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ค�ำนิยม

เ เมื่อได้อ่านหนังสือท่ีคุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร เขียนท้ังเร่ือง 

‘ชีวิตเลือกได้’ และ ‘ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน’ ดิฉันบอกตัวเองว่า มี

เจ้าของส�านกัพมิพ์กีค่นหนอทีส่ละเวลาอนัมีค่าในการบริหารงาน

และเงินมาเขียนหนังสือ

แรงบนัดาลใจอะไรทีส่่งให้คุณวรพนัธ์หนัมาร้อยเรยีงความ

คิดเป็นตัวอักษร 

ดิฉันขออนุญาตวิเคราะห์…

เป็นท่ีประจักษ์ทัว่กนัว่าคุณวรพันธ์เป็นผูบ้รหิารส�านักพมิพ์

ที่โดดเด่นท่านหนึง่ ดิฉนัเชือ่ว่าความส�าเรจ็ของธรุกจิเครอืสถาพร

บุ๊คส์นั้นคือ การไม่หยุดนิ่งและการกล้าคิดเพ่ือผนวกการตลาด

กับศิลปะการรังสรรค์งานเขียนเพื่อน�าเสนอนักอ่านในศตวรรษนี้

‘นวัตกรรม’ การเขียนนวนิยายซีรีส์ของสถาพรบุ๊คส์เป็น

ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความ ‘ดัง’ ของละครชุด ‘สุภาพบุรุษ

จฑุาเทพ’ นวัตกรรมนี้ไม่ได้เกิดในวนัเดยีว โดยคนคนเดียว เบือ้ง

หลังหนังสือชุดอ่านสนุกนี้ มีทักษะการคิด ท�า และเขียนเป็นทีม

ทีแ่ข็งแรงยิง่ เพราะมผีูบ้รหิารทีส่ามารถรวมผู้คนหลากหลาย ทัง้

นกัการตลาด การประชาสมัพนัธ์ และนกัเขยีน มาท�างานเป็นทมี 

เป็นการรวมแผนงานธรุกจิในยคุไอทเีข้ากบัการสร้างสรรค์ศิลปะ



ได้อย่างละเมียดละไม

กว่าจะก้าวเดินมามวีนันี ้คณุวรพนัธ์จะต้องฝ่าฟันชวีติและ

สู้กับอุปสรรคนานัปการ ดังนั้น ตัวคุณวรพันธ์ต้องอัดแน่นเต็ม

เปี่ยมด้วยประสบการณ์และระบบความคิดท่ีท�าให้ยืนหยัดมั่นคง

ได้ทั้งชีวิตครอบครัวและการงาน

ในยคุท่ีสงัคมไทยสบัสน ขาดความสขุ เหมือนเป็นโรค ถกู

รมุเร้าด้วยปัญหาสงัคมและการเมอืงนีเ่อง ทีท่�าให้คณุวรพนัธ์ส่ง

ต่อประสบการณ์ชีวิตเป็นข้อคิดและแนวทางให้ผู้อื่น

ดิฉันเชื่อว่าหลายบทหลายตอนจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท้ายบททุกบท คุณวรพันธ์จะเขียน ‘เคล็ด’ 

ที่ฝรั่งเรียกว่า Tips เช่น ‘7 วิธีเปิดใจเพื่อเปลี่ยนตัวเอง ชนะใจ

ผู้อื่น’ หรือ ‘7 วิธีฝึกตนให้อยู่เหนืออารมณ์โกรธ’ หรือ ‘7 วิธีคิด

กลับมุม สอนให้เรารู้เขารู้เรา มองมุมกลับ สอนให้เราคิดต่าง’ 

หรือ ‘ข้อคิดก่อนเสี่ยง’ ฯลฯ แม้ไม่เห็นด้วยกับบทวิจารณ์สังคม

และการเมืองบางตอน แต่ดิฉันม่ันใจว่า ‘เคล็ดชีวิต’ ของคุณ 

วรพันธ์จะเป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านที่สงสัย ไม่มั่นใจ ทุกข์หรือท้อใจ 

สามารถน�าไปใช้ในการ ‘ก้าวเดินไปในชีวิต’ ได้ดีขึ้น

	 ดร.	สิริกร	มณีรินทร์	
	 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	 และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
	 7	พฤษภาคม	2557
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เ รียนผู้อ่านที่เคารพ

ผมมีปรัชญาในการศึกษาและการท�างานตลอดมาว่า

‘กำรอ่ำนหนังสือ 
คือกำรเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น’

นับตั้งแต่ผมอ่านหนังสือได้ในวัยเด็ก ผมอ่านหนังสือ 

ทุกเล่มที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิทานส�าหรับเด็ก  

ไปจนถึงนวนิยายส�าหรับผู้ใหญ่ 

แม้เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถูกทิ้งไว้ ผมก็หยิบขึ้นมา

อ่าน ทั้งที่ข้อความ เรื่องราว ไม่ปะติดปะต่อกัน ผมก็อ่าน

อ่านกระทั่งถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ที่สมัยนั้นใช้ห่อ 

ข้าวของ ผมก็ค่อย...ค่อยๆ บรรจงแกะอ่าน



ห้องสมุดเล็กที่ไหน...ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติ ผมก ็

ดั้นด้นไปค้นหาหนังสืออ่าน 

จนเมื่อผมอายุครบหกสิบปี เมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมา ผม

จึงรวบรวมข้อเขียนที่เกิดจากการอ่านของผม โดยตั้งชื่อหนังสือ

ชุดนี้ว่า 

หนังสือ...คือชีวิต
 

การท่ีผมได้อ่านหนังสือ ‘ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน’ ซึ่งเป็นข้อ

เขียนของ ‘คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร’ ซึ่งแต่ก่อนผมคิดเพียงว่า 

ท่านเป็นผู้บริหารส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ส�านักพิมพ์ที่ผมเป็น

ลูกค้าประจ�า เพราะงานของส�านักพิมพ์นี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและตัวผมไปพร้อมๆ กัน

เมือ่ได้อ่าน ด้วยความไม่แน่ใจว่านกับริหารทีเ่ก่งจะมาเป็น

นักเขียนที่ดีได้อย่างไร 

แต่เมื่อได้อ่านข้อเขียนทั้งหลายที่เกิดจากสติปัญญาของ

ท่าน จึงท�าให้ผมเข้าใจแล้วว่า ท่านไม่ใช่เป็นเพียงนักธุรกิจที่มี

ความสามารถเท่านัน้ แต่ท่านกยั็งเป็นนกัเขยีนทีมี่ความสามารถ

เช่นกัน



เมื่ออ่านข้อเขียนของท่านทบทวนหลายครั้ง แต่ละครั้งที่

อ่านกเ็กดิสติปัญญาใหม่ตามมาแตกต่างกัน จงึท�าให้ผมคิดถงึค�า

กล่าวของนักเขียนต่างประเทศท่านหนึ่งที่เคยเขียนไว้ว่า

“...อย่ำอ่ำนหนังสือเพียงเท่ำนั้น 
แต่ต้องอ่ำนคนเขียนด้วย...”

‘ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน’ ช่วยท�าให้ผมเข้าใจวิถีการเดินทาง 

ของชีวิต 

เหมอืนอย่างทีค่ณุวรพนัธ์ โลกติสถาพร เขยีนเปรยีบเทยีบ

ชีวิตเหมือนกับการเดินทาง

การเดินทางจะต้องพบอุปสรรคปัญหานานัปการ เพราะ

ฉะนั้น นักเดินทางที่ดีจะต้องมีคู่มือที่ใช้ส�าหรับการเดินทาง เพื่อ

จะได้เดินสู่จุดหมายปลายทางส�าเร็จ

หนังสือ ‘ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน’ ก็คือคู่มือชีวิต ที่จัดเป็น

เร่ืองของชีวิตให้เป็นระเบียบ เพื่อจะเป็นระบบในการค้นคว้าหา 

ค�าตอบตลอดระยะเวลาในการเดินทางของชีวิต

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่คุณควรอ่าน และควรจะ

เก็บรักษาไว้ในบ้าน หรือสถานบันการศึกษาต่างๆ ก็ควรจะเก็บ

ไว้ในห้องสมุด



ข้อเขยีนของคณุวรพนัธ์ โลกติสถาพร เป็นข้อเขยีนทีอ่่าน

ง่าย เข้าใจได้ดี และสามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์แก่ทุกชีวิต 

เหมือนอย่างที่คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร เขียนสรุปการเดินทาง

ของชีวิตด้วยประโยคทองที่ว่า

“ถนนมีไว้เดินทาง	ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน”

จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลาย ท้ังที่ชอบอ่านหนังสือ

อยู่แล้ว หรือท่านที่ไม่ชอบอ่าน ขอให้ทุกท่านลองอ่านหนังสือ 

เล่มนี้ เพื่อจะได้เข้าใจปรัชญาในการศึกษาและการท�างานของ

ผมที่ยึดมั่นตลอดมาก็คือ

หนังสือคือชีวิต	การอ่านหนังสือคือสิ่งที่ท�าให้ชีวิตมีชีวา

การอ่านหนงัสือคอืการเดนิทางทีร่วดเรว็ท่ีสุด ทัง้ผู้ได้อ่าน

หนังสือที่ดีย่อมน�ามาซึ่งความส�าเร็จในชีวิตได้อย่างอัศจรรย์

	 สันติ	เศวตวิมล
	 สวนสันติ	ตลาดขวัญ	นนทบุรี
	 25	เมษายน	2557
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ถนนหนทางสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ให้ใช้เดินทาง อาจเป็นการ

เดินทางของสินค้า การเดินทางของคนเพื่อท่องเที่ยว ไป

พบปะญาติมิตร หรือการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกรรมต่างๆ แต่

ไม่ว่าเพื่อการใด ถนนมีไว้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่วิถีการด�ารงอยู่

ของชีวิต

‘เวลา’ แม้จับต้องไม่ได้ แต่กลับมีความส�าคัญยิ่ง เวลามี

ลักษณะที่ส�าคัญหลายประการ คือ

1. เวลาผ่านแล้วไม่อาจหวนคืน

2. ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน

3. ไม่มีใครบังคับให้เวลาหยุดเดินได้

4. ไม่มีใครบังคับให้เวลาเดินเร็วหรือเดินช้าได้

5. ช่วงเวลาของชีวิตแต่ละคนมีจ�ากัดและไม่เท่ากัน

6. เวลาของแต่ละคนได้มาฟรีๆ แต่เราสามารถขายเวลา

พร้อมกับความสามารถคู่กันได้

ดังนั้นเวลาสามารถมีมูลค่าหากเราใส่คุณค่าลงไปในเวลา

นั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ผู้ประกาศข่าวดังๆ ค่าตัวต่อ



ชัว่โมงนัน้เป็นหมืน่เป็นแสน ขณะท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั

มีค่าตัวชั่วโมงละไม่กี่สิบบาท

เมื่อพูดถึงการด�าเนินชีวิต จึงหมายถึงการใช้เวลาไป

พร้อมๆ กัน บางคนใช้ชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ตัวเอง 

สามารถสร้างสมดุลให้แก่ชีวิต เวลาที่ผ่านไปจึงถูกใช้อย่างมี

คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวิต ในขณะที่คนอีกจ�านวน

มากกลับปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ เมื่อคิดได้และ

อยากแก้ไข ก็ไม่อาจย้อนเวลากลับได้ ทุกอย่างท่ีมีในโลกล้วน

มีประโยชน์ มีคุณค่าในตัวมันเอง ถนนมีไว้เดินทาง เวลามีไว้

ให้สร้างคุณค่า

ชีวิตก็มีไว้ก้าวเดิน ก้าวเดินไปบนโลกใบใหญ่ ผ่านเวลา

นาทีที่เดินหน้าไปอย่างไม่มีวันหยุด 

หวังว่าหนังสือ ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน เล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถเดินทางผ่านกาลเวลา มีชีวิตที่ก้าวหน้า สามารถฝ่าฟัน

อุปสรรค ด้วยข้อคิดและเทคนิคการแก้ไขปัญหา เพื่อให้จังหวะ

ก้าวของชีวิตไม่หยุดนิ่ง เดินต่อได้ไม่หยุดชะงัก

ถนนมีไว้เดินทาง	ชีวิตมีไว้ก้าวเดิน

 วรพันธ์	โลกิตสถาพร
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เดินหน้ำแต่ถอยหลัง

 การด�าเนินชีวิตก็เหมือนกับการข้าม

มหาสมุทร มีเพียงคนที่มีความมุ่งมั่น

ที่เข้มแข็งจึงจะสามารถไปถึงฝั่งฝันได ้

คาร์ล	มาร์กซ์
นักคิดชาวเยอรมัน
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การหยุดหรือการถอยหลัง
ช่วยท�าให้มีสติ หยุดพินิจเพ่งมอง

ภาพข้างหน้าได้ชัดขึ้น

ความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมาย ท�าให้การกระท�า

หรือปฏิบัติเชิงรุกตรงและรวดเร็ว เพ่ือหวังบรรลุผล 

บางคร้ังอาจถูกกระตุกขาหลังได้ ดังจะเห็นได้จากโครงการ

ใหญ่ๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าความพยายามในการก่อสร้างเขื่อน

แก่งเสือเต้น แผนการบริหารจัดการน�้า โครงการการพัฒนา

เส้นทางคมนาคม หรือล่าสุด พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ที่กลาย

เป็นการเรียกแขก ปลุกกระแสให้ประชาชนจ�านวนมากออก

มาประท้วงบนท้องถนน จนรัฐบาลต้องออกแถลงยอมถอย 

สุดซอย การมีอ�านาจไม่ได้หมายความว่าจะท�าอะไรก็ได้

ตามใจชอบ แต่การใช้อ�านาจนั้นยังต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติ

ของกฎหมาย และเรื่องท่ีกระท�าภายใต้อ�านาจนั้นยังมี

เงื่อนไขทางคุณธรรม จริยธรรม หรือความชอบธรรม เป็น
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ตัวก�าหนด หรือพูดง่ายๆ เงื่อนไขการยอมรับทางสังคมหรือ

ของประชาชนยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐบาลและรัฐสภานั้น

กระท�าโดยชอบหรือไม่

อยำกเดินหน้ำต้องเลือกเดินให้ถูกทำง

มีผู้คนมากมายหวังร�่ารวย อีกจ�านวนไม่น้อยหวังลาภยศ

สรรเสริญ มีชื่อเสียง แต่สิ่งส�าคัญกว่าคือที่มาของการ

บรรลุผล อยากรวยเพราะเล่นหวยเล่นพนัน ไม่ช้าก็หมดตัว 

เพราะอยูบ่นพืน้ฐานของความเสีย่งสงู ไปฝากโชคชะตาไว้กบั

ผู้อื่น ส�าหรับบางคนหวังทุจริตโกงกิน แม้ได้มาแต่ใจย่อมไม่

เป็นสขุ เพราะเป็นลาภมคิวรได้ เป็นการเบยีดบงัผูอ้ืน่ ฉ้อโกง

ประเทศชาติ ฉ้อฉลประชาชน ช้าเร็วความย่อมแตก เรื่อง

ย่อมแดงถูกประจานโจษขาน พึงระลึกเสมอว่า ตัวเรานั้นอยู่

ไม่นาน	แต่ชื่อเสียงชื่อเสียกลับถูกจารึกไว้ยาวนาน จะให้ลูก

หลานแบกความอัปยศขายหน้าไว้อีกนานเท่าไร เกิดเป็นคน

ทั้งทีควรท�าดีเอาไว้ เมื่อตายไปใจจึงสงบ
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ท�ำดี ดี ท�ำชั่ว ชั่ว 
ทุกสรรพสิ่งเดินไปตำมกฎแห่งกรรม

ท ่านพุทธทาสได้สอนไว้ว่า “ท�าดี	 ดี	 คือดีในตัวมันเอง	 

ท�าชั่ว	ชั่ว	คือชั่วในตัวมันเองเช่นกัน” คือท�าเช่นไรเป็น

เช่นนั้น แต่ผลแห่งการกระท�านั้นอาจไม่เกิดข้ึนในทันที แต่

ย่อมได้รับผลแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า เพราะ

กรรมที่ท�านั้นจะติดตามตัว กรรมใครกรรมมัน ผลักให้ผู้อื่น 

ก็ไม่พ้น วิ่งหนีก็ไม่รอด ดังเงาติดตามตัว

ปัญหาของคนปัจจบัุนกคื็อ มองแค่ผลเฉพาะหน้า	มอง

สั้นไม่มองยาว คนรุ่นใหม่จ�านวนมากจึงเห็นว่าเร่ืองทุจริต

คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากฉันได้ด้วย ประเทศยังเดิน

ต่อ ความคิดเช่นนี้จึงเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นความเห็นผิด หาก

ปล่อยให้ความคดิเช่นนีถ่้ายทอดต่อรุน่สูรุ่น่ สงัคมไทยจะกลาย

เป็นสังคมที่ขาดจริยธรรม สังคมทุศีล เห็นผิดเป็นชอบ เห็น

ชั่วเป็นดี ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องหาหลักยึด สร้าง

ค่านิยมท่ีถูกต้อง สอดแทรกเข้าไปในระบบการศึกษา และ

รณรงค์ให้เป็นวิถีปฏิบัติ เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนใน

สังคมอย่างจริงจัง 
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7	วิธีปฏิบัติเพื่อตนเองและสังคม
 1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ‘ท�าดี ดี ท�าชั่ว ชั่ว’

 2. ท�าดีเล็กๆ = ท�าดีใหญ่ๆ, ท�าชั่วเล็กๆ = ท�าชั่วใหญ่ๆ

 3. เชิดชูคนท�าดีเล็กๆ เพ่ือให้คนรู้สึกเข้าถึงว่าท�าดีได้ 

  ทุกขณะ เวทีเชิดชูไม่จ�าเป็นต้องเป็นเวทีใหญ่ ให้ 

  ชุมชนคือเวที เพื่อนบ้านคือผู้ชม ในบ้านคือแรงใจ

 4. ส่งเสริมให้คนในบ้านร่วมสร้างกิจกรรมสาธารณ- 

  ประโยชน์เพื่อบุคคลอ่ืน สร้างลักษณะนิสัย ‘ให้’  

  มิใช่ ‘ได้’

 5. ใช้กฎสังคมสร้าง ‘ตาวิเศษ’

 6. ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ ถ่ายทอดความด ี

  เล็กๆ เผยแพร่ให้ก�าลังใจเพื่อให้ผู้อื่นเอาเป็นเย่ียง 

  อย่าง และเผยแพร่พฤตกิรรมท่ีไม่ด ีเพ่ือใช้มาตรการ 

  ทางสังคมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมิให้กระท�าซ�้า

 7. ตอกย�้าความคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นความผิด 

  ร้ายแรง ไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม แม้ประชาชน 

  รู้สึกว่าไม่กระทบโดยตรง แต่ต้องชี้ให้เห็นถึงผล 

  ประโยชน์ของประเทศ ของประชาชนที่ต้องสูญเสีย 

  ต่อเนื่องในระยะยาว ผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ 

  ลูกหลานในอนาคต

20    ชีวิตมีไว้ก้ำวเดิน



วรพันธ์ โลกิตสถำพร    21

ห ากเรายังปล่อยให้การทจุรติคอร์รปัชนัเป็นสิง่ท่ียอมรบั

ได้ แม้ประเทศชาติเดินหน้า แต่จิตใจกลับถอยหลัง 

ข้างในผกุร่อน โตแต่ไม่แข็งแรง ประเทศไทยอาจต้องเดนิย้อน

รอยประวตัศิาสตร์ ดงัประเทศยกัษ์ใหญ่ในอดตีท่ีชาตล่ิมสลาย

เพราะพวกขุนนางมีแต่โกงกิน พ่อค้ามีแต่ขูดรีดเอาเปรียบ 

ประเทศชาติใหญ่โตแต่ขี้โรค ช้าเร็วย่อมเดินไปสู่ทางวิบัติ

หำกทุกคนมองแต่ตัวเอง 
ไม่เห็นแผ่นดินที่ตัวเหยียบ 
แล้วจะมีเป้ำหมำยร่วมได้อย่ำงไร



22    ชีวิตมีไว้ก้ำวเดิน

ทำงตันก็เพรำะคนปิดกั้น 
ทางออกเพราะคนผลักดัน

 เราไม่จ�าเป็นต้องตามหาความส�าเร็จ

แต่การกระท�าและค�าพูดควรด�าเนินไปด้วยกัน 

และท�าให้ดีจนจบ 

อับราฮัม	ลินคอร์น
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
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มีคนก่อก�าแพงจึงมีก�าแพง 
ไร้ก�าแพงมีก�าแพงจึงอยู่ที่คน

เ หตุการณ์บ้านเมืองไทยท่ีคุยกันไม่รู้เรื่อง เจรจาไม่รู้จบ 

เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างก�าแพงหลายชั้น ทั้งก�าแพงใจ 

ก�าแพงวตัถ ุและก�าแพงเงือ่นไข ยิง่ไปกว่านัน้ นกัการเมืองคง

กงัวลว่าจะหาเกราะปอ้งกันซึ่งอ�านาจผลประโยชน์ได้อย่างไร 

อีกฝ่ายรุกตี ส่งคนบุกจู่โจม อีกฝ่ายตั้งป้อม ยึดมั่นถือมั่นใน

อ�านาจ สร้างเกราะป้องกันผลประโยชน์ตนเอง การเมืองไทย

กลายเป็นชักเย่อ ดึงกันไปดึงกันมา

การเมืองไทยปัจจุบันจึงไม่ต ่างกับการเมืองการ

ปกครองในอดีต ท่ีเหล่าอ�ามาตย์ขุนนางต่างซ่องสุมก�าลัง 

เพียงแต่ในปัจจุบันเปล่ียนรูปแบบเป็นนักการเมืองที่ส่ังสม

ก�าลัง โยกย้ายถ่ายเทข้าราชการในสายตนเองข้ึนคุมหน่วย

งานต่างๆ ส่งพรรคพวกตวัเองไปนัง่ในบอร์ดรฐัวสิาหกจิ เพือ่

กุมก�าลังทางเศรษฐกิจการค้า
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มีโจทย์คนละข้อแล้ว
จะตอบตรงกันได้อย่ำงไร

ใ  นปัจจุบันนี้ นักการเมืองกลายเป็นอาชีพที่มิได้ตอบสนอง

เพียงแค่อุดมการณ์ทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังหมายถึง

ฐานะทางสังคมและผลประโยชน์ต่อเนื่อง คนจ�านวนมากเข้า

สู่วงการการเมืองแล้วหลงใหล เสพติดในอ�านาจ เพราะคน

กลุ่มนี้กลายเป็นอภิสิทธิชน การด�าเนินการทางการเมืองแม้

เป้าหมายหลักคือเพื่อรับใช้ประเทศชาติ รับใช้ประชาชน แต่

เม่ือพิจารณาโดยลึกแล้ว เบื้องหลังกลับด�ารงอยู่เพ่ือศักดิ์ศรี 

เพือ่ฐานะ เพือ่ประโยชน์ของตวัเองเป็นอนัดบัหนึง่ ด้วยเบือ้ง

หลังที่อิงประโยชน์ส่วนตน หากประเทศชาติได้แต่ฉันเสีย จึง

หาทางออกยาก หาค�าตอบไม่เจอ ในเมือ่ผลประโยชน์ร่วมไม่

ลงตัว การต่อสู้ทางการเมอืงจึงกลายเป็นการต่อสูข้องกลุม่ผล

ประโยชน์ที่ประชาชนถูกใช้เป็นเครื่องมือ
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ปฏิรูปกำรเมืองคือกำรปฏิรูปคน

เ  มื่อพูดถึงการปฏิรูปทางการเมือง ผู้รู้ท้ังหลายจะมุ่งเน้น

ไปท่ีโครงสร้างการปกครอง ท่ีรัฐธรรมนูญ ที่ระบบต่างๆ 

ที่กลไกการปกครอง และองค์กรทางการเมืองต่างๆ แต่

กว่า 60 ปีท่ีผ่านมา กลับพบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายต่างๆ กลับไม่สามารถท�าให้การเมืองไทยมั่นคงได้ 

นั่นอาจหมายถึงสิ่งท่ีพยายามกันนั้นยังขาดการแก้ไขที่หัวใจ

คน ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีหรือ

ยัง นักการเมืองนักปกครองทั้งหลายเข้าใจถึงภาระหน้าที่

ของตนหรือยัง

ท่ีผ่านมาเรามักพูดถึงสิทธิและอ�านาจ แต่กลับพูด

กันน้อยถึงหน้าที่ หากทุกคนท�าตามหน้าที่อย่างเต็มความ

สามารถ ท�าหน้าท่ีอย่างถูกต้องมิใช่ถูกใจ ปัญหาทั้งหลาย

ท่ีมีอยู่ย่อมได้รับการแก้ไข ประชาชนย่อมอยู่เย็นเป็นสุข 
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คุณธรรมจริยธรรมย่อมบังเกิด รัฐบาลและบรรดาสมาชิก 

สภาผู้แทนท้ังหลายย่อมตระหนักรู ้ว่าอะไรควรท�า อะไร 

ควรเลีย่ง มิใช่หลงอ�านาจจนเข้าใจว่ามอี�านาจแล้วจะท�าอะไร

ก็ได้ การใช้อ�านาจจึงต้องมีหน้าที่และจริยธรรมเป็นตัวก�ากับ

การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในระยะยาวจงึจ�าต้อง

กลับมาที่ ‘ใจคน’ ใจเป็นประธาน	กายเป็นผู้ตาม	ถ้าคิดดี	ก็

พูดดีและย่อมท�าดี	มีโครงสร้างดี	มีกฎหมายดี แต่มีคนไม่ดี

มาบริหารบ้านเมือง ประเทศชาติ ประชาชน ย่อมติดอยู่ใน

วงจรอุบาทว์ เพราะคนเลี่ยงกฎและระบบอุปถัมภ์ ท�าให้กฎ

เลือกปฏิบัติ

มีสันติธรรม เกิดสันติสุข
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5	 ข้อคิดสร้าง	‘ธรรม’	ในใจคน
	 เพื่อสร้างสันติสุขในสังคม

 1. ส่งเสริมการศึกษาและปลูกจิตส�านึกด้านศีลธรรม  

  จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองอย่างจริงจัง และเป็น 

  ระบบให้แก่คนทุกระดบัการศกึษาและทกุสาขาอาชพี

	 2. สร้างค่านิยมไทยหรือวัฒนธรรมร่วมในประเด็น 

  ส�าคัญ เช่น ความซื่อสัตย์ การต่อต้านคอร์รัปชัน  

  การยกย่องคนดี

	 3. ปลูกฝังจิตส�านึกเร่ืองการไม่รับเงินซื้อเสียง ไม่ขาย 

  เสียง

 4. ปลูกฝังจิตส�านึกให้แก่นักการเมือง นักปกครอง ให้ 

  มีหิริโอตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ไม ่

  ซื้อเสียง แต่ขายความคิด ขายความดี หากใครได้ 

  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใครได้เป็นรัฐมนตรี  

  ต้องเข้าหลักสูตรอบรมศีลธรรม เข้าคอร์สปฏิบัต ิ

  ธรรมขัดเกลาจิตใจเป็นระยะๆ เพื่อให้มีจิตใจงดงาม  
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  ไม่ติดยึดในอ�านาจวาสนา ทรัพย์สินเงินทอง คนที่ 

  ไม่ยอมเข้าคอร์สจะได้ไม่ต้องมาเป็นสมาชิกสภา 

  ผู้แทนหรือรัฐมนตรี หรือเป็นแล้วแต่ไม่เข้า ต้องโดน 

  ถอดถอนเพราะละทิ้งหน้าที่

	 5. ส่งเสริมโครงการจิตอาสาเพื่อสร้างลักษณะนิสัย ‘ให้’  

  กับคนในสังคม สร้างสังคมแบ่งปัน มากกว่าสังคม 

  แย่งชิง

ถึงเวลาแล้วท่ีคนไทยและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจต้อง

กลับเข้าไปสร้าง ไปแก้ไขที่ ‘ใจคน’ เป็นส�าคัญ อันเป็นเหตุ

ของปัญหาทั้งมวล อย่างน้อยช่วยสร้าง ‘คนดี’ ให้แก่สังคม

มากขึ้น เพราะตอนนี้สังคมไทยมีแต่ ‘คนเก่ง’ เต็มไปหมด 

กลายเป็นว่าคนเก่งยิ่งมาก ประเทศชาติยิ่งมีปัญหา

ปัญหำเกิดจำกคน 
จะแก้ต้องแก้ที่คน
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ธรรมของพระราชา
คือควำมสุขสงบ
ของประชำชน

 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

พระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
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ค�าว่า ‘ธรรม’ ค�าเดียว แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ ‘ธรรม’ ในการ

ครองแผ่นดิน โครงการพระราชด�าริท้ังหลายเป็นตัวอย่าง

ที่เห็นได้ถึงสายพระเนตรของพระองค์ท่านท่ีทรงเห็นถึง

ความทุกข์ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ และเสด็จไปยัง

ท้องถิ่นทุรกันดารซึ่งเดินทางด้วยความยากล�าบาก ไม่ทรง

เหน็ดเหนื่อยกับการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลและมีชีวิตที่ล�าบาก

การบรหิารราชการแผ่นดนิ พระองค์ทรงใช้ผ่านอ�านาจ

ทั้งสาม ได้แก่ อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหาร และอ�านาจ

ตุลาการ เมื่อได้รับมอบอ�านาจทั้งสามไปแล้ว ก็ควรตระหนัก

ถึงวิธีการและหลักการส�าคัญของการใช้อ�านาจด้วยเช่นกัน 

นัน่คอื การสบืเจตนารมณ์ของ ‘ธรรมของพระราชา’ สู ่‘ธรรม

ของนักปกครอง’ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การ

ออกกฎหมาย และการตัดสินคดีความทั้งหลาย เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร
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ธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คือการบัญญัติกฎหมายที่เป็นธรรม

เพื่อประชาชนโดยรวม

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรใช้อ�านาจนิติบัญญัติ เพื่อ

บัญญัตินิติธรรม ออกกฎเกณฑ์เพื่อให้ฝ่ายบริหารน�า

ไปใช้ อ�านาจนิติบัญญัติจึงเหมือนต้นน�้า หากออกกฎหมาย

ที่เป็นธรรม ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน ก็สามารถสร้าง

ความสงบสขุให้สงัคมได้ แต่หากออกกฎหมายทีมุ่ง่ประโยชน์

ของคนเฉพาะกลุ่ม แม้กฎหมายจะผ่านสภา แต่ก็ไม่อาจเป็น

ท่ียอมรับของประชาชน และสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกสภา 

ผู้แทนไม่ได้ท�าหน้าที่ที่เป็น ‘ธรรม’ แม้มีอ�านาจแต่ใช้อ�านาจ

ในทางท่ีผิด ย่อมเกิดกระแสคัดค้าน จึงเป็นบทเรียนส�าคัญ

ของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนท้ังหลาย ว่าอย่าได้คิดว่าท่าน

มีอ�านาจแล้วจะรวมหัวกันท�าอะไรก็ได้ สิ่งที่ท่านคิดท่านท�า

มีประชาชนเฝ้ามองเฝ้าติดตามอยู่ ท�าผิดท�านองคลองธรรม 
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ข้อมูลข่าวสารจะกระจายไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ม็อบ

นกหวีดจึงเกิดขึ้นจนทั้งสภาและรัฐบาลอยู่ไม่ได้

ธรรมของรัฐบำลคือกำรบริหำร
อย่ำงมีธรรมำภิบำล

แ ม้รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากในสภา หากถูกยื่นไม่ไว้

วางใจ กยั็งสามารถผ่านการรบัรองไว้วางใจจากสมาชกิ

สภาผู้แทนได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะได้รับการไว้วางใจ

จากประชาชน การบริหารงานปกติผ่านกลไกการปกครอง

ทั้งหลาย และการบริหารโครงการต่างๆ ตามนโยบายท่ีหา

เสียงไว้ สิ่งส�าคัญคือ ถูกใจอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี ‘ถูกต้อง’ 

เป็นตัวก�ากับด้วย นโยบายประชานิยมทั้งหลาย แม้ถูกใจแต่

เกิดค�าถามมากมายว่า ‘ถูกต้อง’ หรือไม่ โดยเฉพาะหลาย

โครงการหลายนโยบายถูกมองว่าใช้ประชาชนบังหน้า เพ่ือ

การคอร์รัปชันผ่านกระบวนการท�างานที่มีการวางคนวาง

องค์กรธุรกิจของคนใกล้ชิดไว้ท�ามาหากินเรียบร้อยแล้ว
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ธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึงการปกครองดูแลด้วยความดี

อย่างเป็นธรรมอย่างทั่วถึง อันเป็นหัวใจของการบริหารบ้าน

เมอืงจงึถกูละเลย เมือ่ผู้ปกครองหรอืรฐับาลไม่ได้บริหารงาน

ด้วย ‘ธรรม’ จงึสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน เมือ่ความ

ไม่พอใจถึงจุดสูงสุด เหตุการณ์ม็อบนกหวีดจึงเกิดขึ้น และ

พลงัมวลชนท่ีมารวมตวักนัอย่างล้นหลามนบัล้านคนกเ็พราะ

สองอ�านาจหลักขาดหลัก ‘ธรรม’ นั่นเอง

ธรรมของตุลำกำร
คือกำรยึดมั่นในเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยและควำมสุขสงบ
ของประชำชน

ใ นอดตีท่ีผ่านมา ศาลหรอืตลุาการเป็นทีพ่ึง่สดุท้ายเมือ่เกดิ

ข้อขัดแย้งหรือเกิดคดีความ โดยมุ่งหวังให้ศาลเป็นท่ีพึ่ง

สร้างความเป็น ‘ธรรม’ ให้แก่คู่ความ แต่เมื่อคู่ความเปลี่ยน

จากประชาชนกับประชาชน เป็นมหาประชาชนกับรัฐบาล 



34    ชีวิตมีไว้ก้ำวเดิน

เป็นมหาประชาชนกบัรฐัสภา ศาลหรอืตลุาการจงึเป็นอ�านาจ

อิสระสุดท้ายที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อต่อสู้กับอีกสอง

อ�านาจที่เลือกใช้ ‘อธรรม’ ในการบริหาร

การ ‘ฮั้ว’ กันของอ�านาจบริหารและอ�านาจนิติบัญญัติ

จึงไม่ต่างกับพวกมากลากไป ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องเปล่ียน

จิตส�านึกของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนฯ และรัฐมนตรีทั้ง

หลายว่า ถึงแม้ท่านจะมีอ�านาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่

การใช้อ�านาจนั้นต้องเป็นการใช้ที่เป็น ‘ธรรม’ ด้วย
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หลักธรรม	10	ประการ
ของนักปกครองที่ควรรู้และต้องมี

 1.	 ทานหรือการให้ นักปกครองที่ดีต้องตระหนักเสมอ 

  ว่าท่านจะให้อะไรแก่สังคม มิใช่จะเข้ามากอบโกย 

  อะไรจากประเทศ

 2.	 ศีล คือการประพฤติที่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจ  

  นักปกครองจึงต้องมีใจที่สะอาด ใจที่คิดดีเป ็น 

  เบื้องต้น มิใช่ปากอย่างใจอย่าง ต้องประพฤติตนให ้

  เป็นแบบอย่างของผู้อื่น มิใช่แสดงอ�านาจบาตรใหญ่

 3.	 บรจิาค คอืการเสยีสละความสขุส่วนตนเพือ่ความสขุ 

  ส่วนรวม มิใช่ไปท่ีไหนก็ท�าให้คนอื่นเขาเดือดร้อน  

  จะบริจาคสิ่งของต้องบริจาคคนแรก มิใช่เที่ยวขอ 

  บริจาคจากผู้อื่นแล้วพิมพ์ชื่อตัวเองลงบนถุงคอย 

  เสนอหน้าแจก
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 4.	 ความซ่ือตรง นักปกครองต้องซื่อตรงทั้งต่อตนเอง 

  และผู้อื่น มิใช่เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ท่านเป็น 

  สมาชิกสภาผู้แทนมีหน้าที่มาประชุมสภา มาบัญญัต ิ

  กฎหมาย ก็ต้องมาประชุม ต้องซ่ือสัตย์ต่อหน้าที ่ 

  เป็นรัฐมนตรีต้องท�าหน้าที่ก�ากับตรวจสอบการ 

  ท�างานและปรับปรุงกลไกภาครัฐ มิใช่ปล่อยปละ 

  ละเลยเล่นพรรคเล่นพวก

 5.	 ความอ่อนโยน ไม้ใหญ่ยิ่งสูงยิ่งต้องอ่อนน้อม ไม่ใช่ 

  อ่อนน้อมเฉพาะตอนหาเสียงเลือกตั้ง คนดีต้องมี 

  จิตใจอ่อนโยน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง คนรวยคนจน 

  ไม่มี มีแต่คนดีกับไม่ดี

	 6.	 ความเพียร ต้องทุ่มเทให้แก่งานในหน้าท่ี แม้การ 

  ช่วยเหลือประชาชนจะมีอุปสรรคแต่ไม่ท้อถอย
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	 7.	 ความไม่โกรธ เป็นผู้น�าต้องมีสติก�ากับ อย่าให ้

  อารมณ์อยู่เหนือจิตใจ รู้จักให้อภัย ให้โอกาส

 8. ความไม่เบียดเบียน นี่คือสิ่งส�าคัญ ไม่เบียดเบียน 

  ราษฎร ไม่เบียดบังหลวง ไม่คอร์รัปชัน อย่าให้ความ 

  โลภครอบง�าจิตใจ ท่านมาเพื่อ ‘ให้’ มิใช่เพื่อ ‘ได้’

	 9. ความอดทน เป็นผู้น�าเป็นนักปกครองต้องเสียสละ 

  เพื่อผู้อื่น ต้องล�าบาก ดังนั้นต้องมีความอดทนต่อ 

  ความเหนื่อยยาก ไม่ท้อถอย

 10. ความเที่ยงธรรม ยึดถือความถูกต้องและความ 

  ยุติธรรมในการบริหาร และพิจารณาเร่ืองราวต่างๆ  

  ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่ท�าผิดให้เป็นถูก ส่งเสริม 

  คนท�าดีท�าถูก ลงโทษคนชั่วคนกระท�าผิด
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ดังนั้น หากนักการเมืองนักปกครองทั้งหลายทุกระดับ

ชั้นเข้าใจ ‘ธรรมของพระราชา’ และน�าหลักธรรมทั้งสิบเป็น

แนวทางปฏิบัติ ก็เชื่อได้ว่าประชาชนจะมีความสุข ประเทศ

ชาติจะมีความเจริญก้าวหน้า อาจถงึเวลาแล้วทีต้่องให้บรรดา

นกัปกครองท้ังหลายท่องจ�าให้ขึน้ใจ และฝังลกึไว้ในสมอง ลง

ในรอยหยักลึก เมื่อคิดดี	ก็จะพูดดี	ท�าดี	ดีทั้งต่อตนเองและ

ผู้อื่น

ปัญหำที่เป็นอยู่ล้วนเกิดที่ ‘คน’ 
จะแก้ต้องแก้ที่ ‘ใจคน’ เป็นส�ำคัญ
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ศีลธรรมน�ากฎหมายตาม 
กฎหมำยปรำบ
ศีลธรรมปรำม

 ผู้ใดก็ตามที่ละเลยคุณธรรมในงานเล็ก 

เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ในงานใหญ ่

อัลเบิร์ต	ไอน์สไตล์
นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน
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โลกจะขาดสันติสุข 
หากผู้คนไร้ศีลธรรม

ศีลธรรมเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติท่ีคนในสังคมยึดถือ

เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ เป็นกรอบความประพฤติ

ว่า อะไรควรไม่ควร อะไรเหมาะไม่เหมาะ แต่ละประเทศ 

แต่ละสงัคม แต่ละชมุชน กจ็ะมหีลกัศลีธรรมของตนเองทีแ่ตก

ต่างกันไปตามววิฒันาการทางสงัคม ศีลธรรมยงัเป็นตวัช่วยที่

ท�าให้กฎหมายท�างานน้อยลง เพราะเป็นเครื่องมือปรามทาง

ใจมิให้คนกระท�าผิด ท�าสิ่งไม่ดี การละเมิดข้อกฎหมายย่อม

น้อยลง ลดการปราบ ใช้การปรามเข้ามาแทนที่ ดังนั้นสังคม

ใดมศีลีธรรมสงู ย่ิงมีความสขุสนัต ิเพราะประชาชนคมุตวัเอง 

แต่หากสังคมใดศีลธรรมต�่า ภัยร้ายต่างๆ ย่อมตามมา ความ

เดือดร้อนย่อมแพร่กระจายกลายเป็นสังคมแห่งความทุกข์ 

สังคมแห่งความขัดแย้ง
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ประชำชนมีศีลธรรม ผู้ปกครองยิ่งต้อง
มีศีลธรรมมำกยิ่งกว่ำ

ปัญหาภายในบ้านเมืองไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

สะท้อนภาพการขาดศีลธรรมของผู้บริหารบ้านเมือง 

ตลอดจนนักการเมืองท้ังหลายได้อย่างชัดเจน นักการเมือง

ไทย ผู้บริหารบ้านเมืองไทย มีทั้งข้อครหาและถูกกล่าวหา

เรื่องคอร์รัปชันมาตลอด เบียดบังฉ้อโกงทรัพย์สินประชาชน

และรฐั แทนทีจ่ะปราบกลบักลายเป็นผูก้ระท�า ซ�า้ร้ายมากกว่า

นั้นคือผิดแล้วไม่ยอมรับ กลับบิดเบือนเฉไฉ ค�าหนึ่งก็เพื่อ

ประชาชน สองค�าก็เพื่อประชาชน คอร์รัปชันทั้งเชิงนโยบาย

และโครงการต่างๆ จึงเกิดตลอด 

และย่ิงไปกว่านั้น ผู้น�าควรเป็นผู้เสียสละ คนดีต้องดี

เพือ่ผู้อืน่ ผู้ปกครองจงึต้องมศีลีธรรมขัน้สูงเป็นหลักประจ�าใจ 

เป็นการให้เพือ่ให้ มิใช่ให้เพือ่ได้ เพือ่หวังสิง่ตอบแทน การเป็น

รัฐมนตรีมิใช่เพื่อเกียรติวงศ์ตระกูล แต่เพื่อรับใช้สังคม รับใช ้

ประเทศชาติ ในการสร้างสรรค์ท�างานในสิ่งที่เป็นประโยชน ์
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ต่อสงัคม ยกระดบัความรูค้วามสามารถของประชาชน ส่งเสรมิ 

การประกอบอาชีพ ให้สามารถยืนอยู่บนขาของตนเองได้

อย่างมั่นคงในระยะยาว ความส�าเร็จในความดีต่างหากที่จะ

ถูกบันทึกให้ชนรุ่นหลังได้เห็นได้ฟัง 

ถงึเวลาแล้วหรอืยังท่ีนกัการเมือง นกัปกครอง ผูบ้รหิาร

บ้านเมอืง ต้องได้รบัการบ่มเพาะจติใจ ผูอ้อกกฎ ผูใ้ช้กฎ และ

ผู้บังคับใช้กฎ จะต้องถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่อยู่ในศีลธรรม

อันดีงาม สร้างความดีให้คนเห็น ประพฤติดีให้ผู้อื่นท�าตาม

หำกไร้ศีลธรรม มองข้ำมกฎหมำย 
แล้วประเทศจะเดินต่อได้อย่ำงไร

ศีลธรรมสอนให้คนมีหิริโอตัปปะ หรือรู้จักละอายต่อบาป 

เกรงกลัวต่อบาป เมื่อคนไร้ซ่ึงศีลธรรม ผู้บริหารบ้าน

เมืองขาดจรรยา ความละอายต่อการกระท�าชัว่กระท�าผดิย่อม

ไม่มี ไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะคิดใช้ระบบอุปถัมภ์สั่งการ

หาความช่วยเหลือได้ ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่รับผิดชอบต่อ

หน้าที ่แต่ไปรบัผดิชอบต่อผูม้อี�านาจแทน สิง่ทีค่วรท�าจงึไม่ท�า 

กฎหมายจงึไม่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นการเลอืกกระท�าต่อผูอ่้อนแอกว่า 
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และละเลยยกเว้นให้อ�านาจร้าย ความอ่อนแอของศีลธรรมที่

ถกูอ�านาจร้ายอ�านาจมดืครอบง�าจงึแพร่ระบาดไปทัว่ในสงัคม 

การยกย่องคนดหีายไป การเชดิชคูนรวย คนโกง คนดงั กลบั

มาแทนท่ี คนเลวกลายเป็นบคุคลตวัอย่าง คนดกีลับถูกบดบัง 

ค่านิยมหลักในสังคมจึงเปลี่ยนไป

กตัญญูเป็นเครื่องหมำยของคนดี 
แต่สิ่งที่ส�ำคัญมำกไปกว่ำนั้นก็คือ 
กำรกตัญญูต่อควำมดี

หลกักตญัญูได้ถกูอบรมบ่มเพาะมาเนิน่นาน และเช่ือว่า

เป็นค่านยิมทีฝั่งรากลกึในสงัคมไทย แต่ค�าถามส�าคญั

คอื หากคนท่ีช่วยเหลอืเรานัน้เป็นคนไม่ด ีฉ้อฉลกลโกง ฝ่าฝืน

กฎหมาย เราจะยังส่งเสริม ตอบแทนบุญคุณ และช่วยเหลือ

ให้เขาพ้นผิดกระนั้นหรือ 

การแจกเงินซื้อเสียง นโยบายประชานิยมที่มุ่งเน้น

การแจกเงินแจกทอง การให้ที่มุ่งสร้างความลุ่มหลง ว่าไป

แล้วเป็นการเอาเงินประชาชนท่ีเรียกว่าเงินภาษีมาแจกให้
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แก่ประชาชน อย่างนี้มิใช่สร้างบุญคุณและไม่สมควรกตัญญู 

ความลุ่มหลงงมงายยึดติดตัวบุคคลท่ีภายนอกน่าเชื่อถือ 

แต่ภายในจิตใจกลับช่ัวร้าย กลายเป็นการลดความเข้มแข็ง

ทางศีลธรรมที่มุ่งส่งเสริมการกระท�าดี ท�าสิ่งที่บริสุทธิ์ หลัก 

ศีลธรรมนับวันจึงอ่อนแอเพราะละเลยหลักการ แต่ค�านึงถึง

ตัวบุคคล ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องกลับมาหาหลักการ

แห่งความดงีาม และใช้มนัเป็นบรรทัดฐานในการบ่งช้ีว่าอะไร

ดีอะไรงาม มากไปกว่าการมองไปที่ตัวบุคคลว่าใครท�า อย่า

ให้อารมณ์อยู่เหนอืเหตุผล	 อย่าให้ศรัทธาอย่างไร้ปัญญามา

ก�าหนดความถูกผิด
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7	หลักการสร้างความดี

	 1. การกระท�านั้นต้องดีเสมอทั่วทุกคน มิใช่เลือกปฏิบัติ 

  เฉพาะพวกพ้อง หรอืพดูง่ายๆ ผลแห่งการกระท�านัน้ 

  ต้องทั่วถึงทุกคน ฝนตกทั่วฟ้า

	 2. สิ่งท่ีกระท�านั้นต้องไม่ผิดหลักศีลธรรม ไม่ขัดหลัก 

  กฎหมาย หากกฎหมายนัน้ดอียูแ่ล้ว การแก้กฎหมาย 

  จากถูกต้องดีงามกลายเป็นบิดเบือน ต้องช่วยกัน 

  ขัดขวาง อย่ายอมรับ

	 3. การกระท�านั้นต้องไม่เป็นการเบียดเบียนหรือท�าร้าย 

  ผู้อื่น แม้จะเป็นคนกลุ่มน้อย ทุกคนควรได้รับสิทธ ิ

  เสมอภาค

 4. การกระท�านั้นต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

  ไม่ผิดหลักมนุษยธรรมและเสรีภาพส่วนบุคคล
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	 5. ความดีไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องเล็กๆ ก็เป็น 

  ความดีได้

	 6. ทุกคนมีสิทธิ์ท�าความดี ความดีจึงไม่จ�าเป็นต้อง 

  อยู่ที่คนรวย นักบริหาร นักปกครอง แต่ความดีนั้น 

  มีอยู่ในทุกคนในสังคม แม้แต่คนจนหรือคนธรรมดา 

  ในหลากหลายอาชีพ ให้วัดที่การกระท�ามิใช่สถานะ

	 7. ความดีไม่จ�ากัดเวลา ไม่จ�ากัดสถานที่

ศีลธรรมจึงช่วยค�้าจุนโลก สร้างสันติสุขสันติธรรมใน

สังคม กฎหมายลงโทษบุคคลเมื่อเกิดการกระท�าผิดและเกิด

ผลร้ายตามมา ศีลธรรมช่วยสร้างจิตใจที่งดงาม ป้องกันมิให้

อ�านาจใฝ่ต�่าเข้ามาครอบง�าสั่งการ ศีลธรรมจึงมีความส�าคัญ

ไม่น้อยไปกว่ากฎหมายท่ีบัญญัติไว้ทั้งหลาย ถึงเวลาแล้ว

ที่สังคมไทยต้องมาทบทวนสร้างศีลธรรมให้เข้มแข็ง และ
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ก�าหนดค่านิยมที่ต้องการเพื่อสร้างระเบียบทางใจของผู้คน 

ถึงเวลาแล้วที่ต้องอบรมทางศีลธรรมให้แก่นักการเมือง นัก

ปกครองท้ังหลายที่เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

เพื่อดวงตาเห็นแจ้ง ปัญญาเห็นธรรม

จิตใจงำม น�ำมำซึ่งกำรประพฤติงำม 
ดังเช่น อยำกได้ผลดี 
ต้องมีเมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศ


