมรับว่าเป็นศิษย์หรือเป็นสาวกนั่นแหละ  
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เป็นการบวชของสาวกทั้ง  ๑๒ ท่านนั้น แต่เมื่อบวชอย่างนั้น 
แล้ว ยังไม่ทันได้มีระเบียบแบบแผนอะไรเป็นวินัยขึ้นมา พระ 
เยซูคริสต์ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน

เพราะเหตทุีไ่มม่วีนิยับญัญตัไิวแ้ตเ่ดมินีแ่หละ วถิชีวีติของ 
นักบวชในศาสนาคริสต์จึงไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน เช่น  
แมแ้ต่ในเรือ่งทีว่่าเป็นผู้ถือพรหมจรรยห์รอืไม ่ และเกี่ยวข้องกับ 
กิจการบ้านเมืองได้แค่ไหน ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ 
เรื่อย ๆ

อย่างในเรื่องการถือพรหมจรรย์ บางยุคสมัยให้นักบวช 
ต้องถือพรหมจรรย์ทั้งหมด บางยุคสมัยมีกำหนดว่าบาทหลวง 
ชั้นสูงระดับบิชอปขึ้นไปจึงถือพรหมจรรย์ ส่วนบาทหลวงชั้นต่ำ 
กว่านั้นมีครอบครัวได้

ในด้านที่เกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง บาทหลวงมีบทบาทมา 
ตลอดสมัยโบราณ เพียงแต่ต่างรูปแบบและขีดขั้น บางยุคสมัย 
บาทหลวงอยู่ในฝ่ายศาสนจักร แต่มีอำนาจล่วงล้ำเข้าไปในฝ่าย 
อาณาจักร บางยุคสมัยบาทหลวงรับราชการ มียศตำแหน่งอยู่ 
ในอาณาจักรเองโดยตรง เป็นมหาเสนาบดี หรืออาจเป็นเจ้า 
ครองนครเองทีเดียว

พูดรวม  ๆ  ว่าศาสนจักรคริสต์ในอดีต เฉพาะอย่างยิ่งใน 
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สมัยกลาง มีอำนาจยิ่งใหญ่นักหนา และได้แก่งแย่งแข่งอำนาจ 
กบัฝา่ยอาณาจกัรเรือ่ยมา โดยทางศาสนจกัรตอ้งการครองอำนาจ 
สูงสุด ทั้งด้าน ศาสนการ (spiritual) และด้าน คามิยการ หรือ 
รฏัฐาธกิาร (temporal) แตท่างฝา่ยอาณาจกัรกต็อ้งการมอีำนาจ 
เหนือฝ่ายศาสนจักรเช่นกัน

ตัวอย่างที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และการแข่งอำนาจกัน  
เช่น พระเจ้าเฮนรีที่  ๔  (Henry IV) กษัตริย์เยอรมัน ถูก 
สนัตะปาปาเกรกอรีท่ี ่ ๗ (Pope Gregory VII) ลงโทษควำ่บาตร 
และถอดจากความเป็นกษัตริย์

พระเจ้าเฮนรีที่ ๔ ต้องทรงเดินทางข้ามภูเขาแอลป์ (the  
Alps) เสด็จไปทรงยืนพระบาทเปล่ากลางหิมะและอดพระ- 
กระยาหาร ยามฤดูหนาว ในเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๑๖๒๐  
(ค.ศ.  ๑๐๗๗) ข้างนอกวัง ในอิตาลีภาคเหนือถึง ๓ วัน จึง 
ทรงได้รับอนุญาตให้เข้าไปคุกเข่าเฝ้ารับการไถ่ถอนโทษจากองค์ 
พระสันตะปาปา

ต่อมา  พ.ศ.  ๑๖๒๓ (ค.ศ.  ๑๐๘๐) สันตะปาปาเกรกอรี่ 
ก็ประกาศคว่ำบาตรและถอดพระเจ้าเฮนรีที่ ๔ จากความเป็น 
กษัตริย์อีก

ฝ่ายพระเจ้าเฮนรีที่ ๔ ได้หนุนบาทหลวงผู้ใหญ่พวกหนึ่ง 
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ให้ประชุมเลือกตั้งปฏิสันตะปาปา (Antipope — Clement III)  
ขึ้นมาแทนสันตะปาปาเกรกอรี่ แล้วยกทัพมายึดกรุงโรม และ 
ในปี  พ.ศ.  ๑๖๒๗  (ค.ศ.  ๑๐๘๔)  ก็ได้รับการสวมมงกุฎจาก 
ปฏิสันตะปาปาให้เป็นจักรพรรดิแหง่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ ์ 
(Holy Roman Empire)

ฝ่ายสันตะปาปาสายตรงองค์ต่อ  ๆ  มาก็ยื้ออำนาจกลับคืน  
และได้ประกาศประณามพระเจ้าเฮนรีที่ ๔ กระทั่งในที่สุดถึง 
ปี พ.ศ. ๑๖๔๘ (ค.ศ. ๑๑๐๕) พระเจ้าเฮนรีที ่ ๔ ก็ถูกบีบให้ต้อง 
สละราชสมบัติ

นอกจากมีอำนาจในฝ่ายศาสนจักรเองที่แข่งกับอาณาจักร 
แล้ว บาทหลวงผูใ้หญจ่ำนวนไมน่อ้ยกไ็ปมอีำนาจอยูใ่นอาณาจกัร 
โดยตรง เป็นเจ้าครองนครเป็นต้นเองบ้าง จนถึงรับราชการ 
เป็นใหญ่ในระดับอัครมหาเสนาบดีก็มี

[ตัวอย่างง่าย  ๆ  คือ คาร์ดินัล Richelieu ที่ได้เป็นอัคร- 
มหาเสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ที่  ๑๓  แห่งประเทศฝรั่งเศส 
(ค.ศ. ๑๖๒๔ – ๑๖๔๒ = พ.ศ. ๒๑๖๗ – ๒๐๘๕) และเป็นผู้ชี้นำ 
ฝรั่งเศสในกิจการทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งการทำ 
สงคราม ๓๐ ปีแห่งยุโรป]	
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การที่ศาสนบุคคลและองค์กรศาสนาคริสต์มีอำนาจทาง 
การเมืองนั้น

มใิชเ่พยีงเพือ่เขา้ควบคมุหรอืบรหิารกจิการบา้นเมอืงเทา่นัน้
แต่จุดหมายใหญ่กว่านั้นก็คือ
เพื่อกำกับตลอดจนบังคับควบคุมความเชื่อของประชาชน 

หรือของหมู่มนุษย์ทั้งหมด ไม่ให้ผิดแผกออกไปจากหลักของ 
ศาสนาครสิต ์ โดยเฉพาะจากมตทิีศ่าสนจกัรแหง่กรงุโรมเปน็ตน้ 
ได้กำหนดให้

(กรุงวาติกัน  /  Vatican City ที่เป็นรัฐเล็ก  ๆ  อิสระของ 
องค์พระสันตะปาปา เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๙ / พ.ศ. ๒๔๗๒ 
ในยุคสมัยใหม่หลังจากมีประเทศอิตาลีปัจจุบันใน  ค.ศ. ๑๘๗๐ /  
พ.ศ. ๒๔๑๓ แล้ว)

รู้ความจริงไว้เพื่อแก้ปัญหา 
มิ ใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน

ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง - ไทย 
มีความหมายตรงข้ามกัน
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ดังนั้น ตลอดประวัติศาสตร์ในอดีตอันยาวนานกว่าพันปี  
ทัง้กอ่นและในสมยักลางของยโุรป (Middle Ages, ค.ศ. ๔๗๖ – 
๑๔๕๓ / พ.ศ. ๑๐๑๙ – ๑๙๙๖) คริสต์ศาสนจักร โดยใช้อำนาจ 
ของตนเองบ้าง โดยใช้อำนาจของตนผ่านทางอาณาจักรบ้าง  
โดยร่วมกับฝ่ายอาณาจักรบ้าง ได้ควบคุมบังคับให้คนเชื่อถือ 
ปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ และลงโทษคนที่ไม่เชื่อหรือเชื่อ 
ต่างออกไป

โดยเฉพาะได้ทำการที่ฝรั่งเรียกว่า  “persecution” (การ 
ห้ำหั่นหรือย่ำยีบีฑา) ตลอดจน  “religious wars” (สงคราม 
ศาสนา) มากมาย

เรื่อง persecution และ religious wars นี้ร้ายและ 
รุนแรงแค่ไหน ไม่ต้องใช้เวลาบรรยายที่นี่ ถ้าสนใจก็ไปค้นอ่าน 
เองได ้ หาไม่ยาก

ตัวอย่างง่าย  ๆ  ก็คือ การที่องค์สันตะปาปาเกรกอรี่ที่ ๙  
(Pope Gregory IX) ได้ทรงต้ังศาลไต่สวนศรัทธา (Inquisition) 
ขึ้นใน  ค.ศ.  ๑๒๓๑ (พ.ศ.  ๑๗๗๔) โดยร่วมกับฝ่ายอาณาจักร 
คือพระเจ้าเฟรเดอริค  ๑๐  ที่ ๒ จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน 
อันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Emperor Frederick II) ซึ่งได้ 
ทรงตรากฎหมายให้อำนาจศาลนั้นดำเนินการได้ทั่วทั้งจักรวรรดิ 

 ๑๐ ปัจจุบันเขียน พระเจ้าเฟรเดอริก
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สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองจับคนที่ถูกตัดสินว่าเป็น 
คนนอกรีตมาเผาทั้งเป็น

การที่บาทหลวงและศาสนจักรเข้าไปแทรกแซงครอบงำ 
กจิการบา้นเมือง การขดัแย้งแย่งอำนาจกบัอาณาจกัร การบงัคบั 
ศรัทธาของประชาชน ตลอดจนสงครามศาสนาในยุโรป มี 
เรื่องราวมากมาย ในที่นี้พูดไว้พอให้เห็นเค้าความ ๑๑	

ตลอดเวลายาวนานที่ผ่านไป เมื่อถูกบีบคั้นกดดันรุนแรง  
คนกด็ิน้รนหาทางหลดุพน้ ในทีส่ดุการดิน้รนและปะทะกระแทก 
ก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใหญ่  ๆ  ในสังคมตะวันตก เกิดการ 
ปฏิวัติต่าง ๆ และการก้าวย้ายแห่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์

ว่าโดยย่อ ควรรู้จักการปฏิวัติออกจากอิทธิพลและการ 
ครอบงำของศาสนจักรคริสต์ดังต่อไปนี้

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ถือว่า 
เริ่มต้นใน  ค.ศ.  ๑๕๔๓ และดำเนินต่อมาตลอดคริสต์ศตวรรษ 
ที่ ๑๖ และ ๑๗ จนทำให้คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ เป็นยุคพุทธิ- 
ปัญญา  (Enlightenment) หรือยุคแห่งเหตุผล  (Age of  
Reason) ที่ฝรั่งสมัยใหม่ใฝ่นิยม จนถึงกับตื่นวิทยาศาสตร์ 
และหันหลังให้แก่ศาสนาคริสต์

 ๑๑ ในการพิมพ์ครั้งนี้ (เพื่อไม่ให้หนังสือหนานัก) ได้ตัดข้อความในต้นฉบับที่เล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ 

เรื่องราวเหล่านี้ออกไปก่อน ประมาณ ๒๔ หน้า
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การปฏิวัติอุตสาหกรรม  (Industrial Revolution)  ที่ 
เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นคริสต์ศตวรรษ 
ที่ ๑๙ (เริ่มในอังกฤษ ประมาณ  ค.ศ.  ๑๗๕๐  -  ๑๘๕๐) ซึ่ง 
ทำให้ฝรั่งหันไปเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตแบบใหม่ในแนวทางของ 
เทคโนโลยี เปี่ยมด้วยความหวังจากวิทยาศาสตร์ และห่างเหิน 
จากศาสนาคริสต์ยิ่งขึ้น

การปฏิวัติฝร่ังเศส (French Revolution, ค.ศ. ๑๗๘๙ - 
๑๘๑๕ ตามมาใกล้  ๆ  กับการปฏิวัติของอเมริกา  / American  
Revolution ใน  ค.ศ.  ๑๗๗๕  -  ๑๗๘๓) อันเป็นการปฏิวัติทาง 
การเมืองที่ล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประกาศสิทธิ 
ของมนษุยแ์ละราษฎร ซึง่สามญัชน (เรยีกในคราวนัน้วา่ Third  
Estate / ฐานันดรที่ ๓) ลุกขึ้นมาล้มล้างลัทธิศักดินา พร้อมทั้ง 
ระบอบอภิชนาธิปไตย (aristocracy, คณาธิปไตยก็ว่า)

การปฏวิตัฝิรัง่เศสนัน้มุง่ปลดเปลือ้งสงัคมใหพ้น้จากอำนาจ 
ครอบงำของอภิสิทธิ์ชน ๒ พวก คือ ขุนนางและบาทหลวง  
(2 privileged classes, i.e., the nobility and the clergy  
เรยีกในคราวนัน้วา่เปน็ First & Second Estates / ฐานนัดรที ่ ๑ 
และ ๒)	 อนัเปน็จดุเริม่เขา้สูร่ะบอบประชาธปิไตย (democracy)

(การปฏวิตัคิรัง้นีท้ำใหบ้าทหลวงในประเทศฝรัง่เศสหมดไป 
ครึ่งต่อครึ่ง เนื่องจากบาทหลวงจำนวนมากถูกประหารชีวิตหรือ 
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ไม่ก็สิ้นชีพในคุก และอีกพวกหนึ่งก็ออกจากศาสนจักรไปเลย)
ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัครสิตศ์าสนจกัรทีศ่าสนาครสิต์ 

กลายเป็นแกนนำกำกับควบคุมเศรษฐกิจ การทหาร การเมือง 
ของยุโรปมาตลอดเวลาพันปีแห่งสมัยกลางของโลกตะวันตก  
บดันีไ้ดส้ิน้สดุลงและหกัหนัออกไปในทางตรงขา้มสูก่ารแยกออก 
จากกัน

นี่ก็คือแบบแผนอย่างใหม่ที่เริ่มขึ้นในสังคมตะวันตกสมัย 
ใหม่ และสังคมประชาธิปไตยทั่วไปยึดถือตามเป็นหลัก คือ 
การแยกรัฐกับศาสนจักรออกต่างหากจากกัน (separation of  
church and state หรือ church-state separation)

แม้ว่าบางประเทศจะมีแนวทางและแบบแผนอย่างใหม่ 
ของตนเอง เช่น ประเทศอังกฤษเริ่มยุคใหม่นี้ด้วยการถอนตัว 
ออกจากอำนาจของคริสต์ศาสนจักรแห่งกรุงโรม โดยตั้งศาสน- 
จักรจำเพาะของตนเองขึ้นมา คือศาสนจักรอังกฤษ หรือนิกาย 
องักฤษ (Church of England อย่างกวา้ง เรียกวา่ Anglican  
Church รวมอยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์) ซึ่งเป็นศาสนาแห่งรัฐ 
หรือศาสนาประจำชาติของอังกฤษจนบัดนี้

กษัตริย์อังกฤษทรงเป็นประมุขของศาสนจักรอังกฤษนี้ 
เสียเอง กับทั้งยังเริ่มยุคใหม่ด้วยการกำจัดร่องรอยแห่งอำนาจ 
ของคริสต์ศาสนจักรแห่งกรุงโรม คือของนิกายโรมันคาทอลิก 
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ที่เป็นหลักมาแต่เดิมนั้นด้วยอย่างรุนแรง (ทำ persecution  
เช่น ยึดที่วัด เผาวัด ฆ่าศาสนิก ริบทรัพย์สิน)

ประเทศสำคญัทีจ่ดัวางแบบแผนความสมัพนัธแ์บบแยกรฐั 
กับศาสนจักรอย่างเดียวกันและเกือบพร้อมกันกับฝรั่งเศสคือ 
สหรัฐอเมริกา

ชนชาติที่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกานี้มีภูมิหลังแห่งการ 
ถูกบีบคั้นบังคับทางศาสนาและหนีภัยการห้ำหั่นบีฑานั้นมาจาก 
ยุโรป จึงมุ่งหวังและยึดมั่นอย่างยิ่งในอุดมคติแห่งอิสรเสรีภาพ  
(freedom) เมือ่ตรารฐัธรรมนญูจงึเนน้นกัในเรือ่งนี ้ และถอืเปน็ 
ความทรงจำที่จะต้องเตือนสำนึกของชนในชาติให้ตระหนักอยู่ 
ตลอดทุกเวลา

ดังคำของศาลสูงสุด  (Supreme Court)  ของอเมริกา  
ที่เขียนเตือนใจคนอเมริกันไว้เมื่อครั้งพิจารณาตัดสินคดีหนึ่ง  
ใน ค.ศ. ๑๙๔๗ ดังขอคัดความบางตอนมาว่า

	 	 อนุบัญญัติข้อ  ๑  (the First Amendment ใน 

รัฐธรรมนูญอเมริกัน) ซึ่งอาศัยอนุบัญญัติข้อ  ๑๔ ให้ 

บังคับใช้แก่บรรดารัฐทั้งหลาย…กำหนดว่า รัฐ  “จะไม่ตรา 

กฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่งใด หรือห้ามการ 

ดำเนินการโดยเสรีของศาสนานั้น…”
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	 	 ถอ้ยคำในอนบุญัญติัขอ้ ๑ เหลา่นี ้ สะทอ้นขึน้มาในใจ 

ของชาวอเมรกินัยคุแรก ให้เห็นมโนภาพอนัเดน่ชดั ทีแ่สดง 

ถึงสภาพและปฏิบัติการต่าง  ๆ  ที่พวกเขามีความปรารถนา 

อยา่งแรงกลา้ทีจ่ะขจดัใหห้มดสิน้ไป เพือ่จะรกัษาเสรภีาพไว ้

ให้แก่ตนและคนรุ่นหลัง

	 	 แน่นอนว่า จุดหมายของเขายังไม่ลุล่วงโดยสมบูรณ์ 

แต่กระนั้น ทั้งที่ชนชาติอเมริกันได้มุ่งหน้าสู่จุดหมายนั้น 

มาถึงเพียงนี้แล้ว ข้อความว่า  “กฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบัน 

ศาสนาหนึ่งใด” ก็ดูจะมิได้ช่วยให้คนอเมริกันสมัยปัจจุบัน 

ระลึกนึกเห็นได้ชัดเจนนัก ถึงความเลวร้าย ความน่าหวาด 

กลัว และปัญหาต่างๆ ทางการเมือง ที่เป็นเหตุให้ต้องเขียน 

ข้อความน้ันไว้ในสิทธิบรรณของเรา  (Bill  of  Rights = 
อนุบัญญัติ ๑๐ ข้อแรกในรัฐธรรมนูญอเมริกัน)…

	 	 เหล่าชนผู้มาต้ังถิ่นฐานในประเทศนี้ยุคแรกๆ  นั้น  

จำนวนมากทเีดยีว มาประเทศนีจ้ากยโุรป เพือ่หลบหนจีาก 

ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่บังคับเขาให้อุปถัมภ์บำรุงและ 

เข้าร่วมกิจกรรมของนิกายศาสนาที่รัฐบาลอุปถัมภ์บำรุง

	 	 หลายศตวรรษกอ่นหนา้นัน้ รวมทัง้ในยคุสมยัเดยีวกบั 

ท่ีอเมริกาเป็นอาณานิคม เต็มไปด้วยความป่ันป่วน การวิวาท 

ขัดแย้งวุ่นวายของประชาชน และการห้ำหั่นบีฑากัน ซึ่ง 
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โดยสว่นใหญเ่กดิขึน้จากนกิายทีร่ฐัยกขึน้สถาปนา ซึง่มคีวาม 

มุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาความยิง่ใหญท่างศาสนาและการเมอืงของตน 

ไว้ให้เด็ดขาด

	 	 ดว้ยอำนาจของรฐับาลทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุนกิายศาสนา 

นัน้  ๆในต่างกาละ ต่างเทศะ พวกคาทอลกิกห็ำ้หัน่บฑีาพวก 

โปรเตสแตนต์ พวกโปรเตสแตนต์ก็ห้ำหั่นบีฑาพวกคาทอลิก 

พวกโปรเตสแตนต์นกิายโนน้กห็ำ้หัน่โปรเตสแตนต์ทีต่่างนกิาย 

อื่นๆ พวกคาทอลิกสายความเชื่อหนึ่ง ก็ห้ำหั่นบีฑาพวก 

คาทอลิกอีกสายความเชื่อหนึ่ง แล้วทุกนิกายเหล่านี้ (ท้ัง 

โปรเตสแตนต์ ท้ังคาทอลิก) ได้ห้ำห่ันบีฑาพวกยิวเป็นคราวๆ

	 	 ด้วยความพยายามที่จะบังคับให้จงรักภักดีต่อนิกาย 

ศาสนาที่ได้ขึ้นมาเป็นนิกายที่สูงสุดและเข้าพวกกับรัฐบาล 

ในยคุสมยันัน้ๆ ชายหญงิทัง้หลายไดถ้กูปรบัสนิไหม ไดถ้กู 

จับขังคุก ได้ถูกทรมานอย่างโหดร้าย และถูกสังหาร

	 	 ในบรรดาความผดิทัง้หลายทีค่นเหลา่นีถ้กูลงโทษ กเ็ชน่ 

การพดูโดยไมเ่คารพต่อความคดิเหน็ของอาจารยส์อนศาสนา 

ในนิกายท่ีรัฐบาลอุ้มชู การไม่ไปร่วมกิจกรรมของนิกายเหล่าน้ัน 

การแสดงความไม่เชื่อในคำสอนของอาจารย์สอนศาสนา 

เหล่านั้น และการที่มิได้ยอมเสียภาษีรัฐและภาษีศาสนาเพื่อ 

อุปถัมภ์บำรุงนิกายศาสนานั้น

	 	 ปฏบิติัการเหลา่นีท้ีม่ีในโลกเกา่ คอืยโุรป ไดถ้กูนำมา 
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ปลูกฝังลง และเร่ิมจะแพร่ขยายไปในผืนแผ่นดินอเมริกาใหม่…

	 	 ผู้ที่มีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกออกไปเหล่านี้  

ถูกบังคับให้ต้องเสียภาษีศาสนาและภาษีบ้านเมือง เพื่อ 

เอามาอุปถัมภ์บำรุงนิกายศาสนาท่ีรัฐอุ้มชู ซ่ึงมีศาสนาจารย์ 

ไปเที่ยวเทศนาคำสอนอันแสบร้อน ที่มุ่งจะเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งมั่นคงให้แก่นิกายของตน ด้วยการก่อให้เกิดความ 

ชิงชังอย่างร้อนแรงแก่ผู้ที่คิดผิดแผกออกไป

	 	 ปฏบิติัการเหลา่นีไ้ดก้ลายเปน็สิง่สามญัดาษดืน่ ถงึขัน้ 

ทีส่รา้งความหวาดผวาแกช่าวอาณานคิมผูร้กัเสรภีาพ จนเกดิ 

เป็นความรู้สึกขยาดแขยง การเรียกเก็บภาษีเพื่อเอามาจ่าย 

เป็นเงินเดือนของอาจารย์สอนศาสนาและมาก่อสร้างดูแล 

รักษาโบสถ์ พร้อมทั้งทรัพย์สินของโบสถ์เหล่านี้ ก่อให้เกิด 

ความขุ่นข้องหมองใจแก่ชาวอาณานิคมเหล่านั้น ความรู้สึก 

เหล่าน้ีแหละท่ีแสดงออกมาเป็นข้อความในอนุบัญญัติข้อท่ี ๑ 

(First Amendment)

  (Excerpt from the opinion of the US Supreme 

Court, Everson v. Board of Education, 1947. Microsoft 

Encarta Encyclopedia 2001) ๑๒

 ๑๒ คัดตัดตอนจาก ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน? [กรรมการปฏิรูปการศึกษาสนทนา 

กับพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)], พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๕๔ – ๖๐
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แท้จริงนั้น เมื่อรู้ภูมิหลังอย่างที่ว่ามาแล้ว ถ้าเมื่อใดมี 
โอกาส ควรจะยกเรื่องการแยกรัฐกับศาสนจักรของฝรั่งนี้ขึ้นมา 
พิจารณากันว่ามันเป็นหลักการของประชาธิปไตยจริง หรือว่า

ด้านหนึ่ง  มันเป็นการหยุดยั้งของอารยธรรมอยู่ในที่  
หลบพัก เมื่อยังหาทางออกไม่ได้ อันน่าเห็นใจ

อีกด้านหนึ่ง มันเป็นเพียงเครื่องบ่งชี้ถึงอาการสุดโต่งแห่ง 
ปฏิกิริยาอับจนของมนุษย์ที่ยังพัฒนาไม่เพียงพอ

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนแน่นอนก็คือ ใน 
สังคมตะวันตกแต่เดิมมา เมื่อครัง้รฐักบัศาสนาผกูพนัแนบสนทิ 
กัน อันถือได้ว่าเป็นการมีศาสนาประจำชาตินั้น ก็คือการที่ 
อาณาจักรกับศาสนจักรมีความสัมพันธ์ต่อกันแบบคลุกแข่งแย่ง 
อำนาจกัน จนในที่สุดจึงเป็นเหตุให้ต้องแยกออกจากกัน

โดยนัยนี้ หลักการแห่งการแยกรัฐกับศาสนจักรออก 
ตา่งหากจากกนัของสงัคมตะวนัตกสมยัใหม ่ อนัสงัคมทีป่ระสงค ์
จะเป็นประชาธิปไตยมากมายพากันยึดถือตามนั้น จึงควรเรียก 
ให้ชัดว่าเป็น negative separation of church and state

ส่วนในสังคมไทยตามคติพุทธแต่เดิมมา เมื่อครั้งรัฐกับ 
ศาสนาผูกพันแนบสนิทกัน  อันถือได้ว่าเป็นการมีศาสนา 
ประจำชาตินั้น ก็คือการที่อาณาจักรกับพุทธจักรมีความสัมพันธ์ 
ต่อกันแบบแยกออกทำหน้าที่ต่างหากกัน เพื่อเกื้อกูลกัน
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น่ันคือ ในแบบไทยคติพุทธน้ัน เป็นการมีศาสนาประจำชาติ 
ตามหลกัการแหง่การแยกรฐักับศาสนจกัรออกจากกนั หรือหลกั 
การแยกรฐักับศาสนจกัรออกจากกนัดว้ยการมศีาสนาประจำชาต ิ
เพื่อให้อาณาจักรกับพุทธจักรทำต่างหน้าที่เพื่อร่วมจุดหมาย 
อันหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่ง 
ควรเรียกให้ชัดว่าเป็น positive separation of church and  
state

ไป  ๆมา  ๆกลายเปน็วา่ ทีฝ่รัง่แยกรฐักบัศาสนาออกจากกนั 
นั้น ก็คือมาเป็นเหมือนจะมีศาสนาประจำชาติแบบไทยคติพุทธ 
ของเรานี้แหละ แต่เขาเลยเถิดสุดโต่งไปเสีย แทนที่จะดีก็ 
กลายเป็นร้าย เพราะกลายเป็น negative ไปเสีย

การกระทำแบบอับจน หรือเพราะยังหาทางออกที่ดีไม่ได้  
อย่างนี้หรือ ที่จะเอามาภูมิใจว่าเป็นหลักการอย่างหนึ่งของ 
ประชาธิปไตย

ทำไมไม่คิดกันบ้าง ที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์  
หรือให้ดีขึ้นไปกว่าที่จะต้องเพียงคอยตามเขาไปอย่างนั้นอย่างนี้
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ที่ว่ามานี ้ พูดสรุปอีกสำนวนหนึ่งว่า ตามคติพุทธศาสนา - 
ด้านหลักธรรมคำสอน ครอบคลุมหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตและ 
สังคมทุกแง่ด้าน รวมทั้งการเมือง

แต่ศาสนา  -  ด้านบุคคลหรือด้านสถาบันและองค์กร มี 
วิถชีวิีตแบบของตวัแยกออกไปตา่งหาก ไมค่ลกุคลขีอ้งเกีย่วกบั 
สังคม แต่ก็ประสานเข้ามาด้วยบทบาทชี้แนะชักนำพร่ำสอน 
หลักธรรมนั้นแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม

สว่นในศาสนาครสิต์ แมจ้ะมศีาสนบคุคลพรอ้มทัง้สถาบนั 
และองค์กรศาสนาแยกต่างหากออกไป แต่บทบาทและวิถีชีวิต 
ของศาสนบุคคลเป็นต้นนั้น ไม่มีข้อยุติที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม  
จึงเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งประวัติศาสตร์ แต่โดยมาก 
เป็นไปในรูปของการพยายามมีอำนาจบงการเหนือรัฐ จนถึง 

เจอความจริงแม้ขื่นใจยังรักได ้ นั่นคือ
ใจเมตตาแท ้ รู้ ให้จริงแท้จึงแก้ปัญหา 

คือเมตตาคู่ปัญญาที่ต้องการ
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สมัยใหม่คือยุคแห่งวิทยาศาสตร์และประชาธิปไตย จึงได้มี 
การแยกต่างหากจากกิจการบ้านเมืองตามหลัก separation of  
church and state

สำหรบัศาสนาอิสลาม เรือ่งนีย้ิง่เขา้ใจงา่ยมาก เพราะไมม่ ี
การแยกรัฐกับศาสนา แต่ถือว่าศาสนาและกิจการบ้านเมืองเป็น 
เร่ืองเดียวกัน เช่น กาหลิฟ ๑๓ เป็นท้ังประมุขของศาสนาและประมุข 
ของบ้านเมือง หรือเป็นประมุขของทั้งอาณาจักรและศาสนจักร 
เมือ่มกีาหลฟิ กม็รีฐักาหลฟิ (caliph-caliphate) เมือ่มสีลุตา่น  
ก็มีรัฐสุลต่าน (sultan-sultanate) ตลอดจนไม่มีนักบวช

(ในศาสนาอิสลามตามหลักแท้  ๆ ไม่มีนักบวช แต่ที่มี 
คาํภาษาองักฤษวา่ Muslim cleric กเ็ปน็เรือ่งทีฝ่รัง่เรยีกไปตาม 
วิวัฒนาการของกิจการศาสนา ซึ่งมีบุคคลประเภทที่ได้รับการ 
ฝึกอบรมให้มีความชำนาญพิเศษในทางศาสนา)

ในบรรดาดินแดนที่เรียกว่าประเทศมุสลิมนั้น ประเทศ 
เตอร์กีหรือตุรกีมีอะไร  ๆ ที่แปลกแตกต่างออกไปมากที่สุด ทั้งที่ 
เคยเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิออตโตมาน ๑๔ (Ottoman Empire)  
ซึ่งได้เป็นศูนย์กลางของอิสลามอยู่นานหลายศตวรรษ

 ๑๓ ปัจจุบันเขียน กาหลิบ

 ๑๔ ปัจจุบันเขียน ออตโตมัน
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เห็นว่าน่าจะรู้เรื่องของจักรวรรดิออตโตมานไว้เป็นพิเศษ 
สักหน่อย เพราะอาณาจักรของมุสลิมเตอร์ก ๑๕ สายน้ีมีอายุยืนยาว 
มาก เกินกว่า ๖ ศตวรรษ (ค.ศ. ๑๒๙๐ - ๑๙๒๓ / พ.ศ. ๑๘๓๓ – 
 ๒๔๖๖) เท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของอายุของศาสนาอิสลาม (คือ  
๖๓๓ ใน ๑,๓๘๕ ป)ี และไดเ้ปน็มหาอาณาจกัรอสิลามทีย่ิง่ใหญ ่
ทีส่ดุในประวตัศิาสตร ์ ครอบครองดนิแดนกวา้งขวางทัง้ในเอเชยี 
(คลมุยวิและมสุลมิอาหรบัไวแ้ทบหมดสิน้) ลึกเข้าไปในยโุรปและ 
ล้ำเข้าไปในส่วนสำคัญของอาฟริกา ๑๖

แต่ทั้งที่ได้เป็นศูนย์อำนาจของอิสลามอยู่ยาวนาน ครั้นถึง 
ปจัจบุนั ซึง่ยงัมปีระชากรเปน็มสุลมิถงึประมาณ ๙๘ เปอรเ์ซน็ต ์
กลับเหออกจากวัฒนธรรมอิสลามแบบอาหรับ และมิใช่เท่านั้น  
ยังหันไปรับเอาวัฒนธรรมฝรั่งอย่างเต็มที่ สวนทางกับประเทศ 
มุสลิมทั่วไป

พวกเตอร์กมีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียกลาง  (Central Asia,  
ผืนแผ่นดนิกวา้งใหญเ่หนอือนิเดยี ระหวา่งจนีกบัรสัเซยี) ตอ่มา   
ค.ศ. ๗๐๐ เศษ ชาวมุสลิมอาหรับจากตะวันออกกลางได้ยกทัพ 
มาพิชิต เปลี่ยนพวกเตอร์กเป็นมุสลิม

จากนั้นอีกเกือบ ๓๐๐ ปี พวกเตอร์กเริ่มแผ่อำนาจลงมา  

 ๑๕ ปัจจุบันเขียน เติร์ก

 ๑๖ ปัจจุบันเขียน	แอฟริกา
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และรุกเข้าไปทั้งทางตะวันออกสู่อินเดีย และทางตะวันตกสู่ 
ตะวันออกกลาง

ทางด้านตะวันออกกลาง พวกเตอร์กได้เข้าไปรับราชการเป็น 
ทหารของมุสลิมอาหรับภายใต้กาหลิฟ (Caliph, ประมุขของ 
อสิลาม ซึง่ถอืวา่สบืทอดมาจากองคน์บคีอืพระศาสดามะหะหมดั) 
ตอ่มากใ็หญโ่ตไดเ้ปน็สลุตา่น แลว้มอีำนาจมากขึน้ ๆ จนในทีส่ดุ 
กลายเป็นผู้ครองอำนาจที่แท้จริง และกาหลิฟซึ่งเป็นอาหรับ 
เป็นเพียงหุ่นเชิด

เตอรก์เผา่หนึง่หรอืกลุม่หนึง่เปน็ใหญแ่ลว้เสือ่มลง เตอรก์ 
อกีพวกหนึง่กข็ึน้เปน็ใหญแ่ทน แลว้เตอรก์พวกนัน้เสือ่ม เตอร์ก 
อีกพวกก็มาต่อ จนใกล้จะถึง  ค.ศ.  ๑๓๐๐ พวกออตโตมาน 
เตอร์กซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนในเขตตุรกีปัจจุบัน ก็เริ่มขึ้น 
เป็นใหญ่

พวกออตโตมานเตอร์กนี้ นอกจากได้ครอบครองดินแดน 
อาหรับแทบทั้งหมดแล้ว พอถึง  ค.ศ.  ๑๔๕๓ ก็โค่นจักรวรรดิ 
โรมันตะวันออกลงได้ และยึดเอาคอนสแตนติโนเปิ้ล๑๗ ซึ่งเป็น 
เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกนั้น ตั้งเป็นเมืองหลวง 
ของตน (ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบุล๑๘  /  Istanbul) ต่อมาอีก  

 ๑๗ ปัจจุบันเขียน คอนสแตนติโนเปิล

 ๑๘ ปัจจุบันเขียน อิสตันบูล
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๑๐๐ ปีเศษ จักรวรรดิออตโตมานก็ได้ชื่อว่าเป็นจักรวรรดิอัน 
กว้างใหญ่ที่สุดในโลก

กอ่น ค.ศ. ๑๕๑๗ กาหลฟิอาหรบัทีอ่ยีปิตย์งัคงสถานะเปน็ 
ประมุขของอิสลามอยู่ในนาม  (สุลต่านแห่งราชวงศ์ทหารทาส 
เชื้อสายเตอร์กเป็นผู้ครองอำนาจตัวจริง) ครั้นถึง  ค.ศ.  ๑๕๑๗  
พวกออตโตมานเตอร์กก็มายึดกรุงไคโร และจับเอากาหลิฟ 
ทีอ่ยีิปตไ์ป เมือ่กาหลฟิองคน์ัน้สิน้ชพีแลว้ กเ็ปน็อนัสิน้ราชวงศ์ 
กาหลิฟอาหรับที่สืบมาจากแบกแดด (ตำราฝรั่งบอกว่า ต่อมา 
กาหลิฟกลับไปอยู่ที่อียิปต์ และพวกออตโตมานเตอร์กได้ 
แต่งเรื่องขึ้นว่ากาหลิฟได้ทรงมอบอำนาจของพระองค์ให้แก่ 
สุลต่านแห่งออตโตมาน) แล้วเตอร์กก็เป็นเสียเองทั้งสุลต่าน  
ทั้งกาหลิฟ สืบมาประมาณ ๔๐๐ ปี

ต่อมาจักรวรรดิออตโตมานได้เสื่อมลง  ๆ จนในที่สุดได้ 
เขา้รว่มกบัเยอรมนัในสงครามโลกครัง้ที ่ ๑ (ค.ศ. ๑๙๑๔ - ๑๙๑๘) 
แล้วกลายเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ต้องสูญเสียดินแดนอาหรับ ยิว 
ตลอดทั้งในอาฟริกาและแถบยุโรปไป เหลืออยู่เพียงดินแดน 
ปัจจุบัน

ฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าคุมรัฐบาลสุลต่านที่เมืองหลวงคือ 
คอนสแตนติโนเปิ้ลไว้ และจะดำเนินการสลายจักรวรรดิออต- 
โตมาน โดยหนุนให้กองทัพกรีกยกเข้ามา มุสตาฟา เคมาล  
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ได้ตั้งรัฐบาลสำรองขึ้นมาที่เมืองแองการา ๑๙ ขับไล่ทัพกรีกออก 
ไปได ้ และชนะสงครามกลางเมือง แล้วยุบเลิกตำแหน่งสุลต่าน 
เสียในป ี ๑๙๒๒ ประกาศตั้งสาธารณรัฐตุรกีขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๒๓  
โดยมีตัวเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรก จักรวรรดิออตโตมาน 
ที่ล่มสลายก็ถึงอวสาน

เคมาลจัดตั้งวางรูปตุรกีใหม่เหมือนอย่างพลิกแผ่นดิน  
โดยมีสาระสำคัญคือ ให้เป็นคามิยรัฐ (secular state) และ 
เปน็รัฐแบบตะวนัตก (Western-style state) มชีวีติและกจิการ 
อย่างสังคมฝรั่ง

ในปี ๑๙๒๔ (พ.ศ. ๒๔๖๗) สาธารณรัฐตุรกียุบเลิกตำแหน่ง 
กาหลิฟ ล้มราชวงศ์ออตโตมาน และขับสมาชิกของราชวงศ์ 
ออกจากตุรกีหมดสิ้น ให้สตรีเลิกใช้ผ้าคลุมหน้า (hijab, ถ้า 
แตง่คลมุเขา้ไปในทีร่าชการหรอืสถานศกึษาจะถกูจบั) ชาวเตอรก์ 
หันไปแต่งกายอย่างชาวตะวันตก ใช้อักษรโรมันแทนอักษร 
อาหรับ และใช้ปฏิทินฝรั่งแทนฮิจเราะห์ เลิกโรงเรียนอิสลาม  
เลิกใช้กฎหมายอิสลาม (shari‘a) หันไปใช้กฎหมายครอบครัว 
แบบสวิส ห้ามผู้ชายมีภรรยาหลายคน และให้ใช้นามสกุล

(มหาสมัชชาแห่งชาติได้ตั้งนามสกุลให้แก่เคมาลว่า  “อะตา- 

 ๑๙ ปัจจุบันเขียน อังการา
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เตอร์ก” ซึ่งแปลว่า “บิดาของชาวเตอร์ก” เขาจึงมีชื่อว่า เคมาล  
อะตาเตอร์ก)

อย่างไรก็ตาม มีคนเตอร์กบางส่วนที่อยากให้ตุรกีเป็นรัฐ 
อิสลาม และการพยายามเคลื่อนไหวก็ยังเป็นไปอยู่จนบัดนี้  
(มีท่าทีจะแรงขึ้น)

รวมแล้วก็คือ ตุรกีใหม่ไม่พอใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
กับศาสนาแบบเดิมของตน ที่เคยแน่นแฟ้นไม่น้อยกว่าของฝรั่ง 
ในอดีต จึงหันไปแยกรัฐกับศาสนาตามอย่างฝรั่ง แต่ก็ยังมีการ 
ขัดแย้งหรือชักเย่อกันอยู่

ที่ว่าตุรกีสวนทางกับประเทศมุสลิมทั่วไป ดูง่าย ๆ ก็อย่าง 
ประเทศใกล้  ๆ เช่น บรูไน (Brunei) ซึ่งปัจจุบันมีประชากร 
เป็นมุสลิมราว  ๖๔  เปอร์เซ็นต์ มีคนนับถือลัทธิพื้นถิ่น  ๑๑  
เปอร์เซ็นต์ และมีชาวพุทธราว ๙ เปอร์เซ็นต์ พอได้เอกราช 
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๒๗ (ค.ศ.  ๑๙๘๔) ก็ประกาศ 
ตั้งเป็นรัฐสุลต่านแดนอิสลาม (Islamic Sultanate) พระสงฆ์ 
ไทยหรือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะไปที่นั่น แม้แต่เดินทาง 
เข้าประเทศก็ไม่ได้ จะสร้างวัดไม่ได้ วัดหรือศาสนสถานที่มี 
อยู่แล้วเก่าก่อน จะปรับปรุงหรือขยายไม่ได้

ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีประชากรเป็นมุสลิม  ๔๘  
เปอร์เซ็นต์ หรือ ๕๑ เปอร์เซ็นต์ (๔๘ เป็นตัวเลขของตำรา 
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ฝรั่ง ๕๑ นั้นว่าตามรัฐบาลมาเลเซีย) คนถือลัทธิพื้นบ้าน ๒๔  
เปอรเ์ซน็ต ์ คนถือครสิต ์ ๘ เปอรเ์ซน็ต ์ ชาวพทุธ ๗ เปอรเ์ซน็ต ์
และคนถือฮินดู ๗ เปอร์เซ็นต์ (แต่บางตำราก็แสดงสถิติต่าง 
ออกไปอีก เช่น Oxford Interactive Encyclopedia, 1997 

ว่า  มุสลิม  ๕๒.๙  เปอร์ เซ็นต์  พุทธ  ๑๗.๓  เปอร์ เซ็นต์  
ศาสนาจีน ๑๑.๖ เปอร์เซ็นต์ ฮินดู ๗.๐ เปอร์เซ็นต์ คริสต์ 
๖.๔  เปอร์เซ็นต์) ในบางรัฐ ชาวมุสลิมก็เป็นประชากรส่วน 
น้อยกว่า (อย่างในรัฐซาราวัค ๒๐ / Sarawak ซ่ึงเป็นรัฐท่ีกว้างใหญ่ 
ทีส่ดุ ประชากรสว่นใหญเ่ปน็พวกพืน้ถิน่ทีน่บัถอืผสีาง และรอง 
ลงมาเป็นพวกนับถือพุทธศาสนาและขงจื๊อ)

มาเลเซียได้เป็นเอกราชเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๐ (ค.ศ.  ๑๙๕๗,  
เป็นสหพันธรัฐมลายู) โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้อิสลามเป็น 
ศาสนาประจำชาติ (เป็น religion of the Federation) และ 
ต่อมาได้มีการพยายามทำมาเลเซียให้เป็น หรือตีความให้เป็น  
Islamic State แต่ยังมีผู้ขัดแย้งอยู่

 ๒๐ ปัจจุบันเขียน ซาราวัก
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ด้วยเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาตามคติพุทธ 
กับคติทางตะวันตก๒๑  แตกต่างกันไกลอย่างนี้ เมื่อสองระบบ 
ที่ต่างกันนั้นเข้ามาปะทะหรือครอบงำกัน จึงทำให้เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึ้น

ขอยกตัวอยา่ง เช่น ในประเทศศรลีงักา แตเ่ดมิมาความ 
สัมพันธ์ระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรก็เหมือนกับที่ชาวพุทธใน 
เมืองไทยเข้าใจกันสืบ ๆ มา

ดงัทีเ่มือ่ พ.ศ. ๔๒๕ ในศรลีงักานัน้เกดิสงคราม พระเถระ 
องค์หนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่กษัตริย์ที่แพ้และหนีภัย ต่อมา 

พุทธศาสนาประจำชาติจะเอาไม่เอา
อย่าเถียงแบบนักเดา ดูความหมายให้ชัด
แล้วจึงตัดสินใจให้สมเป็นคนที่พัฒนา

 ๒๑  “ตะวันตก”  ในที่นี้หมายถึงดินแดนทางทิศตะวันตก ตั้งแต่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest  

Asia) เป็นต้นไป
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พระเถระนัน้ไดร้บัการอปุถมัภจ์ากกษตัรยิท์ีไ่ดอ้ำนาจคนืมา กถ็กู 
พระสงฆ์อื่นรังเกียจว่าคลุกคลีกับคฤหัสถ์ ถึงกับเป็นเหตุให้ 
พระสงฆ์แตกแยกกัน

(เหมือนอย่างคนไทยในปัจจุบันยังมีความรู้สึกไม่ค่อยดี  
เมือ่พบเหน็หรอืไดย้นิขา่วพระสงฆไ์ปชมุนมุตอ่ตา้นหรอืสนบัสนนุ 
เหตุการณ์ต่าง  ๆ  ทางบ้านเมือง แม้แต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ 
พระศาสนาเอง)

แต่เมื่อศรีลังกาตกเป็นอาณานิคมและฝรั่งเข้ามาปกครอง  
พร้อมทั้งนำระบบที่ศาสนจักรในศาสนาคริสต์มีอำนาจในกิจการ 
ของรัฐเข้ามาด้วย ทำให้พระสงฆ์และวัดวาอารามถูกบีบคั้น 
เบียดเบียนข่มเหงต่าง ๆ

จากการถูกกดดันบีบคั้นนั้น ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น
ทำให้ชาวพุทธและพระสงฆ์ต้องดิ้นรนต่อสู้กับอำนาจของ 

รัฐเป็นต้น ตลอดจนท่าทีของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป จน 
กลายเป็นอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่า พระสงฆ์ในศรีลังกา 
ชุมนุมประท้วงต่าง  ๆ บ้าง หาเสียงช่วยนักการเมืองบ้าง ตลอดจน 
เป็น ส.ส.เองก็ได้ (ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเคยเป็นอาณานิคม 
ของอังกฤษ ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันนี้)

นี่ก็คือการที่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามากดดัน 
และผันแปรคติโบราณของชาวพุทธ
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เรื่องอย่างนี้ควรศึกษากันให้เข้าใจชัดเจน แต่ในที่นี้ขอ 
ปิดท้ายสั้น ๆ ว่า

ถ้าพูดว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” สำหรับ 
ชาวพทุธไทยทีเ่ขา้ใจกนัมาแบบเดมิ (ซึง่ตา่งกนัไกลกบัความหมาย 
ของชาวตะวันตก) จะมีความหมายว่าอย่างไร

ก็ต้องเร่ิมต้นด้วยข้อปรารภว่า ประชาชาติไทยน้ีได้ตระหนัก 
ในคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่พวกตนได้รับเข้ามานับถือ 
ประพฤติปฏิบัติจนเข้าสู่ชีวิตจิตใจและวัฒนธรรม ทำให้วิถีชีวิต 
ของตนงดงามมีคุณความดียั่งยืนสืบมาคู่กับประวัติศาสตร์ 
ของชาติ

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าพระพุทธศาสนาจะอำนวยคุณค่า 
ดังกล่าวนั้นแก่ประชาชาติไทยได้จริงจังและยั่งยืนต่อไป (ตอนนี้ 
ก็มาถึงความหมายละ) บ้านเมืองไทยนี้จึงประกาศยอมรับเป็น 
ทางการที่จะถือเป็นธุระในการช่วยดำรงรักษาพระธรรมวินัย ซึ่ง 
เป็นหลักเป็นแกนและเป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนานั้น ให้ 
คงอยู่เป็นหลักอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป

พรอ้มนัน้ รฐัจะเอาใจใสจ่รงิจงัในการสนบัสนนุใหพ้ระสงฆ ์
ปฏิบัติศาสนกิจ โดยไม่ต้องห่วงกังวลกับกิจการบ้านเมือง ทั้งนี ้ 
ด้วยการจัดการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ผู้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติ 
พระธรรมวินัยและส่งเสริมอย่างเต็มที่ให้มีการเผยแผ่สั่งสอน 
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ธรรม และดำเนนิกจิกรรมทีจ่ะใหพ้ระธรรมวนิยัอำนวยผล เพือ่ 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาต ิ เอื้อให้ศาสนิก- 
ชนทั้งมวลโดยไม่จำกัดศาสนา อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็น 
มีสันติสุข

ที่ว่านี้  รวมทั้งการที่รัฐจะช่วยคุ้มครอง  (เช่น  ด้วย 
กฎหมาย) และอำนวยโอกาสให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัย  (เช่น  ในการดำเนินวิถีชีวิตอย่างบรรพชิต 
ของท่าน ที่ต่างจากความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั่วไป) ได้โดย 
สะดวกบริบูรณ์

พูดให้สั้นว่า รัฐประกาศถือเป็นภาระที่จะรับสนองงาน 
ช่วยดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่บริสุทธิ์บริบูรณ์ และ 
เอือ้อำนวยในการทีพ่ระพทุธศาสนาจะออกผลใหเ้กดิประโยชนส์ขุ 
แก่ประชาชน

(เวลานีจ้ะเหน็วา่ รฐัมกัละเลยหรอืบางทกีท็ำการทีต่รงขา้ม 
กบัภาระทีว่า่นัน้ ทำใหพ้ดูไมข่ึน้วา่ประเทศไทยมพีระพทุธศาสนา 
เป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้ว)

ถ้ารัฐหรือสังคมไทยหลงลืมเพี้ยนไป ไม่เข้าใจความหมาย 
อย่างนี้  ก็จะเกิดการกีดกั้น  บีบคั้น  ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์  
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โดยความสนับสนุนของชาวพุทธเองนั่นแหละ จำนวนมากขึ้น ๆ 
หันมาดิ้นรนเพื่อรักษาสถาบัน กิจการ และหลักการของตน 
ในรปูแบบตา่ง ๆ อยา่งทีไ่ดเ้ริม่ปรากฏใหเ้หน็ขึน้มาบา้งแลว้ในชว่ง  
๓ - ๔ ปีนี้

มองดใูหด้จีะเหน็วา่ เรือ่งนีเ้หมอืนจะกลบัตรงขา้มกบัความ 
เข้าใจของคนสมัยนี้ คือ ถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ 
ชาติ ชาวพุทธก็ได้โอกาสที่จะปฏิบัติศาสนธรรมของตนไปโดย 
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง (พระสงฆ์ปลีกตัวแยกพ้น 
จากกิจการของรัฐได้)

แต่ถ้าพุทธศาสนาถูกกั้นออกไปจากความเป็นศาสนา 
ประจำชาติแบบคติไทย (โดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัยก็แล้วแต่) 
พระสงฆแ์ละชาวพทุธกจ็ะถกูบบีคัน้ใหม้บีทบาทในทางดิน้รนตอ่สู ้
กับอำนาจรัฐ (พระสงฆ์ถูกดึงให้เข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมือง)

ทั้งหมดนี้จะเป็นจริงอย่างที่ว่าหรือไม่ ก็ลองไปศึกษาดู 
บนฐานแห่งข้อมูลความรู้ของจริง ซึ่งคิดว่ามีให้เห็นแล้วอย่าง 
เพียงพอ

ในดา้นชาวพทุธเอง เมือ่รูเ้ขา้ใจเรือ่งศาสนาไปตามหลกัการ 
แห่งพระศาสนาของตนและตามวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับ 
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หลกัการนัน้ กม็องเรือ่งศาสนาเหมอืนกบัแยกตา่งหากออกไปจาก 
สังคมและกิจการบ้านเมือง

แต่ขณะเดียวกันนั้น พวกชนชาติที่ต่อสู้กันมาในสังคมอื่น 
ทีถ่อืศาสนาแบบอืน่ เขามองกิจการบา้นเมอืง การปกครอง การ 
ทหาร เศรษฐกิจ เป็นต้น โดยรวมอยู่ในกิจการของศาสนา 
ด้วย

เมื่อเกิดมีเหตุการณ์ทางศาสนาแบบอื่น ที่นอกวัฒนธรรม 
และนอกความเคยชินทางสังคมของตน ชาวพุทธไม่เคยรู้ 
ไม่เคยเข้าใจ จึงมักมองสถานการณ์ไม่ออกและวางท่าทีไม่ถูก  
กลายเป็นคนไม่ทันเขา ทั้งรักษาตัวเองก็ไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะ 
สัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร

อยา่งนอ้ยชาวพทุธกก็ระจดักระจายแตกแยกกนัเอง พวก 
ชาวพุทธแบบชาวบ้านก็ไม่ไหวทัน ไม่ตระหนัก

พวกคนสมัยใหม ่ แม้แต่พวกที่บอกว่าตัวเป็นชาวพุทธนั้น  
เขาไม่ได้มองความหมายและมิได้คิดเข้าใจอะไร ๆ อย่างตน

(เป็นความอ่อนแอที่เกิดจากความขาดการศึกษา ที่จะให้ 
เข้าถึงรากเหง้าของตน กับทั้งมีความรู้ในเรื่องของสังคมอื่น 
ข้างนอกเพียงผิวเผิน หรือไม่รู้ไม่เข้าใจเลย)
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ในการที่จะคิดเห็นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้ได้ผลดีนั้น
ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
คือการหาข้อมูลความรู้ให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนและเพียงพอ
ในขั้นตอนที่ว่านี้ จุดเน้นที่สำคัญยิ่งตอนหนึ่งก็คือ การ 

รวบรวมและแสดงข้อมูลความรู้ให้ดูตามที่มันเป็น โดยไม่ใส่ 
ความคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ใด ๆ

เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในบ้านเมือง หน้าที่อย่างหนึ่ง 
ของรัฐ ตลอดจนสื่อทั้งหลาย ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
ตามที่มันเป็น อันไม่เจือปนความคิดเห็นอย่างที่ว่านี้

เรือ่งศาสนาประจำชาตนิีก้เ็ชน่กนั มขีัน้ตอนสำคญัขัน้ตอน 
หนึ่ง คือการแสวงและแสดงข้อมูลความรู้ให้ผู้คนจะแจ้งถ่องแท้ 
ชัดเจนตามที่มันเป็นเท่าที่จะเป็นไปได้

หาความรู้กันก่อนให้ชัดเจน
อย่าเพิ่งใส่ความคิดเห็นเข้าไป
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เมือ่ประชาชนรูแ้ลว้ เขาจะคิดเหน็อยา่งไรกใ็หโ้อกาส และ 
จะได้เป็นการเคารพต่อสติปัญญาของเขา

ในทีน่ีจ้ะพดูถงึขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งศาสนาประจำชาต ิ 
ไว้เป็นฐานและเป็นทุนที่จะใช้ในการคิดเห็นพิจารณาต่อไป

คำว่า  “ศาสนาประจำชาติ”  เราต้องเข้าใจตามที่สังคม 
ภายนอกเขารูแ้ละเขา้ใจดว้ย แลว้จะเทยีบดกูบัความรูค้วามเขา้ใจ 
ของตัวเราเองอย่างไรก็พิจารณาเอา

พอพูดว่า “ศาสนาประจำชาติ” คนปัจจุบันก็มักนึกไปตาม 
ความหมายของฝรั่ง แต่มักนึกไปตามที่คิดเอาเอง โดยไม่รู้ว่า 
ที่จริงนั้นฝรั่งหมายเอาความอย่างไร

ฝรั่งเรียกศาสนาประจำชาติโดยใช้คำว่า state relegion  
บ้าง official religion บ้าง

นอกจากนัน้ยงัมคีำทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงอกี ไดแ้กค่ำวา่  
national religion บา้ง national church บา้ง established  
church บ้าง

ประเทศที่มีศาสนาประจำชาตินั้นมีมากมาย ทั้งคริสต์และ 
อิสลาม ตลอดมาถึงพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู

แตท่ีเ่หนอืกวา่การเปน็ศาสนาประจำชาตกิค็อื เปน็ประเทศ 
ของศาสนานั้นโดยตรง ประเทศที่สถาปนาขึ้นเป็นดินแดนแห่ง 
ศาสนาโดยตรง เท่าที่พบก็มี
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๑. รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน (Islamic State of Afgha- 
nistan) ๒๒

(ประชากรมุสลิม ๙๙ เปอร์เซ็นต์ = สุหน่ี ๒๓ ๘๔ เปอร์เซ็นต์  
ชีอะฮ์ ๑๕ เปอร์เซ็นต์)

๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of  
Pakistan)

(มุสลิม ๙๗ เปอร์เซ็นต์ = สุหนี่ ๗๗ เปอร์เซ็นต์ ชีอะฮ์  
๒๐ เปอร์เซ็นต์)

๓. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
(มุสลิม ๙๙ เปอร์เซ็นต์ = สุหนี่ ๖ เปอร์เซ็นต์ ชีอะฮ์  

๙๓ เปอร์เซ็นต์)
๔. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (Islamic Republic of  

Mauritania)
(มุสลิม = สุหนี่ ๙๙ เปอร์เซ็นต์)
๕. สหพนัธส์าธารณรฐัอสิลามคอโมโรส (Federal Islamic  

Republic of Comoros) ๒๔

(มุสลิม = สุหนี่ ๙๘ เปอร์เซ็นต์)

 ๒๒ ปัจจุบันเขียน สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน (Islamic Republic of Afghanistan)

 ๒๓ ปัจจุบันเขียน ซุนนี

 ๒๔ ปัจจุบันเขียน สหภาพคอโมโรส (Union of the Comoros)
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ถดัลงมาคอืประเทศทีม่ศีาสนาประจำชาต ิ ซึง่กเ็ปน็ประเทศ 
มุสลิมมากที่สุด (หนังสือ The Oxford Illustrated Ency- 
clopedia, 1993 บอกวา่ ประเทศทีม่ศีาสนาอสิลามเปน็ศาสนา 
ประจำชาติ มีประมาณ ๔๕ ประเทศ แต่ไม่ได้ทำบัญชีบอกไว้ 
ในที่นี้ได้ค้นมาให้ดู ๑๔ ประเทศ ใครมีเวลาอาจจะช่วยค้นมาดู 
ให้ครบ เพื่อเป็นความรู้) ได้แก่

๑.  ซาอุดีอาระเบีย  /  Saudi  Arabia (มุสลิม  ๑๐๐  
เปอร์เซ็นต์ = สุหนี่ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ชีอะฮ์ ๑๕ เปอร์เซ็นต์) ๒๕

๒. โซมาเลีย  / Somalia (มุสลิม ๙๙ เปอร์เซ็นต์ แทบ 
ทั้งหมด = สุหนี่)

๓. ตูนิเซีย / Tunisia (มุสลิม ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ส่วนมาก = 
สุหนี่)

๔. โมร็อกโก / Morocco (มุสลิม ๙๘ เปอร์เซ็นต์)
๕. แอลจีเรีย / Algeria (มุสลิม ๙๖ เปอร์เซ็นต์)
๖. ลิเบีย / Libya (มุสลิม ๙๖ เปอร์เซ็นต์ = สุหนี่)
๗. อียิปต์ / Egypt (มุสลิม ๙๔ เปอร์เซ็นต์ ส่วนมาก =  

สุหนี่)

 ๒๕ สถิติบางแหล่งต่างจากนี้ค่อนข้างมาก แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว ทั้งโดยตัวเลขและตามหลักการของรัฐ 

นี้เอง เห็นควรยุติตามนี้
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๘.  จอร์แดน  /  Jordan (มุสลิม  ๙๓  เปอร์เซ็นต์ แทบ 
ทั้งหมด = สุหนี่)

๙.  คูเวต  /  Kuwait (มุสลิม  ๘๕  เปอร์เซ็นต์  = สุหนี่   
๔๕ เปอร์เซ็นต์ ชีอะฮ์ ๔๐ เปอร์เซ็นต์)

๑๐. บาห์เรน / Bahrain (มุสลิม ๘๕ เปอร์เซ็นต์ = สุหนี่  
๒๕ เปอร์เซ็นต์ ชีอะฮ์ ๖๐ เปอร์เซ็นต์)

๑๑.  มัลดีฟส์  /  Maldives (มุสลิม  ๙๙  เปอร์ เซ็นต์   
ส่วนมาก = สุหนี่)

๑๒. บังกลาเทศ / Bangladesh (มุสลิม ๘๖ เปอร์เซ็นต์ 
ฮินดู ๑๒ เปอร์เซ็นต์)

๑๓. บรูไน / Brunei (มุสลิม ๖๔ - ๖๗ เปอร์เซ็นต์ พุทธ  
๙  -  ๑๔ เปอร์เซ็นต์ คริสต์ ๘  -  ๑๐ เปอร์เซ็นต์ อื่น  ๆ ๙  -  ๑๙  
เปอร์เซ็นต์)

๑๔.  มาเลเซีย  /  Malaysia (มุสลิม  ๔๘  เปอร์เซ็นต์   
ครสิต ์ ๘ เปอรเ์ซน็ต ์ พทุธ ๗ เปอรเ์ซน็ต ์ ฮนิด ู ๗ เปอรเ์ซน็ต ์ 
อื่น ๆ ๓๐ เปอร์เซ็นต์)

สำหรับประเทศซาอุดีอาระเบีย (ชื่อทางการเรียกว่า ราช- 
อาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  /  Kingdom of Saudi Arabia) 
มีข้อที่ควรทำความเข้าใจพิเศษว่า

แม้จะจัดเข้าในกลุ่มประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา 
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ประจำชาต ิ แมว้า่จะไมไ่ดเ้รยีกชือ่ประเทศวา่เปน็รฐัอสิลาม หรอื 
สาธารณรัฐอิสลาม แต่รัฐประกาศิตได้ตราไว้ว่า ซาอุดีอาระเบีย  
เป็น Islamic State คือเป็นรัฐอิสลาม และบัญญัติให้พระ- 
คัมภีร์อัลกุรอ่าน ๒๖ พร้อมท้ังซุนนะฮ์ (Sunnah) เป็นรัฐธรรมนูญ 
โดยให้ประเทศใช้กฎหมายอิสลาม

ชาวซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตามหลักศาสนา 
อิสลามนิกายสุหนี่อันเคร่งครัด ที่เรียกว่าลัทธิวาฮ์หะบี (Wah- 
habism) มีตำรวจศาสนาที่เรียกว่า  “มุตอวีน” (mutawwiin) 
คอยตรวจตรากำกับให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เช่น  
ให้ร้านค้าปิดในเวลาละหมาด เป็นต้น ประชากรที่มีสัญชาติ 
ซาอุดีอาระเบียเป็นมุสลิมทั้งหมดทั้งสิ้น คนที่มิใช่เป็นมุสลิม 
เป็นคนต่างชาติเท่านั้น

มีขบวนการมุสลิมที่เคร่งครัดในหลายประเทศต่อสู้เพื่อ 
ให้ประเทศของตนเป็นรัฐอิสลามและใช้กฎหมายอิสลาม๒๗  
ตัวอย่างในระยะใกล้  ๆ น้ีก็เช่น อียิปต์ แอลจีเรีย และอินโดนีเซีย

 ๒๖ ปัจจุบันเขียน อัลกุรอาน

 ๒๗ กฎหมายอสิลาม (Islamic law) คอื ชารอิะ (shari‘a) มบีทบญัญตัทิีเ่ครง่ครดั เชน่ ในทางอาญา  

ใช้การลงโทษแบบที่เรียกว่าตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีโทษที่กำหนดแน่ว่า: ถ้าลักของเขา ให้ตัดมือเสีย, ถ้า 

ปล้นตามหนทาง ใหป้ระหารชวีติ, ถา้ละทิง้ศาสนา (เปลีย่นไปถอืศาสนาอืน่) ใหป้ระหารชวีติ, ถา้มชีู ้ (กรณเีทา่ที ่

พบเปน็สตร)ี ใหม้ดัไวก้ลางทีส่าธารณะ และใหค้นทีผ่า่นไปมาเอากอ้นหนิขวา้งปาจนกวา่จะตาย, ถา้ถกูกลา่วหา 

ว่าล่วงละเมิดทางเพศก็ดี ดื่มสุรายาเมาก็ดี ให้เฆี่ยน ๘๐ ที (รายละเอียดและการใช้ถ้อยคำจำเพาะที่ชัดเจน  

ขอตรวจสอบกับเอกสารของชาวมุสลิมอีกที)
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(โดยเปรยีบเทยีบ กล่าวกันว่า ในอนิโดนเีซยีทีม่ปีระชากร 
มุสลิม ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ชาวมุสลิมที่นั่นมีความเคร่งครัดหย่อน 
กว่าในท่ีอ่ืน ๆ และมีขบวนการท่ีเรียกว่ากบฏ ในรัฐอาเจะฮ์ ๒๘ / 
Acheh / Aceh ซึ่งได้ต่อสู้กับรัฐบาลมาหลายสิบปีแล้ว เพื่อให้ 
อินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลาม หรือไม่ก็แบ่งแยกตัวออกไป)

ประเทศที่มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติก็มีไม่น้อย 
แต่มักจะระบุชื่อนิกายใดนิกายหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ  
มากกว่าจะออกชื่อศาสนาคริสต์

ขอยกมาให้ดู
•	สหราชอาณาจักร  /  United  Kingdom (แองกลิแคน  

คือนิกายอังกฤษ  ๔๕  เปอร์เซ็นต์ โรมันคาทอลิก  ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์ โปรเตสแตนต์อื่น ๙ เปอร์เซ็นต์) ศาสนา 
ประจำชาติเป็นนิกายโปรเตสแตนต์แห่งนิกายย่อย  
๒ ศาสนจักร คือศาสนจักรนิกายอังกฤษ (Church of  
England) และศาสนจกัรนกิายสกอตแลนด์ (Church of  
Scotland) แต่กษัตริย์อังกฤษต้องนับถือนิกายอังกฤษ  

และเป็นประมุขของนิกายอังกฤษนั้น

•	มอลตา  /  Malta (โรมันคาทอลิก  ๙๕  เปอร์เซ็นต์) มี 
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ

 ๒๘ ปัจจุบันเขียน อาเจะห์
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•	โมนาโก / Monaco (โรมันคาทอลิก ๙๐ เปอร์เซ็นต์) มี 
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ

•	แอนดอร์รา / Andorra (โรมันคาทอลิก ๘๙ เปอร์เซ็นต์)  
มีศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ

•	นอร์เวย์  /  Norway (โปรเตสแตนต์  ๘๘  เปอร์เซ็นต์  

โรมันคาทอลิก  ๑  เปอร์เซ็นต์) มีศาสนาคริสต์นิกาย 
ลูเธอแรน๒๙ เป็นศาสนาประจำชาติ

•	สวีเดน  / Sweden (โปรเตสแตนต์ ๖๘  - ๙๔ เปอร์เซ็นต์ 

โรมันคาทอลิก ๑.๕  -  ๒ เปอร์เซ็นต์) มีศาสนาคริสต์ 

นิกายลูเธอแรนเป็นศาสนาประจำชาติ (แต่ได้ยกเลิกไปแล้ว 

เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ / พ.ศ. ๒๕๔๓)

•	ฟินแลนด์ / Finland (โปรเตสแตนต์ ๘๖ - ๘๘ เปอร์เซ็นต์ 

ออร์โธดอกซ์  ๓๐ ๑.๑  เปอร์เซ็นต์ โรมันคาทอลิก  ๐.๑  
เปอร์เซ็นต์) มีศาสนาคริสต์นิกายลูเธอแรนและออร์โธ- 

ดอกซ์เป็นศาสนาประจำชาติ

•	เดนมาร์ค๓๑ / Denmark (โปรเตสแตนต์ ๘๘ เปอร์เซ็นต์  

โรมันคาทอลิก  ๑  เปอร์เซ็นต์) มีศาสนาคริสต์นิกาย 
ลูเธอแรนเป็นศาสนาประจำชาติ

 ๒๙ ปัจจุบันเขียน ลูเทอแรน

 ๓๐ ปัจจุบันเขียน ออร์ทอดอกซ	์

 ๓๑ ปัจจุบันเขียน เดนมาร์ก
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•	กรีนแลนด์ / Greenland มีศาสนาคริสต์นิกายลูเธอแรน 

เป็นศาสนาประจำชาติ

•	กรีซ  / Greece (กรีกออร์โธดอกซ์ ๙๔ เปอร์เซ็นต์) มี 

ศาสนาครสิต์นกิายกรกีออร์โธดอกซเ์ปน็ศาสนาประจำชาติ

•	เอธิโอเปีย  /  Ethiopia (เอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์  ๓๖  

เปอร์เซ็นต์ โปรเตสแตนต์ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ มุสลิม ๓๐  
เปอร์เซ็นต์) มีศาสนาคริสต์นิกายเอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์ 

เป็นศาสนาประจำชาติ

ยังมีประเทศอ่ืน  ๆ ท่ีเคยมีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ 
แต่ประสบความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์แล้วพ้นภาวะนั้น 
ไป เช่น

อาร์เมเนยี / Armenia (เปน็ชนชาตทิีถ่อืวา่ตนนบัถอืศาสนา 
ครสิตเ์ปน็ศาสนาประจำชาตกิอ่นใครอืน่ ตัง้แตต่น้ครสิตศ์ตวรรษ 
ที ่ ๔ ปัจจุบันมีชาวคริสต์ ๘๓ เปอร์เซ็นต์) และ

ยูเครน / Ukraine (นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำ 
ชาติตั้งแต่  ค.ศ.  ๙๘๘ ปัจจุบันมีชาวคริสต์  ๖๕  เปอร์เซ็นต์) 
ซึง่ไดเ้ขา้รวมในสหภาพโซเวยีต (เปน็คอมมนูสิต)์ ๓๒ อยูน่าน จน 
เพิ่งพ้นออกมาเมื่อสหภาพโซเวียตนั้นสลายในปี  ค.ศ.  ๑๙๙๑  /  

 ๓๒ ปัจจุบันเขียน คอมมิวนิสต์์
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พ.ศ. ๒๕๓๔
ฮังการี  /  Hungary (โรมันคาทอลิก  ๖๓  เปอร์เซ็นต์   

แคลวินิสต์และลูเธอแรน ๒๕ เปอร์เซ็นต์) ก็มีศาสนาคริสต์ 
นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่  ค.ศ.  ๑๐๐๐  
แตต่อ่มาไดถ้กูตา่งชาตปิกครอง และระหกระเหนิมาจนกลายเปน็ 
ประเทศคอมมูนิสต์บริวารของสหภาพโซเวียต แล้วมาเข้าสู่ 
ระบอบประชาธิปไตยอีกในป ีค.ศ. ๑๙๙๐ / พ.ศ. ๒๕๓๓

ประเทศอิสราเอล  / Israel (ยิว ๗๗ เปอร์เซ็นต์ มุสลิม  
๑๒  เปอร์ เซ็นต์ )  รู้กันว่าเป็นประเทศเดียวที่มีศาสนายิว  
(Judaism) เป็นศาสนาประจำชาติ

ต่อไป ประเทศท่ีมีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ ได้แก่ 
ประเทศเนปาล (ฮินดู ๘๖  เปอร์เซ็นต์ พุทธ  ๘  เปอร์เซ็นต์  
มุสลิม ๔ เปอร์เซ็นต์)

ส่วนประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  
ได้แก่ ๓๓

 ๓๓  ประเทศศรีลังกา มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (ค.ศ.  ๑๙๗๘  /  พ.ศ.  ๒๕๒๑) ว่า พระพุทธศาสนา 

มีอุดมสถานะ (“the foremost place”) ไม่ใช้คำว่าเป็นศาสนาประจำชาติ; ในประเทศเมียนมาร์ ทหารได้ทำ 

รัฐประหารยึดอำนาจและงดใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.  ๑๙๘๘  / พ.ศ.  ๒๕๓๑ ขณะนี้การร่าง 

รัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่เสร็จ
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ภูฏาน  /  ภูฐาน  /  Bhutan (พุทธ  ๗๔  เปอร์เซ็นต์ ฮินดู   
๒๑ เปอร์เซ็นต์)

สิกขิม / Sikkim เคยเป็นประเทศเอกราชและมีพระพุทธ- 
ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ปัจจุบันสิกขิมได้เข้ารวมเป็น 
รัฐที ่ ๒๒ ของอินเดียแล้ว

ที่ว่ามานี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องรู้ ยกมาให้อ่าน 
ให้ดูกันเพียงเป็นตัวอย่าง เรื่องที่ควรรู้ยังมีอีกมาก

ถา้ตอ้งการพดูและปฏบิตัติอ่สถานการณ์ใหถ้กูตอ้ง จะตอ้ง 
หาความรู้กันให้จริงจัง จึงขอให้ท่านผู้หวังดีต่อส่วนรวมค้นหา 
มาบอกกัน ไม่ใช่แค่พูดกันไปเรื่อย  ๆ เปื่อย ๆ ว่า สังคมยุคไอที 
เป็นสังคมแห่งความรู้

ถ้ามีข้อมูลเป็นฐานไว้พรั่งพร้อมดีแล้ว ต่อไปจะคิดเห็น 
จะพูด จะทำการใด ๆ ก็จะศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิผลจริง ปาฏิหาริย์ 
จึงจะเกิดขึ้นได้
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มองแคบ คิดใกล ้ ใฝ่ต่ำ  
เพราะคิดแต่จะตามเขา  

จิตของเราจึงตกต่ำลงไป

ค่านิยมในการตามสังคมตะวันตก หรือตามวัฒนธรรม 
ตะวันตกนี้ ได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนไทย จนกลายเป็น 
สภาพจิตที่ขอเรียกว่าเป็น

สภาพจิตแบบผู้ตามและผู้รับ
เวลานี้คนไทยเราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเรานี้เป็นผู้ตามและ 

เป็นผู้รับตลอดเวลา สภาพจิตนี้มันฝังแน่นจนติดเป็นนิสัย  
เวลาเรานึกถึงความเป็นไปในโลกที่มีความเจริญ เรานึกถึงอะไร 
ที่ไหน เราจะนึกถึงความเจริญของตะวันตกและเราจะมองในแง่ 
ว่าเวลานี้มีอะไรใหม ่ๆ ในตะวันตก

ฝรั่งมีอะไรใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งเสพบริโภค 
หรอืความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรท์ีอ่อกมาทางเทคโนโลย ี
ใหม่ ๆ หรือในทางวิชาการ เราก็จะคอยมองแบบเตรียมตัวรับว่า 
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เขามีอะไรใหม่ เราจะไปรับเอา และใครจะเป็นคนรับก่อน
ภายในหมู่พวกเราถ้าใครรับได้ก่อน คนนั้นก็เรียกว่าเก่ง  

นำหน้า นำสมัย
แทบไม่มีใครที่จะคิดว่าเราก็ต้องนำฝรั่งได้
ทำไมเราจะไมม่ภีมูปิญัญาทีจ่ะคดิจะทำอะไรใหมไ่ดบ้า้งหรอื

เวลานี้สภาพจิตแบบผู้ตามรับนี้ติดฝังแน่นเหลือเกิน  
ความคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความเจริญจึงเป็นไป 
ในแบบที่คอยรอฟังว่ามีอะไรใหม่  ๆ  เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก  
แล้วก็คอยตามรับเอา

แม้แต่เมื่อเราพูดว่าเราอยากเจริญแบบตะวันตกหรืออยาก 
เจริญแบบฝรั่งนั้น ความหมายของความเจริญแบบฝรั่ง เรา 
ก็มองในแง่ของการ “มีกินมีใช้อย่างฝรั่ง”

ฝรั่งมีอะไรกินเราต้องมีกินอย่างนั้น ฝรั่งมีอะไรใช้เราต้อง 
มใีชอ้ยา่งนัน้ แลว้กม็าอวดกนัในหมูพ่วกเราวา่ใครไดม้ไีดใ้ชก้อ่น

อันนี้ก็คือการนำกันในการตามเขา ว่าใครจะตามได้ก่อน 
เท่านั้นเอง เป็นสภาพจิตของผู้คอยรับคอยตาม

ที่จริงนั้นความหมายของความเจริญแบบฝรั่งยังมีอีกอย่าง 
หนึ่ง

เจริญอย่างฝรั่งคือ “ทำได้อย่างฝรั่ง”
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แต่คนไทยไม่ค่อยมีใครคิดอย่างนั้น คิดแต่เพียงว่าเจริญ 
อย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่ง ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอผลิตภัณฑ์ 
ที่เขาทำสำเร็จแล้ว เราก็ไม่เป็นผู้สร้างสรรค์ แต่จะเป็นผู้ตาม 
และเป็นผู้รับอยู่เรื่อยไป สภาพจิตนี้จะต้องแก้ไข

ฉะนั้น เวลานี้จึงต้องขอย้ำจุดเน้นที่สำคัญ
คอืตอ้งปลกุจติสำนกึของคนไทยในความเปน็ผูน้ำและเปน็ 

ผู้ให้

ความเป็นผู้นำเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีอะไรที่จะให้แก่ผู้อื่น
ถา้เราคิดวา่เรามีดีอะไรจะใหแ้กเ่ขาบา้ง พอเรามจีะให ้ เรา 

ก็เป็นผู้นำทันท ี เพราะคนที่จะรับก็ต้องคอยดูเรา แล้วเขาก็ต้อง 
ตามที่จะรับจากเรา แต่เมื่อเราจะรับจากเขา เราต้องเป็นผู้ตาม

เวลานีเ้ราคดิจะรบั เพราะความทีค่ดิจะรบันัน้เลยทำใหเ้รา 
เป็นผู้ตาม เพราะว่าเขามีอะไรที่จะให้ซึ่งเราคอยจะรับ เมื่อเรา 
จะรับเราก็ต้องตามคอยดูเพื่อจะรับจากเขา เมื่อจะรับจากเขา 
ก็ต้องตามเขาอยู่เรื่อยไป

ฉะนั้นเราจะต้องปลุกคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ให้มีจิตสำนึกที่จะเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้

จิตสำนึกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างขึ้นให้ได้
เพื่อแก้ไขสภาพจิตไม่ดีที่สั่งสมมานานแล้ว
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สภาพของคนไทยทั่วไปเวลานี้ อาตมภาพอาจจะมองใน 
แง่ร้ายสักหน่อย แต่ที่จริงคือพูดในแง่ร้าย ถ้าไม่พูดในแง่ร้ายก ็
ไม่รู้จักตื่น แล้วก็จะตกอยู่ในความประมาท เพราะฉะนั้นบางที 
ก็จำเป็นจะต้องว่ากันในแง่ร้าย เป็นการพูดในแง่ร้ายเพื่อปลุก 
พวกเราให้ตื่นขึ้นมา

สภาพของคนไทยเวลานี ้ ขอพดูวา่มลีกัษณะ ๓ อยา่ง คอื
๑. มองแคบ
๒. คิดใกล้ และ
๓. ใฝ่ต่ำ (คำนี้ขอรุนแรงหน่อย)

มองแคบ คือมัวแต่มองกันไปมองกันมาอยู่ข้างใน ในหมู่ 
พวกเราเอง

เหมือนกับไก่ในเข่งที่เขาจะเอาไปทำเครื่องเซ่นไหว้ตอน 
ตรุษจีน ไก่มันมองไปมองมาก็เจอแต่หน้ากัน พอมองกันไป 
มองกันมามันก็กระทบกระแทกกัน แล้วมันก็ตีกันอยู่ในเข่ง 
นั่นแหละ

แต่ถ้าเรามองกว้างออกไปภายนอก
เรากจ็ะเหน็สภาพความเปน็ไปตา่ง ๆ เราจะมองเหน็ปญัหา 

ของมนุษยชาติ มองเห็นปัญหาของโลก ที่เราจะต้องช่วยกันคิด 
แก้ไข แล้วเราก็จะมองเห็นศักยภาพของตนเองในการที่จะร่วม 
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แก้ไขปัญหาของโลก และที่จะช่วยสร้างสรรค์โลกด้วย
ถ้าเรามองกว้างออกไป
เราจะเห็นว่าคนไทยเราก็มีศักยภาพในการที่จะช่วยแก้ไข 

ปัญหาและสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกได้ เด็กและเยาวชน 
ของเราจะต้องถูกสอนให้มองกว้างออกไป ไม่ใช่มองแคบ ๆ อยู่ 
แค่ภายในสังคมของตนเอง แล้วก็คิดวกวนติดตันและกระทบ 
กระแทกกันเอง

เด็กของเรายกพวกตีกันเพราะอะไร
เพราะมันไม่มีอะไรเป็นจุดมองกว้างและไกลที่พ้นเลยตัว 

ออกไป
จุดมองที่กว้างและไกลนั้น นอกจากจะเลยตัวออกไปแล้ว  

ก็เป็นจุดรวมให้แก่ใจของทุกคนที่มองด้วย ให้เหมือนมีคู่ปรับ 
หรือจุดหมายร่วมกันอยู่ข้างนอก ที่จะต้องช่วยกันจัดการ

แต่เมื่อมองอยู่แค่ข้างใน ก็เห็นแต่หน้ากัน พอมองเห็น 
หน้ากัน มองกันไปมองกันมาก็กระทบกระทั่งกัน กลายเป็นคู่ 
ตอ่สูห้รอืเปน็เปา้หมายของกนัและกนั เดีย๋วกต็กีนั เดีย๋วกช็กกนั

เหมือนอย่างเรายืนอยู่ในสนามสักร้อยคน ถ้าไม่มีอะไรจะ 
มองกว้างขวางออกไป เราก็มองหน้ากันเอง เมื่อมองหน้ากัน 
ไปมา เดี๋ยวบางคนก็เขม่นกัน แล้วก็กระทบกระทั่งชกต่อยกัน

แตถ่า้มอีะไรลอยอยูใ่นฟากฟา้ไกล ๆ สกัอนัหนึง่ พอมใีคร 
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สะกิดบอก สิ่งนั้นก็จะเป็นจุดรวมสายตา ทุกคนทั้งร้อยหรือ 
ทั้งห้าร้อยก็จะมองมุ่งไปยังจุดที่อยู่บนท้องฟ้าอันไกลโน้น

เขาจะมองรวมจุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่นึกถึงการ 
ที่จะกระทบกระทั่งกัน

ในสังคมไทยน้ี เราไม่มีเป้าหมายอันสูงส่งเป็นจุดรวมใจท่ีจะ 
ทำใหค้นไทยสามคัค ี มคีวามคดิรวมเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัได้

เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในลักษณะที่ว่ามองแคบและคิดสั้น 
แล้วก็มาตีกัน วุ่นวายกันอยู่ข้างในนี่แหละ ไม่รู้จักจบ

ทำไมจึงว่า คิดใกล้
คือเรารอคอยตามรับจากเขา จึงคิดใกล้ หรือคิดสั้น 

ไปหยุดไปตันแค่ที่เขาทำเท่านั้นเอง เราไม่คิดเลยหน้าไปไกลว่า  
เราจะสร้างสรรค์อะไรให้แก่อารยธรรมของโลกได้บ้าง

เราจะต้องคิดไกลไปข้างหน้า ปัญหาของโลกนี้มีอะไรที่เรา 
จะชว่ยแกไ้ขไดอ้ยา่งไร คนทีจ่ะทำอยา่งนัน้ไดจ้ะตอ้งคดิไปไกล ๆ 
วางแผนไปข้างหน้า

อีกอย่างหนึ่ง คือ ใฝ่ต่ำ
ความใฝ่ต่ำคืออะไร คือมีความทะเยอทะยาน หวังแต่ 

ลาภยศ มุง่จะหาวตัถบุำรงุบำเรอความสขุและลุม่หลงเพลดิเพลนิ 
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อยู่กับการเสพอามิส ติดยศติดอำนาจ
ความใฝอ่ามสินัน้ในทางธรรมถอืเปน็ของตำ่ แตเ่ราเหน็เปน็ 

สูงไป การอยากได้ผลประโยชน ์ อยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนั้น 
อย่างนี้ เราถือว่าใฝ่สูง แต่ใฝ่สูงอะไรได ้ ที่จริงคือใฝ่ต่ำ

สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญที่ไหน

ใฝ่สูง คืออะไร
ใฝ่สูงก็คือใฝ่ธรรม ใฝ่ธรรมเป็นอย่างไร ก็คือความ 

ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ชีวิต ให้แก่สังคม   
อยากจะทำให้สังคมมีความสงบสุข มีสันติภาพ มีความเจริญ 
ก้าวหน้า มีความดีงามทั้งหลาย

เด็กของเรามีไหมความใฝ่สูงอันนี้
ไม่ม ี ถ้ามีก็หายากอย่างยิ่ง
เพราะสังคมของเราสอนเขาให้มีแต่ความใฝ่ประโยชน์ส่วนตัว 

ต้องการให้ตัวยิ่งใหญ่ ให้หาลาภ ให้แย่งชิงผลประโยชน์กัน 
ให้ร่ำรวยที่สุด แล้วเราก็เข้าใจว่าอย่างนี้แหละเป็นความใฝ่สูง

เมื่อเอาความใฝ่ต่ำเป็นใฝ่สูงเสียแล้วมันก็หลงผิด ทิฏฐิ 
ก็ผิด มันจะไปดีได้อย่างไร แล้วความใฝ่สูงที่แท้จริงก็เลยถูก 
มองข้ามไปจนมองกันไม่เห็น
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“มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มีเมื่อไร
คนไทยจะเป็นชาวพุทธได้อย่างดี

ชาวพุทธจะต้อง  มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง นี้เป็นหลัก 
พระพุทธศาสนาใช่หรือเปล่า ขอให้พิจารณาดู

พระพุทธศาสนาสอนให้เรามองกว้าง มองกว้าง อย่างไร
คือไม่มองอยู่แค่ตัวเอง ไม่มองแค่สังคมของเรา แต่ให้ 

มองทั้งโลก
ให้มีปัญญามองเห็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยใน 

สรรพสิ่ง ในธรรมชาติทั้งหมด
เรามองว่าธรรมชาติทั้งหมดนี้เป็นระบบแห่งปัจจัยสัมพันธ์ 

สิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้มีความสัมพันธ์ พึ่งพาอิงอาศัยและ 
ส่งผลกระทบต่อกันทั้งสิ้น และให้มีเมตตากรุณา ดำเนินชีวิต 
และบำเพ็ญกิจต่าง ๆ

พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
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เพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลโลก
มองกว้างนั้น ถ้ายังมองออกไปไม่ถึงทั้งโลกหรือถึงอารย- 

ธรรมของมนุษยชาติ ก็ขอให้มีจิตสำนึกทางสังคมในระดับ 
ประเทศชาติของตัวเองก่อน เป็นการค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ พัฒนา 
กันไป ขยายทัศนะออกไป

ไมใ่ชม่องอยูแ่คต่วัเองและผลประโยชนข์องตวั หรอืเอาแต ่
กลุม่แตพ่วกของตวั แลว้กก็ระทบกนัไปกระแทกกนัมาอยูแ่คน่ัน้

จิตสำนึกทางสังคมน้ัน ตอนแรกเอาแค่ให้มีความรักบ้านเมือง 
มีความซาบซึ้งภูมิใจในความดีงามของชุมชนหรือสังคมของตน  
ซึ่งจะแสดงออกมาในจิตใจ เช่นว่า —

เมือ่เหน็คนตา่งประเทศเขา้มาในบา้นเมอืงของตน กค็ดินกึ 
ว่า ถ้าคนต่างชาติเหล่านั้นเดินทางไปในประเทศของเรา ขอให้ 
เขาได้เห็นได้ชื่นชมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด  
ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามในบ้านเมืองของเรา และประชาชน 
ที่อยู่ดีมีสุขมีน้ำใจ

แม้แต่ไม่เห็นคนต่างชาติเหล่านั้น แต่ตนเองเดินทางไป 
ในบา้นเมอืงของตวั มองเหน็ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ความ 
สะอาด ทัศนียภาพในธรรมชาติแวดล้อมที่ยังคงอยู่ในสภาพ 
อนัดี และประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ี แลว้เกดิความรูส้กึชื่นใจ 
อยากใหค้นตา่งบา้นตา่งเมืองมาเหน็ และนกึวา่ถา้เขามาเหน็แลว้ 
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เขาก็จะชื่นชม
เมื่อนึกไปและทำให้เป็นไปจริงได้อย่างนี้แล้ว ก็เกิดความ 

ปีต ิ เอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ ภูมิใจในประเทศชาติบ้านเมือง
ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ ถ้ามีขึ้นเกิดขึ้นเสมอ ๆ ก็จะชักนำ 

จติใจและความคดิไปในทางทีด่งีามและสรา้งสรรค ์ จะทำใหช้วีติ 
และสังคมเจริญพัฒนาไปในทางที่ดีงามถูกต้อง

สำหรับมนุษย์ปุถุชน ได้แค่นี้ก็นับว่าดีนักหนาแล้ว

พระพุทธศาสนาสอนให้  คิดไกล  ไปข้างหน้าจนกว่าจะถึง 
จุดหมายสูงสุด

นั่นคือ ท่านสอนให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
โดยมีปัญญาสืบค้นหยั่งรู้เหตุปัจจัยยาวไกลในอดีต
และมีความไม่ประมาทที่จะป้องกันความเสื่อม
และสร้างสรรค์เหตุปัจจัยให้พร้อมที่จะนำไปสู่ความเจริญ 

งอกงามในอนาคต
บนฐานแห่งชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน ที่จัดการกับปัจจุบันให้ดี 

ที่สุด
ด้วยการพัฒนาตนก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา
ให้ชีวิตงอกงามสมบูรณ์จนถึงพระนิพพาน
นี่คือคิดไกลอย่างยิ่ง
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ใฝ่สูง ก็คือใฝ่ธรรม มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจให้เข้าถึง 
ความจริงแท้ ปรารถนาจะสร้างสรรค์ความดีงาม บำเพ็ญประโยชน์ 
สุขแก่สังคม ให้ชีวิตและสังคมบรรลุความดีงาม ประเสริฐเลิศ 
ด้วยธรรม ให้โลกก้าวพ้นการเบียดเบียน ขึ้นสู่สันติสุข

เหมือนดังพระโพธิสัตว์ที่ตั้งปณิธานใฝ่ปรารถนาโพธิญาณ 
มีใจเด็ดเดี่ยว มุ่งหวังบรมธรรม

อย่างนี้จึงจะเรียกว่าใฝ่สูง
ความใฝส่งูคอืใฝธ่รรมทีเ่ปน็หลกัการใหญป่ระจำใจของคน 

ทั้งสังคม คือการถือธรรมเป็นใหญ่ เคารพธรรม บูชาธรรม
คนในสังคมนี้จะต้องเชิดชูบูชาความจริง ความถูกต้อง  

ความดีงาม ยึดเอาธรรม คือความจริง ความถูกต้อง ความ 
ดีงามนั้นเป็นบรรทัดฐาน

ถ้าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความใฝ่ธรรมได้อย่างนี้
ก็ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นสังคมที่มีอุดมธรรม
ถา้คนไทยมอีดุมธรรมแลว้ ปญัหาตา่ง  ๆทีเ่ลวรา้ยทัง้หลาย 

จะหมดไป
และความเจริญพัฒนาที่แท้อันพึงปรารถนาจะตามมาอย่าง 

แน่นอน
เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจะต้องสอนกันให้ถูกต้อง แต่จะ 

ตอ้งเข้าใจความหมายใหถ้กูตอ้งเสยีกอ่น ตอ้งมองกวา้ง คดิไกล  
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และใฝ่สูง ในความหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่เรา 
จะต้องนำมาย้ำกัน

นีค่อืปญัหาสงัคมไทยทีจ่ะตอ้งแกไ้ข และคอืเปา้หมายทีจ่ะ 
ตอ้งทำใหไ้ด้ เมือ่รูว้า่สงัคมไทยเปน็อยา่งนี ้ และควรจะทำใหเ้ปน็ 
ไปตามเป้าหมายอย่างนั้นแล้ว เราจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ขอสรุปความที่กล่าวมาเสียก่อนว่า
เวลานีส้งัคมไทยเรามคีวามสบัสนและพรา่มวัมาก ตา่งคน 

ต่างไปคนละทิศละทาง
แม้แต่ที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนา ก็ต้องพูดว่านับถือ 

ไปอยา่งนัน้เอง นบัถอืเพยีงถอ้ยคำทีพ่รำ่แตว่าจา วาจากพ็รำ่ไป 
ว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนา แต่เอาจริงแล้วเป็นการนับถือที่ 
ไม่แท ้ ไม่จริง เอาอะไรก็ไม่รู้มานับถือ

ความพร่า ความมัว ความสับสนน้ี เกิดจากการท่ีไม่มีอะไร 
เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต และไม่มีอะไรเป็นจุดหมายรวม 
ของชาติของสังคมใช่หรือเปล่า

เราขาดอุดมการณ์ที่จะเป็นที่รวมแห่งความคิดจิตใจ เรา 
ขาดอุดมธรรมที่จะนำจิตสำนึกของสังคมและของชาติ
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อุดมธรรมที่จะนำจิตสำนึกของสังคมนี้มีความสำคัญมาก  
เวลานี้เรามีอุดมธรรมนั้นหรือเปล่า เราพูดกันว่า ชาติ ศาสน์  
กษัตริย์ บอกว่านี้เป็นอุดมการณ์ของเรา แต่เรามีความชัดเจน 
ในอุดมการณ์นี้หรือเปล่า

ความจรงิ ชาต ิ ศาสน์ กษัตรยิ ์ ยงัไมใ่ชอ่ดุมการณส์งูสดุ
อดุมการณส์งูสดุจะตอ้งเปน็หนึง่เดยีว หมายความวา่ ชาต ิ 

ศาสน์ กษัตริย์น้ัน จะต้องอิงอยู่บนอุดมการณ์สูงสุดน้ันอีกทีหน่ึง 
และนั่นคืออุดมธรรม

อดุมธรรมนัน้จะเปน็แกนรอ้ยชาต ิ ศาสน ์ กษตัรยิ ์ ทัง้สาม 
ให้เป็นหนึ่งเดียวอีกทีหนึ่ง

จะเป็นสามอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ไม่ชัดเจน มันพร่า
ฉะนั้นต้องถือว่าสิ่งนี้คนไทยขาดมาก คือการขาดอุดม- 

เลิกเสียทีความสับสนพร่ามัว 
และความขลาดกลัวที่เหลวไหล 

แน่วแน ่ ชัดเจน มั่นใจ 
คือทางออกอันเดียวของสังคมไทย
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การณ์สูงสุด ขาดอุดมการณ์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความคิดจิตใจ 
ที่เป็นหนึ่งเดียวและให้เป็นหนึ่งเดียว คือขาดอุดมธรรมที่จะนำ 
จิตสำนึกของสังคมหรือของชาติไทย

เราพดูวา่พทุธศาสนานีค้นไทยสว่นใหญน่บัถอื เปน็ศาสนา 
ของคนไทย หรือเป็นศาสนาประจำชาติ

แตห่ลายคนจะแยง้วา่ คนไทยนบัถอืพทุธศาสนา แตท่ำไม 
ประเทศไทยจึงเป็นอย่างนี้ คือเต็มไปด้วยปัญหาอย่างที่พูดมา 
เมื่อกี้นี้ ที่ว่าสังคมของเราเด่นในการมีปัญหาที่ต่ำทรามของโลก  
คนไทยมีชื่อเป็นอันดับต้น ๆ ในเรื่องที่เป็นความต่ำทรามเหล่านั้น

แล้วประเทศไทยเรานับถือพุทธ ทำไมประเทศไทยจึงเป็น 
อย่างนี้เล่า

หลายคนจะมาตเิตยีนพุทธศาสนา คลา้ย  ๆจะใหพ้ระพทุธ- 
ศาสนารบัผิดชอบ เปน็ทำนองวา่เพราะนบัถอืพทุธศาสนาคนไทย 
จึงแย ่ คนไทยจึงตกต่ำ

ถ้าแค่นับถือกันธรรมดายังแย่อย่างนี้ ยิ่งไปบัญญัติเป็น 
ศาสนาประจำชาติเข้าด้วยจะมิยิ่งแย่ใหญ่หรือ คนไทยนับถือ 
พุทธศาสนาขนาดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญยังต่ำทราม 
ขนาดนี้แล้ว ถ้าบัญญัติจะขนาดไหน
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ถ้าจะมาติเตียนกันอย่างนี้ ก็จะต้องให้ใช้ปัญญาพิจารณา 
กันสักหน่อย ขอถามสัก ๓ อย่างว่า

๑. คนไทยนับถือพุทธศาสนากันจริงหรือเปล่า หรือเป็น 
อย่างที่ว่าเมื่อกี้ คือนับถือเพียงถ้อยคำ พร่ำแต่วาจา ขอให้ 
สำรวจกันให้จริง

๒. คนไทยรู้พุทธศาสนากันจริงหรือเปล่า ขอให้สำรวจ 
ดูซิว่า คนไทยรู้พุทธศาสนาแค่ไหน คนไทยทั่วไปตอบว่าอะไร 
เป็นพุทธศาสนา

๓. คนไทยมีความตั้งใจจริงไหมที่จะเอาพุทธศาสนามาใช้ 
ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สังคม และได้เอามาใช้หรือเปล่า

ถ้าได้ทำตามนี้แล้วสิ เราจึงจะบอกว่าพระพุทธศาสนา 
จะต้องรับผิดชอบ ถ้าคนไทยนับถือพุทธศาสนาจริง รู้พุทธ- 
ศาสนา และได้มีความตั้งใจที่จะนำเอาพระพุทธศาสนามาใช้ใน 
การแก้ปัญหาสังคมและสร้างสรรค์ประเทศชาติ

ถา้ไดป้ฏบิตัอิยา่งนีแ้ลว้คนไทยยงัแย ่ จึงมคีวามชอบธรรม 
ที่จะพูดว่าพุทธศาสนาทำให้ประเทศไทยต่ำทรามอย่างนี้ และ 
เราจะยอมรับ แต่ขอให้ตอบคำถามสามข้อนี้ให้ได้เสียก่อน  
เพราะฉะนั้นจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้

ถ้าจะให้พุทธศาสนารับผิดชอบที่ว่า
ประเทศไทยนี้นับถือพุทธศาสนาแล้วเจริญหรือเสื่อม
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พุทธศาสนาจะต้องเป็นอุดมการณ์ของชาติ
แล้วคนไทยได้ทำอย่างนั้นหรือไม่
ถ้าได้ทำอย่างนั้นแล้วไม่สำเร็จ ค่อยว่ากัน

เพราะฉะนัน้ตอนนีจ้งึมปีญัหาวา่ ในทา่มกลางความพรา่มวั 
ของสังคมไทย ทีค่นไทยกระจดักระจายสบัสน ไมม่อีะไรชดัเจน  
ไม่มีจุดรวมใจ ไม่มีเป้าหมายสูงสุด อย่างที่เป็นอยู่นี้

เราจะเอาอย่างไร
เราจะปล่อยสังคมไทยให้โทรมและทรามอยู่อย่างนี้
เราจะอยู่กันไปวัน  ๆ ต่างคนต่างหาผลประโยชน์ของตัว 

ไปคนละทิศละทาง
ปล่อยให้ปัญหาร้าย  ๆ  ทั้งหลายโหมกระพือรุมล้อมเข้ามา 

อย่างนี้หรือ
หรือจะพยายามแก้ไข อันนี้คือคำถาม

และถ้าจะแก้ไข เห็นด้วยไหมที่จะต้องมีแนวทางในการ 
แกไ้ขอยา่งทีก่ลา่วมานัน้ คอืจะตอ้งมจีดุหมายสงูสดุเปน็ทีร่วมใจ  
หรอืมสีิง่ทีย่ดึเปน็อดุมการณอ์ยา่งทีก่ลา่วมา แลว้เอาสิง่นีม้าเปน็ 
แกนให้แก่อุดมการณ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่เราพูดถึงกันอย่าง 
พร่ามัวนั้นอีกชั้นหนึ่ง
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ถา้ไมม่แีกนอนันี้ แม้แตอุ่ดมการณ์ ชาต ิ ศาสน ์ กษตัริย ์ 
ก็จะตื้อ ไม่แจ่มจ้า

เวลานีใ้ครตอบไดว้า่มคีวามชดัเจนในเรือ่งนี ้ หรอืพดูกนัไป 
อย่างนั้นเอง

อนึง่ สิง่ทีเ่ราจะเอามาเปน็อดุมธรรมนำจติสำนกึของสงัคม 
หรือเป็นอุดมการณ์ของชาตินี้  จะต้องมีลักษณะดีที่จำเป็น 
ประกอบด้วย อย่างน้อยอุดมการณ์น้ันจะต้องมีลักษณะท่ีเอ้ือเฟ้ือ 
ไม่บีบคั้นกลุ่มชนอื่นผู้มีลัทธิศาสนาที่นับถือต่างออกไป

สิ่งสำคัญที่พึงย้ำคือ นอกจากจะไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้น 
แล้ว ยังเกื้อกูลด้วย

ลักษณะที่ไม่บีบคั้น ไม่เบียดเบียนต่อลัทธิความเชื่อถือ 
อย่างอื่นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะถ้าขาดลักษณะนี้เสียแล้ว  
ประโยชน์ที่จะได้ก็จะกลายเป็นเสียไป หรือมิฉะนั้นก็จะไม่คุ้ม

ผลเสยีไมใ่ชแ่คแ่ตกแยก แตจ่ะเปน็การทำรา้ยเบยีดเบยีน 
ข่มเหงกันต่างหาก

ถา้ลทัธศิาสนาทีม่ลีกัษณะแบง่แยก รงัเกยีจเดยีดฉนัทผ์ูอ้ืน่  
และบงัคบัศรทัธา ไดร้บัการยกขึน้เปน็อดุมการณข์องชาต ิ สงัคม 
ก็จะสูญเสียเสรีภาพในการนับถือศาสนา และอาจจะถึงกับเกิด 
การรบราฆ่าฟันกันเพราะลัทธิศาสนาเป็นเหตุ
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พระพุทธศาสนามีลักษณะที่จำเป็นข้อนี้แน่นอน  คือ 
มีความใจกว้าง ไม่แบ่งแยก ไม่จำกัดตัว ไม่บังคับศรัทธา แต่ 
สนับสนุนเสรีภาพทางศาสนา โดยเฉพาะถือหลักเสรีภาพในการ 
ใช้ปัญญา

ถ้าแม้ได้รับการยกขึ้นเป็นอุดมการณ์ของชาติก็ไม่เป็นเหตุ 
ให้กลายเป็นการได้ประโยชน์อย่างหนึ่ง แต่เป็นโทษอีกด้านหนึ่ง 
คือมิใช่ว่ามาช่วยแก้ปัญหาความตกต่ำเสื่อมโทรมของสังคม แต่ 
กลับทำให้กลุ่มคนในสังคมเบียดเบียนข่มเหงทำร้ายกัน

ในทางตรงข้าม
เมื่อพระพุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์ของชาติ
กลับจะทำให้ลัทธิศาสนาต่าง ๆ ดำรงอยู่ได้ด้วยดี
ทั้งในแง่ของบรรยากาศที่มีเสรีภาพในการนับถือและในแง ่

ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
แทนทีจ่ะไดอ้ยา่งหนึง่เสยีอยา่งหนึง่ กก็ลายเปน็ไดส้องชัน้
พทุธศาสนามลีกัษณะทีว่า่นีป้รากฏใหเ้หน็ชดั ไมว่า่จะโดย 

หลกัการหรอืโดยประวัตศิาสตรก็์ตาม ขอใหใ้ช้ปญัญาตรวจสอบ 
และพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมว่าเป็นความจริงตามที่ว่านี้หรือไม่

จำเป็นที่สังคมทั้งหมดจะต้องมีอุดมธรรมหรืออุดมการณ์ 
ร่วมสักอย่างหนึ่ง ถ้าเรามีความคิดชัดและมั่นใจในความจำเป็น 
และประโยชน์แล้ว ก็ไม่ควรจะมัวกลัวอยู่ สิ่งที่ควรกลัวไม่กลัว  
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กลบัไปกลวัสิง่ทีไ่มค่วรกลวั เชน่ กลวัวา่จะมกีารแตกแยก กลวั 
อย่างนั้นอย่างนี้

สิ่งที่ควรกลัวก็คือ
สังคมที่จะเสื่อมโทรม
ที่จะไม่รู้จักพัฒนา
ที่ย่ำแย่มีแต่ปัญหาอย่างที่เป็นอยู่นี้
ที่พ่อแม่ขายลูกไปเป็นโสเภณี
ที่คนติดเอดส์กันมากมาย
ที่สถาบันต่าง ๆ ในสังคมฟอนเฟะ ประชาชนหวังพึ่งไม่ได้
อย่างนี้ไม่กลัวหรือ
สิ่งที่ควรกลัวไม่กลัว กลับไปกลัวต่อสิ่งที่จะเอามาใช้ 

แก้ปัญหา แล้วไม่เอาสิ่งที่จะแก้ปัญหามาใช้ จะว่าสังคมไทยนี้ 
มีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า

เพราะฉะนัน้จะตอ้งคดิกนัอยา่งจรงิจงัในเรือ่งของหลกัหรอื 
ตัวของสิ่งที่จะใช้แก้ปัญหา จริงไหมที่ว่าจะต้องมีอะไรที่เป็น 
อุดมการณ์ของสังคม ที่ว่าจะต้องมีจุดหมายสูงสุดของชีวิตและ 
สังคม

ถ้าจำเป็นแล้วก็ต้องคิดกันให้ชัด
เมื่อคิดได้แล้ว ถ้าจะมีปัญหาที่เป็นห่วงกันอยู่บ้าง เช่น  
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ความแตกแยกแบง่พวก หรอืการบบีคัน้กนั กเ็หน็ชดัอยูแ่ลว้วา่ 
เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาในกรณีของพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้นจึงขอให้คิดกันให้ชัดว่าที่พูดมานี้เป็นจริง 
หรือไม่ ถ้าไม่ยอมแก้ปัญหาเพราะมัวกลัวสิ่งที่จะแก้ปัญหา  
ก็ต้องพูดว่ากลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัว ส่วนสิ่งที่ควรกลัว คือปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของสังคม กลับไม่กลัว

นี่เราเป็นอะไรกัน

ควรพูดย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่า สำหรับพระพุทธศาสนานั้น  
การพิจารณาว่าควรบัญญัติให้เป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่  
ขึ้นอยู่กับเหตุผลอย่างอื่น ไม่ใช่เหตุผลเกี่ยวกับการกลัวความ 
แตกแยก หรือกลัวชาวพุทธจะไปบีบคั้นข่มเหงผู้อื่น เพราะ 
ในแง่นี้ผลจะกลับตรงข้าม

กลายเป็นว่าถ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะ 
กลบัเปน็การชว่ยสรา้งความอยูร่อดปลอดภยัใหแ้กล่ทัธศิาสนาอืน่ 
ด้วยซ้ำ ต้องย้ำว่าความจริงในเรื่องนี ้ ถ้าใครยังไม่ชัด ขอให้ไป 
ศึกษาให้แจ่มแจ้ง ไม่ควรจมอยู่ในความไม่รู้หรือคาดคิดเอาเอง

ถ้ายังจะยกเหตุผลเกี่ยวกับการกลัวความแตกแยกบีบคั้น 
ทางศาสนามาเปน็ขอ้ถกเถยีงในกรณนีี ้ จะกลายเปน็การแสดงถงึ 
การขาดความรู้ในเรื่องศาสนาและความไม่รู้จักพระพุทธศาสนา  
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ทั้งในด้านหลักการและในด้านประวัติศาสตร์
ความกลัวแง่นี้ควรตัดไปได้เลย ควรจะพิจารณาเหตุผล 

อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
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อาตมาได้พูดแล้วว่า
ไมส่นใจทีจ่ะรว่มรณรงคเ์รือ่งนี้ แตเ่ปน็หว่งการรณรงคน์ัน้ 

ว่า ถ้าจะทำ ก็ต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจ และระบุเหตุผล 
ใหช้ดัเจน สว่นจดุสนใจกอ็ยูต่รงทีว่า่ จะนำเอาพทุธศาสนามาใช ้
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมไทยของเราได้อย่างไร

แต่ปัญหามันโยงเข้ามาว่า ในการที่จะแก้ปัญหาของสังคม 
และสร้างสรรค์ประเทศชาตินั้น ถ้าจะทำให้สำเร็จจะต้องมีอะไร 
อยา่งหนึง่ทีจ่ะยดึเปน็อดุมการณส์งูสดุ หรือจะตอ้งเอาหลกัอะไร 
สักอย่างหนึ่งมาสร้างมานำสังคมนี้ให้มีจิตสำนึกต่อจุดหมาย 
ร่วมกัน ซึ่งขอเรียกว่าเป็น “อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคม”

เรื่องก็เลยมาพันกันตรงนี้

สังคมไทย เลื่อนลอยกันต่อไป  
หรือเด็ดเดี่ยวด้วยจิตสำนึกที่จะแก้ไข
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ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า อาตมาไม่สนใจที่การรณรงค์ จุดที่ 
สนใจก็คือว่า จะเอาพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาของสังคมและ 
สร้างสรรค์ประเทศชาตินี้อย่างไร

แต่แล้วปัญหานี้มันโยงไปสู่อีกปัญหาหนึ่งว่า
ในการที่จะแก้ปัญหาสังคมและสร้างสรรค์ประเทศชาติได้ 

อย่างนั้น มันกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ว่าเราจะต้องมีอะไรสักอย่าง 
หนึ่งมาเป็นอุดมการณ์ที่รวมความคิดจิตใจของคนในชาติ และ 
เป็นอุดมธรรมที่จะมานำจิตสำนึกของสังคมนี้

เราจงึจะสามารถแกป้ญัหาของสงัคมและนำชาตใิหก้า้วหนา้ 
งอกงามไปได้สำเร็จ

ถ้าเราจะต้องบัญญัติเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ 
ชาติ ก็น่าจะทำด้วยเหตุผลนี้ เพราะมันเป็นความจำเป็น ไม่มี 
ทางอื่น ถ้าขืนปล่อยอยู่อย่างนี้ สังคมไทยจะเสื่อมโทรมและ 
ต่ำทรามลงไปตามลำดับ แล้วมีทางอื่นไหมที่จะแก้ปัญหา

ฉะนัน้ ในตอนนีจ้ะขอตัง้เปน็คำถามสองขอ้ใหช้ว่ยกนัตอบ 
และขอให้ตอบโดยใช้ปัญญา ด้วยความคิดพิจารณา และด้วย 
ความเป็นกลางที่มีใจไม่เอนเอียง

ข้อที ่ ๑ ถามว่า
จำเป็นไหมและถึงเวลาหรือยังที่ชาติไทยสังคมไทยนี้
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จะต้องมีอุดมการณ์สูงสุดที่รวมความคิดจิตใจของคน 
ในชาติ

และจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอุดมธรรมนำจิตสำนึกของชีวิต 
และสังคม

เราจะต้องมีสิ่งนี้หรือยัง หรือจะอยู่กันไปวัน  ๆ เรื่อย  ๆ  
เปื่อย  ๆ  ไปอย่างนี้ ปล่อยให้ปัญหาความเลวร้ายต่าง ๆ  รุมล้อม 
รกุไลส่งัคมตอ่ไป และปลอ่ยชวีติปลอ่ยสังคมไปตามกระแสเสพ 
กระแสไสย ที่เราตามมาอย่างประมาท อ่อนแอ และอย่าง 
ไม่รู ้ ไม่เข้าถึง ไม่เท่าทันนั้น

ข้อที ่ ๒ ถามว่า
ถ้าจำเป็นและถึงเวลาที่จะต้องมี
อะไรเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นอุดมการณ์สูงสุด
และเป็นอุดมธรรมที่จะนำจิตสำนึกของสังคมนี้
ด้วยเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น
อนันีข้อตัง้เปน็คำถามและขอใหต้อบดว้ยใจบรสิทุธิย์ตุธิรรม  

โดยมีใจเป็นกลางและโดยใช้ปัญญาจริง ๆ

ทีนี้ขอถามคำถามย่อยที่สืบเนื่องจากคำถามใหญ่นั้นต่อไป 
อีกว่า
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๑. อุดมการณ์อะไรที่คนไทยยึดถือแล้วจะช่วยให้ประเทศ 
ไทยนี้มีอะไรที่จะให้แก่ชาวโลก ที่จะช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม 
ของโลก และทำให้คนไทยนี้มีความเป็นผู้นำได้บ้าง คือมีอะไร 
ที่จะให้แก่ผู้อื่น ไม่ใช่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว

๒. อุดมการณ์อะไรที่เรายึดถือแล้วจะได้ผลในทางสร้าง- 
สรรค์ พร้อมท้ังไม่กดข่ีบีบค้ันใครอ่ืนด้วย อุดมการณ์หลายอย่าง 
ถ้ายึดถือขึ้นมาแล้วจะทำให้เกิดการบีบคั้นเบียดเบียนผู้อื่น

แต่ในโลกนี้ ขอให้คิดกัน ถามทั้งโลกเลย ขอให้ตอบ 
ด้วยใจเป็นธรรมและด้วยปัญญาพิจารณาให้ชัดเจนว่า

อดุมการณท์ีย่ดึถอืแลว้จะไมเ่ปน็เหตใุหเ้กดิการเบยีดเบยีน  
บบีคัน้ชนกลุม่อืน่เลย และมทีางทีจ่ะเกือ้กลูดว้ย อยา่งนอ้ยเปน็ 
อุดมการณ์ที่ไม่เปิดช่องให้มีการเบียดเบียน บีบคั้นผู้อื่น หรือ 
ยากเหลือเกินที่จะไปเบียดเบียนใครได้ เพราะไม่มีคำสอนหรือ 
หลักการที่จะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างให้ทำอย่างนั้นได้

อุดมการณ์อะไรที่ยึดถือแล้วจะเกิดผลอย่างนี้
ขอถามไว้เท่านี ้ รวมความว่าเป็นคำถามใหญ ่ ๒ ข้อ และ 

คำถามย่อย ๒ ข้อ

อาตมภาพมาพูดวันนี้ ได้บอกแล้วว่าเป็นกลางและไม่ได้ 
สนใจในการรณรงค ์ แต่สนใจในเรื่องที่ว่า
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๑. ทำอย่างไรเราจึงจะเอาพระพุทธศาสนามาชว่ยแกป้ญัหา 
ของสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนของโลกทั้งหมดให้ได้ผล  
พร้อมกับที่มองว่าสังคมไทยของเรามีปัญหาอะไร และมีความ 
เสื่อมโทรมอย่างไรบ้าง

๒. ได้คิดเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ปัญหากันอย่าง 
จริงจัง และเมื่อถึงเวลาสำคัญอย่างนี้คนไทยเรากลับไม่มีความ 
ชัดเจน มีแต่ความพร่ามัวสับสน แล้วก็พูดอะไรกันไปต่าง  ๆ ที่ 
ไมท่ำใหม้อีะไรชดัเจนขึน้มาสกัอยา่ง มแีตท่ำใหพ้รา่สบัสนยิง่ขึน้  
แล้วก็กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้

อะไรที่เป็นปัญหา อะไรที่ควรเอามาใช้แก้ปัญหา ซึ่ง 
ควรจะพูดกันให้ชัดเจนก็ไม่กล้าพูด กลัวทางโน้นกลัวทางนี้  
กพ็ดูกนัมาใหม้นัชดัเจนส ิ แลว้ถา้มนัเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ มนัดจีรงิ ๆ 
เราก็เอามาใช้มาปฏิบัติกัน มีปัญหาพ่วงมาเล็ก ๆ น้อย ๆ มีทาง 
ออกได้ ไม่ตัน ก็เดินหน้าไป ไม่มัวหวั่นไหว ควรจะมีความ 
ชัดเจนในเรื่องนี้สักที

แม้แต่ที่ว่ารักชาติ ความคิดก็พร่ามัวตื้อตัน รักสำหรับไว้ 
ทะเลาะกัน ไม่มีความหมาย

ในเมื่อชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศชาติ
ถ้าคนส่วนใหญ่พร่ามัวสับสน สังคมจะเดินหน้าไปดีได้ 

อย่างไร
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อย่าปล่อยสังคมไทยให้พร่ามัวอยู่อย่างนี้ จะเอาอย่างไร 
ก็ให้จริงสักอย่าง

อาตมภาพต้องขออภัยด้วยที่ไปอ่านเหตุผลในการที่จะ 
บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ดังที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ถวายไปนั้นแล้ว ก็ไม่ค่อย 
เหน็ดว้ย ตอ้งขออภยัทา่นผูร้า่งดว้ยวา่อยา่ถอืสากนั จะขอนำมา 
อ่านไว้หน่อย มีดังนี้ 

...ยังมีคนไทยอีกหลายคน รวมทั้งคนไทยที่เป็นชาวพุทธ 
ที่มีความรู้และตำแหน่งสูง  ไม่ยอมพูดว่าพุทธศาสนาเป็น 
ศาสนาประจำชาติ...จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญให้แน่ชัดว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

เรามีเหตุผลแค่นี้หรือ ที่จะเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา 
ประจำชาติ

เพื่อจะให้คนทุกคนต้องพูดอย่างนี้
หรือแม้แต่ตอนท้ายก็จะพูดในทำนองเดียวกัน ในตอน 

ว่าด้วยผลที่คาดว่าจะได้รับ ก็บอกว่า
...เป็นการยอมรับทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยว่า พระพุทธ- 

ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย จะได้ไม่เกิดความลังเล  
ความคลางแคลงใจ และการโต้เถียงกันว่า พระพุทธศาสนา 
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เป็นศาสนาประจำชาติไทยจริงหรือไม่...
อาตมภาพวา่แคน่ีม้นัไมน่า่จะเปน็เหตผุลเลย และไมน่า่จะ 

มาหวังผลเพียงแค่นี้เลย

อย่างที่กล่าวแล้วว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีเพื่อตัวเอง ถ้า 
จะทำ เราไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนานะ เราจะต้องมีความคิด 
ว่า

ที่ทำนี้เราทำเพื่อสังคมไทยและเพื่อมนุษยชาติ
เราจะเอาพระพทุธศาสนามาใชเ้พือ่ชว่ยแกป้ญัหาสงัคมทีม่นั 

เสื่อมโทรมอยู่อย่างนี้
และเพือ่สรา้งสรรคส์งัคม ประเทศชาตใิหเ้จรญิงอกงามไป 

ในทางที่ถูกที่ดี
และไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือสังคมไทยเท่านั้น แต่เรา 

ทำเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาของโลก เราจะได้เอาสิ่งที่เรามีอยู่ 
มาช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมของมวลมนุษย์ด้วย อันนี้เป็น 
จุดหมายที่แท้จริง

จุดสำคัญอยู่ที่ว่า ถ้าเราเอาพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็น 
อดุมการณท์ีเ่ปน็จดุรวมใจรวมความคดิของคนในชาต ิ ทีผู่น้บัถอื 
พุทธศาสนาเป็นคนส่วนใหญ่อยู่แล้วนี้ หรือเอาพุทธศาสนามา 
เป็นอุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมนี้ มันจะช่วยให้เราบรรลุ 
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จุดหมายนี้ได้ไหม
กล่าวคือ จุดหมายในการที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยและใน 

การที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมโลก ทำให้ประเทศไทยนี้มีส่วน 
สร้างสรรค์อารยธรรมของโลกได้ด้วย

อาตมาอยากให้เบนความสนใจมาสู่จุดนี้ จึงได้ตั้งคำถาม 
อย่างที่กล่าวมาแล้ว

เพราะฉะนั้นจะขอทวนคำถามอีกครั้งหนึ่ง ขอตั้งคำถาม 
เพียงสองข้อเท่านั้น คือ

ข้อ ๑ ถามว่า
มคีวามจำเปน็ไหม และถงึเวลาหรือยงั ทีช่าตไิทย สงัคม 

ไทย จะต้องมีอุดมการณ์ที่เป็นจุดรวมความคิดจิตใจของคน 
ในชาติ และมีจิตสำนึกของชีวิตและสังคมเสียที จำเป็นไหม 
และถึงเวลาหรือยัง

ข้อ ๒ ถามว่า
ถ้าจำเป็นต้องมี และถึงเวลาที่จะต้องมีแล้ว อะไรเหมาะ 

ที่สุด ที่จะมาเป็นอุดมการณ์และเป็นเครื่องนำจิตสำนึกนั้น
ต่อจากนั้นมีคำถามย่อยอีก ๒ ข้อ คือ
๑.  อุดมการณ์อะไร หรือสิ่งใดที่สังคมไทยยึดถือเป็น 

อุดมการณ์แล้ว จะทำให้ประเทศไทยเรานี้มีอะไรที่จะให้แก่โลก 
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ได้บ้าง และซึ่งจะทำให้สังคมไทยเปลี่ยนภาวะของตนจากความ 
เป็นผู้รับและเป็นผู้ตาม ไปสู่ความเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้

๒. อุดมการณ์อะไรที่ยึดถือแล้วจะได้ผลในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์ โดยที่พร้อมกันนั้นก็ไม่กดขี่บีบคั้นใครอื่น แต่ 
กลบัมผีลในทางชว่ยเหลอืเกือ้กลูดว้ย อยา่งนอ้ยกเ็ปน็อดุมการณ ์
ที่เปิดช่องให้มีการบีบคั้นเบียดเบียนผู้อื่นได้ยากที่สุดหรือน้อย 
ทีส่ดุ ในโลกนีม้อีดุมการณแ์ละอดุมธรรมอะไรทีม่ลีกัษณะอยา่งนี้

ทีว่า่มานีเ้ปน็การพดูกนัในเชงิปญัญา และเปน็การเชญิชวน 
ให้พูดกันด้วยใจเป็นธรรม ไม่ต้องเอนเอียงเข้าข้างไหน แต่ให้ 
ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใจเป็นกลางว่า คำถามที่ยกขึ้นมาตั้งนี้  
เมือ่ตอบดว้ยความรูส้กึทีแ่ทบ้รสิทุธิ ์ และไดใ้ชป้ญัญาอยา่งสงูสดุ 
แล้ว คำตอบจะออกผลมาเป็นอย่างไร ขอให้ทุกท่านไปคิด 
พิจารณา

ถ้าจะบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
ก็น่าจะทำด้วยเหตุผลนี้ มิใช่ด้วยเหตุผลอย่างอื่น

พูดอีกอย่างหนึ่งว่า
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาที่ชัดเจนและด้วยใจเป็นกลางแล้ว  

คำตอบออกมาว่า สิ่งนั้นคือพระพุทธศาสนา การบัญญัติให้ 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ถึงเวลาที่สมควร
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แต่ก็ต้องย้อนกลับมาถามท่านผู้นำชาวพุทธทั้งหลาย คือ 
พวกเรากันเองนี้ว่า ชาวพุทธมีความชัดเจนแน่แล้วหรือในอุดม- 
การณ์ของพระพุทธศาสนา และพร้อมแล้วหรือที่จะนำเสนอ 
อุดมธรรมของพระพุทธศาสนา ที่จะมาเป็นแกนนำในการแก้ 
ปัญหาของสังคมไทย และสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติ

อาตมภาพได้พูดมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขออนุโมทนา 
ทกุทา่น ซึง่ขอถอืวา่เปน็ชาวพทุธทีเ่ปน็ผูน้ำ ซึง่มคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทยส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์ 
สุขของมนุษยชาติทั้งหมด

อาตมภาพเข้าใจว่าทุกท่านมีเจตนาดี  เป็นกุศลเจตนา  
เพราะฉะนัน้เราคงจะไดม้าชว่ยกนัในการทีจ่ะแกป้ญัหาของสงัคม 
ไทย และสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่สันติสุข

และช่วยกันทำให้โลกนี้เป็นโลกแห่งความร่มเย็นเป็นสุข 
ด้วย

ขอให้ทุกท่านที่มีกุศลเจตนานี้ จงประสบแต่จตุรพิธพรชัย  
ด้วยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย จงมีความร่มเย็นเป็นสุข เจริญ 
งอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วกันทุกท่าน  
ตลอดกาลนาน
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เมื่อสามร้อยกว่าปีก่อนโน้น บาทหลวงฝรั่งเศสชื่อว่าฌอง  
เดอบูร์ เข้ามาเมืองไทยสมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระ- 
นารายณม์หาราช เหน็อธัยาศยัไมตรขีองพทุธศาสนกิชนคนไทย 
ที่แสดงออกต่อคนต่างชาติต่างศาสนาแล้วเกิดความประทับใจ 
บาทหลวงผู้นั้นได้เขียนจดหมายเหตุยืนยันไว้หนักแน่น  ซึ่ง 
กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า ไม่มีประเทศไหน 
อีกแล้วในโลกที่คนมีเสรีภาพทางศาสนาเท่ากับในประเทศสยาม

(ในเมืองฝรั่งเศสของเขาเอง ตลอดแผ่นดินยุโรปจนแทบ 
ทั่วเอเชียเวลานั้น มีแต่การรบราฆ่าฟันห้ำหั่นบีฑาบีบคั้นกันด้วย 
เรื่องศาสนา)

แม้ถึงบัดน้ี ในยุครัตนโกสินทร์ แผ่นดินรัชกาลท่ี ๙ คำพูด 
ของบาทหลวงฌอง เดอบูร์ ก็ยังเป็นความจริงอยู่เหมือนเดิม

บทแถมท้ายไว้ทบทวน
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คำพูดของบาทหลวงฌอง เดอบูร์ ท่ีบันทึกไว้ใน จดหมายเหตุ 
การเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริต ว่าดังนี้

“ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใดในโลก ที่มีศาสนาอยู่ 
มากมาย และแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนได้ 
อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม”

ความจริงที่ว่านี้ คนไทยในปัจจุบันมองเห็นหรือไม่ และ 
จะรูเ้ขา้ใจวา่เปน็จรงิอยา่งไร กอ็ยูท่ีว่า่คนไทยเหลา่นัน้รูจ้กัสงัคม 
ของตนเอง และรู้จักสังคมอื่นในโลกหรือไม่

สภาพที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ควรจำกัดอยู่แค่ประเทศสยาม 
เท่านั้น แต่ควรแผ่ขยายไปให้มีเป็นสากลทั่วทั้งโลก

อย่างไรก็ตาม ตามสภาพที่ปรากฏในปัจจุบัน ภาวะแห่ง 
สันติภาพอย่างนั้นมิได้ขยายออกไป มีแต่ทำท่าว่าจะหดตัวแคบ 
เข้าทุกที แม้แต่ในประเทศสยามนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาความดีงาม 
ที่เป็นจุดเด่นนี้ไว้ให้ยืนยาวต่อไปในอนาคตได้นานเท่าใด

ถ้าต้องการให้ดินแดนสยามยังมีความดีงามอย่างท่ีบาทหลวง 
ฝรั่งเศสชื่นชมด้วยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจตั้งแต่  
ครั้งก่อนโน้นสืบต่อไป และถ้าปรารถนาจะให้โลกนี้มีสันติสุข  
โดยการที่มนุษย์ทุกชาติศาสนามีไมตรีเป็นมิตรต่อกัน...

คนไทยแห่งแดนสยามที่เคยได้รับความชื่นชมว่าดีเด่นใน 
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ทางมีเสรีภาพที่เกื้อกูลแก่กันนี้ นอกจากมีเมตตาแล้ว จะต้อง 
มีปัญญารู้เข้าใจ ทั้งรู้จักตัวเองและรู้จักคนชาติศาสนาอื่น  ๆ  ให้ 
ตรงตามความเปน็จรงิดว้ย จงึจะสามารถใชเ้มตตานัน้สรา้งสรรค ์
โลกแห่งความร่มเย็น ที่คนอยู่ร่วมกันเป็นสุขสันต์ขึ้นมาได้

เฉพาะอยา่งยิง่ในโลกบดันี้ ทีเ่ตม็ไปดว้ยการแบง่แยกและ 
ความรุนแรง เหมือนรอการแก้ไข คนไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะ 
คิดกันให้จริงจัง ในการสืบค้นคุณสมบัติพิเศษแห่งชาติวัฒนธรรม 
ของตนขึ้นมาอนุวัตรพัฒนา ทำเมืองไทยสยามนี้ให้เป็นแผ่นดิน 
แบบอยา่งทีม่นษุยท์กุชาตเิชือ้หมูเ่หลา่ อยูร่ว่มกนัดว้ยนำ้ใจไมตร ี
มีสันติสุข
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ที่มีศาสนาอยู่มากมาย 

และแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตน

ได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม” 
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พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.  อ.  ปยุตฺโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล  

อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๖ ของนายสำราญและนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อ 

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.  ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒  

ปีขาล ที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เริ่มการศึกษาเบื้องต้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๗ ที่โรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว  

ตลาดศรีประจันต ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.  ๒๔๘๘  -  ๒๔๙๐ ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประชาบาลชัยศรี- 

ประชาราษฎร ์ (วัดยาง) จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.  ๒๔๙๐  -  ๒๔๙๓ ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  -  ๓ ที่โรงเรียนมัธยม 

วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ได้รับทุนเรียนดีของกระทรวงศึกษาธิการ

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ที่วัด 

บ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่ออายุย่าง ๑๓ ปี เริ่มเรียน 

พระปริยัติธรรม ณ วัดนั้น

พ.ศ. ๒๔๙๕ ยา้ยไปอยูท่ีว่ดัปราสาททอง อำเภอเมอืงฯ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี 

พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ปราชญ์สยามผู้เรียกร้องการศึกษาเพื่อสันติภาพ

เกี่ยวกับผู้เขียน
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เพือ่ศกึษาพระปรยิตัธิรรม และไดเ้ขา้ฝกึวปิสัสนา เมือ่จบการฝกึแลว้ พระอาจารย ์

ผูน้ำการปฏบิตัไิดช้วนไปอยูป่ระจำในสำนกัวปิสัสนา แตโ่ยมบดิาไมย่นิยอม เพราะ 

เห็นว่าสามเณรบุตรชายควรได้ศึกษาปริยัติธรรมขั้นสูงต่อไป

พ.ศ. ๒๔๙๖ ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เรียน 

พระปรยิตัธิรรมจนสอบไดเ้ปรยีญธรรม ๙ ประโยค ขณะยงัเปน็สามเณร นบัเปน็ 

สามเณรรปูที ่ ๔ ในสมยัรตันโกสนิทร ์ จงึไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห ์

ให้อุปสมบทในฐานะนาคหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๐๕  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้นามฉายาว่า  “ปยุตฺโต” แปลว่า  

“ผู้เพียรประกอบแล้ว”

พ.ศ.  ๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม 

อันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได้วิชาชุดครู  พ.ม.  ในปี   

พ.ศ. ๒๕๐๖

หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น 

ผู้ช่วยเลขาธิการ  และต่อมาเป็นรองเลขาธิการ  จนถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๗  และ 

ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ถึง  

พ.ศ. ๒๕๑๙

ทา่นมธีรรมกถาทีเ่ผยแพรน่บัพนัรายการ และมผีลงานหนงัสอืทีใ่ชเ้ปน็หลกั 

อ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ 

ประมวลธรรม และ พจนานกุรมพทุธศาสน ์ ฉบบัประมวลศพัท ์ สถาบนัการศกึษา 

ชั้นสูงเกือบ  ๒๐ แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์และตำแหน่งเชิดชูเกียรติต่าง  ๆ มี ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์ จาก  

นวนาลนัทามหาวหิาร ประเทศอนิเดยี และเมธาจารย ์ (Most Eminent Scholar)  

จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นอาทิ
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สำนักของท่านในปัจจุบัน คือวัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่ในอำเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์

•	 พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ 

ที่พระศรีวิสุทธิโมลี

•	 พ.ศ.  ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช 

ที่พระราชวรมุนี

•	 พ.ศ.  ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ 

ที่พระเทพเวที

•	 พ.ศ.  ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม  

ที่พระธรรมปิฎก

•	 พ.ศ.  ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ 

เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎก- 

ปรยิตัโิกศล วมิลศลีาจาร ศาสนภารธรุาทร มหาคณสิสร บวรสงัฆาราม คามวาสี

ศาสนกิจ

•	 พ.ศ.  ๒๕๐๕  -  ๒๕๐๗ สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย

•	 พ.ศ.  ๒๕๐๗  -  ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ และต่อมา 

เป็นรองเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็เป็นอาจารย์สอน 

ในชัน้ปรญิญาตร ี พุทธศาสตรบณัฑติ ของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ระหวา่ง 

นัน้ บางปบีรรยายทีค่ณะโบราณคด ี มหาวิทยาลยัศลิปากร และในโครงการศาสนา 

เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
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•	 พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙ เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

•	 พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดร้บัอาราธนาไปบรรยายวชิาพุทธศาสนากบัวฒันธรรมไทย 

ที ่ University Museum แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

•	 พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๑ ได้รับอาราธนาไปบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

ที่ Swarthmore College, Pennsylvania

•	 พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดร้บัอาราธนาเปน็ Visiting Scholar ที ่ Center for the  

Study of World Religions และบรรยายวิชาการทางพุทธศาสนา สำหรับ  

Divinity Faculty และ Arts Faculty ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

•	 พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตำบล 

บางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

•	 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๒๕

•	 ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ (สาขาปรชัญา) มหาวทิยาลยัธรรม- 

ศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๒๙

•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๙

•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์  -  การสอน) มหา- 

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐

•	 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๓๑

•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
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มหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑

•	 การศกึษาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ (สาขาปรชัญาการศกึษา) มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๓

•	 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาปรชัญาศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

รามคำแหง พ.ศ. ๒๕๓๖

•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

พ.ศ. ๒๕๓๗

•	 ตรปีฏิกาจารยก์ติตมิศกัดิ ์ (สาขาปรชัญา) นวนาลนัทามหาวหิาร รฐัพหิาร 

ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๓๘

•	 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘

•	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑

•	 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔

•	 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาพระพุทธศาสนา สถาบันราชภัฏ- 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๔

•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาปรัชญาวิชาการบริหารองค์กร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๕

•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย 

บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒

•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. ๒๕๕๒

•	 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๕๒
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•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิต- 

พัฒนบริหารศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

•	 พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ 

แก่พระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ป ี กรุงรัตนโกสินทร์

•	 พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมชัน้ที่ ๑ ประเภทรอ้ยแกว้ สำหรบั 

งานนิพนธ์พุทธธรรม จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

•	 พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”

•	 พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 

๒๐ ป ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 พ.ศ.  ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์  “สังข์เงิน” สาขาเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนา

•	 พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก  

(UNESCO Prize for Peace Education)

•	 พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติ 

เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม”

•	 พ.ศ.  ๒๕๓๘ สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายตำแหน่ง  

“ตรีปิฏกาจารย์์” หมายถึงอาจารย์ผู้รู้แตกฉานในพระไตรปิฎก

•	 พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมลูนธิโิตโยตา้ ประเทศไทย 

ถวายรางวัล TFF Award สาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา สำหรับผลงาน 

ทางวิชาการดีเด่น หนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน

•	 พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัล “สาโรช บวัศร ี ปราชญผ์ูท้รงศลี” จากมหาวทิยาลยั 
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ศรีนครินทรวิโรฒ

•	 พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น “ศาสตราจารย์ 

พิเศษ” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

•	 พ.ศ.  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ถวายตำแหน่ง  

“เมธาจารย์” (Most Eminent Scholar) ในฐานะนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

สายเถรวาท

•	 พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น “ราชบัณฑิต 

(พิเศษ)”

•	 พ.ศ.  ๒๕๕๒ โล่วัชรเกียรติคุณ จากคณะกรรมการศาสนาศิลปะและ 

วัฒนธรรม

•	 พ.ศ. ๒๕๕๒ ปชูนยีบคุคลดา้นภาษาไทย จากคณะกรรมการวฒันธรรม 

แห่งชาติ
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