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สลายความขัดแยง∗ 

เข้มแข็งด้วยปัญญา 
-  - 

- ๑ - 
ขัดแยงเปน ใหไดเห็นประโยชน

ปุจฉา:  พระคุณเจาเจาคะ ในปจจุบันน้ี ยังคงมีเร่ืองราวที่เปน
ปญหาใหญของสังคม คือ มักจะพูดกันเรื่อง ความขัดแยง อัน
เน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน หรือความตองการไมตรงกัน  

วิธีการท่ีจะทําใหความขัดแยงลดลง  คิดดีตอกัน  และ
กลายเปนความรวมมือตอกัน ควรจะเร่ิมตนจากจุดคิดหรือหลักคิด
อยางไร เจาคะ 
                                                                                          
∗ คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แกคุณจุฬารัตน นิรัติศยกุล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ส่ือเกษตร จํากัด ท่ีวัดญาณเวศกวัน, วันอาทิตยที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ 
(บันทึกเทป ธรรมบรรยายอวยพรปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 [พิมพคร้ังแรก มี.ค. ๒๕๔๖ รวมเลมกับ นติิศาสตรแนวพุทธ รัฐศาสตรแนวพุทธ และ
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, ในการพิมพคร้ังที่ ๒ ณ มิ.ย. ๒๕๕๘ ไดแยกพิมพเฉพาะเร่ือง โดย
ขยายเติมช่ือวรรคหลัง เปน สลายความขัดแยง เขมแข็งดวยปญญา และจัดปรับเพิ่มเติม
เล็กนอย กับทั้งซอยยอหนามากมาย เพื่อใหอานสะดวก เขาใจงาย]
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๒

 

ความวิเศษของมนษุย อยูท่ีไมตองเปนทาสของความขัดแยง 
วิสัชนา: ความขัดแยงน้ัน ในแงหน่ึงก็เปนเร่ืองธรรมดา คือ มันเปน
ธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย ท่ีแตละอยางมีความเปนไปของมัน เมื่อ
ตางอยางตางสวนเปนไปคนละทาง ก็ยอมขัดแยงกัน 

แมแตเมื่อดํารงอยูตามปกติ สิ่งท้ังหลายก็ยอมแตกตางกัน
เปนธรรมดาอยูแลว ความแตกตางน้ันขัดกันบาง เขากันบาง แลว
ทําใหเกิดความหลากหลาย และความสมบูรณ 

แตมนุษยเปนธรรมชาติสวนพิเศษท่ีสามารถจัดสรรความ
เปนไปตางๆ ใหเปนไปตามเจตนาของตนได มนุษยจึงเอาประโยชน
จากความขัดแยงก็ได ปรับเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความประสาน
เสริมกันก็ได แมแตความแตกตาง แทนท่ีจะใหเปนความขัดแยง 
มนุษยท่ีฉลาด ก็อาจทําใหกลายเปนสวนเติมเต็มของกันและกัน 

จากท่ีพูดมาน้ีก็หมายความวา ข้ันแรก ตองขัดแยงเปน ถา
ขัดแยงเปน ก็เกิดประโยชนได เชน แทนท่ีจะใหเปนการกระทบ 
กระท่ังระหวางกัน คือการกระทบทางสังคม หรือแมแตการกระทบ
ทางจิตใจ ก็ใหเปนการมาชวยกระทบทางปญญา แลวทําใหเกิดแง
คิด มุมมอง และเกิดสติปญญาอะไรใหม ก็กลายเปนดีไปได  

ขอสําคัญก็คือ ความขัดแยงน้ันตองมาจากเจตนาท่ีดี อันน้ี
แหละสําคัญ ถาความขัดแยงน้ันเกิดจากเจตนาที่เปนกุศล โดย
ปรารถนาดีตอกัน มุงหมายเพื่อความดีงามความเจริญ  เพื่อ
ความกาวหนาของประเทศชาติ เพื่อใหสังคมสวนรวมมีความ
รมเย็นเปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร ถาต้ังใจดีแนนอน เจตนาน้ีจะ
เปนตัวกํากับทําใหความขัดแยงไมเสียหาย เพราะมีจุดรวมหรือจุด
ประสาน คือเจตนาท่ีมุงสูจุดหมายเดียวกัน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓

 

แตท่ีเปนปญหาก็คือ ความขัดแยงน้ัน ถาเกิดจากเจตนาไมดี
แลวก็ยุง เพราะฉะน้ันตัวสําคัญก็คือ เจตนา

เจตนา ก็คือตัวความตั้งใจ ซึ่งเล็งไปที่จุดหมาย คนมีเจตนา 
ท่ีวามีความตั้งใจ ก็คือมีจุดหมายน่ันเอง คือคนน้ันมีเปาหมาย
อะไรแลว เขาก็ตั้งเจตนาทําไปเพื่อจุดหมายอันน้ัน  

ทีน้ี ถาเปนเจตนาเพ่ือจุดหมายท่ีไมดี ก็เรียกวาเปนเจตนาที่
เปนอกุศล เมื่อเจตนาเปนอกุศลแลว อะไรตออะไรก็พลอยไมดีไป
หมดท้ังกระบวน ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนก็เลยกลายเปนปญหา ไม
เปนการขัดแยงท่ีสรางสรรค  

แตถาเปนการขัดแยงท่ีเกิดจากเจตนาท่ีดี ก็นําไปสูการ
พูดจากันดวยสติปญญาเพ่ือใหเกิดผลสมตามเจตนาท่ีดี ถึงตอนน้ี
ก็เปนข้ันวิธีการ รวมแลวในตอนน้ีจึงมี  

ข้ันท่ี ๑ ความขัดแยงตองเกิดจากเจตนาท่ีเปนกุศล จากน้ัน 
เมื่อเกิดจากเจตนาท่ีเปนกุศลดีแลว   

ขั้นที่ ๒ ในทางปฏิบัติ คือ วิธีท่ีจะจัดการกับความขัดแยง 
เชนพูดจา ตองพูดจาอยางรับผิดชอบ คือไมใชพูดตามอารมณ
เร่ือยเปอย ไมใชนึกอะไรข้ึนมาก็พูด แตพูดโดยความคิด พูดโดยใช
วาจาดีงาม สุภาพ มีเหตุผล ใหเห็นวาพูดดวยเจตนาดี และพูดให
ตรงกับเจตนาที่ดีน้ัน  
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๔

 

ทําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน 
ทางพระทานกําหนดไว ๓ ข้ัน คือ มีเมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม เมตตามโนกรรม  
หมายความวา ดานท่ีเปนการแสดงออกทางกาย ก็ทําดวย

เมตตา คือมีกิริยาอาการเอื้อเฟอ ท้ังตอคนน้ันและตอสังคม
ท้ังหมด ดานวาจา ก็พูดดวยเจตนาท่ีดี มีถอยคําสุภาพ แลวก็ดาน
ในใจ ในท่ีสุดก็เร่ิมมาจากใจท่ีมีเมตตานั้นแหละ โดยมีความ
ปรารถนาดี และพยายามมองกันในแงดี มีความจริงใจวา เขา
อาจจะไมไดเจตนารายอะไร เราคอยพูดจากันกอน  

ถามาตามกระบวนการอยางน้ี  ก็มี ทิศทางท่ีจะไปดีได 
เปนอันวาได ๒ ข้ันแลว คือ เจตนาดี โดยมีเปาหมายท่ีดี แลวก็ใช
วิธีการในเชิงปฏิบัติที่ดี เชนสุภาพ เปนตน และใหเปนวิธีการท่ีจะใช
ความขัดแยงใหเกิดผลในทางสรางสรรค  

ดังท่ีในสมัยใหมน้ีก็คิดกันมาก วาจะวางวิธีปฏิบัติ หรือทํา
อยางไรใหการขัดแยง แมแตในทางความคิด ใหกลายเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมเติมความรู และทําใหเกิดการ
สรางสรรค เพราะวา เปนไปไมไดท่ีใครคนเดียวจะคิดโดยมองเห็น
ขอมูลหมดทุกอยาง อยางพวกเราอยูในสังคมไทย เราก็รูจักประเทศ
ไทยไดคนละนิดละหนอย ไมตองไปถึงโลกหรอก อยางวัดญาณ-  
เวศกวันน่ี อาตมาไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาส ยังรูไมท่ัวเลย  

ในเมื่อเรารูไมท่ัว เราก็ตองยอมรับความจริง วาอาจจะมีแง
อะไรบางอยางท่ีคนอื่นเขารู แตเราไมไดเห็น ซึ่งถาเราเปนคนฉลาด 
เราอยากหาความรูอยูแลว  เราก็อยากจะรับฟงหรือหามาฟง อันน้ี
ก็คือใจที่อยากจะรับฟงอยูแลว  
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๕

 

การเปนนักหาความรูน้ันมีแงดีอยางย่ิง คือทําใหเราพรอมท่ี
จะรับความรู ทําใหเราอยากฟงเขา แทนท่ีเราจะเท่ียวแสดงวาเรารู
อยางน้ันอยางน้ี บางทีเราไปขอใหเขาพูดใหความรูหรือแมแต
แสดงความเห็น  ในแงมุมตางๆ  เ พ่ือมาเติมความรูหรือเปน
ตัวกระตุนแงมุมความคิดของเรา แลวประโยชนก็ไดแกเราน่ันเอง  

ท่ีวามาน้ีก็คือ เร่ิมตน เรายอมรับความจริง วาเราจะไปรูได
อยางไรหมดทุกอยาง เปนไปไมได ดังน้ันเพ่ือจะใหความรูของเรา
เต็มบริบูรณข้ึน เราก็หาทางหาความรู โดยเอาคนอื่นเปนชองทาง 
หรือเอาคนอื่นเปนเคร่ืองมือหาความรูและกระตุนความคิดของเรา  

ถามองอยางน้ี ก็กลายเปนวาคนอื่นกลายเปนเคร่ืองมือของ
เรา ในการหาความรู แตอันน้ีเปนการพูดคลายหยอกๆ ความจริงก็
คือเราใหเกียรติคนอื่น ใหโอกาสแกเขาท่ีจะแสดงออกเปนตน แต
พรอมกันน้ันผลก็คือ ไดแกเรา เราก็ไดความรูมากย่ิงข้ึน และเมื่อ
เรามีเจตนาท่ีดี ผลท่ีเราไดน้ันก็จะไปสําเร็จแกสวนรวมหรือแก
สังคมน่ันเอง 

จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง   
ถาเรามีจุดหมายในการหาความรู ใหเต็มใหสมบูรณ เราจะ

ไมรังเกียจ เราก็จะคอยรับฟงหาความรูของเราเรื่อยไป ซึ่งก็
กลายเปนดี เพราะฉะน้ันทางพระจึงสอนใหเปน ธัมมกาโม แปลวา
เปนผูใครธรรม  

ท่ีวา “ใครธรรม” ก็คืออยากไดความจริง ท่ีวาอยากไดความ
จริงก็คืออยากรู เมื่ออยากรู ก็หาความรู จึงตองเปนนักศึกษา เปน
นักไถถาม และรูจักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะฉะน้ัน หลักขอ
น้ีทานจึงยํ้าไวมาก  
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๖ 

 

ธัมมกาโมน้ี เมื่อเปนคํานาม ก็เปน ธรรมกามตา แปลวา 
ความเปนผูใครธรรม รักความจริง อยากไดความจริง ทานใหไวคูกับ
อีกหลักหน่ึงท่ีเรียกวา โสวจัสสตา แปลวา ความเปนคนท่ีพูดกันงาย  

หลักพูดกันงายน้ี โบราณใชกันไปใชกันมา คนไทยพูดกันไป
พูดกันมา กลายเปน “วานอนสอนงาย”  

ทีน้ี วานอนสอนงาย ไปๆ มาๆ ก็เลยเช่ือแตคําสั่งโดยไมคิด
เลย เรียกวาเอียงไปขางเดียวสุดโตง  

ความจริงน้ัน “โสวจัสสตา” ถาแปลตามศัพทแทๆ ก็คือ 
“พูดกันงาย” โสวจัสสตา เป็นหลักสําคัญในสังคมประชาธิปไตย คน
ในสังคมประชาธิปไตย ตองเปนคนพูดกันงาย โดยชอบรับฟง  

เมื่อมี โสวจัสสตา เปนคนที่พูดกันงาย และมี ธรรมกามตา ความ
เปนผูใครธรรม รักความจรงิความถูกตองดีงาม อยากรู อยากเขาถึง
ความจริง มาเขาชุดกัน ตอนนี้ก็มีแตเดินหนาอยางเดียว เพราะวา
ชอบฟงอยูแลว เมื่ออยากหาความรู ก็เลยชอบซักถาม ชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

เมื่อเรามองคนอื่นท่ีมาขัดแยงในแง ท่ี เราจะหาความรู
เพิ่มเติม ก็จะแกไขความขัดแยงไดดวย  

หลักการน้ีเปนขอสําคัญท่ีตองใชในสังคมประชาธิปไตย การ
ท่ีเราแสดงความคิดเห็น จะตองมาดวยกันกับความพรอมท่ีจะรับ
ฟงคนอื่น และในการรับฟงคนอื่นน้ัน เราก็จะไดเดินหนาในการหา
ความรูเพิ่มข้ึนดวย  

บางคนชอบฟงอยางเดียว แตคนท่ีชอบฟงน้ันมีหลายแบบ 
คือบางคนฟงไปอยางน้ันเอง ฟงแลวไมรูจักคิด ก็ไมไดเร่ืองอะไร  
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๗

 

สวนบางคนไมคอยพูดอะไร แตเขาฟงแลวคิดตลอดเวลา 
เขาไดประโยชนจากสิ่งท่ีคนอื่นพูด ขณะท่ีคนอื่นพูดน้ัน เขาฉลาด
ฟง และไดแงมุมความคิดใหมๆ คือ ในขณะท่ีเขาฟง เขาคิดอะไร
ไปอีกเยอะ เขาไดจุดกระทบ หรือแงมุมใหมๆ แลวก็คิดไปถึงสิ่งท่ี
คนท่ีพูดไมไดคิดดวยซ้ํา เพราะวา เขาเปนคนท่ีคิดเปน เขาจึงตอง
หาแงหามุมหาขอมูลความรูมาใชในการเดินความคิด  

ทีน้ี พอไดขอมูลใหม ไดแงมุมเพิ่มข้ึน เขาก็ใชมันใหเปน
ประโยชนในการคิดแตกลูกแตกแงแตกมุมออกไปอีก ก็เลยดีใหญ 
และการที่ เขาได เ พ่ิม  ก็ไมใช เขาไดคนเดียว  แตได ท้ังสังคม 
เพราะวาเขากําลังทํางานเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติอยู เมื่อเขาได 
สังคมก็จึงไดดวย  

การปฏิบัติอยางน้ี ก็เหมือนกับวาเราไมมีตัวตน แตเราทําไป
ตามกระบวนการของธรรมชาติ เมื่อเรารูอยูวาเราน้ันไมสามารถจะ
รูทุกสิ่งทุกอยาง เราก็อยากจะมีความรูท่ีเต็ม สมบูรณ เราก็คอยรับ
และหาความรู เพ่ือเอาความรูมาเติม แลวเราก็เอาความรูน้ันมา
เปนขอมูลของความคิด เมื่อคิดไปไดอยางไร ก็แสดงความเห็น  

บางทีการแสดงความเห็นของเราก็อาจจะออกมาในรูปของ
คําถาม เพราะวาในการแสดงความเห็นน้ัน เราไมจําเปนจะตองไป
พูดวาอยางน้ันอยางน้ี บางทีคนฉลาดในการแสดงความเห็นโดย
แสดงออกมาเปนคําถามก็ได แลวการแสดงออกเปนคําถามน้ัน
บางทีไดผลดีมากกวา  

เราจึงตองหัดพลิกความเห็นเปนคําถาม เมื่อถามแลว ก็ได
ประโยชนมากข้ึน  
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๘

 

ไทยดีดานวัฒนธรรมเมตตา แตดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา 
อเมริกนัดอยดานวัฒนธรรมเมตตา แตดีดานวัฒนธรรมแสวงปญญา 

อันน้ีก็เปนเร่ืองของเทคนิควิธีตางๆ แตรวมแลวก็คือจิตใจ
ตองดีกอน คือ มีความใฝรู อยากรู และเปนคนท่ีแสวงปญญา  

ก็เลยอยากจะยํ้าวา เวลาน้ี สังคมไทยเราขาดวัฒนธรรมทาง
ปญญา หรือจะเรียกเต็มวา ขาดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา  

ถาจะพูดในเชิงเปรียบเทียบก็ไดวา มีวัฒนธรรมอยู ๒ อยาง 
คือ วัฒนธรรมแห่งเมตตา ไดแกความมีนํ้าใจ ความรัก ความ
ปรารถนาดี การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนนับถือ
กันเปนพ่ีเปนนอง เปนตน และอีกดานหน่ึงคือ วัฒนธรรมแห่ง
ปัญญา หรือวัฒนธรรมในการแสวงปญญา  

สังคมไทยของเราน้ี มีพื้นเพภูมิหลังดีในด้านวัฒนธรรมแห่งเมตตา 
แต่เราค่อนข้างขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญา  

จะเห็นไดวา คนไทยเราไมชอบคนหาความรู อยางท่ีวา
นักเรียนนักศึกษาไปหองสมุด แทนท่ีจะอานคนควาตํารับตํารา 
กลับไปอานแตหนังสือบันเทิง ไมสนใจหนังสือคนควา อยางน้ีเปนตน  

ในสังคมไทย  หนังสือประเภทที่ เปนหลักวิชา  ตองใช
ความคิด ตองอานเพ่ือหาความรูจริงๆ น้ัน คนไมคอยซ้ือ คนชอบ
หนังสืออานเลนสนุกสนานบันเทิง จนเอียงสุดไปขางเดียว 

อันน้ีเปนสภาพท่ีฟองวา สังคมไทยของเราน้ีขาดวัฒนธรรม
ในการแสวงปญญา  
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๙

 

ทีน้ีหันไปดูสังคมฝร่ัง เมื่ออยูในโลก เราก็ลองเทียบกันดู 
สังคมฝรั่งอยางอเมริกัน ก็เห็นกันวาดอยวัฒนธรรมแหงเมตตา 
เพราะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เปนสังคมแหงการแกงแยง
แขงขัน คนท่ีแยงชิงกัน ก็ตองแขงขัน จึงจะเกง และคนตองแยงชิง
กัน การแขงขันจึงจะดําเนินไปได  

อเมริกันด้อยทางวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่เขาดีทางด้านวัฒนธรรม
แห่งปัญญา หรือวัฒนธรรมแสวงปัญญา เพราะเขาถูกบีบคั้นมามาก 
จึงตองด้ินรนคิดหาทางเปนอิสระ  

แมแตความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน ก็ทําใหตองด้ินรน
หาทางรอด เมื่อดิ้นรนหาทางรอด ก็ตองคิดแกปญหา เมื่อคิด
แกปญหา ก็ตองหาความรู ตองพัฒนาปญญา ตองรูจักมองดู
สถานการณ ตองศึกษาสภาพแวดลอม วิถีชีวิตอยางนี้บังคับให
ฝ รั ่งต องหาความรู และตองใช ความคิดมาก  เขาจึงพัฒนา
วัฒนธรรมดานการแสวงปญญา แตพรอมกันน้ัน มันก็ทําใหเขา
ดอยทางดานวัฒนธรรมแหงเมตตา  

ทีน้ี ของเราท่ีมีวัฒนธรรมแหงเมตตาชวยเหลือเก้ือกูลกันดีน้ัน 
ก็ตองคอยเตือนกันอยูเสมอวา พวกเราท่ีอยูกันสบายน่ี ระวังนะ 
เด๋ียวจะประมาท คือ เมื่อเราชวยเหลือกันดี เราก็เลยอยูกันสบาย
ไมคอยทุกขรอน ไมถูกบีบคั้น เราก็เลยไมดิ้นรน  

เมื่อไมเจอปญหาบอยๆ ไมดิ้นรน แลวการแสวงหาความรู 
และการคิดหาทางแกปญหา ก็ยอมดอยลงไป สังคมของเราจึงมี
จุดออนท่ีวาดอยทางวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา  
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๑๐

 

นอกจากน้ัน ความประมาทของคนท่ีอยูสบาย ยังสงผลรายท่ี
สําคัญอีกอยางหนึ่ง กลาวคือ วัฒนธรรมแหงเมตตา ท่ีชวยเหลือ
กันดี พึ่งพากันไดงาย ท่ีเปนสวนดีน้ัน ถาไมรูจักใช ถาไมพัฒนาคน
ใหพนความประมาท จะทําใหคนไมพยายามพ่ึงตนเอง ไดแตรอพึ่ง
คนอื่น และชอบการท่ีมีคนอื่นมาทําให  

ถาเปนดานการเมือง ก็จะโอนเอนไปในทางที่ชอบผูเผด็จการ 
และกลายเปนคนออนแอ เปนภาวะเสียดุลของชีวิตและสังคม  

ถาวาตามหลักก็คือการปฏิบัติพรหมวิหาร  ๔  ไมครบ
กระบวน (ไดเพียงดานชวยเหลือคน แตดอยในดานรักษาธรรม) 

ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง 
เมื่อเรามาอยูในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคท่ีเรียกวา 

โลกาภิวัตน เรากลายเปนฝายท่ีตามเขาบาง รับจากเขาบาง แทนท่ี
จะเปนฝายนําเขา  

เมื่อเปนฝายรับ ก็ถูกครอบงํา หรือรับอิทธิพลจากเขา 
จนกระทั่งกลายเปนวาวัฒนธรรมของเรา ซึ่งมีสวนดีอยูบาง ก็หด
หายไป อยางท่ีรูกันชัดๆ วา วัฒนธรรมแหงเมตตาของเรากําลัง
เสื่อมลง ดูจากคนไทยทุกวันน้ีไมคอยมีเมตตากัน ความเปนมิตร
และความรูสึกฉันพี่นองเลือนลางไป ความมีนํ้าใจก็ลดนอยลงไป 
ย่ิงในเมืองในกรุงยิ่งเปนมาก สวนชาวบานนอกก็เปนไปตาม  

ตอไปเมืองไทยก็จะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เวลาน้ีคําวา
ลุงปานาอาพี่นองก็จะไมคอยเรียกกันแลว  

แตกอนน้ีผูหญิงผูชายเรียกกันเปนพี่เปนนองลุงปานาอา 
โดยมองกันเปนญาติ จึงมีทัศนคติตอกันในทางท่ีดี  
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แตเดี๋ยวน้ีเราไมมองกันอยางน้ี แตมองกันแบบเปนคูแขง
หรือเปนเพศตรงขามอยางเดียว ในขณะท่ีดานการรักษากฎกติกา
เราก็ยังไมพัฒนา มันก็เลยทําใหเกิดปญหา น่ีคือสภาพท่ีเรากําลัง
สูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของเราไป  

พรอมกันน้ัน วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาของเราก็แทบ
จะไมพัฒนาข้ึนมา อยางน้ีตองเรียกวาเสียท้ัง ๒ ดาน ขณะท่ีฝร่ัง
ในดานวัฒนธรรมเมตตาเขาดอยจริง แตวัฒนธรรมแสวงปญญา
เขายังเปนผูนําอยู เพราะฉะน้ัน เขาก็จะตองเหนือกวาเรา  

ไทยเราตองรูตัววา 
๑. ตองรักษาวัฒนธรรมเมตตาเอาไว  
๒. ตองพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาข้ึนมา 
โดยเฉพาะถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนาไวใหไดผลจริง 

ยอมไมมีทางเลี่ยงท่ีจะตองทําใหครบท้ังสองอยางน้ี  เพราะ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา  

เป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างย่ิงว่า ท้ังท่ีรู้กันชัดๆ ท้ังสากลโลกว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา และเน้นปัญญาย่ิงนัก แต่คนไทย
กลับขาดการแสวงหาปัญญา  

ก็ต้องถามว่า มันเป็นอย่างน้ันไปได้อย่างไร  
ท่ีจริง คนท่ีชื่อวาเปนพุทธ ตองเปนนักแสวงปญญา ตองใฝรู 

อยางท่ีเรียกวาใครธรรม คืออยากจะรูเขาใจเขาถึงความจริง อะไร
มันจริง อะไรมันถูกตอง อะไรดีงาม ตองคิดตองหากันจนกระท่ังให
ถึงแกนถึงฐานใหได แลวก็ตองใหเกิดสิ่งท่ีคุณจุฬารัตนพูดเมื่อก้ี 
คือ สัมมาทิฐิ  
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การท่ีจะเกิดสัมมาทิฐิได ก็ตองหาความรู เมื่อไมรูมันจะมี
ความเขาใจและความเห็นถูกตองไดอยางไร ความเห็นถูกตองน้ัน
ตองมาจากความรู  

ตอจากน้ันก็มาถึงความคิด เมื่อมีความรูถูกตองชัดเจนแลว 
คิดบนฐานของความรู ท่ีชัดเจนถูกตอง มันก็มีทางท่ีจะคิดได
ถูกตอง  

เมื่อคิดถูกตองแลว ผลของความคิดน้ัน ซึ่งเปนผลิตผลแหง
ความรูจริงและความคิดท่ีถูกตองชัดเจน ก็เปนผลิตผลทางปญญา
ท่ีแทจริง มันก็เปน สัมมาทิฐิ  

เพราะฉะน้ัน คนไทยเรา ถาไมพัฒนาวัฒนธรรมแหงการ
แสวงปญญาซ่ึงเปนหลักการของพุทธศาสนาแลว เราจะเขาถึง
สัมมาทิฐิไมได 

พูดออกนอกเรื ่องมาเยอะ คงจะตองหันกลับไปพูดเร่ือง
ความขัดแยงใหจบ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 13  

– ๒ – 
จะเอาแคประนีประนอม

หรือไปใหถึงความสอดคลองสามัคคี

ระบบแขงขนัยอมมาดวยกันกับความขัดแยง 
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม 
ปุจฉา:  ในสวนน้ี จากความที่ทานเจาคุณเมตตาใหแนวคิดโดย
ยกตัวอยางปญหาท่ีเปนความขัดแยงวา ในทางปฏิบัติก็คือ อยาให
บุคคลผูขัดแยงเปนตัวขัดแยงเสียเอง แตเอาปญหาเปนเปาหมาย
เพื่อจะชวยกันทําใหหมดปญหา แลวก็เปลี่ยนความขัดแยงเปน
ความรวมมือโดยการใชปญญา  

ทีน้ียังมีอยู ๒ คําเจาคะ ซึ่งมักจะเอาไปใชกันโดยเขาใจไม
ครบถวนหรืออะไรไมทราบ เชน พอพูดถึงความรวมมือ ก็กลายเปน
ความรวมมืออยางท่ีเรียกวา ประนีประนอม หรือ compromise ท่ี
ทานเจาคุณไดเคยเมตตาใหแนวคิดไว ซึ่งก็จะตองแตกตางจากคํา
วาหลอมรวมเปนเน้ือเดียว หรือ harmonize ซึ่งนาจะดีกวา แตคน
ไปนึกวามันเหมือนกัน ก็เลยกลายเปนวาการแกไขความขัดแยงยัง
ไมสมบูรณ  

ขอเมตตาทานชวยชี้แนะท้ัง ๒ คําน้ีดวยคะ 
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๑๔ 

 

วิสัชนา: ความจริง ปญหาของมนุษย โดยเฉพาะในเร่ืองการเมือง 
ท่ีแกใหยุติถึงข้ันมีความสงบสุขกันไมได ก็มักเปนเพราะมาไดแค
การประนีประนอม 

การประนีประนอมนี้เปนเร่ืองพิเศษของอารยธรรมตะวันตก 
เพราะอารยธรรมตะวันตกนั้น เจริญมาในระบบแขงขัน เขาถนัด
และนิยมติดอยูในระบบแขงขัน เพราะฉะน้ัน ตะวันตกก็จึงเคยชิน
หรือสะสมมาในระบบการแกปญหาแบบ compromise คือการ
ประนีประนอม  

การประนีประนอม หรือ compromise น้ี หมายความวา แต่
ละฝ่ายยอมลดความต้องการของตน เพ่ือให้ต่างฝ่ายต่างก็ได้ แต่
พร้อมกันน้ัน ต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้าง  

หมายความว่า ให้ท้ัง ๒ ฝ่ายอยู่กันได้ โดยต่างก็ต้องยอมเสีย
บางส่วน เพ่ือให้ต่างก็ได้บางส่วน แต่ท้ัง ๒ ฝ่ายต่างก็ไม่สามารถได้
เต็มท่ี อย่างน้ีเรียกว่า “ประนีประนอม”  

เหมือนกับท่ีฝรั่งพูดว่า ได้ขนมปังคร่ึงก้อน ดีกว่าไม่ได้เลย๑ 
(แต่ก็ฝรั่งอีกน่ันแหละท่ีบอกว่า การประนีประนอมช่วยให้ได้ร่มท่ีดี แต่
ได้หลังคาที่เลว๒) 

ทีน้ีอีกวิธีการหน่ึงเรียกวา harmonize (n.=harmony) คือ
การท่ีมา ประสานกลมกลืน เขาดวยกัน หมายความวา ไมมีหรือไม
เหลือความขัดแยง เมื่อมีความขัดแยง ก็จัดจนกระท่ังลงตัว  
                                                                                          
๑  Half a loaf is better than no bread. 
๒  “Compromise makes a good umbrella but a poor roof.” (James Russell 

Lowell, 1886) 
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๑๕ 

 

ท่ีวาลงตัวก็คือ เขากันไดดี ทุกอยางประสานกลมกลืน โดย
องครวมตางๆ อยูในตําแหนงท่ีถูกตอง และมีความสัมพันธท่ี
ถูกตองของมัน พรอมท้ังทําหนาท่ีถูกตองตอกัน สงตอประสานกันดี 

เหมือนอยางสวนประกอบของเครื่องยนตกลไก เชนรถยนต 
ถาหากมัน compromise กัน ก็แยแน ไปไมรอด แตรถยนตจะตอง
เดินไปดวยระบบท่ีเปน harmony คือสวนประกอบตางๆ ตองอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตองของมัน และทําหนาท่ีตอกันอยางถูกตอง โดยสง
ตอกันและประสานกันดวยดี  อยางน้ีก็เกิดความสอดคลอง
กลมกลืน และรถก็จะวิ่งไดอยางสมบูรณ  

ย่ิงรถคันไหนทําใหสวนประกอบมี harmony สมบูรณข้ึน
เทาไร ก็ย่ิงมั่นคงแข็งแรง ว่ิงไดคลองดีเทาน้ัน  

ปญหาในโลกปจจุบันก็อยูท่ีวา มนุษยไมสามารถมาถึงจุด 
harmony แตมาไดแค compromise การแกปญหาจึงขาดตก
บกพรอง ไมมั่นคงยั่งยืน และไมแทไมจริง เพราะ compromise 
คือตางฝายตางยอมลดความตองการของตัวเองลง เพือ่ตัวเองจะ
ไดบาง มิฉะน้ันอาจจะตองรบราฆาฟนกัน ซึ่งอาจจะพินาศท้ัง ๒ 
ฝาย คือไมไดท้ัง ๒ ฝาย หรือฝายหน่ึงฝายใดไดไปขางเดียว ซึ่งเปน
วิถีแหงความขัดแยง  

เมื่อจะยุติความขัดแยงและยอมท่ีจะไดอยางไมสมบูรณ มัน
ก็ไมยุติจริง แตท้ิงปญหาหรือเช้ือแหงปญหาคางคาไว เหมือนยอม
ตกลงสงบศึกไวกอน น่ีคือ compromise ซึ่งไมเปนสามัคคี และไม
อาจจะมีเอกภาพ แตถาจะยุติเร่ืองโดยสมบูรณ ก็ตองถึง harmony 
ซึ่งทําใหเกิดสามัคคี และเปนเอกภาพ 
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ในระบบประนีประนอม จริยธรรมเปนปฏิบัติการดวยความฝนใจ  
ทีน้ีในทางพุทธศาสนาทานวาไปตามความจริงของธรรมชาติ

วา เปนธรรมดาท่ี องครวมจะตองมีความประสานกลมกลืน โดยมี
องครวมทุกอยางอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมถูกตอง แลวทําหนาท่ี
สัมพันธเชื่อมโยงกัน เมื่อเฟองท้ังหลาย ท้ังเล็กและใหญ หมุนไป
โดยประสานเขากันดีเปน harmony เครื่องจักรเครื่องยนตท้ังหลาย
จึงสมบูรณ น่ีเปนเร่ืองธรรมดาของธรรมชาติ  

แตปจจุบันน้ี ปญหาอยูท่ีวา คนยังรูถึงกฎธรรมชาติไม
เพียงพอ และเอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนไดไมเทาท่ีควร พูด
สั้นๆ วา ยังไม่ถึงธรรม คือยังไมสามารถเขาถึงความเปนจริง  

เราพัฒนากฎของมนุษยข้ึนมา โดยที่วากฎหรือกติกาของ
มนุษยน้ันเอาแค compromise ไปกอน คือตกลงวาจะ
ประนีประนอมกันอยางไรเพ่ือท่ีจะอยูกันได แตในใจก็ยังไมยอมกัน
จริง คือท่ียอมหรือตกลงกันไปน้ัน ตัวเองก็ไมมีความสุขแทจริง แต
จะใหสุขสมบูรณก็ทําไมได ก็เลยตองอยูกันไปอยางน้ี  

ดวยเหตุท่ีวามาน้ัน เวลาน้ีโลกก็จึงอยูในระบบ compromise 
ไมใชแคระหวางมนุษยเทาน้ัน แตมนุษยยัง compromise คือ
ประนีประนอมกับธรรมชาติดวย  

ดังจะเห็นชัดจากปญหาปจจุบันในเร่ืองสิ่งแวดลอม ท่ีมนุษย
ยุคบริโภคนิยมมีความเชื่ออยูโดยไมรูตัววา มนุษยเราจะมีความสุข
สมบูรณก็ตอเมื่อไดเสพบริโภคเต็มท่ี และการที่เราจะบริโภคเต็มท่ี
ไดน้ันธรรมชาติก็ตองมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาหกรรมให
มากท่ีสุด แตถามนุษยทําอยางน้ัน ธรรมชาติก็จะยอยยับ  
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๑๗ 

 

เมื่อธรรมชาติเสียหายหมด มนุษยก็จะเดือดรอน มนุษยเราก็
จึงตองรักษาธรรมชาติไว แตเมื่อรักษาธรรมชาติไว เราก็ตองเสพ
ไม ได เต็ม ท่ี  ก็ เลยเกิดจริยธรรมสิ่ งแวดลอม ข้ึนมา  เ รียกวา 
environmental ethics ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการประนีประนอมกับ
ธรรมชาติ  

หมายความวา มนุษยจะเอาแตใจตนเองในการท่ีจะบริโภค
อยางเต็มท่ีเพื่อใหไดความสุขท่ีสมบูรณน้ัน เปนไปไมได มนุษย
จะตองยอมมี restraint บาง คือตองยอมยับย้ัง ตองยอมบังคับใจ
ตัวเอง ยอมอดยอมลดความตองการลงไปบาง คือ ยอมท่ีจะมี
ความสุขเท่าท่ีธรรมชาติจะไม่พินาศ เอาแคน้ัน โดยยอมรับวามนุษยจะ
มีความสุขเต็มท่ีไมได เพราะถามนุษยมีความสุขเต็มท่ี ธรรมชาติก็
ตองพินาศไป ซึ่งก็จะสงผลยอนกลับมาใหตัวมนุษยเองก็อยูไมได 
น่ีแหละจึงเปนระบบ compromise  

เวลาน้ีมนุษยยุคปจจุบันอยูกันดวยวิธี compromise เพราะ
ถูกครอบงําดวยระบบแกงแยงแขงขัน จึงไมมีวัฒนธรรมแหงการ
ประสานกลมกลืน  

แต จ ะต อ งยอม รับความจ ริ งว า  จ ริยธรรมแห งการ
ประนีประนอมน้ัน เปนจริยธรรมแห่งการฝืนใจ เพราะคนท่ี
ประนีประนอม ก็ตองยอมฝนใจท่ีจะไมไดเต็มตามความตองการ 
คือ ตองฝนใจวา เอาละ เพื่อใหเราไดบาง เราก็ตองยอมเสียบาง 
หรือยอมไดไมเต็มตามความตองการ ซึ่งตองอยูในภาวะท่ีมีความ
ฝนใจตลอดเวลา กลบเกลื่อนความขัดแย้งภายนอก ด้วยการยอม
กล้ํากลืนความขัดแย้งไว้ภายในจิตใจของตน อันเปนภาวะแหงการ
ขาดสันติภาพท่ีแทจริง 
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๑๘ 

 

โลกปจจุบันเปนอยางน้ี อยางท่ีเห็นกันอยูชัดเจนวา มนุษย
อยากไดอยากมีเต็มท่ี แตถาทําอยางน้ัน เขาก็ตองขัดแยงกับเพื่อน
มนุษย ซึ่งเมื่อไมยอม ก็จะตองตีกัน แลวสังคมก็จะเดือดรอน ก็เลย
ตองอยูกันดวย  จริยธรรมแหงการประนีประนอม  

น่ีคือ ในดานสังคม ก็ยอมใหคนอื่นอยูได โดยท่ีตนเองตอง
ยอมไมทําตามใจอยากของตนเอง แลวในดานธรรมชาติ ก็ไป
ประนีประนอมโดยยอมยับย้ังการเสพบริโภค ตามหลักการท่ี
เรียกวา อนุรักษธรรมชาต ิ 

จริยธรรมที่แท คือ ปฏบิัติการแหงการพัฒนาความสุข 
ทีน้ี จริยธรรมแบบประนีประนอม ซึ่งอยูกันอยางกล้ํากลืนฝน

ใจน้ี เปนจริยธรรมแบบตะวันตก แตในจริยธรรมแบบพุทธศาสนา
เราไมไดมองอยางน้ัน  

ขอใหสังเกตวา คนท่ีมองความหมายของจริยธรรมดวย
สายตาแบบจริยธรรมตะวันตก จะนึกวาจริยธรรมแบบไหนๆ ก็
เหมือนๆ กัน แตท่ีจริงไมเหมือนกันเลย  

จริยธรรมในพุทธศาสนาเปน จริยธรรมแห่งความสุข 
หมายความวา คนเราน้ี เมื่อปฏิบัติตามหลักจริยธรรม พอเริ่ม
พัฒนาในจริยธรรม ก็จะเริ่มพัฒนาความสุขไปดวย โดยมีสภาพจิต
ตัวยืน คือ ปติปราโมทย

ยกตัวอยางงายๆ เชนคนที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เมื่อ
เจริญสมาธิ กอนจะมีจิตตสมาธิ คือเกิดสมาธิของจิตใจ ก็มีธรรม
สมาธิ ข้ึนมากอน คือเมื่อธรรมท่ีเปนองคประกอบตั้งแนว จิตก็จะ
ตั้งแนวดวย  
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๑๙ 

 

ธรรมสมาธิ ธรรมอันเปนองคประกอบท่ีตั้งแนวน้ัน มี ๕ ขอ 
คือ 

๑. ปราโมทย  ความราเริงเบิกบานแจมใส  
๒. ปติ  ความปลาบปล้ืมอิ่มใจ  
๓. ปสสัทธิ  ความสงบเย็นผอนคลายกายใจ ไมเครียด  
๔. สุข  ความฉ่ําช่ืนร่ืนใจ 
๕. สมาธิ  ความตั้งแนวของจิต 
พอได ๕ อยางน้ีครบ ก็ถึงตัวสมาธิ เรียกวาเปนจิตตสมาธิ 

การฝกสมาธิก็สําเร็จ เพราะฉะน้ัน จิตตสมาธิก็คูกับธรรมสมาธิ  
หลักธรรมสมาธิ  ๕  ขอ น้ี  พระพุทธเจาทรงเนนเสมอ 

เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธจะตองทําจิตใจของตัวใหมีองคประกอบ ๕ 
ประการน้ีอยูเสมอ เฉพาะอยางย่ิงขอท่ี ๑. ปราโมทย ความราเริง
เบิกบานแจมใส และ ๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ  

อยางคุณแมเห็นลูกเรียนหนังสือไดดี ก็ปลื้มใจมีปติดวย ลูก
เรียนหนังสือ เห็นคุณแมสบายใจมีความสุข ตัวเองก็มีความสุข
ดวย อยางน้ีเรียกวามีปติสุข ท้ังคุณแมและคุณลูกมีปติสุขดวยกัน 
ประสานกลมกลืนไปดวยกัน ไมตองฝนใจ เปนปติสุขท่ีเราสรางข้ึน
ไดในชีวิตท่ีดีงาม อยางเปนประจําทุกวัน 

แลวตอจากน้ันก็มีปสสัทธิ ท่ีวาสงบเย็น ผอนคลาย ไมเครียด  
สมัย น้ี  ดูสิ  โลกแหงการประนีประนอมน้ีเต็มไปดวย

ความเครียด เพราะวาจิตมันไมยอมจริง มันฝน มันจําใจ มัน
ขัดแยงในตัวเอง เมื่อมันลงไปไมถึง harmony มันฝนใจตัวเอง ก็จึง
ตองคับของติดคาง แลวก็เครียดอยู  
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๒๐ 

 

ฉะน้ันจึงตองสราง ธรรมสมาธิ ๕ น้ันข้ึนมา ใหทุกอยางเขา
กันประสานม่ันแนว ถาสรางได จึงจะเกิดจริยธรรมท่ีแทจริง 

ในจริยธรรมแบบฝืนใจ ตามระบบประนีประนอมแหงการ
แขงขันแยงชิงน้ัน แมแตความสุขของคนก็ขัดแยงกัน เชน ถาเราได 
เขาก็อด  ถาเราสุข  เขาก็ทุกข  เมื ่อฝ ่ายหนึ ่งส ุข  ฝ ่ายหนึ ่งท ุกข์ 
สันติภาพที่แท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ หรือไม่อาจยั่งยืนอยู่ได้  

แตในจริยธรรมท่ีแท้ คนจะพัฒนาขึ้นไปในดานความสุข ทํา
ใหความสุขก็มาประสานกัน กลายเปนความสุขรวมกัน ดวยกัน 

ความสุขแบบประสานท่ีเปน harmony ในทางความสุขน้ี ก็
พัฒนาไปจากฐานของธรรมชาติน่ีเอง โดยเร่ิมจากในครอบครัว 
จากการทําความดีตอกันระหวางพอแมกับลูก ท่ีมีเมตตา คือรัก
ใครปรารถนาดีตอกัน เชน คุณแมอยากเห็นลูกมีความสุข ก็ให
อะไรตางๆ แกลูกโดยไมเสียดายเลย และเม่ือเห็นลูกมีความสุข แม
ก็มีความสุขดวย  

ทีน้ี ลูกก็เหมือนกัน ถารักแม ก็อยากทําอะไรใหแม พอทํา
อะไรใหแมไดสําเร็จ เห็นแมมีความสุข ลูกก็ปลื้มใจมีความสุขดวย  

ความจริงของธรรมชาติมันก็เปนอยางน้ี แลวเราก็พัฒนา
ตอไปโดยขยายความรักออกไปยังพ่ีนอง ญาติมิตร เพ่ือนรวมชาติ 
รวมโลกทั้งหมด ใหมีความสุขแบบประสานไปท่ัว 

คนเราท่ีจะพัฒนาในจริยธรรม ก็มีความสุขไปในตัวตั้งแตใน
การทําความดีแตละอยางแตละครั้งน่ันแหละ คือเมื่อทําอะไรที่ดี
งามข้ึนมาไดสําเร็จ หรือทํากาวหนาไป ก็เกิดความอิ่มใจ มีปติ เมื่อ
เราทําอะไรดวยใจรัก ก็มีความราเริงเบิกบานใจในเวลาท่ีทํา  
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๒๑ 

 

จริยธรรมแบบน้ีเปนจริยธรรมแท ท่ีตองเอามาใช  เปน
จริยธรรมท่ีเปนไปตามธรรมชาติ ไมใชจริยธรรมแบบบทบัญญัติท่ี
เปนขอบังคับฝนใจ จึงหวังวาเราจะตองมาทํา reengineering กัน
ในเร่ืองจริยธรรมน้ี  

ตอนน้ีชักจะลืมกันไปแลว เมื่อ ๖-๗ ปกอน พูดกันเหลือเกิน 
คนไทยลืมงาย ตอนนั้นตื่นกันนักหนา reengineering ตองรื้อปรับ
ระบบกันใหม  

ตอนน้ีตองรื้อปรับระบบจริยธรรมกันใหม จริยธรรมท่ีมัน
พลาดไปกลายเปนจริยธรรมแห่งความทุกข์ หรือจริยธรรมแห่ง
ความฝืนใจ  

ตองมาปรับกันใหมเขาสูระบบท่ีถูกตอง คือใหเปนจริยธรรม
แห่งความสุข ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการพัฒนามนุษย อยางถูกตอง
สอดคลองตามกฎธรรมชาติ 

ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝร่ังอยางรูเทาทัน  
อีกประการหน่ึงซ่ึงก็เปนเร่ืองใหญท่ีวา สังคมไทยเราเปน

สังคมท่ีหลงเตลิดไปนานแลว จนลืม ไม่รู้จักตัวเอง  
เร่ิมจากไมรูตัวเองกอน แลวจึงไมรูจักตัวเอง คือ ไมรูวา

ตัวเองเปนอยางไร มองไมเห็นพ้ืนเพภูมิหลังและวัฒนธรรมของตัว
วาเปนอยางไร แมแตมองพระพุทธศาสนา ก็มองดวยความไม
เขาใจ  

พรอมกันน้ันอีกดานหน่ึงก็ ไม่รู้จักฝร่ัง ไมเขาใจภูมิหลังของ
ตะวันตก 
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๒๒

 

ในการท่ีจะมาอยูรวมกันใหเกิดความประสานกลมเกลียวน้ัน 
ก็มีหลักสําคัญอยางหน่ึงวา จะตองไมใชวิธีท่ีเปนเลหกล  

เวลาน้ี เมื่อเราไปนิยมตามตะวันตก เราก็ไปเขาทางของการ
ใชวิธีแบบเลหกลน้ี ดังจะเห็นวา แมแตวิธีการทางดานจิตวิทยา
ของตะวันตก ก็เปนแบบเลหกลเสียมาก คือกลายเปนวิธีการท่ีทํา
เพื่อจะใหไดอะไรสักอยางหน่ึง  

ดังท่ีเคยพูดบอยๆ เชน จิตวิทยาตะวันตกสอนใหย้ิม แตย้ิม
เพ่ือผลประโยชนของตนเอง ย้ิมแบบตะวันตกก็จึงมักจะเปนยิ้ม
ลวงกระเปา หรือ “ย้ิมธุรกิจ” คือไมไดย้ิมดวยเจตนาดีตอคนอื่น 
ไมไดมีไมตรีจิตมิตรภาพแทจริง แตย้ิมเพื่อใหเขาชอบ แลวเขาจะ
ไดเขามาเปนลูกคา เสร็จแลว เขาจะไดซื้อสินคา เราก็จะไดเงิน แต
ใจจริง ย้ิมหรือเปลาก็ไมรู  

สวนในจริยธรรมท่ีแท การยิ้มเกิดจากใจมีเมตตา คือยิ้มดวย
ใจจริง ย้ิมดวยปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขามีความสขุ ไมใชย้ิม
จะเอา  

ความหมายของจิตวิทยาในแบบของตะวันตกน้ัน ดูสิ เราเอา
มาใชจนกระท่ังพูดข้ึนมาก็ฟองตัวเอง เชน พอพูดวา คนน้ีมี
จิตวิทยา ก็หมายความวา เขาอาจจะไมซื่อไมตรงแลว คือทําโดย
เปนวิธีการหรือเปนอุบายอะไรสักอยาง  

รวมแลวก็เปนเร่ืองของแนวคิดท่ีเนนผลประโยชนของตัวเอง 
หรือมุงความสําเร็จท่ีเชิดชูคุณคาเกียรติยศของตน  

แนวคิดตะวันตกน้ัน เปนวิธีคิดท่ีเนนเร่ืองผลประโยชนของ
ตัว เพราะฉะน้ัน วัฒนธรรมของเขาจึงเปนระบบแหงการพิทักษ
ผลประโยชนสวนตัว และพิทักษสิทธิ์ของตัว  
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จะเห็นวาสังคมตะวันตกเนนเร่ืองสิทธิมาก ซึ่งเราจะตองรูเทา
ทันภูมิหลังหรือวัฒนธรรมของเขา เพ่ือจะไดระวังไว ไมใหเร่ืองการ
รักษาสิทธิมนุษยชนอะไรตออะไรกลายเปนไปสุดโตง  

ท่ีจริง เร่ือง “สิทธิ” เร่ืองการพิทักษผลประโยชนสวนตัวน้ี เปน
ของจําเปน แตตองรูดวยวา มนุษย์เรานี้มิใช่อยู่แค่ว่าจะรักษาสิทธ์ิ  

มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เหนือความเปนผูรักษาสิทธิ์และ
ปกปองตัวเอง ก็คือ มนุษยสามารถพัฒนาตัวข้ึนไปอีก ใหเปนผูท่ี
เอื้อเฟอเผื่อแผทําใหแกผูอื่นดวย เมื่อไรพอแมเอาแตรักษาสิทธิ์กับ
ลูก เมื่อน้ันลูกก็แย ลองสิ คุณแมอยูกับลูก ถาตางฝายก็ตั้งหนา
พิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ์ของตัว ครอบครัวก็ยุง แลวก็แยแนๆ  

แตความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีวา คุณแมไมไดคํานึงแค
วาจะปองกันพิทักษรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แตคุณแมมองไปท่ีวา 
อะไรจะทําใหลูกมีความสุขได ก็ทําให ก็ทําไปเลย บางทีหรือบอยๆ 
ตัวเองตองยากลําบาก (ตองสละสิทธิ์) ก็ยินดีทําเพื่อลูก ใชหรือ
เปลา เพราะอยางน้ี ลูกจึงมีความสุข และมีความซาบซ้ึง แลว
ความมีนํ้าใจตอกันก็เกิดข้ึน  

ทีน้ี ถาเรามุงหนาไปในระบบพิทักษสิทธิ์จนสุดโตง ก็จะ
ลําบาก แลวในท่ีสุด แมแตพอแมกับลูกก็จะตองมาเขาสูระบบ
ประนีประนอม โดยมีจริยธรรมแหงความฝนใจ และความขัดแยงก็
จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะน้ัน จะตอง รู้ทันฝรั่ง  

เร่ืองการพิทักษสิทธิน้ี ขอสรุปเปนการตัดตอน โดยอางคําท่ี
เคยพูดไวในเร่ือง สิทธิมนุษยชน วา 
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ในระดับหน่ึง เราอาจจะพูดว่า 
สังคมอะไรกัน  

แม้แต่สิทธิพื้นฐานของคนก็ยังไม่ดูแลรักษา 
แสดงว่าเป็นสังคมท่ีอ่อนด้อยอย่างย่ิง 
ขาดวัฒนธรรม ไม่มีอารยธรรมเสียเลย 

แต่ในอีกระดับหน่ึง 
เราน่าจะพูดย้อนเติมให้สมบูรณ์ว่า 

สังคมอะไรกันน่ี 
อยู่กันได้แค่จะคอยพิทักษ์รักษาและเรียกร้องสิทธิเท่าน้ันเองหรือ 

จะเป็นสังคมท่ีดีงามพัฒนาอารยธรรมแท้จริง 
ท่ีมนุษย์อยู่อย่างเกื้อกูลกันไม่ได้หรือ 

ถาจะรูจักฝร่ังจริง ตองมองใหถึงรากฐานในภูมิหลังของเขา 
ฝร่ังมีอะไรดี คือฝร่ังเขามีประสบการณท่ีสะสมมา ในแงท่ีวา

มีภูมิหลังของสังคมท่ีแตละคนตัวใครตัวมัน ตองดิ้นรนตอสูมาก 
เขาจึงตองพัฒนาระบบพิทักษสิทธิ คือกันไมใหคนอื่นฝายอื่นมา
ละเมิดตอตนเอง  

อันน้ีก็เปนวิวัฒนาการตามธรรมดา ซึ่งทําใหเขาเปนสังคม
แห่งกฎกติกา จนกระท่ังมีหลัก rule of law เปนอุดมคติของสังคม 
เราก็พูดตามเขามากใชไหม วาจะเปนสังคมแหงนิติธรรม อะไร
ทํานองนี้ ซึ่งมันก็ดี  

ทีน้ี สังคมไทยเราไมมีพื้นเพภูมิหลังแบบนั้น ถาไมรูจักจัด
ปรับใหพอดี ไดแตตื่นตูมตามเขา จะเอากฎกติกาบังคับ ก็ไมไดผล
สักท ีภาพออกมาก็เปนสังคมท่ีแยท่ีสุดในเร่ืองกติกา รักษากฎไมได  
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น่ีก็เพราะไมรูตัว และไมรูภูมิหลังของตัวเอง จึงพัฒนาไม่เป็น 
ไดแตฉวยโนนจับน่ี สับสนวุนวาย 

จะตามอยางอเมริกัน แมแตคติ frontier ของเขาก็ไมรูจัก จะ
ไปหยิบหลัก rule of law ของเขามา โดยคิดวาจะไดเปนอยางฝร่ัง 
แตพื้นเพภูมิหลังของตัว มันก็ไมไดเขาทางอยางน้ัน ก็เลยไมได
เร่ืองสักอยาง  

เราตองรูจักเอาของดีน้ันๆ ข้ึนมาจัดใหเหมาะกับสังคมของ
ตัวเอง ดวยความรูเขาใจท้ังสองดาน อยาไปเอาอยางฝร่ังมาท้ังดุน 
เปนไปไมได ตองรูเทาทันฝร่ังวาเขาเจริญมาอยางไร  

ฝร่ังน้ันดูแคอเมริกาก็ได เขาด้ินรนตอสูมาอยางไร บรรพ
บุรุษอเมริกันหนีภัยจากยุโรปมากันหลายระลอก ข้ึนฝงท่ีพลีมัธ 
(Plymouth) แลวใกลๆ น้ัน ก็บอสตัน ตลอดลงไปนิวยอรก บัลติมอร 
จนถึงฟลอริดา ข้ึนจากทะเลแลวก็บุกไปขางหนา ฝาฟนขยาย  
ฟรอนเทียร (frontier) เรื่อยมา ไดเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล นับจาก
ขึ้นฝงที่แอตแลนติกมา ๓๐๐ ป จึงจบถึงฝงมหาสมุทรแปซิฟก ท่ี
แคลิฟอรเนีย 

คนอเมริกันบุกไปๆ นานนักหนา กวาจะจบพรมแดน เขาก็ได
นิสัยใจคอท่ีปลูกฝงไวมากมาย เชน สภาพจิตอเมริกัน คือเปนนัก
บุกฝา มุงไปขางหนา เปนนักผจญภัย  

แตพรอมกันน้ัน ถามองในแงไมดี ก็เปนนักรุกรานดวย อยาง
นอยในระหวางน้ี ก็ไปเอาท่ีดินของอินเดียนแดง รบราฆาฟนกัน 
จนพวกอินเดียนแดงแทบจะสูญพันธุ  
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อันน้ีเปนเร่ืองท่ีเราตองเขาใจเทาทันฝร่ังวาเขาดิ้นรนตอสูมา
ตั้งแตยุโรปแลว การท่ีเขามาอเมริกาน้ัน ก็เพราะหนีภัยเปนเหตุ
หลัก หนีภัยการบีบคั้นขมเหง มาหาอิสรเสรีภาพ ถามิฉะน้ัน เขาก็
ไมดั้นดนผจญภัยฝาความทุกขยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมา
หรอก ท่ีหนีภัยน้ัน เพราะรูตัววา ขืนอยูบาน ก็ตายหรือแยแน สู
เสี่ยงภัยขามทะเลไป ยังมีทางรอดบาง และมีความหวังท่ีดีกวา 

ฝร่ังพวกน้ีถูกกําจัดถูกบีบคั้นในยุโรปมาเปนรอยเปนพันป
แลว กอนหนีมาอเมริกา ทีน้ีมาถึงอเมริกาแลว ยังตองบุกตอหาท่ี
อยูท่ีกินอีกสามรอยป ประสบการณในการดิ้นรนตอสูเหลาน้ีแหละ 
ทําใหเขาพัฒนาลักษณะจิตใจแบบพิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ
ของตน พรอมกับพัฒนากฎกติกาข้ึนมามากมาย จนเปนสังคมท่ีอยู
ดวยคติ rule of law ท่ีวาเมื่อก้ี  

ท่ีจริง ถาจะแปลใหถูกตามภาษาท่ีมีในภูมิหลังของเรา คติ 
rule of law ก็คือ ธรรมาธิปไตย ดานหน่ึงน่ันเอง  

ไมตองไปแปลวานิติธรรมอะไร ใหเปนของแปลกประหลาด
จากท่ีไหน  

ถาวากันไป ท่ีแปลวา “นิติธรรม” ก็ไมถูกหรือไมพอดวยซํ้า 
เพราะนิติธรรม ก็แค law เทาน้ัน  

สวน rule ซึ่งขาดหายไปในคําแปลน้ัน คืออํานาจตัดสิน หรือ
อํานาจบังคับ ตัวกํากับบงการ ไดแก “อธิปไตย”  

เ ห มื อ น อ ย า ง ใ น คํ า ว า  democracy ท่ี เ ร า แ ป ล ว า 
“ประชาธิปไตย” น้ัน ตัว “–cracy” ซึ่งมาจากคํากรีก (kratos) ท่ีเรา
แปลวา “อธิปไตย” ถาแปลเปนภาษาอังกฤษก็คือ rule หรือ 
government หรือ authority ท่ีตรงกับคําวา “อธิปไตย” น่ันเอง 
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คํ า ว า  “ธ ร รม า ธิ ป ไตย ” แปลว า  ถื อ ธ ร รม เป น ใหญ 
ประกอบดวย ธรรม = หลักการ กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (เชน 
ธรรมศาสตร์ แปลวา วิชากฎหมาย) + อธิปไตย = ภาวะท่ีเปนใหญ 
เปนตัวบงการตัดสิน  

จึงเห็นชัดๆ วา rule of law น้ัน ตองแปลวา “ธรรมาธิปไตย” 
จึงจะตรง และไดความหมายเต็ม  

rule of law ตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํากับ และเปนแกน
นําของ democracy ก็คือ ธรรมาธิปไตย ตองเปนฐานรองรับ เปน
ตัวกํากับ และเปนแกนนําของประชาธิปไตย  

แตธรรม คือหลักการ ตลอดจนกฎหมายน้ัน จะตองเปน
ธรรมจริงๆ 

เมื่ อ ก้ี ไดพูด ถึ งวัฒนธรรม  ๒  แบบไว แล วคู ห น่ึ ง  คือ 
วัฒนธรรมแห่งเมตตา กับ วัฒนธรรมแสวงปัญญา และไดบอกวา
ไทยเดนดานวัฒนธรรมแหงเมตตา ดอยดานวัฒนธรรมแสวง
ปญญา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดาน
วัฒนธรรมแสวงปญญา  

แตสังคมไทยเวลาน้ี กําลังสูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของ
ตนไป พรอมกับที่วัฒนธรรมแสวงปญญาอยางเขา ก็ไมพัฒนาข้ึนมา   

จึงจะกลายเปนสังคมท่ีคืบหนาจากความเสียศูนย มาสู
ความสูญเสียหรือสูญสิ้น เพราะเสียท้ังสองดาน  

ของดี ท่ีตัวมี  ก็ รักษาไว ไม ได  ของดี ท่ีตัว ยังไมมี  ก็ ไม
พัฒนาข้ึนมา 
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ถึงตอนน้ีก็มีวัฒนธรรมอีกคูหน่ึง คือ วัฒนธรรมเมตตาน้ัน 
ในแงความโอบอ้อมอารีและโอนอ่อนผ่อนปรน รวมถึงความอะลุม  
อลวย และการท่ีมักพูดวา “ไม่เป็นไร” กับวัฒนธรรมแห่งกฎกติกา  

ไทยเดนดานวัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ดอยดาน
วัฒนธรรมแหงการรักษากฎกติกา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหง
เมตตา แตเดนดานวัฒนธรรมแหงกฎกติกา  

แม ในแง น้ี  สั งคมไทยก็ กําลั งจะเสีย ท้ังสองดาน  คือ
วัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ก็จะสูญสิ้น  ขณะท่ีดาน
วัฒนธรรมแหงความเครงครัดอยูดวยกฎกติกา ก็ยังพัฒนาข้ึนมา
ไมได กอนน้ีก็เสียศูนย ขาดความสมดุลอยูแลว ตอนน้ีจะสูญเสีย
ไปท้ังหมด  

นอกจากน้ัน วัฒนธรรมเมตตาน้ี ในขณะท่ีเลือนลางคับแคบ
ลง และไมมีวัฒนธรรมแหงการรักษากฎกติกามาดุล ก็กลายไป
เปนเร่ืองของเสนสายหมูพวกและระบบอุปถัมภ ซึ่งย่ิงกีดก้ันให
พัฒนาวัฒนธรรมแหงกฎกติกาข้ึนมาไดยาก 

เมื่อไมยึดถือกฎกติกา ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมใช rule of 
law ก็ทําใหย่ิงแกไขความขัดแยงไดยาก เพราะไมมีมาตรฐานท่ีจะ
ยอมรับรวมกัน  

ยิ่งใชเมตตาไมเปน กลายเปนวิธีเสนสาย ยึดหมูพวกกัน ก็
ย่ิงขยายปมขัดแยงใหซับซอนหนักข้ึน 

ถาจับจุดไมได แกไขไมตรงจุด สังคมไทยท่ีสับสน จะพัฒนา
นัวเนีย วากันอุตลุดพัลวัน 
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ไทยวา อยูนีด่ี “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”                                             
อเมริกันวา อยูน่ีไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน”  

ขอใหดูดวยวา สังคมไทยเรา เปนสังคม “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”
อันน้ีสําคัญมาก คนไทยไมคอยคิดกัน  

สังคมอเมริกันเขา เปนสังคมตามคติ frontier คือ สังคม    
“บุกฝาไป ขยายพรมแดน" หมายความวา มุงไปขางหนา-ฝาฟนไป-
ขยายพรมแดน  

ฝร่ังมาขึ้นฝงมหาสมุทรแอตแลนติกปบ มองไปขางหนา 
ฟากฟาตะวันตก คือ frontier เปนเขตหรือพรมแดนกีดก้ัน ท่ีตัวยัง
ไมไดขามไป ลวนแตดินแดนท่ีตนยังไมไดครอบครองทั้งน้ัน  

เขาถูกจํากัดอยูท่ีฟรอนเทียร แลวจะทําอยางไร ความหวังก็
อยูท่ีจะตองบุกไปขางหนา ถาฝาฟนขยาย frontier น้ีไปได ก็จะมี
จะไดทรัพยากร ไดท่ีอยูอะไรตางๆ น่ีคือความหวังในความอุดม
สมบูรณ ก็ตองบุกไปขางหนา ขยายฟรอนเทียรไป  

เพราะฉะน้ัน นิสัยฝร่ังอเมริกันน่ีเขาเรียกวา นิสัยฟรอนเทียร 
หรือสภาพจิตฟรอนเทียร (frontier traits ใน American character)  

นิสัย frontier ก็คือ นิสัยบุกฝาไปขางหนา อยูกับความหวัง
แหงอนาคตที่ไมเลื่อนลอย ดวยการพากเพียรตอสู  

สมัยหน่ึง เขามีคํานิยมวา “Go West, young man, go 
West!” เจาหนุม จงมุงหนาไปตะวันตก คือตองผจญภัยบุกฝาหา
โชคไปตะวันตก จนสุดแผนดินใหถึงฝงมหาสมุทรท่ีแคลิฟอรเนีย 
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๓๐ 

 

ไปตะวันตก ก็คือไปผจญภัย เสี่ยงตาย จนมีสํานวนฝร่ังวา 
“go west” แปลวา “ตาย” แตฝร่ังก็ไปกัน และอเมริกาก็ข้ึนมาดวย 
“go west” 

น่ีคือภูมิหลังของสังคมตะวันตก ท่ีเปนสังคมแหงการบุกฝา
ผจญภัย มุงไปขางหนา แลวก็ตองแกงแยง แขงขัน ดิ้นรนตอสู 
พรอมกับพัฒนากฎกติกาข้ึนมา เพื่อไมใหล้ําเสนกัน  

สวนสังคมไทยของเรานี้ เปนสังคมที่เนนการอยูกับที่ ตามคติ 
“ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” ซึ่งเทากับบอกวา ที่นี่ดีแลว อยาไปไหนเลย  

ย่ิงกวาน้ัน จากการท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ คนไทยก็
เก้ือกูลเผื่อแผกันไดงาย เหมือนอยางเมื่อ ๕๐-๖๐ ปกอนน้ี คน
แปลกหนาอาคันตุกะมาถึงบาน คนไทยนอกจากเอาอาหารมา
ตอนรับใหกินขาวกินปลาแลว บริเวณบานมีตนกลวย ตนมะมวง 
ไมผลตางๆ ก็ใหเขากินเขาเก็บเอาไปตามสบาย 

เพราะฉะน้ัน ของเราจึงตรงกันขามกับสังคมฝร่ัง แทนท่ีจะ
เนนกฎกติกา ก็มุงท่ีความมีมิตรจิตมิตรใจ ถอยทีถอยอาศัยกัน  

จําไวเลยวา สังคมอเมริกัน คือสังคม frontier  
คําวา frontier เปนศัพทสําคัญของอเมริกัน ไมวาจะทําอะไร

ท่ีสําคัญ เขาชอบพูดวา  frontier แตกอนตอนแรกๆ ก็มี land 
frontiers, ocean frontiers แมแตไปถึงข้ัวโลกใต อเมริกันก็ดีใจ
ภูมิใจวาพวกตัวพิชิตฟรอนเทียรไดอีก  

ตอมาก็ space frontier บุกฝาไปในพรมแดนอวกาศ ท่ี
โครงการของเคนเนด้ีสงยานอวกาศไปโลกพระจันทร เขาก็เรียกวา
บุกเบิกฟรอนเทียรท้ังน้ัน  
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แมแตความกาวหนาทางวิทยาการ เขาก็เรียกวา frontiers 
of knowledge หรือ frontiers of science แลวก็มา information 
frontier หรือ electronic frontier คือเรื่องของพวกคอมพิวเตอร 
เร่ืองของอินเทอรเนต  

เวลา น้ี เรากําลั งอยู ในระยะท่ีฝ ร่ัง บุกฝา  cyberspace 
frontier ฝรั่งบุกฝาไป แตไทยเท่ียวสนุกเลย  

ไทยไมบุกฝา ไทยรอรับผลการบุกฝาอยางเดียว เอาแตเท่ียว
สนุกไปในแดนท่ีเขาบุกฝาไวนั้น แลวจะมีอะไรกาวหนาไปไดอยางไร 
น่ีแหละนิสัยจิตใจพื้นฐานมันคนละแบบ แลวเราก็ไมดูตัวเอง  

จะไปเอาอยางฝร่ัง ก็เอาไมไดจริง เอาแคผิวแคเปลือก 
ฉาบฉวยไป ท้ังท่ีแมแตเปลือกของเขานั้น ตัวเองก็ไมรูไมเขาใจจริง 
และเห็นไมท่ัวถึง เพราะฉะน้ันมันก็ไมไดเร่ือง  

ตองรูจักตัวเองใหดี แลวก็รูจักเขาใหชัด ตองศึกษาฝร่ังใหถึง
แกนถึงฐาน ภูมิหลังเขามาอยางไรในยุโรป เมื่อมาอเมริกาแลวเขา
ทําอะไร พัฒนากาวหนากันมาอยางไร อยางน้ีจึงจะทันเขาได  

เร่ือง frontier น้ี ประธานาธิบดีเคนเนด้ี/John F. Kennedy 
ท่ีมีชื่อเสียง เมื่อคร้ังหาเสียงจะเปนประธานาธิบดี ก็ยกข้ึนมาใช  

ท่ีจริงตอนน้ันอเมริกันบุกฝา frontier ถึงแคลิฟอรเนียจบไป
นานแลว คือ land frontiers จบหรือปดรายการไปตั้งแตป ๑๘๙๐ 
แตเคนเนดี้ก็ปลุกใจคนอเมริกันใหบุกฝา frontier ใหม โดยสราง
นโยบาย “New Frontier” ใหแกคนอเมริกัน วาจะตองบุกฝาขยาย
พรมแดนใหม  
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เวลาน้ี คนอเมริกันก็บุกฝาอยางท่ีบอกเม่ือก้ีวามาถึง 
cyberspace frontier แลว แตไทยเราก็ไมไดคิดอะไร เราก็ในนํ้ามี
ปลาในนามีขาว (ท่ีจริงเวลาน้ี ในนํ้าจะหมดปลา ในนาจะหมดข้าว) 

ตองถามตัวเองวา เราจะทําอยางไรใหเหมาะกับคติ “ในน้ํามี
ปลา ในนามีขาว” เราก็ตองพัฒนาระบบวิธีการอะไรๆ ของตัวเองให
เหมาะกับพื้นเพของตน ระบบ frontier ของเขา อาจจะเขากับเรา
ไมได น่ีก็เปนเร่ืองใหญ  

คนไทยเราไมคอยศึกษา ไมคอยคนควา ตองพูดตรงๆ วา ไม
รูจักฝร่ังจริง จึงไมรูวาเราจะเอาฐานอะไรมาใชเพื่อรับมือกับความ
เจริญใหมๆ และจัดการเอามันมาใชประโยชนได  

คนท่ีเกงจริง ตองมีความสามารถของตัวเองในการท่ีจะรับ
เอาสิ่งใหมเขามาจัดการได ไมใชไปรับเพียงแคเอาตามเขา 
เลียนแบบเขา แตตองเอามาจัดการ การเอามาจัดการ ไมใชการ
ตามเขา  

ถามวาเวลาน้ี เรามีความสามารถไหม ที่จะเอาของเขามา
จัดการ?  

เอาละ น้ีเปนการพูดนอกเร่ืองไป 
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มีจุดหมายใหญท่ีทุกคนไดรวมกัน                                                      
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายที่ขัดกัน 

พูดไปพูดมาก็ชักจะออกนอกประเด็นไปอีก หันมาตอเร่ือง
การแกปญหาความขัดแยงใหจบ 

ในสถานการณท่ีขัดแยงกันน้ัน แตละฝายตางก็มีจุดหมาย
อยูท่ีจะเอาประโยชนของตน เมื่อจะไมรบหรือไมลางกัน ก็ตองยุติ
ดวยการประนีประนอม 

ถาพูดในแงดี ความขัดแยงก็มีผลขางเคียงท่ีเปนบวกใน
ขอบเขตหน่ึง เพราะทําใหคนตองระมัดระวังไมประมาท และเรงรัด
ตัวเอง และเกิดภาวะตึงเครียดท่ีขับดันใหคนดิ้นรนขวนขวาย
สุดกําลัง ดังจะเห็นไดชัดในระบบแขงขัน อันทําใหมีการกาวหนา
ตลอดเวลา เพื่อข้ึนไปใหเหนืออีกฝายหน่ึง 

แตพรอมกันน้ัน ความขัดแยงในเชิงแขงขัน ก็มีความโนม
เอียงท่ีจะทําใหเกิดการขัดขากัน หรือเอารัดเอาเปรียบกันดวย
ประการตางๆ จึงทําใหคนเรียกรองการมีกฎกติกา  

ดังจะเห็นไดวาสังคมในระบบแขงขันไดพัฒนากฎกติกา
ข้ึนมามาก จนเปนสังคมแหง rule of law 

บางครั้ง การประนีประนอมก็อาจจะเปนเพียงกลวิธีของฝาย
หน่ึง ท่ีจะเอาอีกฝายหน่ึงเปนเคร่ืองมือ หรือเปนทางผานไปสูชัย
ชนะของตน อยางคําท่ีไดยินพูดกันมากเมื่อ ๒๐–๓๐ ปมาแลววา 
“แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่ าง” ก็ เปนตัวอยางหน่ึงของการ
ประนีประนอมแบบนี้ ซึ่งเมื่อสําเร็จการตามเปาหมายน้ันแลว สอง
ฝายน้ีก็อาจจะตองมาชิงชัยหรือกําจัดกันเองอีกทีหน่ึง  
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๓๔

 

(ถาจะประสานกลมกลืน หากทําจุดตางใหเปนสวนเติมเต็ม
ไมได ก็ตองใหสามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน) 

อยางท่ีกลาวแลววา การประนีประนอม (compromise) ไม
เปนการแกปญหาท่ีแทจริง ไมอาจทําใหเกิดสันติภาพท่ีย่ังยืน 
มนุษยท่ีพัฒนาจึงจะตองไปใหถึงความประสานกลมกลืน หรือ
ความสอดคลองสามัคคี (harmony) 

แตละฝายท่ีขัดแยงกันน้ัน  ตางก็มุ งจุดหมายท่ีจะเอา
ผลประโยชนของตน เมื่อตางฝายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็
ยอมไปไดแคการประนีประนอม  

วิธีแกปญหาใหเกิดความประสานสอดคลอง ก็คือ ตองใหท้ัง
สองฝายหรือทุกฝาย มองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือข้ึนไป ซึ่งเปน
ประโยชน์ร่วมกัน  

ตอนน้ีจุดขัดแยงยายไปจากความขัดแยงระหวางคนสอง
ฝาย หรือหลายฝาย กลายเปนความขัดแยงระหวางประโยชนยอย
กับประโยชนใหญของแตละฝายน้ันเอง 

ถาทุกฝายมองเห็นและยอมรับจุดหมายกวางใหญ ท่ีเปน
ประโยชนรวมกันน้ัน ก็จะตองยอมจัดสรรหรือแมแตยอมสละ
ประโยชนท่ีเล็กนอยกวา  

การปฏิบัติอยางน้ีไมใชเปนการประนีประนอม แตเปนการ
ประสานรวม และกลมกลืนกัน และถาจะใหเปนไปดวยดี ก็อาจจะ
มีการเก้ือกูลกัน ดวยการทดแทนหรือชดเชยผลประโยชนท่ียอม
สละไปของฝายน้ันๆ ตามสมควร 
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แนนอนวา ในหลายกรณี การจะเขาถึงความประสาน
สอดคลองน้ันเปนไปไดยาก จึงจะตองมีการยุติความขัดแยงดวย
การประนีประนอมบาง แตจะตองไมหยุดแคน้ัน ตองใหการ
ประนีประนอมท่ีเปนเหมือนการพักรบน้ัน เปนข้ันตอนในระหวาง
การกาวไปสูความประสานรวมอยางเรียบรอยตอไป 

มีวิธีปฏิบัติอีกอยางหน่ึงท่ีควรนํามาใชเปนปจจัยเก้ือหนุนท่ี
จะแกไขความขัดแยง คือ ใชวัฒนธรรมแหงเมตตาน่ันแหละ สราง
บรรยากาศแหงความสมานฉันทข้ึนมา โดยใหคนทุกฝายเขาถึงกัน
ในชีวิตประจําวัน ในวิถีชีวิตท่ีเปนอยูจริง เรียกวาเปนการเอาตัวเขา
สมาน ใหคนมีโอกาสมาสังสรรคกัน เกิดความเปนกันเอง ซึ่งชวย
ใหเขาใจและเห็นใจกัน  

ท่ีวาน้ีคือ ไมใชไปพูดกันแลวถกเถียงกันในที่ประชุมเทาน้ัน 
แตไดพบปะพูดจากันในบรรยากาศแหงการดําเนินชีวิตตาม
ธรรมชาติดวย อันน้ีจะเปนตัวหนุนอยางสําคัญในการสลายความ
ขัดแยง 

ในการเขาถึงกันน้ัน  ถาใหดี  ก็ใหมี โอกาสปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ใหครบ คือ มีการ 

- ใหแกกัน เผื่อแผแบงปน  
- พูดกันดวยปยวาจา  
- ทําประโยชนแกกัน ชวยเหลือแสดงนํ้าใจแกกัน และ 
- มีความเสมอสมานเปนกันเอง 
เทาท่ีพูดมา นาจะสรุปจุดสําคัญในการแกไขความขัดแยงได

วา  
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๓๖ 

 

๑. ไมติดอยูกับความขัดแยง หรือตกเปนทาสของความ
ขัดแย ง  แต เอาประโยชนจากความขัดแย ง ให ได 
โดยเฉพาะประโยชนทางปญญา 

๒. แกนของปฏิบัติการในการแกปญหาความขัดแยง คือ 
การมีเจตนาดี ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตาธรรม มุงสู
จุดหมายท่ี เปนการสรางสรรค  และมีปญญาท่ีจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนาที่ดีน้ัน 

๓. ปฏิบัติการในการขัดแยงและหาทางยุติความขัดแยง ตอง
ดําเนินไปอยางเปนมิตร สุภาพ จริงใจ และเปดใจตอกัน 
มองทุกคนเปนเพื่อนมนุษย ไมมองแบบแบงแยก มุงสู
การอยูรวมกัน 

๔. สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท ดวยการใหคนทุก
ฝายเขาถึงกัน สังสรรคกันในชีวิตประจําวัน หรือในวิถี
ชีวิตท่ีเปนจริง ตามหลักการเอาตัวเขาสมาน 

๕. จุดท่ีเปนการแกปญหาใหเขาสูความประสานสามัคคี คือ
ใหมองเห็นตระหนักในจุดหมายที่กวางใหญเหนือข้ึนไป 
ซึ่งเปนประโยชนรวมกันของทุกฝาย 

สวนการแกปญหาท่ีซอนลึกลงไป เชน การขาดความเคารพ
กฎกติกา-ถือธรรมเปนใหญ-ยึดหลักการเปนมาตรฐานน้ัน เปน
เรื่องคุณสมบัติของคน ซึ่งจะตองสรางข้ึนมาดวยการพัฒนาคน
ระยะยาว คือดวยการศึกษาอยางลึก 
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– ๓ –
ปฏิบัติการแกปญหา ในระบบองครวม 

ปฏิบัติการของมนุษยจะไดผลจริง  ตองตั้งอยูบนฐานของความจริง 
และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ 
ปุจฉา: ขออนุญาตเปนคําถามสุดทาย คือในเรื่องการสราง
สังคมแหงความสมานฉันท...เคร่ืองมือหรือวาหลักธรรมสําคัญ 
ถึงแมวาจะเปนหลักเพื่อแกทุกขแตก็นําไปสูสุข เชน อริยสัจ ๔ 
นาจะนํามาใช จะมีหลักคิดเร่ิมตนอยางไร เจาคะ 
วิสัชนา: อริยสัจ ๔ น้ันเปนหลักใหญซึ่งครอบคลุมท้ังหมด มี
ลักษณะท่ีเรียกวาเป็นระบบ เป็นท้ังระบบ ท่ีทําใหเรามองเห็นวามี
องคประกอบอะไรบาง และองคประกอบเหลาน้ันจะตองมา
ประสานสัมพันธทําหนาท่ีตอเน่ืองกันอยางไร แลวก็ เป็นทั้ง
กระบวนการ ในการปฏิบัติ วาจะดําเนินไปเปนข้ันเปนตอนอยางไร  

ในเมื่อมันเปนตัวระบบใหญ เราก็ตองรูจักกอน แตแคน้ันไม
พอ เราจะตองไปขยายในแงของปฏิบัติการ หรือข้ันวิธีการให
ละเอียดออกไป  

ทีน้ีหลักอริยสัจ หรือระบบอริยสัจน้ี เปนระบบที่เร่ิมจากปญหา 
ซึ่งภาษาพระเรียกวาทุกข คือสภาวะบีบคั้น สิ่งท่ีติดขัด บีบคั้น คับ
ของ พูดตามภาษาไทยก็คือปญหาน่ันเอง  
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๒๔

 

พอเจอปญหา หรือ ทุกข์ เราก็หาทางแกไข และในการแกไข
น้ัน หลักอริยสัจก็บอกวาตองสืบสาวเหตุปจจัยของมันวา ทุกขหรือ
ปญหาเกิดจากอะไร ขอน้ีเรียกวา สมุทัย  

เมื่อสืบสาวหาเหตุปจจัยได เราก็จะมองเห็นไปพรอมกันใน
ตัววา ทางแกเปนอยางไร ซึ่งตอนน้ีเปนการเห็นในเชิงของความ
เปนจริง วาจะตองจัดการอะไรที่ตรงไหน แตในเชิงปฏิบัติการยังไม
บอกวาจะทําอะไรบาง เพราะฉะน้ัน เราจะตองกาวไปสูข้ัน
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  

เพ่ือใหการมองเห็นหลักความจริงในการแกปญหา กาวตอ
ไปสูการลงมือปฏิบัติ เราก็ตองทําข้ันท่ี ๓ ใหชัดกอน คือการเล็ง
จุดหมาย อันไดแกภาวะปลอดปญหา หรือพนทุกขดับปญหาได ซึ่ง
เราจะตองดูวามันเปนไปไดจริงไหม  และเปนไปไดแคไหน 
จุดหมายของเราในการดับทุกข ขณะน้ีเราควรจะตั้งไวแคไหน  

น่ีก็คือ มองดูอะไรตางๆ ใหชัด วาเราตองการอันใดแคไหน 
เราจะเอาไดแคไหน และจะเปนไปไดแคไหน คือเอาความตองการ
มาดูความเปนไปได แลวก็ตั้งเปาหมายข้ึนมา เรียกวา นิโรธ 

พอต้ัง นิ โรธแล ว  ตอจากนั้น ก็มาสู การวางขอปฏิ บัติ 
หมายความวา เมื่อวางจุดหมายได ตั้งเปาหมายชัดแลว เราก็จะมี
ทิศทาง ทีน้ีก็วางวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินไปสูจุดหมายน้ัน เปนข้ันท่ี ๔ 
เรียกวา มรรค ซึ่งก็คือวิธีการ หรือหนทาง  

ข้ันวิธีปฏิบัติน้ีเปนเร่ืองของมนุษย ตางจาก ๒ ขอตนซึ่งเปน
เร่ืองพ้ืนเดิมของธรรมชาติ ตามความเปนจริงของมันเอง  
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๒๕

 

ข้ันท่ี ๓ มาเชื่อมตอระหวางจุดประสงคของมนุษยกับความ
เปนจริงของธรรมชาติวา ในความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน 
จุดหมายของเราคืออยางน้ี อยูตรงน้ี จุดท่ีเราตองการหรือสิ่งท่ีเรา
ตองการ มันเปนไปไดในความเปนจริงแคน้ี ก็กําหนดหรือตั้งมันไว  

ตอจากนั้นจึงวาง มรรค คือวิธีปฏิบัติ ท่ีจะทําใหเรามุงหนา
ทําไปจนบรรลุถึงเปาหมาย ซึ่งเปนการกระทําอยางมีทิศทาง  

การวางระบบวิธีปฏิบัติข้ึนมา ท่ีเรียกวามรรคนี้ เปนตอนที่มี
รายละเอียดมากมาย เปนรายการวิธีปฏิบัติของมนุษย ท่ีจะให
ไดผลเปนจริงตามกระบวนการของธรรมชาติ 

เคยยกตัวอยางบอย ๆ เชน เร่ือง ไฟไหม เปนทุกข คือเปน
ปญหา จะดับอยางไร ก็ตองรูวาเหตุปจจัยของไฟมีอะไรบาง เชน
วามีเชื้อ มีอุณหภูมิสูงถึงจุดลุกไหม แลวก็มีออกซิเจน  

เมื่อเรารูเหตุปจจัยอยางน้ีแลว เราก็รูเลยวา ถาเหตุปจจัยน้ี
หมดไป ไฟก็จะดับ คือ เช้ือหมดหน่ึง หรือ ออกซิเจนไมมีหน่ึง หรือ
อุณหภูมิต่ํา เย็นลงไปหนึ่ง อยางใดอยางหน่ึงก็ได แคน้ีไฟก็ดับแลว  

น่ี เ รียกวา  สืบสาวสมุทัยไดแลว  พอรูกระบวนการของ
ธรรมชาติ ขอ ๒ ก็มาแลว  

คราวน้ีก็ตอไปขอ ๓ ตั้งจุดหมายไดเลย การต้ังจุดหมายน้ี 
จะสัมพันธกับความเปนจริงและวิสัยของเราท่ีทําได คือเราจะดับ
ไฟโดยสอดคลองกับความจริงของกระบวนการน้ี ซึ่งสามารถบอก
วาเราจะเอาขอไหน จะเอาขอใหไมมีออกซิเจน หรือจะใหอุณหภูมิ
ต่ํา หรือจะใหไมมีเชื้อ หรือเอาท้ังสาม หรือเอาขอไหนเดน แลวก็
ตั้งเปาหมายจะทําใหเกิดความจริงท่ีเปนผลข้ึนมา  
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๒๖ 

 

พอวางเปาหมายน้ีเสร็จ ทีน้ีก็วางวิธีปฏิบัติ ในขอ ๓ คือ
มรรค ซึ่งเปนเร่ืองใหญ เชน ตองสราง(หรือซ้ือ)รถดับเพลิง และให
มีถังเก็บนํ้าไดเทาน้ันเทาน้ีลิตร แลวตองมีทอมีสายยาวเทาไร มี
บันไดสูงแคไหน แลวตองฝกพนักงานดับเพลิง ตองจัดเตรียม
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะ  

ท้ังหมดในเรื่องของมรรคน้ีชางยุงเหลือเกิน ตองใชเงิน
งบประมาณกอนใหญ อาจจะเปนรอยลานพันลาน ก็เพียงเพื่อจะ
มาทําใหอุณหภูมิต่ําลง เพียงแคจะมาทําใหเย็นเทาน้ันเอง หรือจะ
ใชวิธีเพียงเพ่ือใหขาดออกซิเจน หรือเพ่ือจะใหหมดเชื้ออะไรตางๆ 
ก็เร่ืองมากทั้งน้ัน แตท่ีทํากันโดยมากเขาจะไปมุงท่ีลดอุณหภูมิ  

แคจะทําใหเย็น ก็เปนเรื่องใหญมาก และกระบวนการฝกน้ีก็
เลยเพิ่มไปดวยวา ในระหวางท่ีไปทําใหเย็น ถาไปเจอพวกเชื้อไฟก็
ตองทําลายดวย ตัดตอนไมใหมีเชื้อท่ีไฟจะอาศัย ตลอดจนพัฒนา
พวกนํ้ายาดับไฟ เพ่ือจะมาทําใหขาดออกซิเจน ทั้งหมดนี้ก็คือ มรรค  

มรรค คือกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์ ท่ีสอดคล้องกับความ
เป็นจริงของธรรมชาติ เพื่อให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของ
ธรรมชาตินั้น  

ถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ก็ไม่สําเร็จ 
เพราะฉะนั้น มรรคก็คือการโยงวิธีปฏิบัติของมนุษย์ไปเชื่อมต่อ ให้
ได้ผลตามกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติ  

ถ้าครบตามกระบวนนั้น ก็บรรลุผลเป็น นิโรธ 
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๒๗

 

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ                                                       
รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสจั  

อริยสัจน้ีเปนหลักใหญ นํามาใชไดในทุกเร่ือง แมแตใน
กรรมวิธีท่ีเรียกวาการปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจเหมือนกัน แต
ผูใชจะมีเจตนาดีหรือไมดี ก็อีกเร่ืองหนึ่ง  

น่ีก็คือวา อริยสัจน้ี พระพุทธเจาทรงวางไวสําหรับใช  
หน่ึง ในการแกปญหา  
สอง ในการสอน และในเชิงการสอนนี่แหละ จะเอาไปใชในการ

ชักจูง จนถึงปลุกระดม ก็ได 
พระพุทธเจาเวลาสอน ก็ทรงสอนแบบอริยสัจ โดยเร่ิมท่ีทุกข 

ยกปญหาข้ึนมาตั้ง แลวชวยใหเขาสืบหาสาเหตุ เสร็จแลวก็กําหนด
จุดหมาย แลวก็วางวิธีปฏิบัติ  

ทีน้ี การสอนตามวิธีอริยสัจน้ี ก็สามารถนํามาใชในการปลุก
ระดมใหไดผล  

จะเห็นวา การปลุกระดมน้ัน ก็ตองช้ีปญหากอน เชนไปเท่ียว
บอกวาสังคมไทยเวลาน้ีเลอะเทอะเลวรายอยางโนนอยางน้ี คนเอา
รัดเอาเปรียบกัน ยากจนแรนแคน พรรณนาใหมันนาเกลียดนาชัง
ท่ีสุด ใครทําไดเกง ก็ย่ิงไดผล น่ีคือพรรณนาทุกข  

พอคนเห็นทุกขนาเกลียดนาชังนากลัวนักหนาเต็มท่ีแลว ก็
ถึงขอ ๒ ชี้เหตุวา เจาหมอน่ัน นายคนน้ันทีเดียวเปนตัวการ ท่ีมัน
ยุงท้ังหมด มันรายอยางน้ี ก็เพราะเจาตัวน่ี หรือพวกน้ีเปนตนเหตุ 
ตอนนี้คนก็เพงก็จองวา จะตองจัดการกําจัดนายน่ันพวกน้ีใหหมด  
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๒๘

 

พอคนเขมนมองอยางน้ีแลว ก็บอกเปาหมายท่ีหวังวา ถา
หากเรากําจัดเจาตัวการน้ัน ก็จะแกปญหาได แลวเราก็จะมีสังคม
ท่ีสดใส มีความสุขสมบูรณอยางน้ันอยางน้ี  

อยางสมัยท่ีเขาปลุกระดมเม่ือ ๓๐ ปกอน เขาใชคําวา 
“ท้องฟ้าสีทองผ่องอําไพ” น่ันก็คือข้ันท่ี ๓ นิโรธ ตั้งจุดหมาย  

ทีน้ีจุดหมายยิ่งนาไปเทาไร คนก็จะยิ่งเรงเราและฮึกเหิมมี
กําลังใจ ตอนปลุกนิโรธจึงตองพูดใหเห็นภาพวา จุดหมายน้ีมันดี
อยางน้ันๆ สังคมในอุดมคติแสนจะดีเหลือเกิน คนก็อยากไปกันใหญ  

พอไดท่ี ตอนน้ีใจข้ึนหมดแลว มันมองมุงเขมนไปยังจุดท่ีจะ
จัดการหมดแลว ก็ถึงข้ันท่ี ๔ คือ มรรค ก็วางวิธีปฏิบัติเลย วาจะตอง
จัดการอยางน้ันๆ ตอนนี้ไปไดเลย ไมวายากแคไหน ก็เอาท้ังน้ัน  

น่ีคือ วิธีอริยสัจ ซึ่งใชไดหมด แมแตในการปลุกระดม  
รัฐบาลก็เหมือนกัน ถาเกง ก็ตองเอาวิธีอริยสัจมาใชรวมใจ

ประชาชน ใหมาชวยกันแกปญหาและสรางสรรคประเทศชาติ เชน 
ใหประชาชนตื่นตัวตระหนักรูวาเวลาน้ีปญหาของประเทศชาติท่ี
สําคัญคืออะไร แตตองทําดวยใจสุจริต ไมใชคิดแกลงใคร  

ชี้ปญหาใหชัด แลวก็เจาะลงไปใหถึงตัวสาเหตุและประดา
ปจจัย แลวต้ังจุดหมายใหรวมเห็นและรวมใจกันวาจุดหมายน้ันดี
นาไป จนเกิดเปนความหวังรวมกัน แลวก็บอกวิธีปฏิบัติท่ีชัด  

ถึงตอนน้ีจะยากเทาไร ก็สูท้ังน้ัน คนเราน้ี ถาเห็นวาจุดหมาย
ดีจริง และเห็นความหวังชัด เขาก็เอา เขาก็สู  

เหมือนกับพระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ก็ตองใหผูฟงชัดกอน 
พอเขาชัดวา ถาแกไขเรื่องน้ันสําเร็จจะดีอยางไรแลว ยากเทาไรก็สู  
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๒๙

 

แตถาไปบอกวิธีปฏิบัติกอน เขาเห็นเร่ืองตองทํามากมาย
จุกจิก มันยาก เขาก็ถอยตั้งแตตน  

ฉะน้ัน ทานจึงไมใหสอนแบบท่ีวา อยูๆ ก็ไปบอกวิธีการเลย 
คือบอกสิ่งท่ีเขาจะตองทํา ซึ่งจะตองเจอความยาก จะตองเหน่ือย 
แลวใครเขาจะฟงละ ถึงจะฟง แตเดี๋ยวเดียวก็ถอยแลว  

ตองเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ มากันชัดปบ คราวน้ีก็เทาไร
เทากัน เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงวางวิธีน้ีไว ใหใชไดท้ังใน
การแกปญหา ท้ังเปนวิธีสอน  

เปนอันวา วิธีอริยสัจ ใชในงานหลัก ๒ อยาง คือ  
๑. ในกระบวนการแกปญหา  
๒. ในการสอน การแนะนําชักจูง 

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเร่ืองศาสนา                                      
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง  

ตอนน้ีเราหาทางจะทําใหคนท่ีรูจักแตการประนีประนอม 
กาวตอจากการประนีประนอมไปสูการประสานกลมกลืน อันน้ีก็
คือความสามัคคีน่ันเอง ความกลมกลืนประสาน ทานเรียกวา
สามัคคี แลวในความสามัคคีก็จะมีเอกภาพ  

เพราะฉะน้ัน ในพระพุทธศาสนาจึงใชศัพทเปนชุดเดียวกัน 
คือ สังคหะ ซึ่งแปลวา ประมวล จับรวมประสานเขากันได แลวก็
สามัคคี มีความพรอมเพรียงกัน แลวก็ เอกีภาพ ภาษาไทยใชวา
เอกภาพ คือเกิดความเปนหน่ึง  

พอเกิดความเปนหน่ึง เร่ิมตั้งแตมีนํ้าหน่ึงใจเดียว เชน มี
จุดหมายอันเดียวกัน มุงไปท่ีเดียว รวมกันแลว ก็เกิดพลังไปไดเลย  
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๓๐ 

 

แตเวลาน้ีของเราขาดแทบทุกอยาง เพราะฉะน้ัน เราจะตอง
มาเริ่มตนยุคแหงการสรางสรรค จึงตองระดมพลังสรางเร่ียวแรงให
เข็มแข็งข้ึนมา แลวก็รวมใจกันมีความสามัคคี  

ขอสําคัญก็คือ จะตองมีเจตนาตั้งไปที่เปาหมาย ซึ่งมุงเพื่อ
ประโยชนสุขของประเทศชาติ ของประชาชน เพื่อชีวิตและสังคม 
ดวยความซ่ือสัตยจริงใจ  

ความจริงใจ นี่แหละ สําคัญมาก เมื่อมีการขัดแย้งกันและจะแก้ไขปัญหา 
เวลาไปพูดจากัน จะต้องมีแกนอันน้ี คือความจริงใจ แล้วก็เปิดใจกัน  

ตอไปน้ี โลกจะมีปญหามากในเรื่องความขัดแยง และเร่ือง
หน่ึงท่ีใหญมากคือความขัดแยงทางศาสนา แมแตสงครามอิรักกับ
อเมริกัน เมื่อแยกแยะเจาะลงไป ก็มีเร่ืองศาสนาเปนปมท่ีแฝงลึกอยู  

ศาสนาน้ัน โดยพื้นฐาน ตองเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหมนุษย
อยูรวมกันโดยสงบ มีสันติสุข น้ีเปนหลักการใหญ แตไปๆ มาๆ 
ศาสนากลับเปนตัวเหตุอางอิงสําหรับการรบราฆาฟนกัน จึงตอง
แกปญหาน้ีใหได เหตุท่ีแกปญหาไมไดเพราะ 

๑. ไมมีความจริงใจตอกัน  
๒. ไมพูดจาเปดใจกัน  
เร่ืองศาสนานั้นเขาไมสามารถพูดกันได เพราะถึงกับถือกัน

วา พูดกระทบไมไดในเรื่องศาสนา แตท่ีจริงน้ัน ถาคนจะอยูรวมกัน
ดวยดี ตองพูดเปดใจกัน ถาไมถึงจุดน้ี ไมมีทางแกปญหา  

การท่ีจะมัวมาเอาใจกัน มันก็คือความไมจริงใจ จะถึงจุด
จริงใจได จะตองเปดใจกัน ตองพูดกันไดเต็มท่ี ตองอหิงสาถึงข้ัน
อยางท่ีพระเจาอโศกมหาราชตรัสวา “รับฟังธรรมของกันและกัน” 
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๓๑ 

 

ปมปญหาในเร่ืองศาสนานี้ ตั้งแตอดีตนานไกลมาจนถึง
ปจจุบัน เคยเปนอยางไร ก็คลายจะคงอยูอยางน้ัน ไมคลี่คลาย
ออกไป บางทีตองเรียกวาอาการหนัก เพราะเริ่มดวยทาทีหรือ
ทัศนคติพื้นฐานท่ีเปนการแบงแยก ซึ่งยอมนําไปสูความขัดแยง
เปนธรรมดา 

พอเจอคนแปลกหนาแปลกพวก แทนท่ีจะมองวาเปนเพื่อน
มนุษยคนหนึ่ง ก็มองแยกวาเปนชาวศาสนานี้หรือไม เปนชาว
ศาสนาน้ันหรือเปลา ถาไมใชคนในศาสนาน้ี ก็มีทีทาชักจะไมยอม
พูดจาดวย  

คนเราน้ัน ถาไมสื่อสารพูดจากัน ก็เทากับปดหนทางท่ีจะ
ประสานสมานกัน การแบงแยกก็ดําเนินตอไป และเปดทางที่จะ
ขยายเปนความขัดแยงไดตลอดเวลา ถาแมแตพูดจากันก็ยังไม
ยอมแลว จะกาวไปถึงข้ันรับฟงธรรมของกันและกัน ยอมไมมีทาง 

เพราะฉะน้ัน ถาจะแกปญหาความขัดแยงอยางเปนสากล 
และในระยะยาว คนจะตองมองคนอื่นในข้ันพื้นฐาน โดยมองเห็น
เขาเปนเพื่อนมนุษยคนหน่ึงกอนอยางอื่น และตั้งความปรารถนาดี 
พรอมท่ีจะพูดจา-รับฟงกัน 

เวลาน้ีเขากําลังจะแกปญหาศาสนาดวยวิธีเอาใจกัน แต
ซอนความจริง โดยไมเปดใจ ไมยอมพูดความจริง หลบเลี่ยงไปมา 
แลวมันจะไปอยางไรรอด เพราะการกลบเกล่ือนไมใชความกลม
เกลียว และจะไมนําไปสูความกลมกลืน 

คนเราน้ัน ถายังไมสามารถพูดกันไดอยางเปดใจ ก็แสดงวา
ยังไมพัฒนาเทาท่ีควร หรือยังไมมีการศึกษาจริง  
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๓๒

 

ถายอมรับวาปญหาทางศาสนาเปนเร่ืองละเอียดออนท่ีสุด ก็
ตองยอมรับวา ถาแกปญหาเร่ืองศาสนาไมได ก็ไมมีทางเกิดมีสันติ
สุขท่ีแทจริง เพราะปลอยตัวมูลเหตุของความขัดแยงใหซอนแฝงอยู 
ไมยอมยกเอาตัวการณของความขัดแยงน้ันข้ึนมาสลาย 

มาถึงตรงน้ี คนพวกหน่ึงก็เขมนแตจะหํ้าห่ัน อีกพวกหน่ึงก็
คิดแตจะเลี่ยงหนี โลกนี้ท่ีวามีอารยธรรม ก็เลยทําทาจะไปไมรอด 

อารยธรรมท่ีเจริญมา ฟองตัวเองวา                                  
เปนอารยธรรมที่กอ ไมใชแกปญหา 

เวลาน้ีโลกเปนปญหากันอยางหนัก ในเร่ืองท่ีวา ถาไมขัดใจ
กัน ก็เอาใจกัน และไมเปดใจ ซึ่งกลายเปนวา มนุษยมีอารยธรรม
เจริญมาเทาไร ก็ไมดีข้ึน อารยธรรมเจริญมาจนปานน้ี ปญหา
พื้นฐานของมนุษยไมไดแกสักอยาง ปญหาของมนุษยมีอะไรบาง  

๑. ปญหาชีวิต ซึ่งแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาสุขภาพรางกาย 
โรคภัยไขเจ็บ รวมท้ังความหิวโหยอดอยาก แลวก็ปญหา
จิตใจ ความเครียด ความทุกข ความเหงา ความวาเหว 
ความแปลกแยกอะไรตางๆ รวม ๒ อยางน้ี กายกับใจ  

๒. ปญหาสังคม คือ ความขัดแยงระหวางมนุษย ตั้งแตการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ไป
จนถึงสงครามระหวางประเทศ สงครามโลก สงคราม
ระหวางคาย ระหวางฝาย ระหวางศาสนา  

๓. ปญหาสิ่งแวดลอม คือ ธรรมชาติเสีย เสื่อมโทรม ซึ่งเปน
ปญหาสุดทาย และเปนปญหาท่ีถือวาใหญท่ีสุด  
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๓๓

 

อารยธรรมเจริญข้ึนมาถึงขนาดน้ี แตปญหาพื้นฐานขางตน
น้ันไมไดแกสักอยาง ปญหาชีวิตมนุษยก็ยังอยูอยางเดิม  

ปญหาสุขภาพกายดีข้ึนมาบาง กําจัดโรครายเกาๆ ไดมาก 
แตก็เกิดโรคภัยใหมๆ อีกไมนอย และปญหาก็มีปมซับซอนมากข้ึน 
สวนปญหาจิตใจยิ่งหนักลงไป  

ปญหาสังคมก็ไมลดลง ยังแถมปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนตัว
ใหญท่ีสุด และกลายเปนวา อารยธรรมปจจุบันน่ีแหละ ท่ีนํามาสู
ปญหาสิ่งแวดลอมน้ี  

ฉะน้ันจึงพูดไดเต็มปากวา อารยธรรมปจจุบันท่ีเจริญมาน้ี
คืออารยธรรมท่ีไดนําปญหามาใหแกมนุษยจนครบทั้ง ๓ ประการ 
เปนอารยธรรมท่ีเกงกาจมาก สามารถพัฒนามนุษยใหสรางปญหา
ไดจนครบท้ัง ๓ อยาง  

เดี๋ยวน้ีมนุษยมีท้ัง ปญหาชีวิตกาย-ใจ ปญหาสังคม ปญหา
สิ่งแวดลอม แลวปรากฏวาแกไมไดสักอยาง นํามาใหได แตแกไมได 

น่ีก็เปนการแสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา วิธีแกปญหาท่ี
มนุษยใชกันมาน้ันไมไดผลจริง หรือยังไมเปนวิธีการแกปญหาท่ีแท  

ใครจะมาแกปญหาพ้ืนฐานเหลาน้ี ก็บอกวาธรรมะ ธรรมท่ี
พระพุทธเจาคนพบจากความจริงของธรรมชาติแลวทรงนํามาสอน
น้ัน แกไดหมด  

เรามั่นใจวาแกไดแน แลวระบบประนีประนอมจะเปล่ียนเปน
ระบบประสานกลมกลืนได หรือจะเรียกวาระบบสามัคคี เอกภาพ 
หรือเอกีภาพ ก็แลวแต  
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อยางท่ีวาแลว เวลาน้ีปญหามีมาก ก็อาจจะตองฝากถึงแม
แตรัฐบาล แมแตใน ครม. วาตองพูดกันอยางเปดใจ และมีความ
จริงใจเปนพื้นฐาน โดยมีเจตนาซ่ึงมุงจุดหมายท่ีแทรวมกัน คือ 
ความดีงาม และสันติสุขของประเทศชาติบานเมืองและโลกทั้งหมด  

ถามีเจตนาน้ีอยู ก็ไดความจริงใจตอกัน ท้ังจริงใจตอหลักการ
ดวย และจริงใจตอประเทศชาติสังคม และจริงใจตอกันระหวางคน
ท่ีมาทํางานรวมกัน  แลวก็เปดใจพูดจากัน  มันก็มีทางท่ีจะ
แกปญหา และ harmony ก็เกิดได  

แตถาไมเปดใจกัน harmony ก็ยังมาไมได มันก็จะไดแค 
compromise เพราะเอาใจกันก็เพ่ือ compromise น่ันแหละ แต 
compromise แบบเอาใจน้ี ฝายท่ีเอาใจอาจจะหมดตัวไปในที่สุด 

จากจริงใจ และเปดใจ ก็ทําใหเกิดความเขาใจ แลวก็เห็นใจ 
และไปลงตัวท่ีรวมใจ ก็แกปญหา สลายความขัดแยงได 

ไมใชมัวเอาใจ หรือตามใจ ซึ่งเปนการเขวออกไปจากการ
แกปญหา และวนเวียนอยูในความเขลา ท่ีทําใหปมของปญหาคาง
คา รอเวลาขยายตัวไดเร่ือยไป 

ท้ังน้ี ก็ตองเตือนสําทับอีกวา ในการแกปญหา ตองใช
ปญญาท่ีคมชัด เร่ิมตั้งแตเขาถึงขอมูลท่ีแทจริง และรูตัวจริงของ
ปญหา อยาพรางตาตัวเอง อยางท่ีเปนกันอยูมากในสังคมท่ีมี
กระแสแหงการ ชอบแสดงความเห็น แต่ไม่ใฝ่หาความรู้

แลวก็ฟงและถามเด็กๆ ดวย เด็กอาจจะมองเห็นปญหาท่ี
พวกผูใหญมองไมเห็นบางก็ได 
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จริงใจและเปดใจที่เมตตา แตตองดําเนินการดวยปญญา∗ 
ปุจฉา:  พระคุณเจาเจาคะ ท่ีพระคุณเจาไดกลาววา กอนท่ีเราจะ
เขาสูระบบผสมกลมกลืนได เราตองมีความจริงใจและเปดใจซ่ึงกัน
และกันกอน แตถาเราจริงใจ แลวคนอื่นไมจริงใจละคะ 
วิสัชนา: ก็ตองคอยๆ พูด คอยๆ จากัน ไมใชอึกอักก็ตอวาฉัน
จริงใจแลวนะ แตคุณจริงใจกับฉันหรือเปลา จุดสําคัญ คือ เราตอง
มีความรูเทาทัน หมายความวา  

๑. จากความรับผิดชอบของแตละคน จริยธรรมตองเร่ิมตน
จากตัวเอง เราจะตองมีความรับผิดชอบต้ังข้ึนมากอน ใน
เมื่อเรามั่นใจแลววาเรามีความจริงใจ แต 

๒. เราตองมีปญญาดวย ไมใชกลายเปนคนท่ีโงเงาเตาตุน 
คิดแตจะมีเมตตาปรารถนาดี ถาอยางน้ีก็กลายเปนเหย่ือ
ของเขาเทาน้ันเอง  

ฉะน้ันพระพุทธเจาจึงไมไดสอนใหมีเมตตาอยางเดียว แต
ทรงสอนใหมีปญญาดวย  

วันน้ีจึงไดพูดถึงวัฒนธรรมแหงเมตตา วาตองมาคู กับ
วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา  

เมื่อเราจริงใจแลว เราก็ตองรูทันดวยปญญาวาเขาจริงใจ
ไหม แตเปาหมายก็คือตองพยายามใหเขาจริงใจดวย ใหเปนความ
จริงใจตอกันท้ังสองฝาย จึงตองมีการพูดจากันอยางเปดใจ  
                                                                                          
∗ คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก น.ส.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ ท่ีวัด
ญาณเวศกวัน เม่ือวันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
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อันน้ีก็คือกระบวนการอยางท่ีคุณจุฬารัตน กําลังพูดอยู คือ 
การหาวิธีแกปญหาปจจุบันท่ีจะมี เชน ความไมจริงใจ และไมเปด
ใจท้ังหลายทั้งมวล น่ันคือเราจะตองมีวิธีจัดการกับปญหาเหลาน้ี 
แตเราตองมีฐาน คือมั่นใจตัวเองวาเราจริงใจ  

หมายความวา ตอนนี้มีจุดเริ่มแลว ถาเรามีความจริงใจ และ
เปดใจ เราก็เปนผูเร่ิมตนท่ีถูกตองแลว แตจะเดินหนาไปไดแคไหน
ก็จะตองมีอีกฝายหน่ึงมาประสานรวมมือดวย คือคนอื่นท่ีจริงใจ
และเปดใจ ซึ่งจะมีแคไหน ก็เปนข้ันตอนท่ีตองทําดวยปญญา โดย
ไมประมาท  

จะตองเขาใจวา เมตตาเปนเร่ืองของเจตนา คือความตั้งจิต
ปรารถนาดีตอกัน และมุงตรงสูจุดหมายที่บริสุทธิ์ แตตัวท่ีจะ
ดําเนินการใหสําเร็จ คือ ปญญา  

มีแต เมตตาอยางเ ดียว  ดําเนินการไมสําเ ร็จ  ตัว ท่ีจะ
ดําเนินการใหสําเร็จ คือจะแกปญหาได ไดแกปญญา คนไมมี
ปญญา ก็ทําอะไรไมสําเร็จ เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงเนน
ปญญา  

เมตตา เปนธรรมช้ันพรหม แตปญญา เปนธรรมท่ีใหสําเร็จ
เปนพระพุทธเจา  

ถ้าเรามีพรหมวิหาร ๔ เราเป็นได้อย่างสูงสุด คือพระพรหม 
เมตตาน่ีสูงมาก ไปได้ถึงพระพรหมเลย แต่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ 
พระพุทธเจ้าสําเร็จด้วยปญญา แต่เป็นปัญญาท่ีสูงสุดจนกระท่ังทําให้มี
เมตตากรุณา พร้อมหมด  
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ปญญาเปนตัวนํา คือเปนตัวนําขบวน ตั้งตนแตชี้ทางบอก
ทาง ถาเราไมมีปญญาก็เหมือนกับไมมีแมแตแสงสวาง เราก็มอง
ไมเห็นอะไร จะไปทิศไหนก็ไปไมถูก และปญญาเปนเหมือนเข็มทิศ
ดวย ถาเปนเขตแดนกวางใหญ ไมมีเข็มทิศก็ไมรูทิศรูทาง ไปไมถูก 
ปญญาจะสองสวางใหเห็นทิศทาง และเมื่อปญญามากข้ึน ก็สวาง
กวางออกไป เทากับมันขยายชองทาง เราเคยรูเทาน้ี เราทําได
เทาน้ี พอปญญามา มันก็ขยายออกไป ทําไดมากข้ึน เราเคยแกไข
อะไรทําอะไรไดไมซับซอน พอมีปญญามาก็แกไขทําไดซับซอนข้ึน   

ทีน้ีขอท่ีสําคัญย่ิงก็คือ ในตอนคร่ึงๆ กลางๆ ระหวางพัฒนา
ปญญาอยูน้ัน ถาปญญาเกิดไปสนองเจตนาท่ีไมดี ก็เลยชวยใหทํา
อะไรไดซับซอนในทางไมดี ดังน้ัน คนท่ีมีปญญามากข้ึน แตเจตนา
ไมดี จึงทําการไดสําเร็จ แตเปนความเสียหายหรือรายมากข้ึน  

จึงตองใหมาท้ังคู คือ เจตนาก็ดีประกอบดวยเมตตา มีความ
จริงใจ ปรารถนาดีตอทุกคน ตอประเทศชาติสังคม และมีปญญาท่ี
คมชัดมาเปนตัวดําเนินการ เปนตัวชี้ทางเบิกทางขยายขอบเขต 
และเปนตัวท่ีทําใหเกิดความเปนอิสระ โดยแกปญหาใหหลุดพน
โลงโปรงไปได 

ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นท้ังระบบ  
ปุจฉา: อยากจะขอถอยคําสุดทายของพระคุณเจาท่ีจะพูดใน
สวนของการแกปญหาท้ังหมด  

เวลาน้ีก็คงใชหลักใดหลักหน่ึงไมได ตองใชทุกหลักท่ีพระคุณ
เจาไดพูดมา และคิดใหครบตลอด   
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วิสัชนา: คือมีหลักใหญ ท่ีเปนระบบรวม แลวจากระบบใหญน้ันก็
ไปแจกแจงแยกแยะยอยขยายออกไป  

แตท้ังน้ีจะตองมองเห็นตัวระบบรวมทั้งหมดเปนพ้ืนอยู 
สวนยอยท้ังหลายจึงจะชัด เพราะฉะน้ัน หลักใหญจึงสําคัญ ไมใช
อยูๆ ก็ไปจับฉวยเอาหลักยอยๆ แลวก็มองไมเห็นตําแหนงแหงท่ี
ของมัน และไมเห็นความสัมพันธระหวางกัน  

การท่ีเกิดเปนปญหาในยุคท่ีแลวมา ท่ีเรียกวายุคแยกส่วน ก็
เพราะมองไมเห็นความสัมพันธในระบบ ก็เลยมาเนนกันวาตอง
มองใหเห็นองค์รวม แลวในองครวมน้ัน ก็ตองใหคิดเป็นระบบ ดังท่ี
เขาเนนกันในเร่ือง system thinking ซึ่งชวยในการมองอยางเปน
ระบบ  

การมองอย าง เปนระบบ  เมื่ อ พูดตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา ก็คือ หลักความสัมพันธระหวางสิ่งท้ังหลาย ซึ่ง
ถาจะส่ือความหมายใหชัดเจนถูกตอง คําวาระบบนั้น ควรเรียกวา 
“ระบบความสัมพันธ์” ไมใชเรียกวาระบบเฉยๆ เพราะวา
องคประกอบตางๆ จะเปนองครวมข้ึนมาเฉยๆ ไมได และมันจะ
ประสานกันเกิดสมดุลดํารงอยูดวยดีไมได ถามันไมมีความสัมพันธ
กันอยางถูกตอง ฉะน้ันทานจึงเนนความสัมพันธท่ีถูกตอง 

หมายความวา มีองครวมใหญ หรือจะเรียกวาระบบก็ได คือ
องครวมท่ีเปนระบบ และในระบบขององครวมน้ี องครวมท้ังหลาย
ท่ีเปนสวนยอยก็สัมพันธซึ่งกันและกัน  

เมื่อองคยอยท้ังหลายสัมพันธกันดี สงทอดตอกัน เก้ือหนุน
กัน มันก็เปนองครวมท่ีดี คือองครวมท่ีเปนระบบ 
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ตอนน้ีเราไดจุดยํ้าวา การมองอยางท่ีเรียกวาเปนองค์รวม
น้ัน ตองใหหย่ังลงไปหาองค์ร่วม แลวก็เห็นความสัมพันธระหวาง
องครวม ในระบบท่ีเกิดเปนองครวมข้ึนน้ัน  

ถามองเห็นระบบความสัมพันธในองครวมน้ันไดท่ัวตลอด 
การคิดอะไรตางๆ ก็สําเร็จ  

การคิดแบบอริยสัจ  ก็อยู ในระบบองครวมท่ีวา น้ี  คือ
พระพุทธเจาทรงนําระบบองครวมท่ีประกอบดวยองครวมมา
ประสานกันน้ีตั้งเปนหลัก และทรงแจกแจงใหเห็นความสัมพันธเชิง
เหตุปจจัย แลวทรงแสดงไวใหเปนหลักการในการแกปญหา   

เราตองจับตัวหลักใหญใหไดกอน แลวคอยแยกออกไปสู
หลักท่ีเปนขอปลีกยอย เมื่อเราไดหลักใหญแลว ธรรมที่เราเคย
เรียนมาทั้งหลาย จะเปนอิทธิบาท ๔ เปนขันธ ๕ หรืออะไรก็ตาม 
เราก็มองไดชัดหมด วามันอยูในฐานะตําแหนงไหน และสัมพันธ
กันอยางไร เรียกวามองออก  

มิฉะน้ัน เราก็มองกระจัดกระจาย ขาดลอยจากกัน 
ปะติดปะตอไมได ไมเห็นตําแหนงแหงท่ี ไมรูวาแตละสวนทําหนาท่ี
อยางไร มันมาเช่ือมตอรวมเขาดวยกันอยางไร จึงเปนระบบ
ท้ังหมด หรือเปนองครวมท้ังหมดท้ังสิ้นน้ัน 

ในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม  ถาจัดระบบ
ความสัมพันธระหวางองครวมหรือหนวยยอยท้ังหลายใหประสาน
สอดคลองไมได ความขัดแยงก็ไมจบ และเขาถึงความปรองดอง
สามัคคีไมได คือไดแค compromise ไปไมถึง harmony 

ถาจะแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหสังคมน้ันเปนองค
รวมท่ีดี ก็ตองใชวิธีแกปญหาท่ีเปนระบบองครวมดวย 
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๔๐ 

 

เปนอันวา ระบบใหญ คือระบบอริยสัจน้ีสําคัญมาก ตองตั้งไว
กอนเปนหลักการใหญ แลวจึงแตกขยายเปนขอปลีกยอยตอไป  

หลักการในการแกไขความขัดแยงใหเกิดสมานฉันท์ ในระดับ
ท่ีเปนปฏิบัติการขอยอยน้ันมีมากมาย พูดตามภาษาพระ เร่ิม
ตั้งแตพรหมวิหาร ๔ แลวก็สังคหวัตถุ ๔ ไปจนถึงหลักสาราณีย-
ธรรม อปริหานิยธรรม แตในระดับน้ี ตองยกไปแจกแจงกันใน
โอกาสอื่น เพราะพูดไปก็จะไมจบงายๆ 

รูจักอเมริกาไมใชแคใชแคมีผลิตภณัฑเทคโนโลยีของเขา                                      
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของอเมริกัน 

ท่ีวามาเปนการพูดในระดับใจความสําคัญ เร่ืองอริยสัจน้ัน
เปนดานหลักการ สวนในดานปฏิบัติการ แกนของเรื่องท้ังหมดก็
คือ ความมีปัญญาท่ัวทันชัดเจน และ มีเจตนาท่ีดี  

เจตนาท่ีดี ก็คือความตั้งใจมุงไปท่ีเปาหมายวา เราจะ
ชวยกันแกไขปญหาของสังคมประเทศชาติ ตลอดถึงท้ังโลก และ
ชวยกันพัฒนาสรางสรรค ใหมีความเจริญกาวหนาประสบ
ความสําเร็จ ใหทุกคนไดประโยชน ทุกชีวิตมีความสุข  

ในการทําอยางน้ี ก็อยามองแตตัวเองอยางเดียว ตองรูให
เทาทันโลกดวย เพราะวาเราไมสามารถอยูคนเดียว และสิ่งท่ีมา
จากภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยท่ีเปนองคประกอบใหญๆ ของ
โลก เชนประเทศมหาอํานาจ เมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะสงผล
กระทบตอเรามาก เราจะตองรูทัน เพราะฉะน้ัน การรูทันความ
เปนไปของโลก และรูทันความคิดจิตใจของเขา จึงเปนเร่ืองสําคญั  
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๔๑ 

 

เวลาน้ี เรารูจักแตวัตถุ เชนรูวาอเมริกามีรถยนต มีเคร่ืองบิน 
มีดาวเทียม มียานอวกาศ มีเทคโนโลยีตางๆ แตความคิดของเขา
เราทันหรือเปลา  

ถาเราจะเขาใจอเมร ิกา  เราจะต องเข าถ ึงสต ิป ญญา
ความคิดของเขา และลึกลงไปคือ เขาใจสภาพจิต รูถึงเจตจํานง
ท่ีอยูในใจ มองเห็นลักษณะนิสัยตางๆ ท่ีรวมกันเขาเปนอเมริกัน 
และก็ตองเขาใจใหชัด จึงจะไดความรูท่ีเปนองครวมอีกหนวยหน่ึง 
ท่ีจะมารวมเขาเปนโลกน้ี  แลวจึงจะมองออกวา  เมื่อมันมี
ผลกระทบตอประเทศไทย เราจะรับมือกับเขาอยางไร  

แตเร่ิมตนฐานแรก เรามีสิ่งหน่ึงท่ีแนใจ คือเรามีเจตนาดี มุง
เพื่อสรางสรรคสันติสุขของโลก เราจะทําการตางๆ เพ่ือแกปญหา
ตั้งแตชีวิตสังคมประเทศชาติ จนถึงโลกท้ังหมด เจตนาดีน้ีตั้งข้ึนมา
และรักษาไวเปนแกน แลวเราก็เอาปญญามาแกปญหา  

ถาเจตนาของเราดีแลว และเราพัฒนาปัญญาไดผล เราก็จะ
ไปถึงจุดท่ีแกปญหาได  

แตท้ังน้ีเราก็อยามัวแตหวัง เราตองมองตามความเปนจริง
โดยไมเล็งผลเลิศเกินไปถึงกับคิดวาในโลกน้ีเขาจะหวังสันติภาพ
กันจริงแท เราตองระวังระไวดวยวา พวกท่ีบอกวาเขาคิดแกปญหา
โลกนั้น เขามีความจริงใจแคไหน  

เวลาน้ี คําวาธุรกิจ คําวาจิตวิทยา คําวาการเมือง ลวนแตสื่อ
ความหมายวาเปนเลหกล ไมจริงใจไปเสียท้ังน้ัน จึงเปนปญหาท่ี
ตองแกดวยปญญา บนฐานแหงเจตนาที่มีเมตตาอยางจริงใจทั้งส้ิน  

ฉะน้ัน เราจะตองต้ังใจวางเจตนาของเราใหดีเสียกอน แลว
เราก็พัฒนาปญญา และใชปญญาไป ไมทอใจที่จะแกปญหาใหได   
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๔๒

 

เมื่อมีเจตนาท่ีดี มีจุดมุงหมายท่ีเปนกุศล เปนความดีงาม ก็
อนุโมทนาในประการท่ีหน่ึงไดแลว  

ตอจากน้ันก็ใหมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกัน แลวปฏิบัติ
ตามวิธีการท่ีถูกตอง พรอมท้ังพัฒนาองคประกอบสําคัญตางๆ 
โดยเฉพาะปญญาข้ึนมาเปนตัวนํา เพ่ือจะดําเนินการตางๆ ให
เปนไปตามหลักการท่ีเรารูเราเห็นเราเขาใจ ท่ีจะสนองเจตนาท่ีมุง
ไปสูจุดหมายน้ัน  

หวังวา หลักการและวิธีการน้ี เมื่อเราชัดแลว จะสามารถทําให
บรรลุจุดหมายแหงการแกปญหาของชีวิต  ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาติ และโลก ใหโลกนี้กาวไปในอารยธรรมที่ถูกตอง ซึ่งเปน
ภารกิจท่ีเราจะตองทํามากมาย  

แมกระท่ังจะตองปรับแกอารยธรรมใหเปนอารยธรรมท่ีแท
และย่ังยืน ซึ่งจะทําใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง  
ปุจฉา:   การท่ีถามมาน้ี เพราะวาจะตองขยับขยายไปทําอะไรให
มากข้ึนกวาเดิมสักหนอย จะไดเปนกลไกสวนหน่ึงในการแกปญหา
ความขัดแยงท่ีมีสารพัด 
วิสัชนา:  ตอนนี้ความขัดแยงกันมีมากมาย เพราะเราสะสมส่ิงท่ี
ลวนแตเปนเหตุปจจัยแหงความขัดแยงท้ังน้ันเลย และยังกาวเขา
ไปในระบบแขงขัน-แยงชิงกันดวย  

เพราะฉะน้ัน ตอนนี้เราจะตองมาเริ่มกันใหม และการเร่ิมน้ัน
ก็เปนการกู เรียกวากูใหพนวิกฤติ และร้ือฟนสิ่งท่ีดีงามข้ึนมา  

ทุกอยางจะสําเร็จก็ตองมี ๒ อยาง คือ เจตนาต้องดี และ
ปัญญาต้องท่ัวทันชัดเจน  
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๔๓

 

ถาทําอะไรโดยไมรู ถึงจะมีเจตนาดี ก็ไปไมรอด มีแตเปนเหย่ือ
เขา  

คนมีความตั้งใจดี เจตนาดี ถาเอาแตเมตตา ไมพัฒนา
ปญญา จริงอยู บางคร้ังเอาชนะใจเขาไดดวยความรักและความดี 
แตในหลายกรณี ก็โดนเขาหลอก หรือถูกกําจัด หรือบางทีกวาเขา
จะเขาใจและเห็นใจ ก็สายไปเสียแลว แทนท่ีจะเปนความเจริญ ก็
กลายเปนความเส่ือม  

ความผิดพลาดมากมายเกิดจากความรูไมทัน ไมเทาถึง แค
เลี้ยงลูก คนท่ีเอาแตรักอยางเดียว ไมใชปญญา กลับพาใหลูกเสีย
ไป ก็มีตัวอยางใหเห็นกันอยู 

เพราะฉะน้ัน ตองเนนยํ้าใหมเีจตนาดี ท่ีเปนความจริงใจ โดย
ปรารถนาดีประกอบดวยเมตตาเปนตน และมีปญญารูเขาใจ
เร่ืองราวทุกอยางเทาทัน มองใหถึงตัวแทอยางถวนท่ัว และแทง
ตลอดเหตุปจจัยอยางแจมชัด สองตัวน้ีตองใชและไปดวยกันท้ังน้ัน 
ทุกกรณี  

เมื่อมีสองตัวน้ีก็คอยๆ แกปญหาไป ในระหวางน้ีเราจะเจอ
ปญหาทยอยเขามาเยอะแยะ  

ปญญาจะเปนตัวท่ีมาชวยใหเราจับปญหาตรงจุด หยั่งถึง
เหตุปจจัย จัดวางวิธีปฏิบัติท่ีจะใหแกปญหาไดดวยดี และเจตนาก็
จะทําใหเราไมเขวออกไปจากจุดหมายท่ีแทและจากทางของการ
แกปญหา 
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๔๔

 

เวรระงับดวยการไมจองเวร นั้นจริงแท                                             
แตตองศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร 

พระพุทธศาสนานี้ คนท่ีศึกษารูกันดีวา เปนหลักการท่ีสอน
ใหเวนการเบียดเบียนกันโดยสิ้นเชิง ถึงข้ันท่ีวา ไม่มีการจงใจฆ่าท่ี
ไม่บาป จนไมมีขอท่ีจะนําไปใชอางในการรุกรานทํารายกัน  

การเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนาจึงมาพรอมกับคําสอนให
เลิกการแบงแยกและการเบียดเบียน โดยเฉพาะสอนใหเลิกถือชั้น
วรรณะ และเลิกการบูชายัญ สอนใหแกปญหาดวยวิธีการแหง
เมตตา-กรุณาอยางสากล (หรือจะเรียกวาแบบอหิงสา หรือแบบ 
nonviolence ก็แลวแต)  

ดั ง ท่ีพวกฝ ร่ัง ก็ รู เ รื่ อ ง น้ี กันดีพอสมควร  ถึ งกับ ถือว า
พระพุทธศาสนาเปนท่ีมาของขบวนการสันตินิยม (pacifism) ท่ีแท
รายแรกของโลก (Encyclopaedia Britannica, “Pacifism”)  

แตพระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักวา การท่ีจะใชเมตตา-
กรุณา หรืออหิงสา มาแกปญหาใหสําเร็จน้ัน ไมใชเร่ืองงายๆ  

เรามีเมตตา-กรุณา รักคนอื่น ไมเบียดเบียนใคร ถาพบกัน
หรืออยูกับคนท่ีเปนปกติ ไมมีเปาหมายท่ีอยูในเจตนาพิเศษออกไป 
ก็จะมีสันติสุขโดยงาย  

แตถาไปเจอกับคนท่ีมี เจตนาแฝงเรน  เชน  เขามุงหา
ผลประโยชน หรือแสวงอํานาจ ความรักดวยเมตตากรุณา ก็
อาจจะไมพอ บางทีคนท่ีเมตตา ก็กลายเปนเหย่ือเขาไป  
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๔๕

 

ย่ิงถามูลเหตุของปญหาถึงข้ันเปนทิฐิ เชน เปนลัทธิความเชื่อ
ดวยแลว การแกปญหาของเรา แมจะเริ่มดวยเมตตา-กรุณา และ
วิธีอหิงสาก็จริง แตจะสําเร็จได ตองใชปญญาความสามารถอยาง
พิเศษจริงๆ  

หลักการก็คือ คนท่ีจะชนะศัตรูได ยอมตองมีกําลังเกงกลา
สามารถกวาศัตรู  

แตคนท่ีจะชนะศัตรูท่ีมุ งราย  ดวยวิธีการไมทํารายน้ัน 
จะตองมีปญญาความสามารถย่ิงกวาคนที่ชนะศัตรูดวยกําลังน้ัน
อีกมากมาย ไมใชเร่ืองงายๆ  

วรรณคดีพุทธศาสนา เชน ชาดก อยางมโหสถชาดก จึงได
สอนและแสดงตัวอยางใหเห็นวา เมื่อมีคนพวกอื่นตั้งตัวเปนศัตรู 
ยกมาฆาฟนทําราย ฝายธรรมิกชนตองใชปญญาความสามารถท่ี
เหนือกวามากมายในการเอาชนะคนพวกน้ัน โดยไมใชวิธีทําราย
ตอบ และทําใหพวกศัตรูนั้นตองยอมสยบและกลายเปนมิตรในที่สุด  

ทานเตือนไวใหไมประมาทเสมอวา ธรรมวิชัยน้ัน ยากกวา 
สังคามวิชัยมากนัก  

สังคามวิชัยน้ันเปนเรื่องธรรมดา เม่ือมีกําลังเหนือกวา ก็มี
หวังชนะ แตผูท่ีชนะไดดวยธรรมวิชัยน้ัน ตองยอดคนจริงๆ  

ชาวพุทธชอบยกคําพระมาอางวา “เวรไมระงับดวยการจอง
เวร” หรือ “เวรระงับดวยการไมจองเวร” แตมักหยุดแคน้ัน ไมศึกษา
ตอไปวาทานสอนวาเราจะตองพัฒนาปญญาความสามารถ
อยางไร และเทาไร คนรายจึงจะไมกอเวรท่ีจะทํารายเราและ
ทําลายโลกใหยอยยับ และเราจึงจะสามารถทําใหคนรายยอมและ
เกิดมีสันติสุขได โดยที่เราไมตองจองเวร 
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๔๖ 

 

พูดงายๆ วา เรามักเอาแคเวรไมระงับดวยการจองเวร แตไม
ศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะสามารถระงับเวรดวยการไมตองใหมีการ
จองเวร หรือพูดอีกสํานวนหน่ึงวา ในเมื่อเวรไมระงับดวยการจอง
เวร เราจะระงับเวรน้ันดวยการไมจองเวรไดอยางไร 

ไม่ใช่กลายเป็นว่า เวรระงับด้วยการไม่จองเวร เพราะว่าเรา
ทั้งหลายถูกเขาทําลายหายสูญไปแล้ว จึงไม่มีใครท่ีจะมาทําการจองเวร 

จึงตองย้ําที่วา นอกจากมีเจตนาดี ที่กอปรดวยเมตตากรุณาแลว 
ตองมีปัญญา ที่จะจัดการแกไขปญหาใหสําเร็จตามเจตนานั้นดวย 
ปุจฉา:  คําวา  “ปญญา” น้ีบางทีก็ใชในดานอื่นๆ เชนทาง
วิทยาศาสตรก็มีอยู แตถาไมมีหลักธรรมมากํากับ ก็จับไมถูกวาจะ
เร่ิมตนอยางไร ก็เดินหนาถอยหลังอยูน่ันแหละ 
วิสัชนา:  ปญญาทางวิทยาศาสตร เขาเรียกวาปัญญาเส่ียงๆ ท่ีวา
เสี่ยงในท่ีน้ี ไมใชคําวาเสี่ยงภัย แตหมายความวา แตกเปนเสี่ยงๆ 
คือแยกสวนกระจัดกระจายออกไป แตเพราะแยกเปนเสี่ยงๆ น่ี
แหละ มันก็เลยเสี่ยงภัยอันตรายดวย  

ในท่ีสุดก็เลยกลายเปน ๒ เสี่ยง คือ ท้ังแยกเปนเสี่ยงๆ และ
เสี่ยงภัยอันตรายดวย 

ท่ีจริง ปญญาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เองไมคอยเปนปญหา 
เพราะเปนการหาความรูในธรรมชาติกาวไปเร่ือยๆ แตมันมาเกิด
ปมปญหาขึ้นตอนท่ีวาไมบริสุทธิ์จริง โดยท่ีมักจะมุงไปในทิศทาง
ของเจตนาที่จะสนองความตองการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่ง
โยงไปหาเรื่องสังคมและสิ่งแวดลอม ในแงสนองความตองการของ
มนุษยท่ีซับซอน เลยพลอยกลายเปนปจจัยกอปญหา แมแตโยง
มาถึงเร่ืองความขัดแยงน้ีดวย 
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๔๗

 

คนไทยมีคุณสมบัติพิเศษท่ีนาสังเกตนาศึกษา                                             
ในทางของการแกปญหาความขัดแยงในโลก 

ปญญาท่ีใชในการแกปญหา ก็ใชตามระบบอริยสัจท่ีพูด
มาแลว แตมีขอควรยํ้าไววา ปญญาท่ีใชอยางสําคัญมาก คือใน
การเขาถึงเหตุปจจัยของปญหาท่ีเรียกวาสมุทัย และจัดการสลาย
เหตุปจจัยน้ัน  

เหตุปจจัยของปญหาความขัดแยงในแตละเร่ืองแตละกรณี
อาจจะซับซอน  เปนเ ร่ืองปลีกยอย  แต เมื่อพูดอยางกวางๆ 
ครอบคลุม ก็หนีไมพนตัวการใหญ ๓ อยาง ท่ีจะตองรูไว  

น่ีก็คือวา จะแกเหตุปจจัยปลีกยอยจําเพาะขอไหนเทาใดก็
ตาม จะตองแกใหถึง ๓ ขอน้ีดวย คือ ปมกอปญหา ๓ อยาง ไดแก 

๑. ความใฝแสวงหาผลประโยชน เห็นแกการเสพบริโภค
บํารุงบําเรอ เรียกวา ตัณหา 

๒. ความทะยานแสวงอํานาจ  ตองการความย่ิงใหญ 
ปรารถนาจะครอบงําผูอื่น เรียกวา มานะ 

๓. การยึดติดในความเชื่อ ถือรั้นในลัทธินิยมอุดมการณ ท่ี
ไมเปดกวางรับฟงใคร และกอทัศนคติแบบแบงแยก เรียกวา ทิฏฐิ 

ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ตลอดจน
สงครามระหวางประเทศ ระหวางคาย ระหวางเผาชน ชาติพันธุ 
ระหวางศาสนา ท่ีมีมาตลอดประวัติศาสตร มีจุดกอปมอยูท่ี ๓ 
อยางน้ี  
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๔๘

 

ไมวาจะแกไขเหตุปจจัยปลีกยอยอะไรก็ตาม ตองคอยมอง
คอยตรวจสอบและแกไขตัวการใหญ ๓ อยางนี้ ไมใหเขามาครอบงํา  

ถาไมมีตัวการใหญ ๓ อยางน้ี การแกไขกําจัดเหตุปจจัย
ปลีกยอยอื่นๆ ก็ใชวิธีการท่ีพูดมาแลว กําจัดปญหาไดงายข้ึน แต
ถาปม ๓ อยางน้ียังอยู ความขัดแยงจะยืดเยื้อ ไมจบไดจริง 

ปมกอปญหาความขัดแยงแบงแยกอีกระดับหน่ึง ซึ่งตอง
แกไขและระวังไมใหครอบงําคน ไดแกความใจแคบ หรือความหวง
แหนกีดก้ันกัน ท่ีเรียกวา มัจฉริยะ ๕ อยาง คือ 

๑. ความหวงแหนกีดก้ันท่ีอยูอาศัย เก่ียวกับเร่ืองประเทศ 
ทองถ่ิน ดินแดน 

๒. การหวงแหนกีดก้ันพวกเหลา เก่ียวกับเร่ืองพรรคพวก 
พงศเผา เหลากอ หรือชาติพันธุ เชน ethnic groups และ 
religious groups ตางๆ 

๓. ความหวงแหนกีดก้ันลาภผล เก่ียวกับเร่ืองลาภ ทรัพย
สมบัติ และผลประโยชนตางๆ  

๔. ความหวงแหนกีดก้ันชั้นวรรณะ เก่ียวกับเร่ืองชนช้ัน สีผิว 
ผิวพรรณ จําพวก class, caste ตลอดจน colour 

๕. ความหวงแหนกีดก้ันภูมิธรรมภูมิปญญา ในเรื่องของ
วิทยาการ ความรู คุณพิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความ  
กาวหนาทางภูมิธรรม ภูมิปญญา และความสําเร็จตางๆ 

ตองใจกวางยอมรับความจริงวา ความขัดแยงตางๆ จะแกไข
ไดจริง คนตองสลัดความใจแคบหวงแหนกีดก้ัน ๕ อยางน้ีออกไป
ใหได  
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๔๙

 

ถายังแก ๕ อยางน้ีไมได ความขัดแยงในสังคมมนุษยหรือใน
โลกมนุษย ไมจบแนนอน  

การแกปญหาข้ันเด็ดขาดไดผลจริง หรือรับรองผลไดแบบน้ี 
ตองถามวา คนจะสูไหม ถาไมเอา ก็ตองอยูในโลกแหงความ
ขัดแยงตอไป ไมจบ 

ขอใหกวาดสายตามองออกไปในโลก จะเห็นวาปมปญหา
ท่ีวามา ๒ ชุดน้ี ครอบงําสังคมมนุษยท่ัวไปหมดจริงหรือไม และ
ความขัดแยง กรณีพิพาท และสงครามที่เกิดท่ีโนนท่ีน่ี มาจากปม
เหตุปจจัยเหลาน้ีท้ังน้ัน ใชหรือไม 

ในเร่ืองนี้ น่าจะต้ังเป็นข้อสังเกตไว้ว่า ในเวลาท่ีผ่านมา เมื่อเทียบกับ
ประเทศทั่วไปในโลก สังคมไทยน้ีมีความสําเร็จมากที่สุด ในการท่ีประชาชน
ทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างประสานกลมกลืน มีความขัดแย้งน้อยที่สุด คน
ไทยปรับตัวเข้ากับคนอื่นพวกอ่ืนได้ง่าย อยู่กับใครๆ ได้ดี เผื่อแผ่ ใจกว้าง 
คงห่างมัจฉริยะ ๕ ไปได้มาก เป็นข้อที่คนไทยมีสิทธิภูมิใจโดยชอบธรรม 

แตก็จะตองเขาใจดวยวา ในยุคอดีตน้ัน สังคมอยูในภาวะท่ี
สามารถตั้งรับคนนอกดวยเมตตา ก็เพียงพอ   

แตตอน้ีไป สถานการณไดเปลี่ยนไปแลว คนไทยจะรักษา
เอกลักษณท่ีดีน้ีไวได จะตองกาวไปสูข้ันสามารถจัดสรรสังคมดวย
ปญญา บนฐานแหงเมตตาไมตรี คือ ตองพัฒนาปญญาใหมาก 
จะอาศัยเมตตาอยางเดียวไมพอแลว 

ดังไดวาแลว มีเจตนาดีเปนฐานประกันไว แตในวิธีการจะ
ปฏิบัติอยางไรใหลุถึงจุดหมาย จะตองทําดวยปญญา วาดวย
ข้ันตอนใหถึงความพรอม และการจัดการเหตุปจจัยท่ีจะใหลงตัว
ดวยดีอยางไร เปนตน  
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๕๐ 

 

มิใชวาทําไปๆ กลายเปนเกิดผลรายใหมๆ แทรกซอนข้ึนมา 
ทําปญหาใหยุงยากสับสนยิ่งข้ึน เร่ืองอยางน้ีไมงาย แตเจตนาตั้งไว
ใหแนชัดอยางท่ีวา  

เร่ืองสลายความขัดแยง ก็ขอใหนําวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรม
เดิมของสังคมไทยมาศึกษา และใชเปนคติดวย 

ถาคนไทยหันมาใฝรูใฝคิด และเพียรพยายามสืบสาน
วัฒนธรรมและสรางสรรคสังคมไทยในแงน้ี นอกจากชีวิตและ
สังคมจะดีงามเจริญกาวหนาแลว ปญหาความขัดแยงปลีกยอยลง
มา เชน ระหวางบุคคล และกลุมพวก ก็จะพลอยลดนอยลงไปดวย 

ก็ขออวยชัยใหพรแกทุกทาน ในโอกาสปใหม ขอใหเพ่ิม
กําลัง จะไดมีความสามารถที่จะแกปญหาไดดีย่ิงข้ึน และพรอมใจ
กันเดินหนาตอไป ใหปใหม ๒๕๔๖ ท่ีจะมา เปนเวลาแหงการ
เดินหนา ไมใชถอย  

ป ๒๕๔๖ ตองกาวหนาไปในการแกปญหา และสรางสรรค
สิ่งดีงาม 

สังคมไทยจะตองเดินหนา และไปชวยโลกดวย เพราะเวลาน้ี
โลกประสบปญหามาก ไมมีใครแกได ไมวาจะเปนมหาอํานาจ 
หรือเปนประเทศท่ีพัฒนาขนาดไหน  

ประเทศไทย ถาเกงจริง นอกจากตองสามารถแกปญหาของ
ตัวเองแลว จะตองไปรวมแกปญหาของโลก หรือนําโลกในการ
แกปญหาดวย และเมื่อไรไทยเกงขนาดน้ัน จึงจะนาอนุโมทนา  

ก็ขอจบเพียงเทาน้ี 


