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เพื่อนคนไทยท่ีมีหัวใจ HA ทุกทานครับ HA หรือการพัฒนาคุณภาพเปนการ
เขาถึงส่ิงสูงสุด คือความดี ความงาม ความถูกตอง  และในความเปนมนุษยนั้นตอง
สามารถเขาถึงส่ิงสูงสุด เพราะมนุษยตางจากสัตวท่ีมีจิตใจเบ้ืองสูงท่ีสามารถเขาถึงส่ิง
สูงสุด แลวธรรมชาติสรางมนุษยมาวาตองเขาถึงส่ิงสูงสุดจึงจะมีความสุขในตัวเอง 

การทํางาน HA พัฒนาคุณภาพ คุณภาวะ ภาวะท่ีเปนคุณ หมายถึงความดี
ความงาม ความถูกตอง จึงเปนเคร่ืองมือท่ีพัฒนาความเปนมนุษยในตัวเราเอง เมื่อ
ทําไปเราจะมีความสุขมากขึ้นๆ 

ปนี้ดูคุณหมออนุวัฒนมีความสุขมากขึ้น แปลวา HA ดําเนินไปถูกตอง ไปสู
ความดี ความงาม ความถูกตอง แลวจะเกิดความสุขขึ้นทุกคน  ขบวนการ HA จึง
ใหญขึ้นเร่ือยๆ ภายใน 12 ป คนอยากจะมาประชุมเกือบหมื่นคนหรืออาจจะกวา 
เปนท่ีนาดีใจวาคนไทยเราสนใจเร่ืองคุณภาพ เปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองความเปน
มนุษย เปนเร่ืองความรับผิดชอบ  ขอแสดงความยินดีกับผูทํางาน HA และประชาคม 
HA ทุกๆ ทาน 

ปฏิรูปประเทศไทย 

วันนี้ทางผูจัดประชุมกําหนดใหมาพูดเร่ือง “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป
จิตสํานึก” 

ถาเรามาดูเร่ืองปฏิรูปประเทศไทยท่ีกําลังเคล่ือนไหวกันอยูวามันเกิดขึ้น
เพราะอะไร  กระบวนการปฏิรูปประเทศไทยเปนกระบวนการแกทุกขของชาติท่ี
วิธีการอื่นๆ ท่ีทํามาแกไมได  ประเทศไทยพยายามพัฒนาเพื่อหาจุดลงตัวมา
ประมาณรอยปท่ีผานมา ตั้งแตรัชกาลท่ีหาเปนตนมา  ถาเราศึกษาประวัติศาสตรก็
เห็นผูคน บรรพบุรุษของเรา จนมาบัดนี้พยายามแกไขปญหาพัฒนาตางๆ รอยแปด 
เพื่อจะหาจุดลงตัวท่ีคนไทยจะอยูรวมกันดวยความสุข แตทําไมได  

สังคมไทยมีความขัดแยงมากขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดปร่ิมจะเกิดมิคสัญญีกลียุค
ขึ้น  ทําไมจึงเปนเชนนั้น เราตองมาทบทวนดูวาปญหาพื้นฐานของสังคมไทยคืออะไร  
ปญหาพื้นฐานคือการท่ีคนสวนนอยเอาเปรียบหรือไดเปรียบคนสวนใหญ ทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมและเกิดความเหล่ือมลํ้าท่ีมากเกิน  ในฐานะเปนมนุษยดวยกัน จะ
อยูรวมกันตองมีความเปนธรรม ถาขาดความเปนธรรมแลวคนจะไมรักกัน จะเกิด
ความขัดแยง เกิดความรุนแรง  แตถาสังคมมีความเปนธรรม คนจะรักกันมาก และ
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รักชาติ รักสวนรวม  ปญหาพื้นฐานของเราคือการขาดความเปนธรรมและมีความ
เหล่ือมลํ้ามากเกิน 

คนยากคนจนคนเล็กคนนอยมีความยากลําบากในการดํารงชีพ ในการมีชีวิต
อยู ท้ังๆ ท่ีเรามีทรัพยากรเหลือเฟอพอท่ีทุกคนจะอยูรวมกันดวยความสุข ทรัพยากร
เรามีมากมาย เรามากกวาสิงคโปร สวีเดน นอรเวย เดนมารก แลวทําไมเราไม
สามารถจัดการใหมีการอยูรวมกันไดอยางเปนธรรม มีการใชทรัพยากรอยางเปน
ธรรมและย่ังยืน 

ท่ีเราแกไขปญหาไมไดเพราะสาเหตุของปญหาเปนสาเหตุเชิงระบบและ
โครงสรางท่ีฝงลึกและยากตอการเขาใจ โดยเฉพาะคนไทยเวลามีอะไรก็จะนึกถงึเร่ือง
จิตใจโดดๆ เปนเร่ืองของบุคคล กรรมดี กรรมชั่ว จะไมคอยมีความคิดเร่ืองโครงสราง 
จึงมองไมเห็นโครงสรางท่ีฝงลึกท่ีนํามาสูความไมเปนธรรม   

กระบวนการปฏิรูปเปนกระบวนการท่ีพยายามหาความจริงส่ีประการ คือ (1) 
ความจริงในเร่ืองทุกข ประชาชนมีความทุกขยากอะไร (2) หาสมุทัยเชิงโครงสราง 
ตรงนี้มีการทํางานเชิงวิชาการอยางเขมขน ซึ่งเราขาดการทํางานเชิงวิชาการ เพราะ
ระบบโครงสรางมีความซับซอน ประชาชนก็ไมเขาใจความซับซอน เมื่อไมเขาใจก็ไม
สามารถจับตองหรือผลักดันมันได  นักวิชาการมีหนาท่ีไปคล่ีความซับซอนออกมาให
ประชาชนเห็น เขาใจไดงาย จะไดจับตองและขับเคล่ือนมันได ตรงนี้ตองมีการ
ทํางานวิชาการอยางเขมขนซึ่งขณะนี้ท่ีผานมาก็ยังไมพอ  ถาเรารูสมุทัยเราก็ไปสู (3) 
นิโรธ และ (4) มรรค 

ความท่ีโครงสรางท่ีซบซอนเหลานี้มันเขาใจยากและเปนเร่ืองของ
ผลประโยชนท่ีขบกันอยู จึงไมมีรัฐบาลใดท่ีจะแกไขไดท้ังในอดีตปจจุบันและอนาคต 
เพราะวาการเมืองก็เปนสวนหนึ่งของผลประโยชนท่ีขัดแยงกันอยู  ตรงนี้ตองอาศัย
อํานาจท่ีสาม  อํานาจดั้งเดิมจะเปนอํานาจรัฐ (รัฏฐานุภาพ) ตอมาจะเปนอํานาจเงิน 
(ธนานุภาพ) ก็ไมลงตัวท้ังอํานาจรัฐและอํานาจเงิน ตองตอไปอีกเปนอํานาจสังคม 
(สังคมานุภาพ) ผมพูดสังคมานุภาพมาสิบปแตไมติดตลาด อํานาจทางสังคมเปนการ
รวมตัวของประชาชน ถาอยูโดดๆ ก็ไมมีพลัง ตองรวมตัวกัน รวมตัวเปนสังคม เกิด
อํานาจทางสังคม แคนั้นก็ไมพอ ตองติดอาวุธดวยปญญา ตองใชขอมูล ใชความรู ใช
การวิเคราะหสังเคราะหออกมาเปนนโยบาย ตองทําตรงนี้ใหไดไมอยางนั้นจะไม
สามารถแกทุกขได  แลวตองใชสันติวิธี  
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ถากระบวนการประชาชนเปนพลังทางสังคม พลังทางปญญา และพลังทาง
สันติวิธี ก็จะมีความชอบธรรมมาก ไมมีใครมาปราบได  ถาเราใชความรุนแรงก็จะ
เกิดการปราบปรามขึ้น ไปไมไดไกล  แตถาใชแบบนี้พลังจะมากขึ้นเร่ือย คนจะรวม
มากขึ้นเร่ือย บอกวาอันนี้ดี เปนพลังทางศีลธรรม พลังทางสังคม พลังทางปญญา 
พลังทางสันติวิธี คนก็จะเขารวมมากขึ้นเร่ือย ทําใหตรงนี้เกิดพลังมหาศาลท่ีจะ
แกปญหายากๆ 

โครงสรางแหงความไมเปนธรรม 

 

ลองดูโครงสรางแหงความไมเปนธรรม  คนไทยเหมือนไกอยูในเขง เขงเปน
โครงสรางท่ีบีบคนไทยไวใหกระทบกัน เหมือนไกอยูในเขง ไกก็จะจิกตีกัน จิกตีกัน
อยางไรก็รอเขาเอาไปเชือดตายหมดทุกตัว แลวออกจากเขงไมได  พอพูดทีไรคนก็
เอาไปทําเปนเร่ืองตลกทุกที  มาดูวาเขงเปนอยางไร ไกในเขงจิกตีกันจนตายก็
แกปญหาไมได  จริงๆ ควรจะหยุดจิกตีกันแลวทําความเขาใจวาเขงมันคืออะไร แลว
ทําอยางไรจะออกจากเขงได ไมอยางนั้นก็จะกระทบกัน ขัดแยงกัน 
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1.จิตสํานึกท่ีขาดความเปนธรรม 

จิตสํานึกท่ีขาดความเปนธรรมเหมือนฝาเขง เพราะเราโตมาในสังคมท่ีขาด
ความเปนธรรม เราไมรูตัว มันจะหลอหลอมใหเราขาดจิตสํานึกแหงความเปนธรรม  
ตรงนี้นําไปสูเร่ืองตางๆ สารพัด  มันไมเปนธรรมเราก็ไมรูวามันไมเปนธรรม  ท่ีจริงถา
เราเอาเร่ืองความไมเปนธรรมมาจับจะเห็นทุกเร่ือง แมแตเร่ืองสาธารณสุขซึ่งเราวาดี
แลว มีโครงสรางเยอะ ทําอะไรเยอะ แตถาเอาความเปนธรรมจับก็จะเห็นวาลูกคน
จนตายมากกวาลูกคนรวยสามเทา คนจนยังตองลมตายจากส่ิงตางๆ ท่ีไมควรตาย
เยอะแยะ ขาดความเปนธรรมทุกเร่ืองถาเอาเร่ืองนี้เขาจับ  ไปดูสถิติการตาย 
สถาบันวิจัยประชากรปหนึ่งจัดประชุมเร่ืองการตาย เขาก็มีตัวเลขตางๆ ก็บอกวา
ทําไมไมเอาความเปนธรรมจับดูจะไดเห็นอะไรแลวตอไปเปนนโยบาย ถาเราบรรยาย
ไปเร่ือยๆ เราก็จะไมรูวาเราจะทําอะไรกันตอไป   

อันท่ีหนึ่งนี้เปนตัวท่ีลึกท่ีสุดวาเราโตมาในสังคมท่ีขาดความเปนธรรม แลวก็
ไมมีจิตสํานึกของความเปนธรรม ตัวจิตสํานึกเปนท่ีไปของส่ิงท้ังปวง ถาจิตสํานึกขาด
ความเปนธรรมแลวส่ิงท่ีตามมาก็เปนแถวไปเลย 

2. โครงสรางสังคมทางดิ่ง 

โครงสรางสังคมทางดิ่ง (vertical society) หมายถึงความสัมพันธระหวาง
อํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน คนท่ีมีอํานาจขางบนกับคนท่ีไมมีอํานาจขางลางสัมพันธกัน
ดวยอํานาจ  ถาสังคมทางราบแปลวาทุกคนมีความเสมอภาค มีเกียรติเทากัน 
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สามารถมารวมตัวรวมคิดรวมทํา  ถาเปนทางดิ่งมันรวมตัวไมได มันรวมศูนยอํานาจ 
อยางกรมรวมอํานาจไปอยูท่ีอธิบดี  

สังคมใดเปนสังคมทางดิ่งอยางเชนประเทศไทย เศรษฐกิจจะไมดี การเมือง
จะไมดี และศีลธรรมจะไมดี ทําอยางไรก็ไมดี ตอใหเครงศาสนาก็ไมดีถาโครงสรางยัง
เปนแนวดิ่ง  ตรงนี้จะชวยอธิบายทําไมเมืองไทยเปนเมืองพุทธ พุทธศาสนาก็เปนของ
ดีแตมีความเส่ือมเสียศีลธรรมเต็มไปหมดท้ังประเทศ ผมถามคําถามนี้มาตั้งแตหนุมๆ 
แลว  ถาเราเขาใจเร่ืองโครงสรางจะชวยอธิบายตรงนี้   

พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีนิยมทางราบ ความเสมอภาค พระพุทธเจาทานเปน
เจาทานก็เลิกเปน มาเปนคนขอทาน ภิกขุ เปนผูขอ  เจาชายอะไรเยอะแยะรวมท้ัง
พระอานนทก็ลาออกจากฐานันดรศักดิ์มาเปนชาวบาน เปนผูขอขาวชาวบานกิน  คํา
วา “สังฆะ” แปลวาชุมชน ชุมชนผูเรียนรู เปนการรวมตัวทางราบ  แตเมื่อพุทธ
ศาสนาเขามาสูสังคมไทยซึ่งเปนสังคมทางดิ่ง สังคมไทยก็ครอบงําทางราบของพุทธ
ศาสนา  ถึงเปนเมืองพุทธ พุทธศาสนาเปนของดี ใหศีลทุกวัน วันละหลายหมื่นเท่ียว
ท่ัวประเทศ  แตคนก็ทําผิดศีลหมดทุกขอ แลวทําผิดอยางหนักดวย ทํารายกัน ขโมย
กันจนเปนมหาอทินนาทาน คอรับชั่นกันเปนพันเปนหมื่นลาน ไมรูขางไหนอาจจะมี
ท้ังสองขาง ไมวาใครมาเปนรัฐบาล  มุสาวาทมีโฆษณา 24 ชั่วโมงในส่ิงท่ีเปนพิษเปน
ภัยกับประชาชน แทนท่ีจะเปนประโยชน  วิทยุโทรทัศนปลุกระดมใหนิยมบริโภค 
เปนมหามุสาวาทเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้นตัวโครงสรางสังคมทางดิ่ง ถาเราไมแกไข 
เราพยายามเทาไรก็จะไมเกิด  

ยกตัวอยางในประเทศอิตาลี คนวิจัยก็มาเมืองไทยเมื่ออาทิตยท่ีแลว Robert 
Puttnam จากมหาวิทยาลัยฮาวารด ไปวิจัยท่ีอิตาลี  อิตาลีเปนประเทศเดียวกัน ใช
รัฐธรรมนูญเดียวกัน แตเหมือนกับสองประเทศ  ภาคเหนือของอิตาลี เชน มิลาโน 
ทอริโน เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี  ภาคใตจน การเมืองไมดี มีมาเพีย มี
ขโมย ฆาหัวคะแนน รอยแปด ท้ังๆ ท่ีอยูในประเทศเดียวกัน  เขาไปวิจัยและพบวา
โครงสรางของสังคมไมเหมือนกัน  ภาคเหนือของอิตาลีเปนสังคมทางราบ คนมีความ
เสมอภาค มารวมตัวรวมคิดรวมทํา มีความเปนประชาสังคม (civil society)  แต
ภาคใตเปนทางดิ่งมาชานานหลายรอยป คนไมเทาเทียมกัน คนมีอํานาจขางบน คน
ไมมีอํานาจขางลาง  บางเมืองเครงศาสนาแตศีลธรรมก็ไมดีเพราะรักพระเจาแตไมรัก
เพื่อนบาน   
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ถาเราเขาใจตรงนี้จะชวยใหเขาใจปรากฏการณตางๆ ถาคนขางบนโกงมาก 
คนขางลางก็จะแกแคน  จําเปนตองปรับสังคม  ตัวกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย
เปนกระบวนการปรับสังคม ท่ีสงเสริมการรวมตัวรวมคิดรวมทํา ในทุกพื้นท่ี ในทุก
องคกร และในทุกเร่ือง เพื่อจะปรับโครงสรางสังคมตัวนี้ 

3. อํานาจรัฐรวมศูนย 

 

อํานาจรัฐรวมศูนย เราเปนมาประมาณรอยป เรามีกระทรวงทบวงกรมตางๆ 
การบริหารประเทศเอากรมเปนตัวตั้ง กรมเปนเคร่ืองมือรวมศูนยจากทุกพื้นท่ี เขามา
ท่ีกรม เขามาท่ีอธิบดีคนเดียว อธิบดีไปท่ีปลัด หนักเขาเหลือรัฐมนตรีคนเดียว หนัก
เขาเหลือนายกรัฐมนตรีคนเดียว  ปญหาทุกอยางว่ิงเขาสูนายกหมด เร่ืองเล็กเร่ือง
นอยเขามาสูนายกหมด เพราะอํานาจมันรวมศูนย  อํานาจรวมศูนยแบบนี้นําไปสู
ปญหาตางๆ มากมาย ทําใหชุมชนทองถิ่นออนแอ ทําใหเกิดความขัดแยงระหวาง
อํานาจรวมศูนยกับวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดปญหา เชน ความรุนแรงท่ีภาคใตซึ่งเกิด
จากความขัดแยงระหวางอํานาจรวมศูนยกับวัฒนธรรมทองถิ่นชัดเจน   

ไมสามารถจัดการทรัพยากรอยางเปนธรรมและย่ังยืน  เรามีกรมปาไมแตเรา
ไมสามารถรักษาปาไวได ปาเราหมดไป  การใชท่ีดิน เรามีกรมท่ีดินแตไมสามารถ
จัดการใชท่ีดินอยางเปนธรรม คนมาประทวงเยอะแยะ คนท่ีทําเกษตรไมมีท่ีดินทํา
กิน คนไมไดทําเกษตรกลับมีท่ีดินเยอะ  นี่คือลักษณะขาดความเปนธรรม  อํานาจ
รวมศูนยนําไปสูปญหาตางๆ ทําใหเกิดคอรัปชั่นเยอะ อํานาจเขมขนท่ีไหนคอรับชั่น
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เขมขนท่ีนั่น แลวจะดึงดูดการเมืองท่ีไมดีเขามา ทําใหนักการเมืองอยากทุมทุน
เพื่อใหไดอํานาจรวมศูนย พอไดอํานาจรวมศูนยแลวไดกําไร คุมทุน ก็อยากจะลงทุน  

อีกประการหนึ่งทําใหทํารัฐประหารไดงาย เพราะใชคนไมกี่รอยคน พันสอง
พันคนก็ยึดอํานาจไดแลวเพราะมันรวมกันอยู  แตถาอํานาจนั้นกระจายไป ยึด
อํานาจไมได  ประเทศญี่ปุนทหารเคยมีอํานาจรวมศูนย ก็ไปเขาสงคราม แพสงคราม 
คนตายเปนลานคน โดน atomic bomb  แมคอาเธอรมาปกครองส่ังเขียน
รัฐธรรมนูญใหม กระจายอํานาจไปสูทองถิ่นโดยท่ัวถึง ทหารไมสามารถมายึดอํานาจ
ไดอีก  อินเดียถึงจะยากจนอยางไรก็ตาม ไมเคยมีประวัติรัฐประหารเพราะอํานาจ
กระจายไปสูทองถิ่นหมดแลว  เพราะฉะนั้นในการปฏิรูปจําเปนตองปฏิรูปเร่ืองใหญ
ท่ีสุดคือการบริหารประเทศจากการเอากรมเปนตัวตั้งไปเปนการเอาพื้นท่ีเปนตัวตั้ง 
ส่ิงอื่นก็ตามมา ตามสามอยางนี้มา 

4. โครงสรางทางกฎหมาย 

โครงสรางทางกฎหมายรุนแรงมากกับประชาชน เพราะแนวคิดกฎหมายก็ผิด
แลว  เราไปเอาแนวคิดสํานักออสติน (Austinian concept of law) มาจากอังกฤษ  
เปนแนวคิดท่ีผิดวากฎหมายคือเคร่ืองมือของรัฐ แตเอามาใชขณะท่ีเปนรัฐเผด็จการ 
กฎหมายจึงรุนแรงกับประชาชน จะออกกฎหมายอะไรไมตองไปดู ไมตองไปถาม
ประชาชน ออกพั๊วะเลย เชน กฎหมายปาสงวน 2507 ใหอํานาจกรมปาไมขีดเสนปา
สงวนโดยไมตองไปดู ไมตองไปถามประชาชน  ขีดพั๊วะคนหลายสิบลานกลายเปนคน
ผิดกฎหมาย ขับไลกันมาจนถึงบัดนี้ เลือดตกยางออก คนถูกฟอง ถูกดําเนินคดี บาง
คนติดคุก บางคนไปตายในคุกดวยขอหาบุกรุกท่ีดินของตัวเอง เขาเจ็บช้ําน้ําใจมาก 
ปูยาตายายเขาเคยอยูท่ีนี่มา วันดีคืนดีมาบอกวาไมใชของเขา เขาตองออกไป  ไป
เจอวาโฉนดท่ีเขาเคยอยูใหคนอื่นไปแลว ใหนายทุน เหลานี้เปนตน รุนแรงสุดๆ เร่ือง
โครงสรางทางกฎหมาย ขนาดพระเจาอยูอยูรับส่ังในเร่ืองนี้ก็ยังไมไดแกไข  กระทรวง
ทรัพยากรก็ยังดําเนินคดีกับชาวบานอยู ชาวบานมาขอรองยุติไวกอนไดไหม ชะลอไว
กอนไดไหม เพราะกฎหมายมันไมเปนธรรม ก็ไมไดผล  พระเจาอยูหัวเคยรับส่ังวา
กฎหมายไปบุกรุกประชาชน ไมใชประชาชนมาบุกรุกกฎหมาย ก็ยังไมไดผล อะไร
เปนกฎหมายแลวมันแรง พระจะไปบอกวาใจเย็นๆ ไวโยม โดยไมเกี่ยวกับโครงสราง 
มันก็ไมไดผล 
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5. การจัดสรรทรัพยากรท่ีไมเปนธรรม 

 การจัดสรรทรัพยากรท่ีไมเปนธรรมนําไปสูความเหล่ือมลํ้าอยางมาก 

6. โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

ทามกลางความไมเปนธรรม พอเราเรงพัฒนาทางเศรษฐกิจ มันย่ิงขยาย
ความไมเปนธรรมมากขึ้น เพราะคนไดเปรียบมีโอกาสมากขึ้น ชองวางย่ิงใหญมากขึ้น  
ในหาสิบปท่ีเราพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้ทรัพยากรถูกทําลายไป ทรัพยากรท่ีชาวบาน
เคยใชประโยชนเอาไปใหคนรวย เปล่ียนไปเปนเงินสําหรับคนสวนนอย  ความไมเปน
ธรรมขยายตัวออก  ตอไปจะเผชิญปญหามากขึ้นถาเราดูระดับโลก เศรษฐกิจจะ
วิกฤตไปเร่ือยอยางอเมริกา แกปญหาตางๆ ไมได เพราะโครงสราง ความเปนไป 
แนวคิด ไมถูกตอง 

7. โครงสรางการศึกษา 

นอยคนท่ีจะรูวาโครงสรางการศึกษาไมเปนธรรมและกอปญหาเหลือคณานับ  
ฐานของประเทศคือชุมชนทองถิ่น แตการศึกษาไมไดเปนไปเพื่อใหชุมชนทองถิ่น
เขมแข็ง กลับไลตนคนขึ้นมา ทองหนังสือไมรูนําไปสูอะไร  ไลใหทุกคนอยากไปสู
ระบบอุดมศึกษา อุดมศึกษากลายเปนจราจรท่ีคับคั่งและเกิดธุรกิจทางอุดมศึกษา 
ทําใหคุณภาพเส่ือมอยางท่ีเราเห็น จบมาทํางานไมเปน ไมรับผิดชอบ คิดไมเปน อยู
รวมกันไมเปน สารพัดอยาง  แลวก็ไมเนนท่ีเร่ืองการมีอาชีพ  ซึ่งตางจากเยอรมันท่ี
เนนอาชีวศึกษา ทําไม เกี่ยวเนื่องจากสังคมเราเปนสังคมทางดิ่ง เราดูถูกคนขางลาง 
คนขางลางเปนคนทํางาน เปนผูใชแรงงาน เรามีสุภาษิตมาแตโบราณ “รักดีหามจั่ว 
รักชั่วหามเสา”  เด็กๆ ผมก็หามเสา รับจางแบกฟน ก็ไมรูวามันชั่วอยางไร เสามันทํา
ใหคนมีบานอยู “ขอใหเปนเจาคนนายคน ขอใหไดนั่งกินนอนกิน” พวกนี้สะทอน
สังคมทางดิ่ง  

การศึกษาก็จัดขึ้นตามนี้  จัดขึ้นในลักษณะท่ีดูถูกการทํางาน  คนไมอยาก
เรียนอาชีวศึกษาเพราะเกียรตินอย นักเรียนก็ตีกัน คนตองมีเกียรติ คนอื่นเขามี
คุณคาในการทํางาน (work value) เชน เยอรมัน ญี่ปุน อเมริกา มี work value สูง
มาก  คนทํางานจะมีเกียรติสูงมาก แตของเราดูถูกคนทํางาน ระบบการศึกษาของ
บานเราก็สรางคนท่ีหยิบโหยงเต็มประเทศ เปนปญหาอยางย่ิง  ปฏิรูปกันเทาไรก็
ปฏิรูปไมไดเพราะไมไดปฏรูิปความคิด เพียงไปปฏิรูปกระทรวงบาง ไปเร่ือยๆ   
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จําเปนท่ีคนไทยตองมาดูตรงนี้  ถาการศึกษาถูกตองเราจะมีพลังมหาศาล  บางเร่ือง
ทําไดภายในหกเดือน ประเทศเปล่ียนเลย 

8. โครงสรางการส่ือสาร 

โครงสรางการส่ือสารเปนไปตามโครงสรางอํานาจ การส่ือสารรับใชอํานาจรัฐ 
อํานาจเงิน  แมแตหนังสือพิมพเดี๋ยวนี้ก็ยากเกือบจะไมเปนหนังสือพิมพแลว แลวแต
วาใครใสเงินมาใหส่ือสารเร่ืองอะไร เพราะเขาตองพึ่งเร่ืองการเงิน  มีปญหาอยาง
หนักไมเฉพาะเรา ในอเมริกาก็เชนเดียวกัน หนังสือพิมพ Times เมื่อส่ีหาเดือน
ตีพิมพเร่ือง “Twighlight of the Elites” (อัสดงคตสําหรับสถาบันหลักของ
ประเทศอเมริกา) สถาบันท่ีเคยเปนหลัก บัดนี้อัสดงคตแลว เชน รัฐสภา (congress) 
วอลลสตรีท ธนาคารกลาง (Fed) ส่ือกระแสหลักตางๆ บัดนี้เส่ือมถอยไป เพราะการ
พัฒนาท่ีเอาเงินเปนตัวตั้ง 

ท้ังแปดเร่ืองนี้ถักทอกันเปนโครงสรางท่ีหนาแนน แลวเราจะออกไดอยางไร 
เปนเร่ืองท่ียากมาก  

โครงสรางใหม 

 

คงตองดูโครงสรางใหม ตองตั้งโครงสรางใหมขึ้น  ท่ีแลวมาเราสรางพระเจดีย
จากยอด  พระเจดียสรางจากยอดไมไดมันจะพังลงเพราะมันไมมีอะไรรองรับ  เราทํา
ทุกอยางเหมือนสรางพระเจดียจากยอด คือทําจากขางบนท้ังส้ิน  เศรษฐกิจก็จะทํา
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จากขางบน บอกวาทําเศรษฐกิจขางบนใหมันโตแลวมันจะกระเด็นมาขางลาง  
การศึกษาก็ไลตอนทุกคนไปขางบนหมดโดยไมคํานึงถึงฐานราก  ความยุติธรรมเดิมมี
ความยุติธรรมชุมชนก็ไปเอามาเปนความยุติธรรมของรัฐซึ่งเปนทางดิ่ง มีตํารวจจับ 
อัยการสงฟอง ผูพิพากษาตัดสิน ทําใหทํางานไมทัน ขาดความเปนธรรม คนยากคน
จนเขาไมถึงความเปนธรรม ประชาธิปไตยเราก็จะทําแตระดับชาติ ตั้งแต 2475 
ขึ้นมา ก็จะฆากันตายอยูทุกวันนี้ ไมมีประชาธิปไตยใดสําเร็จไดโดยทําเฉพาะ
ประชาธิปไตยระดับชาติ ตองไปดูประชาธิปไตยทองถิ่น ประชาธิปไตยชุมชน คือท่ี
ฐานราก  เราตองตั้งรูปการพัฒนาประเทศเสียใหมเหมือนเปนรูปพระเจดีย  พระ
เจดียตองสรางจากฐาน สรางจากยอดไมสําเร็จ ถาฐานแข็งแรงแลวก็จะรองรับองค
พระเจดียท้ังหมดไว  ฐานของพระเจดียคือชุมชนทองถิ่น  ชุมชนทองถิ่นนั้น
ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของแผนดิน มีทรัพยากร มีผูคน มีองคกร มีสถาบัน มีตางๆ 
รอยแปด  ถาฐานพระเจดียของสังคมแข็งแรงทุกดาน จึงจะสามารถเผชิญกับภัย
ตางๆ ได 

มาดูรูปพระเจดียซึ่งทําใหเราจินตนาการงายเพราะเราเห็นพระเจดียอยูท่ัวไป 
และพระเจดียก็เปนส่ิงมีคุณคา  ยอดพระเจดียก็คือจิตสํานึกท่ีเรามาคุยกัน ยอดพระ
เจดียจะชี้ไปสูฟาเสมอ ชี้ไปสูส่ิงสูงสง วาเราตองการเขาถึงส่ิงสูงสุด เปนคน เปน
องคกร ก็ตองเขาถึงส่ิงสูงสุด อันนื้คือเร่ืองความเปนธรรม  ฐานพระเจดียคือชุมชน
ทองถิ่น ระบบตางๆ คือองคพระเจดีย จะเปนระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา 
ระบบความยุติธรรม ระบบบริการสาธารณสุข  ระบบทุกชนิดจะตองเชื่อมยอดกับ
ฐาน เชื่อมความเปนธรรมกับฐานของสังคม  ท่ีผานมามันไมเชื่อมกัน ตางคนตางไป  
เศรษฐกิจก็จะไปพึ่งตางประเทศ ประชาธิปไตยระดับชาติก็ไมเชื่อมกับประชาธิปไตย
ทองถิ่น  ตรงนี้ตองสรางรูป สรางโครงสรางใหม ส่ิงท่ีเราตองทําคือ 

1. ปฏิรูปจิตสํานึก ท่ีเปนเร่ืองลึกท่ีเราจะมาคุยกันวันนี้ 

2. สรางฐานพระเจดียใหแข็งแรง 

3. ทําระบบตางๆ ใหเชื่อมระหวางความเปนธรรมกับฐานขางลาง  

ยกตัวอยางถาระบบเศรษฐกิจมหภาคเชื่อมกับเศรษฐกิจชุมชนอยางเกื้อกูล
กัน ประเทศจะแข็งแรงมาก จะไปสบายบ๋ือเลย  ทุกอยางตองเชื่อมระหวางความ
เปนธรรมกับฐานเสมอ การศึกษา ระบบบริการสุขภาพ ถาไมทําตรงฐานใหแข็งแรง 
ไปไมรอด ตอใหมี รพ.ศิริราช จุฬา รามา อีกเทาไรกรั็บไมไหวเพราะประชาชนอยูท่ี
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ฐานราก  แตถาระบบสุขภาพชุมชนท่ัวถึงและแข็งแรง จะรองรับ ทําใหขางบนสบาย
ขึ้น   

เราไปดูท่ีอุดรเมื่อปลายเดือนท่ีแลว ลงไปท่ีตําบล ประชาชนไดรับบริการ
ดีกวาคนกรุงเทพ  เขามีนักสุขภาพครอบครัวซึ่งอาจจะเปนหมออนามัยหรือพยาบาล 
คนหนึ่งดูแลคน 1,200 คนในตําบล มีมอเตอรโซคคันหนึ่ง notebook ตัวหนึ่ง 
โทรศัพทมือถือ เขารูขอมูลของคน 1,200 คนท้ังหมด ติดตอถึงกัน รูหมดวาใคร
น้ําหนักเทาไร รอบเอวเทาไร น้ําตาลเทาไร ความดันเทาไร ดูแลหมดเลย ติดตอถึง
กัน ไปเย่ียมถึงบาน  อันนั้นคือเร่ืองพื้นฐานท่ีเราสามารถทําไดขางลาง  ถาเรามีนัก
สุขภาพครอบครัวเต็มหมดทุกพื้นท่ี ทุกตําบล ราคาก็ไมแพง เราสามารถทําไดเต็ม
พื้นท่ี  คนทุกคนมีหมอประจําครอบครัวดูแลรูหมดทุกอยาง ควบคุมเบาหวานความ
ดันสูงหมดท้ังประเทศ เราจะตัดภาระโรคลงมากมาย  อันนี้คือลักษณะฐานกับระบบ
ท่ีเชื่อมโยงกันอยางเกื้อกูล 

ถาเราเห็นโครงท้ังหมด จะเขาใจงาย  ถาเห็นเปนสวนๆ เหมือน jigsaw จะ
ไมรูวาเปนรูปอะไร  อันนั้นเปนลักษณะของมหาวิทยาลัยไทยท่ีอาจารยรูเปนสวนๆ 
ไมรูท้ังหมด จึงไมสามารถทําเร่ืองนโยบายได  

จิตเล็ก-จิตใหญ 

 

เร่ืองจิตสํานึก ถาเราดูเปรียบเทียบขนาดจิตวาเปนจิตเล็กจิตใหญ จิตคือ
ความรูสึกนึกคิด วามันรูสึกนึกคิดไดเล็กๆ นอยๆ หรือวามันใหญ  จิตเล็กคือจิตท่ีอยู
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กับตัวเอง เห็นแตกับตัวเอง ไมเห็นกับคนอื่น ไมเห็นส่ิงอื่น จิตเล็กจะอยูในความบีบ
คั้น คนท่ีเห็นแกตัวจัดก็จะบีบคั้นตัวเองและบีบคั้นคนอื่น  พอจิตโตขึ้น เห็นแกคนอื่น 
เห็นแกส่ิงอื่น อยากทําเพื่อเพื่อนมนุษย อยากทําเพื่อความดีงาม อยาง HA นี่จะทํา
ใหจิตมันเดินขึ้นไป ทําใหมันใหญขึ้น เพราะเราทําเพื่อประโยชนเพื่อนมนุษย  ถาจิต
เล็กก็จะเห็นแตตัวเอง เพื่อนตัวเอง พรรคตัวเอง ไมเห็นท้ังหมด  แตใหญขึ้นไปเร่ือย
ทางดานขวาคือความจริงหรือธรรมชาติ มันจะไมมีขอบเขต ธรรมชาตินี้ใหญมากไมมี
ท่ีส้ินสุด อันนี้คือธรรมะหรือความจริง  ความจริงนั้นเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน
ท้ังหมดไมไดแยกสวน ถาจิตเล็กจะมองอะไรแบบแยกสวน ตายตัว สุดโตง  ย่ิง
เคล่ือนไปจิตย่ิงใหญขึ้น ย่ิงเปนอิสระมากขึ้น  จิตใหญจะไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 
เขาถึงธรรม เขาถึงธรรมชาติ เพราะธรรมชาตินั้นใหญและเปนหนึ่งเดียวกนไมแยก
สวน จิตก็จะใหญมาก จิตใหญก็จะเปนอิสระ เกิดความสุขอยางลํ้าลึกท่ีไมเคยเจอมา
กอน จะบรรลุความงามและเกิดความรักอันไพศาลตอเพื่อนมนุษยและธรรมชาติ
ท้ังหมด   

การท่ีจะเดินจากจิตเล็กไปสูจิตใหญก็จะมีวิธีตางๆ สารพัด เวลานึกถึงคนอื่น 
นึกถึงส่ิงอื่น จิตก็เร่ิมใหญ ออกจากตัวเองไป การทํางานเพื่อประโยชนเพื่อนมนุษย
อยาง  HA เปนการทําเพื่อเพื่อนมนุษย ทําอยางไรจะเพื่อนมนุษยจะดีกวานี้ ทํา
อยางไรการรักษาพยาบาลจะมีคุณภาพ ทําอยางไรชีวิตจะปลอดภัย เขาจะได
ประโยชนเปนการเดินไปสูจิตใหญ จิตใหญเกิดจากการทํางานเพื่อเพื่อนมนุษย เพื่อ
ความถูกตอง 

ยกตัวอยาง สมมติวงเล็กอันนี้เปนจิตองคุลีมาล วงใหญเปนจิตพระพุทธเจา 
ใหญมาก ไมมีขอบเขต เขาถึงธรรมชาติ เขาถึงความใหญ แตไมจําเปนตองเปน
พระพุทธเจา คนธรรมดาก็สามารถบรรลุได  

เราอยูบนโลกเราเห็นแบบแยกสวน มีนักบินอวกาศชื่อ Edgar Mitchell ไป
โคจรในอวกาศแลวมองมาเห็นโลกท้ังใบ จิตเขาเปล่ียนเลย เขาบอกวาเขากลับมาถึง
โลก เขาเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง เพราะเขาเห็นความเปนท้ังหมดของธรรมชาติ  เราอยู
บนโลกเราเห็นส่ิงตางๆ แยกกันไป  แตพอเขามองมาจากอวกาศ เห็นความเปนหนึ่ง
เดียวกันของสรรพส่ิงในโลก จิตเขาเปล่ียน เพราะจิตเขาเขาถึงความจริงตาม
ธรรมชาติซึ่งมีความเปนหนึ่งเดียว มีความใหญมาก  เขาประสบภาวะตรงนี้ เขา
เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง มันเปล่ียนจากจิตเล็กเปนจิตใหญ  มีความสุข  ความสุขกับ
อิสรภาพคืออันเดียวกัน  อิสรภาพไมถูกบีบคั้น ก็เปนอันเดียวกับความสุข  Edgar 
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เจอสภาวะนี้กับตัวเอง รูสึกเบาสบาย มีความเปนอิสระ มีความสุขอยางลึกซึ้ง เห็น
อะไรงามไปหมด เปนการเห็นความเปนท้ังหมด  ถาเราไปวิเคราะหดอกไมเห็น P K 
ความงามก็หมดไป หรือไปเอานางสาวไทยมาดูลําไสตับไตความงามก็หมดไป  ความ
งามเกิดจากการเห็นความเปนท้ังหมด เห็นมดตัวหนึ่ง น้ําหยดหนึ่ง เห็นใบไมแหง ก็มี
ความสุขอยางเหลือหลาย 

ชาว HA ทํา HA แลวตองมีความสุข  

คนเจริญสติก็บรรลุตรงนี้ได จิตเราปกติจะไมสามารถสัมผัสความจริงได 
เพราะเราสัมผัสดวยความคิด มีเง่ือนไข มีเกณฑ  เวลาเจริญสติจิตเปนกลาง จิตสงบ 
เวลาเจริญสติแลวมันเกิดความสงบจากความคิดฟุงซาน จากความวิตกกังวลไปใน
อนาคต อยูกับปจจุบัน ก็จะสัมผัสความจริงของปจจุบัน ความจริงนั้นใหญมาก มี
ความเปนหนึ่งเดียว จิตก็จะมีความเปนอิสระ ก็จะเกิดความสงบอยางลึกซึ้ง สัมผัส
ความงามตาง เพราะวาจิตใหญขึ้น   

เราสามารถทําไดหลายอยาง เพราะเราสัมผัสธรรมชาติอยูตลอดเวลา  เรา
เงยหนาก็เห็นทองฟา ทองฟาก็เชื่อมโยงไปหมดท้ังจักรวาล  เราเห็นแสงแดด ลงผัส 
สัมผัสธรรมชาติตางๆ  สังเกตวาทําไมมนุษยชอบมองทองฟา ชอบดูทะเล ชอบเดิน
ปา  เพราะธรรมชาติเหลานี้เปนความใหญ  เมื่อเราเชื่อมโยงกับความใหญของ
ธรรมชาติ จิตเราเปนอิสระขึ้น เราจะมีความสุข  ถาเรารูวาธรรมชาติลวนเชื่อมโยง
กันหมดท้ังจักรวาล และท่ีจริงใหญกวาจักรวาล  ถาเรารูอยางนั้น เราระลึกรู
ตลอดเวลา หายใจเขาก็เชื่อมโยงกับจักรวาล หายใจออกก็เชื่อมโยงกับจักรวาล มัน
เชื่อมโยงกับท้ังหมด จิตเราก็จะเชื่อมโยงกับความใหญของธรรมชาติ เกิดสภาพจิตท่ี
ใหญขึ้น 
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การสรางจติสํานึกใหม 

 

การสรางจิตสํานึกใหมมีวิธีการตางๆ เยอะ  กระแสใหญในโลกขณะนี้ 
(megatrend) คือกระแสจติสํานึกใหม  มีหนังสือในชื่อตางๆ ออกมามากกวาเร่ือง
อื่นๆ  มีท่ีนั่งอยูตรงนี้สามคนกําลังทําขอมูลขาวสารเร่ืองจิตสํานึกใหม เขาจะบริการ
ทานในอนาคตวาเจออะไรบาง จิตสํานึกใหมเปนกระแสใหญท่ีสุดในโลก ผมจะ
ยกตัวอยางการสรางจิตสํานึกใหม 

1. สัมผัสความทุกขยากของเพื่อนมนุษย จะทําใหจิตเราใหญขึ้น เรามี
ธรรมชาติสมองของเราสามารถรับรูอารมณความรูสึกของคนของสัตวได เราดูแววตา
ของแมว สุนัข มันก็ส่ือสาร  คนเชนเดียวกัน เรารับรูจากสีหนา คําพูด แววตา 
ทาทาง จะรับรูอารมณความรูสึก มันไวมาก เรียกวา social brain อยูในสมอง  เมื่อ
รับรูแลวจะมีธรรมชาติของเราเองเกิดความเห็นใจ (empathy) แลวธรรมชาติอีกตัว
หนึ่งคือน้ําใจหรือการอยากทําเพื่อเพื่อนมนุษย (altruism) ก็จะออกมาทํางาน  ท่ี
ทานท้ังหลายมาก็เพราะมีน้ําใจ  มนุษยไมไดมีธรรมชาติแตจะทําเพื่อตัวเทานั้น มี
ธรรมชาติท่ีจะทําเพื่อผูอื่นดวย  แตวาเรามีมายาคติตางๆ เขามาขวางกั้นระหวางเรา
กับเพื่อนมนุษย  ถามนุษยมีความสัมพันธท่ีเรียกวา human contact กัน เห็นหนา
เห็นตา เห็นแววตากัน เมล็ดพันธุแหงความดีคือความเห็นใจความมีน้ําใจก็จะมี
โอกาสออกมา ท่ีผมพูดบอยๆ วามนุษยทุกคนมีเมล็ดพันธุแหงความดีอยูในหัวใจ แต
เราไปเอาอยางอื่นมาขวางกั้นเสียหมด ตัวนี้ก็เลยไมไดมีโอกาสออกมา เหมือนกําแพง
วังของกรุงกบิลพัสดุเปนกําแพงขวางกั้นเจาชายสิทธัตถะไมใหสัมผัสความจริง ทาน
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เรียนศิลปวิทยาท้ัง 18 แตไมเกิดจิตสํานึก ตอเมื่อหนีจากวังไปสัมผัสความจริงของ
ชีวิต คนจน คนแก คนเจ็บ คนตาย มันเกิดจิตสํานึกขึ้น  พลังจิตสํานึกเหมือนพลัง
นิวเคลียรของมนุษย (Human Nuclear Energy) มันทําใหคนธรรมดาเปน
พระพุทธเจาได   

การศึกษาเราไมไดทําตัวนี้เลย เราเอานิสิตนักศึกษานักเรียนเปนลานๆ คน 
เปนสิบลานคนมากักขังไวในกําแพงของระบบการศึกษา ถาเราใหนิสิตนักศึกษาไป
อยูกับชาวบานท่ียากจน ไปนอนบานชาวบาน รับรูความรูสึกของเขา มันเกิดหมด
เลย ความเห็นอกเห็นใจ นักศึกษาก็รักชาวบาน ชาวบานก็รักนักศึกษา ภายในหก
เดือนท้ังประเทศจะเกิดตัวนี้ได เรามีนักศึกษาเปนแสนๆ คน ทําก็ไมยาก ไมไดใชเงิน
เปนหมื่นเปนแสนลาน พยายามบอกตรงนี้อยูเร่ือยแตก็ยากท่ีคนจะเขาใจ เพราะมัน
เขาไปสูความเชื่อและการปฏิบัติท่ีผิดๆ (สีลพตปรามาส)  

2. เขาถึงความใหญของธรรมชาติ ตามท่ีพูดเมื่อกี้ 

3. การเจริญสติ 

4. การทํางานคือการปฏิบัติธรรม พยายามทําใหประณีต พอใจในงานนั้น มี
ฉันทะ ความประณีตกลายเปนความงามท่ีมาพัฒนาจิตใจเราใหเรามีความสุขขึ้น  
HA ทําใหประณีต ถูกตองขึ้น เปนเคร่ืองพัฒนาจิตใจ พัฒนาจิตวิญญาณของเรา  ถา
เขาใจตรงนี้จะกําไรมหาศาล  เรากวาดบานก็มีความสุข มีสติอยูกับการกวาด กวาด
แลวก็ชื่นชมในการกวาด ลางสวม ลางชาม ทําอะไรมีความสุขไปหมดทุกอยาง  ถา
ใครเขาใจตรงนี้มันกําไรมหาศาล  ทุกอยางกลายเปนความสุข เปนการพัฒนาความ
งามไดทุกอยาง  การทํางานนี่สําคัญ นาเสียดายท่ีการศึกษาของเราท้ังระบบไปสูการ
ทองหนังสือ  การเรียนรูท่ีสําคัญคือการเรียนรูจากการปฏิบัติ การปฏิบัติจะหลอ
หลอมวิธีคิด การทําอะไรใหสําเร็จตองนึกถึงคนอื่น เอาแตใจเราไมได เราตอง
ประนีประนอมท่ีจะไปดวยกัน  ถาทองแตหนังสือคิดแตทฤษฎจีะไปสูภาวะสุดโตงได 
ไปสูสภาวะความโหดราย นักวิชาการบางคนท่ีเอาแตทฤษฎีจะเขาไปสูความโหดราย
สุดๆ  ถาเราตองทํางานเราโหดรายไมได เพราะทุกคนท่ีเกี่ยวของสําคัญหมด เราตอง
ประนีประนอม ตองปรับทิฐิของเรา เราตองเรียนรูจากการทํางาน ไมใชเรียนรูอยาง
ท่ีเราทําทุกวันนี้ซึ่งเปนการศึกษาท่ีผิด  คําสองคํานี่ตางกันมาจากรากศัพทท่ีตางกัน 
ศึกษาเปนภาษาสันสกฤต สิกขาเปนภาษาบาลี  ศึกษาหมายถึงการทองวิชา ไม
ปฏิบัติ สิกขาหมายถึงการปฏิบัติและการเรียนรูจากการปฏิบัติ  จุดสําคัญเราตอง
เปล่ียนศึกษาเปนสิกขาใหได 
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5. การออกกําลังกาย โยคะ ไทเกก ทําไปแลวเจริญสติใหอยูกับปจจุบันดวย 
จิตจะสงบไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เปนเร่ืองท่ีทําไดงาย มีความสุขไปดวย สุขภาพดี
ดวย รางกายแข็งแรง แตปญหาของมนุษยอยูท่ีวารูวาอะไรดีแตไมทํา  เราตอง
เขมแข็ง รูแลวทํา 

6. สุนทรียธรรม เร่ืองศิลปะตางๆ ถาเราเขาใจท้ังหมด เราก็อาศัยศิลปะเขา
ไป ความจริง ความดี ความงามจะอยูท่ีเดียวกัน เราจะเขามาจากดานไหนก็ได จาก
ดานความจริงก็จะเจอความงามและความดี  เขาจากความดีก็จะมาสูความงาม 
ความจริง  จะเร่ิมจากความงามก็จะเขาไปสูความจริงและความดี  ความจริง ความดี 
ความงามเปนเร่ืองเดียวกัน  สามส่ิงนี้พูดทฤษฎีอยางไรก็ไมเขาใจ มันนิยามไมได มัน
ตองเกิดจากประสบการณ แลวเราจะรูวาความจริง ความดี ความงามมันอยูดวยกัน 
ถาเรายังไมเจอความงามเราก็เขาไมถึงความจริง  เร่ืองศิลปะ ถาเราเขาใจ สามารถ
เอามาเปนประโยชนในการพัฒนาจิตใจไมใหเขาไปสูกิเลศ ตัณหาตางๆ  

7. การรวมตัว รวมคิด รวมทํา เปนเร่ืองใหญ ทําใหลดความเห็นแกตัวลง 
เห็นแกสวนรวม รวมกันทําอะไรท่ีเปนจุดใหญ รวมกันสรางสังคมแนวราบ ในทุก
พื้นท่ี ในทุกองคกร และในทุกเร่ือง  ตรงนี้จะใหความสุขมาก ถาเรารวมตัวกันส่ีซา
หาคน สนใจรวมกัน ทําอะไรรวมกัน เรียนรูรวมกัน มีกลุมอยางนี้ท่ัวประเทศ 
ความสุขจะเกิดขึ้นมากและเชื่อมโยงกับเปนเครือขาย ทําไดงาย ทําไดเอง แตไมคอย
ทํากัน  ผูบริหารองคกรถาเขาใจตรงนี้ก็มีนโยบายสงเสริมได  แตโดยมากผูบริหาร
องคกรเคยชินกับเผด็จการ คอยออกคําส่ังอยางเดียว โครงการตางๆ ก็ไมคอยสําเร็จ 
เกิดความบีบคั้น คนในองคกรสวนใหญโดยเฉพาะสวนราชการจะเกลียดหัวหนาทุก
คนเพราะมันบีบคั้น มันใชอํานาจทางดิ่ง แตถาเปนทางราบคนจะรักกันหมด การ
รวมตัวรวมคิดรวมกันเปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหเกิดจิตสํานึกใหญ ทุกคนนาจะทําตรงนี้ได 
ไมยากท่ีจะทําตรงนี้ 

8. สํานึกในศักดิ์ศรี คุณคาความเปนคนของตัวเราเอง  เราอยูในมายาคติ
ท่ีมาครอบงําเราจนเราไมรู ศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของเราต่ําลง เราไมรูตัว 
แตถาเราหยุด ดูเงียบๆ สํานึกวาเราเปนคน คนมีศักดิ์ศรีและคุณคา เราจะมีความสุข
อยางลึกลํ้า เราจะรูศักยภาพของเราวาเราสามารถทําอะไรดีๆ ได  ตองชวยกัน
สงเสริมตรงนี้ เราจะเกิดความสุขอยางลึกลํ้าวาเรามีศักดิ์ศรีคุณคาแหงความเปน
มนุษยเทาเทียมกับคนอื่น และเราก็เคารพศักดิ์ศรีคุณคาความเปนคนของคนอื่น
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อยางเทาเทียมกนั  นี่เปนจุดใหญ เปนพื้นฐานทางศีลธรรม จะเปดจิตของเราใหใหญ
ขึ้น ไมอยางนั้นจะถูกบีบคั้นจากมายาคติตางๆ   

ท่ีจริงมีอื่นๆ อีก แตเอามายกตัวอยางเพียง 8 ประการ  ท่ีจริงมีเสนทางท่ี
หลากหลายมาก เปนพหุบท ทานคงชอบเอาสักเร่ือง แลวจะไปเจอกันเอง เปน
เสนทางท่ีหลากหลายไปสูจุดเดียวกัน  สมมติเราจะไปท่ียอดเขาก็ขึ้นเขาไดหลายทาง 
ทานท้ังหลายก็เลือกดูเอง เวลาก็หมดลงพอดีตรงนี้ 

ทานท้ังหลายท่ีทํางาน HA นั้น ท่ีจริงก็เปนความพยายามเขาถึงส่ิงสูงสุด คือ
ความจริง ความดี ความงาม ก็ขอใหทุกคนมีความสุขในชีวิตและการทํางาน มี
ความสุขย่ิงๆ ขึ้น ทําประโยชนแกเพื่อนมนุษยใหมากขึ้น รวมตัวกันสรางประเทศไทย
ท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก  ขอบคุณครับ 
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