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ค�ำปรารภ

เมือ่ ข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียนมัธยม ร้านหนังสือ
แห่งหนึ่งที่แวะเวียนไปหลายครั้ง คือร้านนิพนธ์
ซึ่งอยู่ใกล้โรงหนังเฉลิมกรุง แม้ไม่บ่อยเท่ากับ
ร้านศึกษิตสยาม ที่สามย่าน หรือร้านดวงกมล
และประพันธ์สาส์น แถวสยามสแควร์ สมัยนั้น
ข้าพเจ้าเริ่มสนใจหนังสือเกี่ยวกับการเมืองและ
สั ง คมแล้ ว รวมทั้ ง ติ ด ตามอ่ า นวารสารอย่ า ง
“สังคมศาสตร์ปริทัศน์” เป็นประจ�ำ ร้านนิพนธ์
ซึ่งขายหนังสือแนวนี้ จึงอยู่ในความสนใจของ
ข้าพเจ้า แต่สว่ นใหญ่แล้วข้าพเจ้าแค่ไปดูหนังสือ
ออกใหม่มากกว่าจะซื้อติดมือกลับบ้าน เพราะ
หนังสือที่นั่นมีเนื้อหาค่อนข้างหนัก
ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้านิยมไปร้านนิพนธ์ คือ
เมื่อเลิกเรียนแล้ว แทบทุกครั้งที่ไปร้านนี้ จะ
เห็นชายสูงอายุผู้หนึ่ง รูปร่างเล็กและผอมบาง
ใส่แว่น ยืนอ่านหรือดูหนังสือตามชั้น ตอนนั้น
ยังเผลอคิดว่าเป็นเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้าน

ด้วยซ�ำ้ ในเวลาต่อมา เมือ่ ประสบการณ์การอ่าน
ของข้าพเจ้ามีมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์
๑๔ ตุลา ๑๖ จึงรูว้ า่ ชายผูน้ นั้ คือคุณสุภา ศิรมิ านนท์
อดีตบรรณาธิการ “อักษรสาส์น” อันลือชื่อ ใน
ช่วงนั้นบทความหลายชิ้นของนักคิดนักเขียน
ฝ่ า ยซ้ า ยที่ เ คยตี พิ ม พ์ ใ นวารสารดั ง กล่ า ว ได้
ถู ก น� ำ มาตี พิ ม พ์ ซ�้ ำ โดยเฉพาะข้ อ เขี ย นของ
“นายผี” หรือ อัศนี พลจันทร์ บทความของ
“จิตติน ธรรมชาติ” อันเป็นนามปากกาของ
คุณสุภา ก็ผ่านตาข้าพเจ้าด้วยเช่นกันขณะที่
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
แม้ ว ่ า ข้ า พเจ้ า จะหั น มาสมาทานพุ ท ธ
ศาสนาและอหิงสธรรมในเวลาต่อมา แต่ก็ไม่
เคยมองข้ามคุณูปการของคุณสุภา และนักคิด
นักเขียนในแวดวง “อักษรสาส์น” ที่มีต่อการ
เสริมสร้างภูมิปัญญาของสังคมไทย แม้ข้าพเจ้า
จะไม่คุ้นเคยกับคุณสุภาเลย แต่ก็ได้สดับตรับฟัง
เรื่องราวของคุณสุภาจากมิตรสหายหลายคน
เรือ่ งราวทีไ่ ด้ยนิ นัน้ ได้เพิม่ พูนความเคารพนับถือ

ที่ข้าพเจ้ามีในตัวคุณสุภาจวบจนท่านจากไป
กระทั่ ง ปั จ จุ บั น ความรู ้ สึ ก ดั ง กล่ า วก็ ยั ง ไม่
แปรเปลี่ยน
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้
รับอาราธนาให้เป็นผู้แสดงปาฐกถาที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อเชิดชูคุณูปการของคุณสุภาในปีนี้ ปาฐกถา
ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็น
ปาฐกถาครั้งที่ ๒๗ ขออนุโมทนาศูนย์ศึกษา
เศรษฐศาสตร์การเมือง ที่จัดให้มีปาฐกถาสุภา
ศิริมานนท์อย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ทศวรรษที่
ผ่านมา และขออนุโมทนาคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนปาฐกถา
ดังกล่าวมาโดยตลอด
พระไพศาล วิสาโล
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คุณสุภา ศิริมานนท์ เป็นผู้ที่มีความส�ำคัญ
ในการเสริ ม สร้ า งภู มิ ป ั ญ ญาให้ แ ก่ สั ง คมไทย
เมื่อ ๗๐ กว่าปีที่แล้ว ด้านหนึ่งมาจากบทบาท
การเป็นนักคิดนักเขียน ผลงานที่โดดเด่นที่สุด
ของท่านในด้านนี้ย่อมได้แก่ “แคปิตะลิสม์”
อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ท่าน
มากที่สุด เห็นจะได้แก่การเป็นนักหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไม่ว่ารายวัน รายสัปดาห์ หรือราย
เดือนที่ท่านเป็นบรรณาธิการ ได้สร้างมิติใหม่ให้
แก่บรรณพิภพไทยมากมายหลายประการ อาทิ
การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง ความ
คิดเห็นที่ลุ่มลึก และรูปเล่มที่น่าอ่านมีคุณภาพ
ผลงานของท่านซึ่งยังเป็นที่กล่าวขานทุกวันนี้ก็
คือ “อักษรสาส์น” ซึ่งจุดประกายความคิดเชิง
วิพากษ์และน�ำเสนอแนวทางสังคมนิยมให้เป็น
ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย อย่างทีไ่ ม่มวี ารสาร
ใดสร้างแรงกระเพื่อมได้มากเท่า แม้จนทุกวันนี้
นอกจากผลงานด้านหนังสือพิมพ์แล้ว ท่านยัง

มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการปลุ ก ปั ้ น และส่ ง เสริ ม
คนรุ่นใหม่มากมาย ซึ่งภายหลังได้เป็นนักคิด
นั ก เขี ย นและนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ มี ชื่ อ ของไทย
อาทิ วิลาศ มณีวตั ทวีป วรดิลก ทองใบ ทองเปาด์
และจิตร ภูมิศักดิ์
คุณสุภา ศิรมิ านนท์ เป็นผูท้ มี่ งุ่ ความเป็นเลิศ
ดังนั้นหนังสือพิมพ์ที่ท่านคุมบังเหียน จึงต้อง
มีความแม่นย�ำและเที่ยงตรงในด้านข้อมูล ให้
ความรู้และกระตุ้นความคิดของผู้อ่าน อีกทั้ง
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวม ยิ่ ง กว่ า สนองผล
ประโยชน์ของผู้จัดท�ำหรือเจ้าของ โดยที่รูปเล่ม
รวมทั้งตัวหนังสือก็ต้องประณีต งดงาม น่าอ่าน
ได้มาตรฐาน ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความหนักแน่น
ในจรรยาบรรณ โดยเฉพาะความซื่ อ ตรงต่ อ
ข้อเท็จจริง และซื่อสัตย์ต่อผู้อ่าน ไม่หวั่นไหวต่อ
อ�ำนาจเงินและอ�ำนาจรัฐ ที่จะโน้มน้าวบิดเบือน
ให้ผิดกลายเป็นชอบ นับเป็นแบบอย่างอันดีงาม
ของนักหนังสือพิมพ์ไทย

ผู้ใฝ่รู้ ใจกว้าง และถ่อมตน

ผลงานของท่ า นปรากฏต่ อ สาธารณชน
อย่างใด บุคลิกส่วนตัวของท่านก็เป็นอย่างนั้น
อาตมาแม้รู้จักคุณสุภาอยู่บ้างในสมัยที่ท่านมี
ชีวิตอยู่ แต่ก็นับว่าผิวเผินมาก ได้แต่ชื่นชมท่าน
อยู่ห่าง ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัยที่แตกต่างกัน
มาก แต่ผทู้ สี่ นิทสนมคุน้ เคยกับท่าน ต่างพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ รักและพร้อมที่
จะเรียนรู้ตลอดเวลา จึงไม่แปลกที่ท่านจะเป็น
คนรูร้ อบ ขณะเดียวกันก็รลู้ กึ ในเรือ่ งทีท่ า่ นสนใจ
ดังท่านถือคติวา่ “รูบ้ างสิง่ ของทุกสิง่ และรูท้ กุ สิง่
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ของบางสิง่ ” (Know something of everything
and know everything of something) ใช่แต่
เท่านัน้ ท่านยังไม่หวงความรู้ แต่เต็มใจและยินดี
สนับสนุนให้ผอู้ นื่ มีความรูม้ ากขึน้ ซึง่ เป็นเหตุผล
ส�ำคัญทีท่ า่ นขวนขวายหาความรูใ้ หม่ ๆ มาให้แก่
ผู้อ่านอยู่เสมอ
ความเป็นผู้ใฝ่รู้ของท่าน ท�ำให้ท่านพร้อม
จะเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ ตลอดเวลาแม้เป็นผูเ้ ยาว์ ท่าที
ดังกล่าวท�ำให้ท่านเป็นคนที่มีความอ่อนน้อม
ถ่ อ มตนมาก คุ ณ ลั ก ษณะอี ก ประการหนึ่ ง ที่
หลายคนประทับใจ และพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ก็คอื แม้จะรูม้ ากและคิดได้ลมุ่ ลึกแตกฉาน แต่คณ
ุ
สุภาไม่ชอบยัดเยียดความคิดของตนให้แก่ใคร
แม้ผู้นั้นจะเป็นคนใกล้ชิดก็ตาม อาจารย์ชลธิรา
สัตยาวัฒนา ซึ่งเป็นเพื่อนของลูกสาวท่าน และ
รูจ้ กั ท่านตัง้ แต่เป็นเด็กอนุบาล พูดถึงคุณสุภาว่า
ท่าน “ไม่ยอมวางตัวเป็นศาสดาเลยแม้แต่เสี้ยว
วินาทีเดียว” แทนทีจ่ ะให้คำ� ตอบ ท่านกลับ “ท�ำ
ตนเป็นเพียงผู้บอกทางให้ไปค้นคว้าต่อ” แม้แต่

จะวิจารณ์ ท่านก็ไม่พดู ตรง ๆ แต่พดู ให้คดิ ชนิดที่
“ฟังแล้วเก็บเอาไปคิดใคร่ครวญด้วยตัวเองต่อ”
ใครที่รู้จักคุณสุภาแม้ไม่เคยพบตัว ย่อม
รู้ดีว่าคุณสุภานั้นเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์
สังคมนิยม ผู้รู้หลายท่านถือว่าท่านเป็นนักลัทธิ
มากซ์ อาจารย์กนกศักดิ์ แก้วเทพ ยกย่องท่าน
ว่าเป็น “นักลัทธิมาร์กซ์ที่แท้จริง” แต่สิ่งหนึ่งที่
น่าจะท�ำให้หลายคนประหลาดใจคือ ท่านไม่เคย
โน้มน้าวให้คนอื่นเชื่ออย่างท่าน ท่านสามารถ
คบหากับคนที่มีความคิดต่างจากท่าน (หรือเห็น
สวนทางกับท่าน) ได้อย่างคุ้นเคย นี้เป็นท่าที
เดียวกับที่ท่านใช้ในการท�ำหนังสือพิมพ์ แม้
“อักษรสาส์น” ในระยะหลังจะน�ำเสนอบทความ
เกี่ยวกับสังคมนิยมและลัทธิมากซ์ แต่ก็เป็นการ
น�ำเสนอข้อเท็จจริงและให้ความรู้ (เท่าที่จะมี
ได้ในยุคนั้น) แทนที่จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ
ดั ง ท่ า นกล่ า วว่ า “เราต้ อ งให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง แก่
มวลชนให้ถูกต้อง และให้เขาตัดสินใจเอาเอง”
ไม่ควรใช้ “ภาษาสนตะพาย”

16

17

ก้าวข้ามกับดักแห่งความดี

พระไพศาล วิสาโล

ด้ ว ยเหตุ นี้ ท ่ า นจึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ทั้ง ๆ ที่
ชูธงสังคมนิยม หรือมีอุดมการณ์ใกล้เคียงกับ
ท่าน ท่านเคยวิจารณ์สถานีวิทยุเสียงประชาชน
ไทย ซึง่ เป็นกระบอกเสียงของพคท. ว่า ข้อความ
ทีอ่ อกอากาศนัน้ “ดูถกู ผูฟ้ งั มาก” กล่าวคือ ไม่มี
เนื้อหาที่มีคุณค่า มีแต่ความตื้นเขิน เพราะมุ่ง
โฆษณาชวนเชื่อให้คนคล้อยตาม มากกว่าที่จะ
ประเทืองปัญญาแก่ผู้ฟัง
แม้ว่าคุณสุภามีใจใฝ่ในพุทธศาสนา ดังใน
ช่ ว งปั จ ฉิ ม วั ย ได้ รั ก ษาศี ล เจริ ญ ธรรม และ
ให้ทานเป็นอาจิณ รวมทั้งไปท�ำบุญที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามเป็นประจ�ำทุกเดือน แต่ดู
เหมือนว่าจนถึงบั้นปลายชีวิตท่านก็ยังมีความ
เชื่อว่าสังคมนิยมหรือลัทธิมากซ์เป็นแนวทาง
ที่ “ถู ก ต้ อ ง” ของสั ง คม เพราะเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นหลัก
ประกันแห่งความยุติธรรมและความเสมอภาค
ในสังคม แต่ทงั้ ๆ ทีท่ า่ นมีความเชือ่ มัน่ ใน “ความ

ถูกต้อง” ของสังคมนิยม ท่านก็ไม่เคยโน้มน้าว
หรือครอบง�ำผูอ้ นื่ ให้คดิ เหมือนท่าน หรือเห็นคน
ที่คิดต่างจากท่านเป็นศัตรู
นี้เป็นคุณลักษณะของคุณสุภาที่หาได้ยาก
และน่าถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะธรรมดา
คนเรานัน้ เมือ่ มีความเชือ่ มัน่ ว่าตนเองมีความคิด
ความเชือ่ หรืออุดมการณ์ที่ “ถูกต้อง” ก็อดไม่ได้
ที่ จ ะยั ด เยี ย ดความคิ ด ของตนให้ ผู ้ อื่ น ขณะ
เดียวกันก็ดูถูกคนอื่นที่คิดต่างจากตน หรือไม่
ยอมโอนอ่อนคล้อยตามตน ยิง่ ความคิดความเชือ่
นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่มี
นัยยะทางศีลธรรม หรือมีคุณค่าทางจริยธรรม
รองรับอยู่ เช่น ความยุติธรรม ความเสมอภาค
สิทธิมนุษยชน การค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเช่นอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ
ทั้งหลาย ความคิดความเชื่อดังกล่าว ในสายตา
ของผู้ยึดถือ ย่อมไม่เพียงมีความ “ถูกต้อง”
เท่านั้น แต่ยัง “ดีงาม” ด้วย

ยึดติดจนจิตตีกลับ

ความถูกต้องและความดีงามนั้น จะเข้าถึง
ได้กต็ อ้ งอาศัย ศรัทธา ปัญญา หรือการไตร่ตรอง
ใคร่ครวญ ไม่มากก็น้อย พูดง่าย ๆ คือต้องอาศัย
ความตั้งใจ หรือความพยายามในระดับหนึ่ง
ไม่ เ หมื อ นความสุ ข ความสนุ ก สนาน ความ
เอร็ดอร่อย ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายกว่ามาก โดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งข้างต้นเลยก็ได้ แต่เมื่อบุคคลใดเข้าถึง
ความถูกต้องและความดีงาม ตามที่ตนเชื่อแล้ว
ก็จะรู้สึกถึงคุณค่าในทางจิตใจที่เกิดขึ้น เช่น
ท�ำให้รู้สึกว่าจิตใจได้รับการเติมเต็ม หรือรู้สึก
ว่าตัวเองมีคุณค่า ชีวิตมีจุดมุ่งหมาย ยังไม่ต้อง
พูดถึงการได้รับความยอมรับจากผู้คนรอบข้าง
อานิสงส์ดังกล่าวท�ำให้ความถูกต้องและ
ความดีงามเป็นสิง่ ทีม่ เี สน่ห์ ชวนให้หลงใหล และ
อาจท�ำให้เกิดความยึดติดขึ้นได้ ปัญหาเกิดขึ้น
เมือ่ มีความยึดติดในความถูกต้องและความดีงาม
ดังกล่าว เพราะหากมีอะไรมากระทบกับความ
ถูกต้องและความดีงามที่เรายึดถือ หรือมีอะไร
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มาขวางกั้ น ไม่ ให้ เ ราเข้าถึง ความถูกต้องและ
ความดีงามดังกล่าว ความโกรธ ความไม่พอใจ
หรือความทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราทันที และอาจ
ผลักดันให้เราท�ำสิ่งที่ตรงข้ามกับความถูกต้อง
และความดีงามนั้น ๆ
ในหมู ่ บ ้ า นที่ อ าตมาไปบิ ณ ฑบาตทุ ก เช้ า
แม่เฒ่าผู้หนึ่งชวนหลานชายวัย ๔-๕ ขวบ มาใส่
บาตรเป็นประจ�ำ ยายจะอธิบายให้หลานฟังว่า
การใส่บาตรเป็นการท�ำบุญ ดังนัน้ จึงควรท�ำบ่อย ๆ
หลานจึงออกมาใส่บาตรกับยายทุกวัน วันหนึ่ง
ยายเตรียมผลไม้ถุงใหญ่มาถวายพระ เมื่อพระ
มาถึง ยายเห็นว่าถุงผลไม้นนั้ หนักเกินกว่าหลาน
จะถือได้ จึงถวายให้พระด้วยตัวเอง หลานไม่
พอใจ รบเร้าขอใส่เอง แต่ยายไม่ยอม หลานโมโห
ที่ไม่ได้ใส่บาตร จึงตีมือยายอย่างแรง
เด็กน้อยอยากได้บุญ แต่กลับท�ำบาปด้วย
การตียาย แม้เป็นบาปเล็กน้อยตามประสาเด็ก
แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า กระทั่งการยึดติดในบุญ ก็อาจ
ส่ง ผลให้ เ ราท� ำ บาปหรือท�ำสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องได้

เพราะขึน้ ชือ่ ว่าความติดยึดแล้ว ก็ลว้ นมีโทษหรือ
ก่อผลเสียได้ทั้งนั้น แม้สิ่งที่ยึดถือนั้นจะถูกต้อง
หรือดีงามก็ตาม ไม่จ�ำต้องพูดถึงการยึดติดใน
ทรัพย์สมบัตหิ รืออ�ำนาจ ซึง่ สามารถชักน�ำให้คน
ท�ำชั่ว เช่น ลักขโมย คอรัปชั่น หรือท�ำร้ายผู้อื่น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็ก
เท่านัน้ ผูใ้ หญ่เองก็ตกเป็นเหยือ่ ของความยึดติด
ดังกล่าวอยู่เป็นประจ�ำ
หลายปีก่อนส�ำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกา จัดให้มีการอบรมสันติวิธีแก่
สมาชิกของตน ทั้งนี้เพื่อจะได้มีทักษะการระงับ
ความขัดแย้ง วิทยากรทีไ่ ด้รบั เชิญมาอบรมไม่ใช่
ชาวพุทธ แต่มีประสบการณ์สันติวิธีเป็นอย่างดี
การอบรมนั้นจัดในห้องสวดมนต์ วันแรก
เป็นไปด้วยดี วันทีส่ อง เป็นการฝึกเรือ่ งการเจรจา
โดยใช้กจิ กรรม “บทบาทสมมุต”ิ สมาชิกสองคน
รับบทเป็น “ตัวประกัน” ซึ่งถูกผู้ก่อการร้าย
กลุ่มหนึ่งจับตัวไป คนที่เหลือสวมบทบาทเป็น
ผู้เจรจาเพื่อให้สองคนนั้นได้รับอิสรภาพ ส่วน
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วิทยากรรับบทเป็นผู้ก่อการร้าย เมื่อชี้แจงบท
เรียบร้อยแล้ว เขาก็ควักบุหรี่ออกมาสูบ
หนึ่งในผู้อบรมประท้วงทันทีว่า ห้ามสูบ
บุหรี่เพราะเป็นห้องสวดมนต์ แต่ผู้ก่อการร้าย
ท�ำทีไม่สนใจ ยังคงสูบต่อไป
ครัน้ ถูกทักท้วงหนักเข้า เขาก็ตอบกลับไปว่า
เขาไม่สนใจกฎระเบียบของที่นั้น แล้วย้อนถาม
ไปว่า “คุณอยากเจรจาเรื่องสูบบุหรี่ หรืออยาก
ให้เพื่อนของคุณได้อิสรภาพ?”
อีกคนหนึ่งยืนกรานว่า จะไม่เจรจาจนกว่า
ชายผู้นั้นจะเคารพห้องสวดมนต์ของพวกเขา
ผู้ก่อการร้ายท�ำทีโอนอ่อน เขาเดินไปที่
แท่นบูชา สูบบุหรี่เฮือกใหญ่ แล้วก็ขยี้ก้นบุหรี่
บนพระเพลา (ตัก) ของพระพุทธรูป
ปรากฏว่าทุกคนในห้องนิง่ อึง้ ไปหมด ตอนนี้
ไม่มใี ครสนใจการสวมบทบาทสมมุตแิ ล้ว ต่างวิง่
ไปดูว่าพระพุทธรูปเสียหายหรือไม่
มีคนหนึง่ ตวาดใส่เขา “คุณรูไ้ หมว่าท�ำอะไร
ลงไป....นี่พระพุทธรูปนะ”

ผู้ก่อการร้ายตอบว่า “ผมไม่สนใจ นี่ไม่ใช่
พระพุทธรูปของผม และนี่ก็ไม่ใช่ห้องสวดมนต์
ของผม ตอนนี้ผ มหยุดสูบบุหรี่แล้ว พวกคุณ
อยากเจรจาเรื่องเพื่อนของคุณหรือเปล่า ไม่งั้น
ผมก็จะออกจากห้องนี้ไป”
ตอนนี้ทุกคนพากันโมโหโกรธา ไม่มีใคร
สนใจเรือ่ งการเจรจาปล่อยตัวประกันแล้ว เพราะ
โกรธเคืองที่เขาดูหมิ่นพระพุทธรูป ชายคนหนึ่ง
เดิ น ไปหาเขาแล้ ว ยื น กรานว่ า เขาต้ อ งเคารพ
สถานทีเ่ พราะห้องสวดมนต์เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ของพวกเขา ผู้ก่อการร้ายสวนกลับไปว่า “คุณ
อยากรูว้ า่ ผมเคารพสถานทีน่ แี้ ค่ไหนหรือ?” พูด
จบเขาก็เดินไปมุมห้องแล้วฉี่ใส่พื้น
คราวนีไ้ ม่มใี ครหักห้ามใจได้ ทุกคนวิง่ กรูไป
หาเขา แล้วกลุ้มรุมท�ำร้ายเขา บ้างก็เตะ บ้างก็
ต่อย จนเขาล้มฟุบ แต่สดุ ท้ายเขาก็เอาตัวรอดหนี
ออกมาได้ พร้อมกับบอกให้ “ตัวประกัน” เป็น
อิสระ ก่อนที่เขาจะออกจากห้องสวดมนต์นั้น
แล้วไม่กลับมาอีกเลย
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ค�ำถามก็คอื ชาวพุทธกลุม่ นีเ้ ข้าอบรมเพราะ
อยากแก้ปญ
ั หาด้วยสันติวธิ ี แต่ทำ� ไมกลับลงเอย
ด้วยการใช้ความรุนแรง ท�ำไมนักปฏิบตั ธิ รรมซึง่
รักสงบ เคร่งในศีล บางคนกินมังสวิรัตินานนับ
สิบปีด้วยซ�้ำ กลับลงมือเตะต่อยท�ำร้ายเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน
อั น ที่ จ ริ ง เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเริ่ ม ขึ้ น จาก
เรื่องสมมุติ พฤติกรรมของวิทยากรผู้นั้นก็เป็น
แค่การแสดง แต่ท�ำไมจึงกลายเป็นเรื่องจริงจัง
จนเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาได้ ค�ำตอบก็คือ
เป็นเพราะความลืมตัวของผู้เข้าอบรม และที่
พวกเขาลืมตัวก็เพราะเห็นความไม่ถูกต้องเกิด
ขึ้น ซ�้ำร้ายเป็นความไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่ตนสักการะบูชาเสียด้วย
คนเหล่านี้สักการะพระพุทธเจ้า เคารพ
พระพุทธรูปว่าเป็นตัวแทนของความดีงาม ครัน้
มีคนไม่ให้ความเคารพสิ่งดังกล่าว แถมท�ำท่า
ดูถูกจ้วงจาบ ทั้ง ๆ ที่เป็นแค่การแสดง พวกเขา
ก็รสู้ กึ ถูกกระทบอย่างรุนแรง ยิง่ ยึดมัน่ มากเท่าใด

ก็ยิ่งโกรธจนลืมตัวมากเท่านั้น
ชาวพุทธเหล่านี้เห็นว่าความรุนแรงไม่ดี
สวนทางกับค�ำสอนของพระพุทธองค์ จึงเห็น
ความส�ำคัญของการฝึกฝนสันติวิธี แต่เมื่อถูก
ความโกรธครอบง�ำ ก็ลืมตัว ลืมกระทั่งว่าก�ำลัง
อบรมเรื่องสันติวิธีอยู่ จึงพร้อมจะท�ำอะไรก็ได้
แม้กระทั่งท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดกับค�ำสอน
ของพระพุทธองค์ ทัง้ นีเ้ พือ่ รักษา “ความถูกต้อง”
เอาไว้
แน่นอนว่าสิง่ ทีผ่ สู้ วมบทผูก้ อ่ การร้ายท�ำนัน้
ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สมควรที่ชาวพุทธกลุ่มนี้จะ
ตอบโต้ด้วยความรุนแรง เพราะเป็นการกระท�ำ
ที่สวนทางกับความเชื่อของตน สิ่งที่เขาควรท�ำ
คือใช้สันติวิธี อย่างไรก็ตามเป็นเพราะยึดติด
ถือมั่นกับความถูกต้อง ชาวพุทธกลุ่มนี้จึงโกรธ
จนลืมตัว กระทัง่ เผลอท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ทีร่ า้ ยแรง
ยิ่งกว่าการกระท�ำของผู้ก่อการร้ายเสียอีก

ยึดเมื่อไร ก็ผิดเมื่อนั้น

หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก อดีตเจ้าอาวาสวัด
ธรรมสถิต จังหวัดระยอง กล่าวเตือนใจได้อย่าง
น่าฟังว่า “ถึงความเห็นของเราจะถูก แต่ถ้า
เรายึดเข้าไว้ มันก็ผิด” ธรรมดาเมื่อเรายึดสิ่งใด
ก็อยากให้มันเที่ยง แต่ไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยสัก
อย่าง ทุกสิง่ ล้วนแปรเปลีย่ นไม่คงที่ แต่นอกจาก
การยึดให้มนั เทีย่ งแล้ว มีการยึดอีกอย่างทีเ่ กิดขึน้
โดยไม่รู้ตัว นั่นคือการยึดว่ามันเป็นเราเป็นของ
เรา หรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่า “ตัวกู
ของกู” ไม่ใช่แค่สิ่งของรูปธรรม เช่น ทรัพย์สิน
เงินทองเท่านั้น แม้แต่สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น
ความคิด ความเชื่อ หรือคุณค่าที่เรานับถือว่า
ดีงาม เราก็ยึดว่าเป็นตัวกูของกู อยู่เป็นนิจ
ครั้นยึดว่ามันเป็นตัวกูของกูแล้ว เมื่อใด
ก็ตามทีค่ วามคิด ความเชือ่ นัน้ ถูกกระทบ คุณค่า
อันดีงามนั้นถูกท้าทาย หรือแม้แต่ถูกวิพากษ์
วิจ ารณ์ เราก็จ ะรู้สึกว่าตัวกูถูกกระทบด้วย
ท�ำให้เป็นทุกข์ เจ็บปวด ตามมาด้วยความโกรธ
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จนลืมตัว คนเราหากลืมตัวแล้ว ก็สามารถท�ำสิง่
เลวร้ายหรือไม่ถูกต้องได้ ทั้ง ๆ ที่ขัดกับความคิด
ความเชื่อหรือคุณค่าที่ตนเองนับถือ
คนที่เชื่อว่าการฆ่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ
เห็นว่าการปกป้องชีวติ เป็นสิง่ ดีงาม แต่หากยึดมัน่
ในความเชื่อนี้มาก ชนิดที่เอาตัวกูไปผูกติดหรือ
ฝังอยู่กับความเชื่อนี้ ก็อาจลงมือฆ่าคนได้ เมื่อ
ความเชื่อดังกล่าวถูกท้าทายหรือถูกปฏิเสธ
ในสหรัฐอเมริกา มีชาวคริสต์จำ� นวนไม่นอ้ ย
ที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า ผู ้ “เชิ ด ชู ชี วิ ต ” (pro life)
คนกลุ่มนี้ต่อต้านการท�ำแท้ง เพราะเห็นว่าเป็น
การท�ำลายชีวิตอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้า
ประทานมา ในรัฐที่อนุญาตให้มีการท�ำแท้ง
กลุ ่ ม เชิ ด ชู ชี วิ ต เหล่ า นี้ จ ะเข้ า ไปขั ด ขวางการ
ท�ำแท้ง วิธกี ารทีน่ ยิ มใช้คอื ต่อต้านคลีนคิ ท�ำแท้ง
เช่น รวมกลุ่มหน้าคลีนิคเพื่อไม่ให้ผู้หญิงเข้าไป
ท�ำแท้ง หากไม่ได้ผลก็จะใช้วธิ ที แี่ ข็งกร้าวมากขึน้
ถึงขั้นโยนระเบิดหรือวางเพลิงใส่คลีนิค ถ้ายังไม่
ได้ผลอีก ก็ลกั พาตัวหมอและพยาบาลทีท่ ำ� งานใน

คลีนคิ ดังกล่าว แม้กระนัน้ ก็ยงั ไม่สามารถหยุดยัง้
การท�ำแท้งได้ เมือ่ ท�ำอย่างไร ๆ ก็ไม่ได้ผล หลาย
คนถึงกับใช้วธิ ลี อบฆ่า หรือบุกเข้าไปยิงหมอและ
พยาบาลในคลีนิคจนถึงแก่ชีวิต
ในอเมริ ก ามี ค นที่ ต ายเพราะเหตุ นี้ อ ย่ า ง
น้อย ๑๑ คน ค�ำถามก็คือ เหตุใดผู้ที่เชิดชูชีวิต
อย่างแรงกล้า จึงกลายเป็นฆาตกร ในเมื่อเขา
เห็นว่าการฆ่าเป็นสิ่งเลวร้าย แต่ท�ำไมจึงลงมือ
ท�ำสิ่งนั้นเสียเอง การมองว่าชีวิตเป็นสิ่งมีค่า
เป็นความคิดที่ดีงาม แต่หากยึดติดถือมั่นอย่าง
แรงกล้า ก็อาจท�ำให้เราท�ำสิ่งตรงข้ามได้ โดย
เฉพาะกั บ คนที่ ป ฏิ เ สธหรื อ ท้ า ทายความคิ ด
ดังกล่าว มองในแง่หนึง่ เขาก�ำลังปกป้องความคิด
ดังกล่าว จนพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก แต่มองใน
อีกแง่หนึ่ง เขาท�ำเช่นนั้นก็เพราะ “ตัวกู” ข้างใน
นั้นต้องการเอาชนะ “ตัวกู” หรืออัตตานั้นยอม
ไม่ได้ที่จะเป็นผู้แพ้ จึงพร้อมจะท�ำทุกอย่างเพื่อ
เป็นผู้ชนะ

อย่าท�ำผิดในสิ่งที่ถูก

ความคิดความเชื่อใด ๆ ก็ตาม แม้จะดีงาม
สูงส่ง แต่จะเกิดผลดี เป็นคุณประโยชน์อย่าง
แท้จริง ก็ตอ่ เมือ่ ปฏิบตั กิ บั มันอย่างถูกต้อง หาก
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็เกิดผลเสีย น�ำไปสู่ความไม่
ถูกต้องหรือความเลวร้ายได้ ความข้อนี้รวมถึง
พุทธศาสนาด้วย ค�ำสอนของพระพุทธองค์เป็น
สิ่งดีงามส�ำหรับชาวพุทธก็จริง แต่หากมีท่าที
ไม่ถกู ต้อง เช่น ยึดติดถือมัน่ ว่าเป็นตัวกูของกู ความ
เลวร้ายก็สามารถเกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะเมือ่ เชือ่ ว่า

พุทธศาสนา “ของกู” ก�ำลังถูกคุกคาม โดยหารู้
ไม่ว่าลึกไปกว่านั้น ก็คือความรู้สึกว่า “ตัวกู”
ก�ำลังถูกคุกคาม
ตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือการใช้ความรุนแรง
กับชาวมุสลิมในประเทศพม่าโดยกลุ่มชาวพุทธ
ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำ จนมีผู้คนล้มตายนับร้อย
พลัดที่นาคาที่อยู่หลายหมื่นคนในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา เหตุผลที่ใช้อ้างก็คือชาวมุสลิมเป็น
ชาวต่างชาติ ที่ครอบง�ำพม่าในทางเศรษฐกิจ
และมี แ ผนที่ จ ะครอบง� ำ ทางวั ฒ นธรรมและ
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การเมือง รวมทั้งมีแผนเอาศาสนาอิสลามมา
แทนทีพ่ ทุ ธศาสนา หากชาวพุทธไม่ลกุ ขึน้ ต่อต้าน
และจัดการกับชาวมุสลิม พม่าก็จะ “สิ้นชาติ”
และพุทธศาสนาก็จะดับสูญ
ท่าทีดงั กล่าวไม่ตา่ งจากทีเ่ กิดขึน้ ในศรีลงั กา
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา พระสงฆ์และ
คฤหัสถ์จำ� นวนไม่นอ้ ยซึง่ เป็นชาวสิงหล ถือว่าตน
มีภารกิจปกป้องพุทธศาสนา และท�ำให้ศรีลงั กา
เป็นเมืองพุทธอันเรืองรองอย่างที่เคยเป็นมา
ในประวัติศาสตร์ จึงท�ำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้าน
การปกครองตนเองของชาวทมิฬ เพราะเชื่อว่า
หากดินแดนของศรีลังกาหรือชาวสิงหล ต้องถูก
แยกออกไปเป็นของชาวทมิฬ ซึ่งนับถือศาสนา
ฮินดู ก็จะมีผลท�ำให้พุทธศาสนาเสื่อมถอยลง
ไปด้วย ชาวพุทธสิงหลเหล่านีส้ นับสนุนมาตรการ
ที่แข็งกร้าว รวมทั้งสนับสนุนการท�ำสงคราม
กับชาวทมิฬ ซึ่งลุกขึ้นสู้ด้วยก�ำลังอาวุธ พระ
หลายรูปถึงกับเข้าร่วมกับกองก�ำลังติดอาวุธ
สิงหล (JVP) เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มีแนวโน้ม

ประนีประนอมกับฝ่ายทมิฬ ในขณะที่นับพัน
เข้าร่วมการประท้วงทุกครัง้ ทีเ่ ห็นว่ารัฐบาลก�ำลัง
โอนอ่อนให้ฝ่ายทมิฬ เป็นเหตุให้สงครามยืดเยื้อ
นานเกือบ ๓๐ ปี ผู้คนล้มตายนับแสนคน
พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สมควรปกป้องก็จริง
แต่การใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าฟันผู้คนใน
นามของพุทธศาสนา เป็นการปกป้องหรือท�ำลาย
พุทธศาสนากันแน่ ในเมื่อการกระท�ำดังกล่าว
สวนทางกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และเป็น
สิ่งที่พุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
กับผู้ที่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งเห็นว่าปาณาติบาต
นั้นเป็นบาปที่ต้องละเว้น อะไรท�ำให้ชาวพุทธ
จ�ำนวนมากซึ่งเทิดทูนพุทธศาสนา แต่กลับท�ำ
สิ่ ง ที่ ต รงข้ า มกั บ ค� ำ สอนของพระพุ ท ธองค์
ค�ำตอบก็คือ ความยึดติดถือมั่นในพุทธศาสนา
อย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวกูของกู จึงทนไม่
ได้ที่ศาสนา “ของกู” หรือพูดให้ถูกคือ “ตัวกู”
ถูกกระทบกระแทกจากการกระท�ำของคนต่าง
ศาสนา (ไม่วา่ จะเกิดขึน้ จริงหรือคิดเอาเองก็ตาม)
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อะไรก็ ต ามที่ เ รายึ ด มั่ น เพราะเห็ น ว่ า ดี
นอกจากเราจะรู ้ สึ ก เป็ น ทุ ก ข์ แ ละโกรธเมื่ อ
สิ่งนั้นถูกกระทบแล้ว ยังอยากจะเผยแพร่ ชักจูง
โน้มน้าว หรือถึงขั้นยัดเยียดให้ผู้อื่นด้วย การ
กระท�ำดังกล่าวดูเหมือนเป็นความปรารถนาดี
แต่ บ ่ อ ยครั้ ง มั น เป็ น ความต้ อ งการของตั ว กู
ที่ต้องการแผ่อิทธิพล หรือขยายตัวกูให้กว้าง
ออกไป ดังนั้นจึงพยายามดึงดันถึงขั้นใช้ก�ำลัง
บีบบังคับเมื่ออีกฝ่ายปฏิเสธ
เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นส่งก�ำลังทหารเข้าไปใน
จีนและเกาหลี ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๗๔ จนถึง พ.ศ.
๒๔๘๘ ชาวพุทธทุกระดับและทุกนิกายล้วน
แซ่ซ้องสรรเสริญ นักวิชาการลัทธิเซนผู้หนึ่ง
กล่ า วว่ า “นี้ เ ป็ น สงครามแห่ ง การเสี ย สละที่
ชอบธรรมและถูกศีลธรรม ซึ่งช่วยกอบกู้จีนให้
พ้นจากภัยคอมมิวนิสต์และการเป็นทาสทาง
เศรษฐกิจ” เขาถึงกับเรียกการรุกรานดังกล่าว
ว่าเป็น “สงครามศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั กอปรด้วยจริยาวัตร
อันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์”

ชาวพุทธชัน้ น�ำจ�ำนวนไม่นอ้ ยถือว่าสงคราม
ดังกล่าวเป็น “สงครามอันเปี่ยมด้วยเมตตา”
ความคิดที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลดังกล่าว ก็คือ
ความเชื่อว่าทั้งสองประเทศนั้นล้าหลังในทาง
พุทธศาสนา มีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับ
หัวใจของพุทธศาสนา ตรงกันข้ามกับชาวญี่ปุ่น
ซึง่ เป็น “ชาวพุทธทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ ในเอเชีย” ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของญี่ปุ่นที่จะต้องน�ำพุทธ
ศาสนาที่แท้ไปให้แก่จีน เกาหลี และอินเดีย ซึ่ง
อาจรวมถึงการ “เปลีย่ นแปลงโลกให้เป็นดินแดน
แห่งพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์”
มิใช่แต่พุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ
ตลอดจนความคิดความเชือ่ และอุดมการณ์ทถี่ อื
กันว่าดีงามหรือถูกต้อง หากผู้คนยึดติดถือมั่น
ว่าเป็นตัวกูของกูเมื่อใด ก็สามารถก่อความทุกข์
และสร้างปัญหาให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้ มัน
ไม่เพียงชักน�ำให้เกิดความไม่ถูกต้องเพื่อปกป้อง
สิ่งถูกต้อง แต่ยังสามารถผลักดันให้เรากระท�ำ
ความเลวร้ายเพื่อเผยแพร่สิ่งดีงามอีกด้วย
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อันตรายของคนดี

เลนินเป็นบุคคลหนึ่งที่เชื่อว่าตนก�ำลังท�ำ
สิ่ง ที่ดีงาม นั่ น คื อเปลี่ยนแปลงรัสเซียให้เ ป็น
สังคมนิยม เขาเชื่อว่าอุดมการณ์มากซิสม์หรือ
คอมมิวนิสต์เป็นค�ำตอบทีถ่ กู ต้องของรัสเซียและ
นานาประเทศในโลก สามารถน�ำความสมบูรณ์

พูนสุขมาให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ แต่การต่อสู้
ผลักดันเพื่อท�ำอุดมการณ์ดังกล่าวให้เป็นจริง
กลับลงเอยด้วยการประหัตประหารและสร้าง
ความทุกข์ยากแสนเข็ญให้ผคู้ นทัง้ ประเทศ ชีวติ
นับล้านถูกเซ่นสังเวยให้กับอุดมการณ์ดังกล่าว
สหายร่วมปฏิวตั ผิ หู้ นึง่ (Angelica Balabanova)
ซึ่งเคยยกย่องเขามานานหลายปี แต่สุดท้ายก็
กล่าวอย่างหมดศรัทธาว่า โศกนาฏกรรมของ
เลนินก็คือ “เขาปรารถนาความดีงาม...แต่กลับ
ก่อความชั่วร้าย”
ความตาย ความหายนะ และความวิบตั ิ ไม่ได้
เกิดขึน้ ด้วยน�ำ้ มือของคนชัว่ ร้ายเท่านัน้ บ่อยครัง้
ยังเกิดจากคนที่มีความปรารถนาดี อยากสร้าง
โลกที่งดงาม หรือมีความคิดความเชื่ออันสูงส่ง
ที่มาในรูปของศาสนา หรืออุดมการณ์ทางการ
เมือง ความเลวร้ายอันชวนสยดสยองน่าสะพรึง
กลัว บางครัง้ ก็เกิดจากคนทีเ่ ชือ่ ว่าตนก�ำลังท�ำดี
ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้อง หรือจากคนทีม่ นั่ ใจในความดีของ
ตน รวมทั้งจาก “คนดี” ด้วยซ�้ำ
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เมื่ อ พู ด ถึ ง การสั ง หารผู ้ ค นเรื อ นล้ า นใน
กัมพูชา สมัยทีเ่ ขมรแดงปกครองประเทศ ทุกคน
ย่อมนึกถึง พลพต ผู้น�ำอันดับหนึ่งของเขมรแดง
ในช่วงเวลาไม่ถึง ๓ ปี มีผู้คนล้มตายในกัมพูชา
ถึง ๒-๓ ล้านคน นั่นคือประมาณ ๑ ใน ๓ หรือ
๑ ใน ๔ ของประชากร บางคนเรียกว่าการล้าง
เผ่าพันธุ์ พลพตในจินตนาการของคนจ�ำนวน
ไม่น้อย จึงไม่ต่างจากยักษ์มารหรืออสูร ที่น่า
สะพรึงกลัว แต่คนที่รู้จักเขา ไม่ว่าในวัยเด็กหรือ
เมื่อขึ้นเป็นผู้น�ำ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เขาเป็นคนที่สงบ สุขุม อารมณ์ดี น่าคบหา มีคน
หนึ่งซึ่งรู้จักเขาเมื่ออายุราว ๓๐ ปี กล่าวว่า
“ทันทีที่เห็น ผมก็เชื่อว่าสามารถเป็นเพื่อนเขา
ได้ตลอดชีวติ ” เดวิด แชนด์เลอร์ ผูเ้ ขียนชีวประวัติ
ของพลพต (Brother Number One) กล่าวว่า
“คนที่ ผ มพู ด คุ ย ด้ ว ย รวมทั้ ง คนที่ อ ยู ่ ไ กลนั บ
พันไมล์จากเขมร และครอบครัวได้รับภัยพิบัติ
จากรัฐบาลพลพต ไม่มีใครคาดคิดว่าคนที่เขา
รู ้ จั ก (พลพต) นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความโหดร้ า ย

ในทศวรรษ ๑๙๗๐” แม้กระทัง่ พลพรรคเขมรแดง
ที่ละทิ้งระบอบพลพต หนีมายังเมืองไทย ทุกคน
ที่ เ ดวิ ด สั ม ภาษณ์ ไม่ มี ใ ครที่ ร ะบุ ว ่ า ทิ้ ง พรรค
เพราะไม่ พ อใจการกระท� ำ หรื อ นิ สั ย ส่ ว นตั ว
ของพลพต “ตรงกันข้าม พวกเขาหนีมาโดยมี
ภาพจ�ำของคน ๆ หนึ่งซึ่งพวกเขานับถือราวกับ
นักบุญก็ว่าได้”
ผู้น�ำซึ่งเป็นคนดี น่าคบหา ในสายตาของ
บุคคลเหล่านี้ ท�ำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ขนาดนี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร อะไรท� ำ ให้ เ ขาประกาศ
ว่า “ก้าวแรกที่จะน�ำไปสู่ความก้าวหน้าก็คือ
การก�ำจัดชนชั้นหนึ่งให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง”
และ “คนเพี ย งแค่ ห นึ่ ง หรื อ สองล้ า นคนก็ พ อ
แล้วส�ำหรับการสร้างยูโทเปียแบบสังคมนิยม
เกษตรกรรม” ส่วนคนที่เหลือ “เก็บไปก็ไร้ค่า
ท�ำลายไปก็ไม่เสียหาย” ใช่หรือไม่ว่าเป็นเพราะ
เขามั่ น ใจในความถู ก ต้ อ งอย่ า งสั ม บู ร ณ์ ข อง
อุดมการณ์ที่เขายึดถือเป็นธงน�ำของพรรค เป็น
ความมั่ น ใจอย่ า งเหนี ย วแน่ น ว่ า อุ ด มการณ์
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ดังกล่าวจะพลิกกัมพูชาให้เป็นสวรรค์บนดิน
น�ำความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ประชาชน ความ
มั่นใจในความถูกต้องอย่างไร้ข้อสงสัยใด ๆ ใน
อุดมการณ์ดงั กล่าว ท�ำให้เขามองผูท้ เี่ ห็นต่างเป็น
ศัตรู เป็นอุปสรรคขวากหนาม หรือ “เชื้อโรค”
ที่จะต้องก�ำจัดให้หมดสิ้น
ที แ รกนั้ น พลพตมองว่ า อุ ด มการณ์ ที่ เ ขา
ยึดถือนั้นถูกต้องสัมบูรณ์ แต่เมื่อเอาตัวกูไปผูก
ติดฝังตัวกับอุดมการณ์ดงั กล่าวอย่างเหนียวแน่น
ก็เลยมองว่าตัวเขาเองคือความถูกต้องสัมบูรณ์
เช่นกัน แต่เดิมนั้นเขามองว่าใครที่เห็นต่างจาก
อุดมการณ์ทเี่ ขายึดถือเป็นศัตรู แต่ตอ่ มาก็ไปไกล
ถึงขั้นว่า ใครที่เห็นแย้งกับเขา หรือตั้งค�ำถามใน
ตัวเขา ก็เป็นศัตรูที่ต้องก�ำจัดเช่นกัน ยิ่งมั่นใจ
ในความดีของตน ก็ไม่มีความลังเลสงสัยในการ
กระท�ำของตนแต่อย่างใด เพราะเมือ่ ตนเป็นคนดี
เสียแล้ว ไม่ว่าท�ำอะไร ก็ย่อมเป็นของดี เป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับเปิดช่อง
ให้อัตตาหรือความกระหายอ�ำนาจครอบง�ำจิต

จนสามารถท� ำ สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ยได้ อ ย่ า งสะดวกดาย
สุดท้ายก็บั่นทอนตัวเขาเอง จนแทบไม่เหลือ
ความเป็นมนุษย์
ความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม และ
คุณค่าทีส่ งู ส่งนัน้ ข้อดีมมี ากมาย แต่กม็ โี ทษตรงที่
ชวนให้เราหลงใหลและยึดติด ดังนั้นจึงไม่ยอม
ให้ใครแตะต้อง วิจารณ์ หรือท้าทายความคิด
ความเชื่อนั้น ใครท�ำเช่นนั้นก็ไม่พอใจ โกรธ
เกลียดเขา มองว่าเขาเป็นศัตรู จนอยากท�ำร้ายเขา
ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระท�ำ ใช่แต่เท่านั้น
อัตตายังอาจฉวยเอาความคิดความเชื่อนั้นมา
เป็นอาภรณ์ประดับตัวมัน ท�ำให้มนั ดูดี เกิดความ
รู้สึกว่า “กูดี” หรือ “กูถูก” รวมทั้งใช้เป็นข้ออ้าง
ในการขยายอัตตาจนก่อความเดือดร้อนแก่ผอู้ นื่
เช่นยัดเยียดความคิดความเชื่อของตนให้คนอื่น
หรือถึงขั้นท�ำชั่วในนามของความถูกต้องและ
ดีงาม ไม่ว่าเพื่อปกป้องหรือส่งเสริม
ความเป็นคนดีก็เช่นกัน โทษของมันก็คือ
เมื่อใดที่เราส�ำคัญตนว่าเป็นคนดี อัตตาก็ฟูฟ่อง
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ชวนให้ยกตนข่มท่าน ดูแคลนคนที่ไม่ดีเหมือน
เรา ถึงขั้นตัดสินว่าเขาเป็นคนเลว และเมื่อใดที่
เราตัดสินเช่นนั้น ก็ง่ายที่เราจะท�ำร้ายเขา
การท�ำเช่นนั้น อาจกลายเป็นความชอบ
ธรรมด้วยซ�้ำ “เมื่อคนดีทุบตีคนเลว นั่นเป็น
สิ่งที่คนเลวสมควรได้รับ” ค�ำพูดดังกล่าวของ
เจียงชิง ผู้น�ำแก๊งสี่คนในจีน ซึ่งสนับสนุนการ
ท� ำ ร้ า ยผู ้ ที่ อ ยู ่ ค นละฝ่ า ยกั บ ตนในช่ ว งปฏิ วั ติ
วัฒนธรรม เป็นตัวแทนความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนเป็นอันมากที่คิดว่าตนเป็นคนดี ยิ่งมีการ
ติดฉลากให้เขาว่าเป็น “เชื้อโรค” “ควาย” หรือ
“แมลงสาบ” ก็ง่ายที่เราจะก�ำจัดเขาออกไป
ในนามของความดี การมองว่าฉันดี แต่คนอื่น
เลว และคนเลวควรถูกก�ำราบ ก�ำจัด หรือไม่ควร
มีที่ทางอยู่ในโลกนี้ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนผิดมี
สิทธิเป็นศูนย์) เป็นกับดักของความดี ที่ผู้คนมัก
พลัดตก และลงเอยด้วยการท�ำสิ่งเลวร้าย จน
ถอนตัวไม่ขึ้น

ทุกวันนี้การท�ำร้ายกันในนามของความดี
และความถูกต้อง เกิดขึ้นทุกหัวระแหง และใน
ทุกระดับ ทุกแวดวงของสังคมไทย บ่อยครัง้ โดย
บุคคลทีส่ ำ� คัญตนว่าเป็นคนดี เราเห็นการตบต่อย
ผู้คนเพื่อสั่งสอนว่า ทีหลังชนแล้วอย่าหนี เรา
เห็นการรุมประชาทัณฑ์เพื่อก�ำราบผู้ต้องหาฆ่า
ข่มขืน ในระหว่างท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ
เราเห็นการรุมสาดใส่คำ� ประณามและค�ำอาฆาต
มาดร้ายต่อคนทีท่ ำ� ผิดขนบประเพณีจนเขาแทบ
ไม่มีที่ยืนในสังคม เราเห็นผู้คนแซ่ซ้องสรรเสริญ
การวิสามัญฆาตกรรมผู้ค้ายา หรือสังหารผู้คน
ที่มีความคิดทางการเมืองผิดแผกแตกต่างจาก
ตน ครั้งแล้วครั้งเล่านับแต่ ๖ ตุลา ๑๙ มาจน
พฤษภา ๕๓ และต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั ยังไม่ตอ้ งพูด
ถึงการปล่อยข่าวลือ ใส่ร้าย และฆ่าฟัน ในนาม
ของการปกป้องศาสนา หรือการรุมประณามคน
ที่คิดต่างในนามของการปกป้องประชาธิปไตย

แม้แต่ธรรมะก็ต้องปล่อยวาง

ความดี ความถูกต้องนั้น แม้จะมีประโยชน์
เพียงใด ก็ต้องปฏิบัติกับมันอย่างถูกต้องด้วย
หาไม่แล้วจะเกิดโทษ ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า
“หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี ย่อมบาดมือตนเอง
ฉันใด ความเป็นสมณะอันบรรพชิตรักษาไม่ดี
ย่อมฉุดไปนรกฉันนัน้ ” การปฏิบตั อิ ย่างไม่ถกู ต้อง
(หรือที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบัน
เรียกว่า “ท�ำผิดในสิ่งที่ถูก”) มิได้หมายความ
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เพียงแค่ใช้ในทางที่ผิด หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
เท่านั้น เช่น สร้างภาพ หรือตักตวงประโยชน์
ส่วนตัว หากยังหมายถึงการยึดติดถือมั่นด้วย
แม้จะมีเจตนาดีก็ตาม ความข้อนี้รวมถึงธรรมที่
พระองค์สั่งสอน ดังพระองค์เปรียบธรรมที่ทรง
แสดงว่าเป็นเสมือนแพ ซึ่งเมื่อพาไปถึงฝั่งแล้ว
ก็ต้องวางไว้ตรงนั้น ไม่ใช่แบกขึ้นฝั่งด้วย
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมมีอุปมา
ด้วยแพ เพื่อการละ ไม่ใช่เพื่อการยึดถือ เมื่อรู้
ธรรมที่เราแสดงเปรียบด้วยแพแล้ว ก็พึงละแม้
ธรรม จะกล่าวไปไยถึงอธรรมเล่า”
เราจะไม่พลัดตกในกับดักแห่งความดีความ
ถูกต้องได้ ก็ต่อเมื่อไม่ยึดติดถือมั่นในความดี
ความถูกต้อง ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าให้
ปล่อยปละละเลยความดีงามความถูกต้อง ใช้ชวี ติ
ไปอย่างไร้หลักการหรือสิง่ ยึดเหนีย่ ว แต่หมายถึง
การท�ำความดีและท�ำความถูกต้องด้วยสติและ
ปัญญา ไม่ยดึ ถือด้วยความหลงงมงาย อันอาจน�ำ
ไปสู่พฤติกรรมที่สุดโต่ง เช่น เห็นว่าเป็นสิ่งเดียว

ที่ส�ำคัญที่สุด อย่างอื่นเป็นรองไปหมด แม้แต่
ชีวิตของผู้อื่น ดังนั้นจึงพร้อมที่จะสละชีวิตของ
ผูอ้ นื่ เพือ่ ความดีความถูกต้องดังกล่าว ไม่ตา่ งจาก
เครื่องเซ่นสังเวย
อุปมาเหมือนคนที่ขับรถด้วยความเร็วสูง
ครั้นเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งแล่นสวนมา และล�้ำ
เข้ามาอยู่ในเลนเดียวกับตน แทนที่เขาจะเบี่ยง
หรือจอดข้างทาง เพื่อหลีกทางให้แก่รถบรรทุก
คันนั้น กลับพุ่งไปข้างหน้า เพราะเห็นว่าตนเป็น
ฝ่ายถูก รถบรรทุกต่างหากที่ควรหลบเพราะ
ขับผิดเลน หากเขายังดึงดันในความถูกต้อง
ของตน อะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่เขาท�ำจะถือว่า
เป็นความถูกต้องได้หรือไม่ เพราะหากมีการชน
ประสานงากัน คนที่โดยสารมากับเขาด้วยอาจ
ถึงแก่ความตาย ทั้ง ๆ ที่คนเหล่านั้นไม่ได้ท�ำผิด
อะไรเลย ดังนั้นจึงไม่สมควรตาย
ความข้อนี้รวมถึงความคิดความเชื่อที่เรา
คิดว่าดีงามและถูกต้องด้วย แม้มนั จะดีงามและ
ถูกต้องอย่างแท้จริง แต่หากยึดติดถือมั่น ก็เกิด
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ความหลงงมงายได้เช่นกัน จนเรากลายเป็นทาส
ของมันไปได้งา่ ย ๆ นอกจากยอมตายเพือ่ มันแล้ว
ยังพร้อมที่จะพาคนอื่นไปตายเพื่อมัน หรือฆ่า
ผู้อื่นเพื่อเซ่นสังเวยมันด้วย
เงินนัน้ เราทุกคนทราบดีวา่ เป็นบ่าวทีด่ ี แต่
เป็นนายทีเ่ ลว เงินนัน้ มีประโยชน์อย่างมากตราบ
ใดที่มันเป็นบ่าวของเรา แต่ถ้ามันเป็นนายของ
เราเมื่อใด ชีวิตเรามีแต่จะตกต�่ำ เพราะพร้อม
จะท�ำชั่วเพื่อมัน ท�ำร้ายคนอื่นเพื่อมัน หรือยอม
ตายเพื่อมันได้ แต่ไม่ใช่เงินเท่านั้นที่เป็นบ่าว
ที่ดีและนายที่เลว ความคิดความเชื่อ ทฤษฎี
อุดมการณ์ที่ดีงามและถูกต้องทั้งหลาย มันเป็น
ประโยชน์หากเรารู้จักใช้มัน แต่ถ้าปล่อยให้มัน
กลายเป็นนายเรา ครอบง�ำความรู้สึกนึกคิดของ
เรา ก็สามารถก่ออันตรายได้อย่างมหันต์ ใช่หรือ
ไม่วา่ สงครามศาสนา อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
และการก่อการร้ายอันโหดเหี้ยม ล้วนเป็นผล
จากความหลงงมงายในความคิดความเชื่อและ
อุดมการณ์ทั้งหลาย

การไม่ ยึ ด ติ ด ถื อ มั่ น ในความดี ห รื อ ความ
ถูกต้อง ยังหมายถึงการไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งนั้น
ว่าเป็นตัวกูของกู หรือไม่ปล่อยให้ตัวกูเข้าไป
เป็ น เจ้ า ของความดี ค วามถู ก ต้ อ ง หาไม่ แ ล้ ว
ตั ว กู นั้ น แหละจะกลายเป็ น ผู ้ ผู ก ขาดความดี
ความถูกต้องแต่ผู้เดียว อีกทั้งยังฉวยใช้ความดี
ความถูกต้องนั้นเพื่อสนองความยิ่งใหญ่ของมัน
โศกนาฏกรรมของผู้คนเป็นอันมากก็คือ ทั้ง ๆ ที่
ปรารถนาความดีงาม แต่สดุ ท้ายกลับสร้างความ
ชัว่ ร้าย ก็เพราะไม่รทู้ นั ตัวกู ปล่อยให้มนั แอบอ้าง
ความดีความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของมัน เช่น
ก�ำจัดคนทีเ่ ห็นต่าง หรือขัดขวางการขึน้ สูอ่ ำ� นาจ
ของตน

อุบายคลายความยึดมั่น

จะไม่ยดึ ติดถือมัน่ ในความดีความถูกต้องได้
สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ มีสติ รูเ้ ท่าทันอัตตาหรือกิเลส
ของตนเวลามันฉวยใช้หรือแอบอ้างความดีความ
ถูกต้องเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ ไม่หลงเชือ่
เหตุผลแม้สวยหรูที่อัตตาน�ำมาใช้เป็นข้ออ้างใน
การสนองประโยชน์ของมัน อัตตานัน้ ฉลาดเสมอ
ในการชักน�ำให้เราคล้อยตามมัน เพื่อปรนเปรอ
และสนองความยิ่งใหญ่ของมัน เช่น ชักชวนให้
เราคดโกง คอรัปชัน่ โดยอ้างว่าท�ำเพือ่ ชาติ ท�ำร้าย

ผู้อื่นโดยอ้างศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรือ
ก�ำจัดคนที่เห็นต่างโดยอ้างประชาชน
คนที่หมั่นมองตนอยู่เสมอจะสังเกตได้ว่า
อัตตานัน้ ไม่ชอบคนทีเ่ ห็นต่าง ดีกว่า หรือเก่งกว่า
ตัวกูจะรู้สึกถูกกระทบเมื่อถูกต�ำหนิ หรือเมื่อ
ความคิดทีย่ ดึ ถือว่าเป็นของกูนนั้ ถูกวิพากษ์ หรือ
แม้แต่เมือ่ เจอคนทีไ่ ม่เห็นคล้อยกับความคิดของ
กู เพียงแค่สงั เกตหรือรูท้ นั อาการดังกล่าว อัตตาก็
จะครอบง�ำจิตใจเราไม่ได้ และความยึดติดถือมัน่
ในความดีความถูกต้องก็จะจางคลายไป ช่วยให้
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การท�ำความดีและความถูกต้องนั้นเป็นไปด้วย
เจตนาบริสุทธิ์ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
สมกับจุดมุ่งหมายของความดีความถูกต้องนั้น
การใคร่ครวญการกระท�ำของตนและผลที่
ตามมาอย่างซื่อตรง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเตือน
สติเราได้ หากพบว่าสิ่งที่ตนท�ำนั้นสวนทางกับ
ความดีและความถูกต้อง หรือตรงข้ามกับสิ่งที่
ตนเชื่อ เราต้องการปกป้องพุทธศาสนา แต่เหตุ
ใดจึงใส่ร้าย ป้ายสี ปล่อยข่าวลือ ทั้ง ๆ ที่ขัดกับ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เรารักประชาธิปไตย แต่
เหตุใดจึงขัดขวางไม่ยอมให้คนที่เชื่อในระบอบ
เผด็จการได้แสดงความเห็น การหมัน่ ใคร่ครวญ
และกล้ายอมรับความจริงดังกล่าว จะช่วยให้สติ
กลับมารู้ว่ายึดติดถือมั่นในความเชื่อจนลืมตัว
และพลาดท่าเสียทีให้แก่อัตตาไปแล้ว
การวางใจอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คลายความ
ยึดติดถือมั่นในความคิดความเชื่อ หรือช่วยให้
ความยึดติดถือมั่นในความดีและความถูกต้อง
ไม่ ก ลายเป็ น ความยึ ด ติ ด ถื อ มั่ น ในความดี

และความถูกต้องของอัตตา ก็คือ การมีท่าทีที่
พระพุทธเจ้าเรียกว่า “สัจจานุรกั ษ์” คือ การไม่ดว่ น
สรุปว่า “อย่างนีเ้ ท่านัน้ จริง อย่างอืน่ เหลวไหล”
หรือไม่ยืนกรานว่าสิ่งที่เรารู้หรือความเห็นของ
เราเท่านั้นที่ดี ถูกต้อง และเป็นจริง ส่วนสิ่งอื่นที่
นอกเหนือไปจากนี้ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ
ท่าทีดงั กล่าวช่วยให้เรายินดีรบั ฟังความเห็นและ
ข้อเท็จจริงของคนอื่น ๆ ที่ต่างจากเรา ด้วยใจที่
เป็นกลาง ไม่ด่วนตัดสินในทางที่เป็นลบ
ท่าทีดังกล่าวช่วยให้เราใจกว้าง เปิดใจรับ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ห ลากหลาย และความเห็ น ที่
แตกต่าง ท�ำให้มองความจริงได้อย่างรอบด้าน ไม่
หลงผูกขาดความจริง ความดี หรือความถูกต้อง
ตามอ�ำนาจของอัตตา ซึ่งไม่เพียงท�ำให้จิตใจ
คับแคบ แต่ยงั ท�ำให้เรารูส้ กึ ลบหรือเป็นปฏิปกั ษ์
กับผู้ที่เห็นต่าง จะว่าไปแล้ว หากเราเอาความดี
ความถูกต้องหรือความจริงเป็นหลักอย่างแท้จริง
อัตตาจะมีอ�ำนาจเหนือเราน้อยลง กล้าที่จะ
ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาด หากพบว่าความจริง
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ความดี หรือความถูกต้อง มิได้เป็นไปอย่างที่
ตนเองเข้าใจ
ริชาร์ด ดอว์กินส์ นักชีววิทยาชื่อดังชาว
อังกฤษ ได้เล่าถึงศาสตราจารย์ผู้หนึ่งซึ่งได้รับ
การยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ดา้ นสัตววิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ศาสตราจารย์คนนี้มี
ความเชื่ออย่างมั่นอกมั่นใจมากว่า ในเซลไม่มี
สิ่งที่เรียกว่า Golgi Apparatus เขาทั้งเชื่อและ
สอนปีแล้วปีเล่าว่ามันไม่มีจริง เป็นความเข้าใจ
ผิ ด แต่ ม าวั น หนึ่ ง มี นั ก ชี ว วิ ท ยาชาวอเมริ กั น
มาบรรยายที่คณะของเขา นักวิชาการผู้นี้น�ำ
หลั ก ฐานต่ า ง ๆ มายื น ยั น อย่ า งหนั ก แน่ น ว่ า
Golgi Apparatus มีอยูจ่ ริง พอจบการบรรยาย
ศาสตราจารย์ผู้เฒ่าคนนี้เดินตรงไปยังหน้าเวที
ใคร ๆ ก็นึกว่าเขาคงจะไปโต้แย้งนักวิชาการคน
นั้นแต่ตรงกันข้าม เขาเข้าไปกุมมือนักวิชาการ
หนุ่มผู้นั้น พร้อมกับพูดว่า “เพื่อนรัก ผมอยาก
จะขอบคุณคุณ ผมผิดพลาดมาถึง ๑๕ ปี”
ศาสตราจารย์ผู้นี้ไม่รู้สึกเสียหน้า ทั้ง ๆ ที่มี

คนมาเปิดเผยต่อสาธารณชนว่า สิง่ ทีต่ นสอนนัน้
ผิดพลาด แทนที่เขาจะโกรธ กลับยอมรับผิดต่อ
หน้าผูค้ น ทีเ่ ป็นเช่นนีไ้ ม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่มี
อัตตา แต่เป็นเพราะเขาถือว่าความจริงและวิชา
ความรู้ส�ำคัญกว่าหน้าตา เมื่อได้ความรู้ใหม่ แม้
จะตรงข้ามกับความเชื่อเดิมที่มีอยู่ ก็รู้สึกยินดี
ในทางตรงข้ามหากเอาอัตตาเป็นใหญ่แล้ว มีแต่
จะเถียงหัวชนฝา ไม่ยอมรับความรู้หรือข้อมูล
ใหม่ที่ได้ยิน
ผูท้ เี่ ชือ่ ในความดี และความถูกต้อง นอกจาก
จะต่อสูเ้ พือ่ ให้สงิ่ นีเ้ กิดขึน้ ในสังคมแล้ว ยังจ�ำเป็น
จะต้องท�ำงานกับอัตตาด้วย หาไม่แล้วการต่อสู้
เพื่อความดีและความถูกต้อง จะกลายเป็นการ
ต่อสู้เพื่อความยิ่งใหญ่ของอัตตา หรือถูกอัตตา
ฉวยเอาความดีความถูกต้องไปใช้เป็นข้ออ้าง
เพื่อสนองประโยชน์ของมัน ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูด
ถึงอุบายของอัตตาในการชักน�ำให้เราจมอยู่กับ
ความคิดความเชื่อที่หลงคิดว่าดีงามและถูกต้อง
ทั้ง ๆ ที่เป็นโทษและผิดพลาด

กลวิธีของอัตตา

เป็นเพราะไม่รู้ทันอัตตา ผู้คนจึงปฏิเสธ
ความจริง ไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ที่ท้าทายและสั่นคลอนความคิดความเชื่อเดิม
เพราะธรรมชาติของอัตตานัน้ ต้องการยืนยันและ
ประกาศให้โลกรู้ว่า “กูถูก” “กูดี” และ “กูเก่ง”
การยอมรับความผิดพลาด เป็นสิง่ ทีอ่ ตั ตายอมรับ
ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเชื่อเรื่องใดแล้วก็จะยึดเอาไว้
อย่างเหนียวแน่น และจะยืนยันอย่างหนักแน่น
ว่าเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง มันจะใช้วิธีการต่าง ๆ
มากมายเพือ่ จุดมุง่ หมายดังกล่าว อาทิไม่ยอมรับ
ฟังความจริง แม้เห็นอยู่ต่อหน้า
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แต่ ห ากว่ า ความจริ ง นั้ น แสดงตั ว ชั ด เจน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ วิธีการหนึ่งที่อัตตาใช้ก็คือ
การตีความสิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้ากับความเชื่อของ
ตน เมื่อกาลิเลโอประกาศว่าโลกหมุนรอบดวง
อาทิตย์ คนเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยไม่ยอมเชือ่ เพราะ
ขัดกับค�ำสอนทางคริสตศาสนา (ที่จริงขัดกับ
ทฤษฎีของอริสโตเติลมากกว่า) แม้กาลิเลโอ
มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์มากมายมายืนยัน เช่น ภาพ
จากกล้องดูดาว หลายคนก็ไม่ยอมรับ อ้างว่าเป็น
ความผิดพลาดที่เกิดจากเลนส์ ครั้นกาลิเลโอ
สามารถยืนยันได้ว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นจริงในระบบสุริยจักรวาล คนเหล่านั้นกลับ
ตีความข้อมูลเหล่านั้นไปในทางที่สนับสนุนว่า
ดวงอาทิตย์ต่างหากที่หมุนรอบโลก
จนทุกวันนีย้ งั มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยเชือ่ ว่าโลก
แบน มีการตั้งสมาคมโลกแบนในสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และอังกฤษ อีกทัง้ ยังรวมกันตัง้ สมาคม
โลกแบนนานาชาติ แม้ทุกวันนี้มีข้อมูลมากมาย
มายืนยันว่าโลกกลม รวมทั้งภาพถ่ายจากยาน

อวกาศ แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังหาเหตุผลมาหักล้าง
ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งกล่าวหาว่าภาพถ่ายเหล่า
นั้นเป็นภาพตัดต่อท�ำขึ้นเอง
เมือ่ สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญีป่ นุ่
ในสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลได้จับกุมชาว
อเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นเข้าค่ายกักกัน เพราะกลัว
ว่าคนเหล่านี้จะเป็นสายให้แก่ญี่ปุ่น แต่จนแล้ว
จนรอดก็ไม่มีหลักฐานยืนยันสมมุติฐานดังกล่าว
แต่ส�ำหรับนายพลชาวอเมริกันผู้หนึ่ง นั่นเป็น
เครื่องยืนยันว่าจ�ำต้องกักขังคนเหล่านั้นต่อไป
เขาให้เหตุผลว่า “การไม่มีวินาศกรรมกรรมเกิด
ขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าวิตกและยืนยันว่าปฏิบัติการ
ดังกล่าวก�ำลังจะเกิดขึ้น”
ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในไทยและ
สหรัฐ มีสญ
ั ญาณเตือนภัยหลายอย่างเกิดขึน้ แต่
คนทีเ่ ชือ่ ว่าเศรษฐกิจจะเฟือ่ งฟูไปอีกนาน ก็พากัน
ปฏิเสธสัญญาณเตือนดังกล่าว ครั้นข้อเท็จจริง
ปรากฏมากขึน้ เรือ่ ย ๆ จนปฏิเสธไม่ได้ คนเหล่านี้
ก็ตีความไปในทางที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่
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ควบคู่กับการปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ขัดกับ
ความเชื่อของตน ก็คือการเปิดรับและใส่ใจกับ
ข้อเท็จจริงที่ตรงกับความเชื่อของตน เคยมี
การคัดเลือกคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีทั้งสนับสนุนและ
คัดค้านโทษประหารชีวิต ทุกคนได้รับเอกสาร
ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลที่สนับสนุนจุดยืนทั้งสอง
ฝ่าย ปรากฏว่าแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็น
ใกล้เคียงกันมากขึ้น กลับแตกแยกเป็นคนละขั้ว
อย่ า งชั ด เจน เพราะต่ า งเลื อ กรั บ แต่ ข ้ อ มู ล ที่
สนับสนุนความเชื่อของตน ส่วนข้อมูลที่ขัดกับ
ความเชื่อของตนก็ไม่สนใจ นักการเมืองชาว
อังกฤษผู้หนึ่งถึงกับพูดว่า “ผมจะหาหลักฐาน
เพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันความเห็นทีผ่ มมีอยูแ่ ล้วในใจ”
เมือ่ ผูค้ นมีความเห็นทีข่ ดั แย้งกันเป็นฝักฝ่าย
อย่างชัดเจน ต่างฝ่ายยิ่งจ�ำเป็นต้องยืนยันใน
ความถูกต้องของฝ่ายตน เลือกรับแต่ข้อมูลที่
เป็นบวกกับฝ่ายตน รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ ป็นลบกับอีก
ฝ่าย ยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือมีการโจมตีด้วย
ข้อเท็จจริงมากเท่าใด แต่ละฝ่ายก็ยิ่งยืนกราน

ว่าตนเป็นฝ่ายถูกต้อง ด้วยการปฏิเสธค�ำวิจารณ์
และข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายชนิดหัวชนฝา ขณะ
เดียวกันก็โจมตีอีกฝ่ายอย่างรุนแรงพอ ๆ กัน
เพราะเชื่อว่ายิ่งอีกฝ่ายผิดมากเท่าใด ฝ่ายตนก็
ถูกมากเท่านั้น ท�ำให้แบ่งเป็นขั้ว และกลายเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกันมากขึ้น
ธรรมชาติของอัตตานัน้ อย่าว่าแต่การยืนยัน
ความถูกต้องของตัวเอง เมื่อเจอความคิดความ
เห็นหรือข้อเท็จจริงที่ตรงข้ามกับสิ่งที่มันยึดถือ
แม้ในยามทีไ่ ม่มใี ครมาเทียบเคียงหรือท้าทาย มัน
ก็พยายามยืนยันความถูกต้องของตนเองในทุก
การกระท�ำ เช่น เมือ่ ตัดสินใจท�ำอะไรไปแล้ว ก็จะ
หาเหตุผลย้อนหลังเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ดังกล่าว หรือปรับท่าทีเพื่อแสดงว่าตนตัดสินใจ
ถูกต้องแล้ว
มีการเชิญชวนผูห้ ญิงมากลุม่ หนึง่ แล้วขอให้
ทุกคนให้คะแนนว่าเครื่องใช้ในบ้านต่าง ๆ ที่วาง
อยู่ข้างหน้าชิ้นใดที่น่าใช้ หลังจากนั้นก็ให้เธอ
เลือกเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งจากสองชิ้นที่เธอเห็นว่า
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น่าใช้เท่า ๆ กัน ครั้นมีการให้คะแนนใหม่ สิ่งที่
เกิดขึ้นก็คือ ทุกคนต่างให้คะแนนชิ้นที่เธอเลือก
ว่าน่าใช้กว่าชิ้นที่เธอปฏิเสธ การทดลองนี้ชี้ให้
เห็นว่า เมือ่ เราเลือกอะไรก็ตาม เราจะหาเหตุผล
มาเพื่อยืนยันว่าเราเลือกถูก และเป็นเหตุผลที่
คิดได้ทหี ลัง ในท�ำนองเดียวกัน หากผูค้ นซือ้ อะไร
แล้วคืนไม่ได้ ทุกคนจะบอกว่าชอบของชิ้นนั้น
(แต่ถ้าหากคืนได้ ความชอบจะลดลง และมี
แนวโน้มมากว่าจะเอาไปเปลี่ยน เพราะเห็นของ
ชิ้นอื่นดีกว่า)
เคยมีการแบ่งคนเป็นสองกลุ่ม คนในกลุ่ม
แรกต้องท�ำสิ่งยาก ๆ หรือน่าอับอายเพื่อจะได้
เข้ากลุ่ม ส่วนคนในกลุ่มสองไม่ต้องท�ำอะไรเลย
ก็ได้เข้ากลุ่ม ทุกคนในสองกลุ่มได้ฟังเทปการ
อภิปรายถกเถียงซึ่งผู้ทดลองจงใจท�ำให้น่าเบื่อ
คุยกันไม่เข้าประเด็น สะเปะสะปะ จากนั้นก็ให้
ทุกคนประเมินว่าการอภิปรายดังกล่าวน่าสนใจ
เพียงใด คนในกลุม่ แรก ซึง่ ต้องลงทุนหลายอย่าง
กว่าจะได้เข้ากลุ่ม ล้วนแต่ชื่นชมการอภิปราย

ดังกล่าว ขณะที่คนในกลุ่มสองบอกตรงกันว่า
การสนทนานั้นจืดชืด ไร้ประโยชน์ คนก็น่าเบื่อ
ซึง่ เป็นการประเมินทีต่ รงกับความเป็นจริง เพราะ
ผู้ทดลองตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น การทดลองนี้
ชี้ว่า ยิ่งลงทุนลงแรงในการเข้ากลุ่ม หรือท�ำสิ่ง
ที่น่าอับอาย (เช่น อ่านข้อความเกี่ยวกับเรื่องโป๊
เปลือยหรือการร่วมเพศดัง ๆ ต่อหน้าผู้คน) ก็ยิ่ง
ต้องหาเหตุผลรองรับหรือถึงกับหลอกตัวเองว่า
มันเป็นการกระท�ำทีค่ มุ้ ค่า ได้ประโยชน์ กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ เป็นการกระท�ำที่ถูกต้องแล้ว
ใช่หรือไม่ว่า ความคิดความเชื่อบางครั้ง
ก็ไม่ต่างจากสินค้า นอกจากท�ำให้เราดูดีเวลา
ครอบครองมั น แล้ ว เรายั ง ต้ อ งหาเหตุ ผ ลมา
รองรับเพื่อยืนยันว่าเราเลือกถูก อย่างไรก็ตาม
ความต่างก็มีอยู่ว่าเมื่อเลือกสมาทานความคิด
ความเชื่อใด ๆ แล้วไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนไป
สมาทานความคิดความเชื่ออื่น เหมือนเปลี่ยน
สินค้า เพราะเราได้ลงทุนไปมากแล้วกับความคิด
ความเชื่อนั้น รวมทั้งมักจะมีเดิมพันสูง หรือมี
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“รายจ่าย” มากกว่าการเปลีย่ นสินค้า เช่น ท�ำให้
ไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อน ๆ หรือคนในแวดวง
เสี่ยงต่อการถูกประณาม หรือตัดสัมพันธภาพ
โดยเฉพาะกรณี ที่ ค วามขั ด แย้ ง ทางความคิ ด
ระหว่างกลุ่มนั้นอยู่ในระดับเข้มข้น
ในการต่ อ สู ้ เ พื่ อ ความดี ง ามและความ
ถูกต้อง การต่อสู้หรือทวนกระแสอัตตา เป็นสิ่ง
ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เพราะหากโอนอ่ อ นหรื อ
คล้ อ ยตามมั น ก็ อ าจถู ก มั น ชั ก น� ำ ให้ ท� ำ สิ่ ง ที่
ไม่ถูกต้องได้ ดังได้กล่าวแล้วว่า เราจะท�ำเช่น
นั้นได้ สติเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะช่วยให้เรา
รูท้ นั มัน ไม่หลงเชือ่ อุบายของมัน ขณะเดียวกันก็
ไม่หวัน่ ไหวจนลืมตัว เวลาอัตตาอาละวาดเพราะ
เจ็บปวดเมือ่ ความคิดความเชือ่ ทีม่ นั ยึดติดว่าเป็น
กูของกูถูกกระทบกระแทกหรือวิพากษ์วิจารณ์
สติชว่ ยให้จติ ใจมีความมัน่ คง เปิดกว้าง และกล้า
รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่าง
โดยเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ ยิง่ กว่าความถูกใจ
หรือที่พุทธศาสนาเรียกว่า ธรรมาธิปไตย ไม่ใช่

อัตตาธิปไตย
กลไกหรือวิธีการของอัตตาในการปกป้อง
ความคิดความเชื่อที่มันฝังตัวยึดเป็นเจ้าของ
นั้น ไม่ว่าการปฏิเสธผลักไส การตีความเข้าข้าง
ตัวเอง และการเลือกรับสิ่งที่ถูกใจ เป็นสิ่งที่เรา
จ�ำเป็นต้องรู้เท่าทัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้นยังไม่
พอ เพราะในปัจจุบนั มีกลไกหรือเครือ่ งมือต่าง ๆ
มากมายที่สนองอัตตาในการปกป้องความคิด
ความเชื่อ ท�ำให้ยึดติดถือมั่นอย่างเหนียวแน่น
มากขึน้ ทีส่ ำ� คัญก็คอื เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

เครื่องมือเสริมความถูกต้องของอัตตา

ในยุคที่ใคร ๆ เรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสาร
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ในขณะที่
ผูค้ นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้งา่ ยขึน้ ซึง่ น่าจะช่วย
ให้มีความรู้กว้างขวาง และเข้าถึงความคิดเห็น
ที่หลากหลาย แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า ผู้คน
จ�ำนวนมากมีมมุ มองทีค่ บั แคบลง และมีความเห็น
ที่สุดโต่งมากขึ้น
ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ ก็ เ พราะว่ า ทุ ก วั น นี้ ข ้ อ มู ล มี
มากมายท่วมท้น จนผูค้ นจัดการกับมันได้ยากขึน้
จึงเกิดมีเทคโนโลยีคัดกรองข้อมูลข่าวสารให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตัวคัดกรอง
หรือ filter ดังกล่าว มีทั้งที่ผู้บริโภคเลือกเอง
และที่ถูกเลือกมาให้ผู้บริโภค โดยผู้ให้บริการ
เช่น Google, Amazon และ Facebook เป็นต้น
ทั้งนี้โดยประมวลจากข้อมูลการใช้งานของเรา
เช่น เมื่อเราต้องการให้ Google ค้นหาข้อมูล
เรื่องใด Google จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรา เช่น
สถานที่ การค้นหาค�ำในอดีต รวมทั้งความสนใจ
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ส่วนตัว มาใช้ในการหาค�ำตอบ เพื่อให้ได้ผลที่
สอดคล้องกับความต้องการของเรามากที่สุด
ส่ ว น Amazon ก็ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ จ าก
พฤติกรรมของเราว่า เรามีรสนิยมแบบใด ดังนัน้
จึงน่าจะชอบหนังสือเล่มใด หรืออัลบั้มเพลง
ใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อแนะน�ำสินค้าที่ตรงกับรสนิยม
ของเรา ในท�ำนองเดียวกัน Facebook ก็จะ
อัพเดทข้อมูลของเพื่อนที่เราติดต่อบ่อยที่สุด
ขณะเดียวกันก็กรองเอาคนทีเ่ ราติดต่อน้อยทีส่ ดุ
ออกไป เป็นต้น
เทคโนโลยีเหล่านี้ดูเหมือนดี ช่วยทุ่นเวลา
ให้แก่เรา เพราะคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เรา
ไม่สนใจออกไป แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ท�ำให้เรา
รับรู้แต่ข้อมูลที่ถูกใจเรา รวมทั้งรับรู้ประเด็นที่
หลากหลายน้อยลง มิหน�ำซ�้ำยังรับรู้แต่แง่มุมที่
แคบลงด้วย
ใช่แต่เท่านัน้ สือ่ ออนไลน์หรือเว็บข่าวทีเ่ กิด
ขึ้นมากมายยังหนุนเสริมปรากฏการณ์ดังกล่าว
ให้เข้มข้นขึ้น เพราะสื่อดังกล่าวจะตอบสนอง

ความต้องการของคนเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นเนื้อหา
จึงขาดความหลากหลาย ผิดกับสื่อดั้งเดิมที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของมวลชนซึ่งมีความ
หลากหลายสูง (เป็นเหตุให้ได้ชื่อว่า สื่อมวลชน)
จึงมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ สือ่ ออนไลน์สว่ นใหญ่ไม่เพียงแต่มี
เนือ้ หาทีห่ ลากหลายน้อยลงเท่านัน้ แม้แต่มมุ มอง
ก็แคบลง เจาะจงเฉพาะแนวใดแนวหนึ่งสุดแท้
แต่กลุ่มผู้อ่าน ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้อ่านรับรู้
แต่มมุ เดียว รวมทัง้ ได้ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ อดคล้อง
กับความคิดความเชื่อเดิมอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันความจ�ำเป็นในทางธุรกิจยัง
กระตุ้นให้สื่อออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการฟรี
พยายามลงข่าวที่ถูกใจผู้อ่าน มากกว่าค�ำนึงถึง
ความถูกต้อง ทัง้ นีเ้ พราะหากมีผเู้ ข้าชมมาก ก็จะ
ได้ค่าโฆษณามากขึ้น แน่นอนว่าการลงข่าวให้
ถูกใจผู้อ่าน มักหนีไม่พ้นที่จะเติมสีสัน เขียนให้
หวือหวา รวมทั้งสนองอคติของผู้อ่าน ผลก็คือ
หากผูอ้ า่ นมีอคติในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อยูแ่ ล้ว ก็จะ
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มีอคติเพิม่ ขึน้ นีค้ อื แรงจูงใจเดียวกันกับทีก่ ระตุน้
ให้โซเชียลมีเดียทั้งหลายพยายามน�ำเสนอสิ่งที่
ผู้บริโภคอยากเห็น เพื่อค่าโฆษณาจะได้เข้ามา
ธรรมดาคนเราก็อยากคบหาและแวดล้อม
ด้วยคนทีค่ ดิ เหมือนกัน มีรสนิยมคล้ายกัน จุดยืน
เดียวกันอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งก็เพราะเสริมอัตตา
ของกันและกัน แต่ในชีวิตจริง เราต้องเจอคนที่
หลากหลาย แม้ในหมู่บ้านเดียวกัน ผู้คนก็ยัง
นานาจิตตัง ยิง่ ในเมืองด้วยแล้ว การพบคนทีต่ า่ ง
ความเห็น เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ไม่ชอบ
แต่ก็มีข้อดีคือท�ำให้เรามีมุมมองที่กว้าง ยอมรับ
ความหลากหลาย เข้าใจคนที่เห็นต่าง แต่ใน
ยุ ค ปั จ จุ บั น เราสามารถสนทนาพู ด คุ ย กั บ คน
ที่คิดแบบเดียวกันได้ทั้งวัน โดยไม่ต้องเจอคนที่
เห็นต่างเลย เพียงแต่อยู่บ้านและนั่งหน้าคอม ฯ
หรือก้มหน้าจิ้มโทรศัพท์ ผ่านโปรแกรมอย่าง
Facebook, Line, Twitter ซึ่งเปิดโอกาสให้เรา
เลือกคนทีค่ อเดียวกัน และปฏิเสธคนทีค่ ดิ ต่างกัน
เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วสนองความต้ อ งการ

ของอัตตาเป็นอย่างดี เพราะช่วยให้ความคิด
ความเชื่อที่มันฝังตัวอยู่นั้นเหนียวแน่นมั่นคง
ยิง่ ขึน้ และถูกท้าทายน้อยลง หากความคิดความ
เชื่อดังกล่าวแฝงไปด้วยอคติ หรือเป็นการรับรู้ที่
ไม่ตรงกับความเป็นจริง เทคโนโลยีดงั กล่าวก็ยง่ิ
ท�ำให้อคติรนุ แรงขึน้ รับรูค้ ลาดเคลือ่ นจากความ
เป็นจริงมากขึ้น น�ำไปสู่ทัศนะที่สุดโต่งในที่สุด
ในอดีต แม้คนที่มีความคิดสุดโต่งจะมีอยู่ แต่
ไม่ง่ายที่คนเหล่านี้จะได้มาพบปะกัน เพราะมี
จ� ำ นวนน้ อ ยและอยู ่ ก ระจั ด กระจายกั น มาก
แต่ ป ั จ จุ บั น คนที่ มี ค วามคิ ด สุ ด โต่ ง สามารถ
พบปะสนทนากัน และตอกย�้ำความเชื่อของกัน
และกันได้ง่ายมาก เพราะสามารถเข้าถึงทาง
อินเทอร์เน็ต แม้จะมีจ�ำนวนน้อย แต่ก็สามารถ
พบปะพูดคุยกันได้ทุกวันและทุกเวลา เพียงแต่
ใช้ Line, Facebook, Skype หรือโปรแกรมอืน่ ๆ
อีกมากมาย
สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายในยุค
ข้อมูลข่าวสาร ก็คือ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นใน
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การตอกย�้ำอคติของตนเอง ซึ่งบางคนเรียกว่า
auto propaganda หรื อ การโฆษณาฝั ง หั ว
ตัวเอง แม้จะเจอคนมากมาย แต่ผู้คนก็เลือกที่
จะได้ยินแต่เสียงสะท้อนของตนเอง ผ่านค�ำพูด
ของคนพวกเดี ย วกั น อย่ า งที่ บ างคนเรี ย กว่ า
echo chamber ล�ำพังอุบายของอัตตาที่ใช้ใน
การปกป้องความคิดความเชื่อที่มันผูกติดฝังตัว
เราก็รู้ทันได้ยากอยู่แล้ว ทุกวันนี้ยังมีเครื่องมือ
มากมายรอบตัว ที่ อัตตาสามารถฉวยใช้เ พื่อ
ปกป้องความคิดความเชือ่ ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ราจะต้ อ งรู ้ เ ท่ า ทั น
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแม้มีศักยภาพใน
การเปิดมุมมองของเราให้กว้าง แต่ก็สามารถ
จ�ำกัดความคิดเห็นของเราให้แคบลง มีอคติมาก
ขึ้น รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความเท็จได้อย่าง
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้พึงตระหนัก
ด้วยว่าโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ทั้งหลาย
พยายามท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้เรา “ติด” มัน และใช้
เวลาอยู่กับมันให้นานที่สุด ด้วยการสนองและ

ปรนเปรออัตตาของเรา (อาทิ การมีปุ่ม like ให้
กด มี newsfeed ที่ถูกใจเรา และได้แสดงภาพ
selfie)
การที่ผู้คนในสังคมมีความเห็นแตกต่างกัน
จนกลายเป็นคนละขั้ว และมีความเกลียดชังกัน
อย่างรุนแรง รวมทั้งมีกลุ่มสุดโต่งมากมายไม่
เฉพาะในเมืองไทย แต่ในหลายประเทศทั่วโลก
ปฏิเสธไม่ได้ว่า โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์
มีส่วนอย่างมากในการตอกย�้ำอคติและความ
รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ซึ่งล้วนเป็นผลแห่งการ
ยึดติดถือมัน่ ในความคิด ต่างฝ่ายต่างเชือ่ ว่าตนคือ
ฝ่ายทีถ่ กู ต้อง ดีงาม ส่วนอีกฝ่ายคือพวกทีห่ ลงผิด
ชัว่ ร้าย ผลก็คอื ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยพากันพลัดตก
ในกับดักแห่งความรุนแรง ซึ่งแต่ละคนกระท�ำ
แก่กันในนามของการปกป้องความดีและความ
ถูกต้อง แต่แท้จริงแล้วเป็นการปกป้องอัตตาของ
ตนต่างหาก

เปิดพื้นที่ให้แก่ความหลากหลาย

เราจะออกจากกับดักดังกล่าว ไม่พลัดเข้า
ไปสู่กระแสแห่งความสุดโต่งและความรุนแรง
ได้อย่างไร ในด้านหนึ่งก็ต้องมีความหนักแน่น
ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ เพียงเพราะมีคนบอก แม้จะ
เป็นเพื่อน ค�ำสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่า
หลักกาลามสูตรนั้น มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะ
ข้อความ “อย่าปลงใจเชือ่ เพียงเพราะฟังตามกันมา
หรือเพราะเข้าได้กับความเชื่อความเห็นของตน

หรือเพราะมองเห็นรูปลักษณะว่าน่าจะเป็นไปได้”
แต่ควรเชื่อต่อเมื่อได้ไตร่ตรองด้วยเหตุผลและ
ด้วยสติปัญญาของตน อีกด้านหนึ่งก็ควรเปิดใจ
พร้อมรับความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย และแตกต่าง
จากเรา ยอมรับคนทีค่ ดิ ไม่เหมือนเรามาเป็นเพือ่ น
ไม่ว่าในโลกจริงหรือในโลกไซเบอร์ แม้อัตตาจะ
ไม่ชอบ แต่มนั จะกลายเป็นเรือ่ งเล็กทันที หากเรา
ถือว่าความดี ความถูกต้องเป็นสิ่งส�ำคัญกว่า
อัตตา
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เจน จาคอบส์ ผูเ้ ขียนหนังสือเรือ่ ง “ความตาย
และชีวติ ของเมืองใหญ่ในอเมริกา” (The Death
and Life of Great American Cities) พูดถึง
ความจ�ำเป็นที่เมืองใหญ่ควรมีถนนที่ผู้คนหลาก
หลายมาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าหลากหลายในด้าน
เศรษฐฐานะ ความรู้ ภูมิหลัง ผิวสี เพศ ทั้งนี้เพื่อ
แต่ละคนจะได้มโี อกาสพบคนแปลกหน้า แม้ไม่ได้
ตั้งใจก็ตาม “การติดต่อสัมพันธ์กันบนท้องถนน
แม้จะไม่ได้เจตนา และเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ
เป็นความเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ ทีท่ ำ� ให้ความรุม่ รวย
แห่งชีวติ สาธารณะของเมือง เจริญงอกงามได้”
ปัจจุบันสังคมสมัยใหม่ไม่ได้ต้องการแค่
ถนนที่คนแปลกหน้าหลากหลายได้มาพบปะ
สัมพันธ์กันเท่านั้น พื้นที่ดังกล่าวในโลกไซเบอร์
ก็มคี วามส�ำคัญเช่นกัน มันไม่เพียงช่วยให้ผคู้ นมี
ชีวติ ทีด่ งี าม เกือ้ กูล และเป็นมิตรกันเท่านัน้ หาก
ยังท�ำให้สังคมมีความรุ่มรวยในทางวัฒนธรรม
และอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นด้วย ด้วยเหตุนี้เรา
ควรเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ดังกล่าวในชีวิตของเรา

ด้วย ไม่ว่าในที่ท�ำงาน ในบ้าน หรือเวลาอยู่ใน
โลกไซเบอร์ เราควรมีโอกาสพบปะกับผู้คนที่
แปลกหน้าและความคิดที่หลากหลาย โดยไม่
เลือกเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา
ทุกวันนี้แม้เราจะมีความสามารถในการ
เลือกสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าอาหาร ภาพยนต์
เพลง ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่เพื่อนคุย แต่
การขลุกอยู่กับสิ่งที่เราเลือกก็อาจเกิดโทษได้
โดยเฉพาะเมื่อเราเลือกแต่สิ่งที่ถูกใจ เช่น ป่วย
เป็นโรคหัวใจหรือมะเร็ง เพราะกินแต่ของชอบ
อาทิ เนื้อ น�้ำตาล ไขมัน หรือท�ำแต่สิ่งที่ชอบ คือ
นั่ง ๆ นอน ๆ ไม่ยอมออกก�ำลังกาย อาหารหรือ
กิจกรรมแปลกใหม่ทเี่ ราไม่ได้เลือกเอง บ่อยครัง้
ก็มีคุณค่าต่อชีวิตของเรา ข้อมูลข่าวสารที่เรา
ไม่ได้เลือกเอง แต่เจอโดยบังเอิญ หรือไม่ได้ตงั้ ใจ
ก็สามารถก่อประโยชน์ให้แก่เราได้เช่นกัน

อย่ามั่นใจในความดีความถูกต้องของตน

ความดีและความถูกต้องนั้นท�ำให้ชีวิตของ
เรามีความหมาย แต่วถิ สี คู่ วามดีและความถูกต้อง
นั้นมีกับดักอยู่มากมาย อีกทั้งความดีและความ
ถูกต้องก็มีหลายระดับ มีความซับซ้อนในตัวเอง
ถึงแม้ความคิดความเชื่อ รวมทั้งคุณค่าที่เรา
ยึดถืออยู่ เป็นสิ่งดีงามและถูกต้อง แต่เราแน่ใจ
ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแก่นแท้ หรือสารัตถะ
ของความคิ ด ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วอย่ า งแท้ จ ริ ง
แน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่ได้เข้าใจผิด หรือตีความ
ปรุงแต่งให้ตรงกับอคติของเรา มั่นใจแล้วหรือ
ว่ า ความคิ ด ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ถู ก อั ต ตา
ฉกฉวยต่อเติมเพื่อประโยชน์ของมัน
ดังนัน้ ผูท้ ใี่ ฝ่ในความดีงามและความถูกต้อง
จึงต้องหมัน่ ใคร่ครวญ ตรวจสอบตนเองและสิง่ ที่
ตนยึดถืออยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามันคือความ
ดีงามและความถูกต้องอย่างแท้จริง จะท�ำเช่น
นั้นได้ ก็ต้องไม่ “ฟันธง” ว่าตนพบค�ำตอบแล้ว
แต่ควรคิดเผื่อหรือสงสัยไว้บ้างว่าตนอาจจะผิด
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สิ่ ง ที่ ยึ ด ถื อ นั้ น อาจไม่ ใ ช่ สิ่ ง ดี ง ามและถู ก ต้ อ ง
ก็ได้ ผู้พิพากษาชาวอเมริกันผู้หนึ่ง (Learned
Hand) กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า “จิตวิญญาณของ
เสรีภาพ” คือ “จิตวิญญาณที่ไม่แน่ใจเต็มที่นัก
ว่ามันถูกต้องแล้ว” อาตมาคิดว่า นี้ควรเป็น
จิตวิญญาณของผู้ใฝ่ความดีและความถูกต้อง
คือ ไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นดีและ
ถูกต้องจริงหรือ
ดังที่หลวงพ่อเฟื่อง โชติโกได้กล่าวไว้ แม้
ความเห็นของเราจะถูกต้อง แต่หากปฏิบตั ไิ ม่ถกู
คือ ยึดติดถือมัน่ ความผิดก็เกิดขึน้ ทันที นับประสา
อะไรกับความเห็นทีผ่ ดิ หากยึดติดถือมัน่ ย่อมมี
แต่กอ่ โทษสถานเดียว ทัง้ แก่ตนเองและผูอ้ นื่ โทษ
อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การดูถูกเหยียดหยาม
คนทีค่ ดิ ต่างจากเรา หรือท�ำไม่เหมือนเรา ยิง่ คิด
ว่าตนดีหรือถูกต้องมากเท่าใด ก็ยงิ่ เห็นว่าเขาเลว
มากเท่านั้น ตามมาด้วยความโกรธเกลียด และ
ยิง่ โกรธเกลียดเขา เห็นว่าเขาเลวมากเท่าใด ก็ยงิ่
เห็นว่าการใช้ความรุนแรงกับเขา ไม่วา่ ด้วยวาจา

หรือการกระท�ำเป็นสิ่งชอบธรรมแล้ว สิ่งที่ตาม
มาก็คือ นอกจากการเบียดเบียนเขาแล้ว ความ
รุนแรงที่กระท�ำกับเขา ก็ย้อนกลับมาบั่นทอน
จิตใจของเราเอง ท�ำให้ความดีงามและความเป็น
มนุษย์ของเราลดน้อยถอยลง
มีค�ำกล่าวว่า “ยิ่งพยายามก�ำจัดอสูรร้าย
มากเท่าไร ก็ยิ่งต้องระวังว่าตัวเองจะกลายเป็น
อสูรร้ายเสียเอง” ต�ำรวจทีพ่ ยายามใช้ทกุ วิถที าง
เพื่อปราบโจรให้ได้ ไม่เว้นแม้แต่วิธีการที่ผิด
กฎหมายและเลวร้าย สุดท้ายก็กลายเป็นโจรเสีย
เอง เพราะความชัว่ ร้ายทีใ่ ช้กบั โจรนัน้ ย้อนกลับ
มาท�ำร้ายจิตใจของต�ำรวจ คนดีจ�ำนวนไม่น้อย
กลายเป็นคนชัว่ ร้าย ก็เพราะเหตุนี้ คงไม่ผดิ หาก
จะกล่าวว่า ยิ่งมั่นใจว่าตนเป็นคนดีมากเท่าใด ก็
ยิ่งห่างไกลจากความเป็นคนดีมากเท่านั้น
“ความเกลียดชังนั้นกัดกร่อนสติปัญญา
และมโนธรรมของผู้คน” หลิวเสี่ยวปอ ผู้ต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพชาวจีน ได้กล่าว
ประโยคนี้ต่อหน้าศาลซึ่งตัดสินจ�ำคุกเขา ๑๑ ปี
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เป็นเหตุให้เขาตายคาคุกเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
ความเกลียดชังนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแปร
เปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นอสูรร้าย เพราะเมื่อ
ความเกลียดชังครองใจ เราก็ลืมตัวจนปล่อยให้
อัตตาครอบง�ำจิต และสามารถท�ำสิง่ เลวร้ายใด ๆ
ก็ได้เพื่อเป็นผู้ชนะ
ดั ง นั้ น หากใฝ่ ใ นความดี ง ามและความ
ถูกต้อง เราจะต้องระมัดระวังความเกลียดโกรธ
ที่เกิดขึ้นในใจ ปุถุชนนั้นยากที่จะไม่เกลียดหรือ
โกรธ แต่เราสามารถรูท้ นั มัน และไม่ปล่อยให้มนั
ครอบง�ำจิตใจเราได้ แต่แม้จะพยายามเพียงใด
ความเกลียดโกรธก็ยงั มีโอกาสท่วมท้นใจ กระนัน้
มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราท�ำได้ คือไม่ใช้ความรุนแรงกับ
คนที่เราโกรธเกลียด ไม่ชอบเขาอย่างไร ก็ควร
ใช้สันติวิธีกับเขา เพราะหากไปท�ำร้ายเขาจนถึง
ชีวติ สิง่ ทีเ่ ราท�ำไปก็ไม่อาจเรียกว่าความถูกต้อง
ได้เลย แม้จะท�ำไปในนามของความดีงามและ
ความถูกต้องก็ตาม ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็
คือ เราแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราปกป้องหรือ

เชิดชูนั้นเป็นความดีงามและความถูกต้องอย่าง
แท้จริง หากมารู้ภายหลังว่ามันไม่ใช่ความดีงาม
และความถูกต้อง เราสามารถแก้ตวั ด้วยการเอา
ชีวิตของเขากลับคืนมาได้ไหม
เราท�ำร้ายกันมามากแล้วในนามของความดี
และความถูกต้อง หากเชื่อในความดีและความ
ถูกต้องอย่างแท้จริง เราควรหันมาใช้ความดี
เอาชนะความชัว่ ดังพุทธภาษิตทีว่ า่ “พึงเอาชนะ
ความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงเอาชนะความ
ร้าย ด้วยความดี พึงเอาชนะคนตระหนี่ ด้วยการ
ให้ พึงเอาชนะคนพูดพล่อย ด้วยค�ำสัตย์”
อาตมาขอยุ ติ ป าฐกถาแต่ เ พี ย งเท่ า นี้
สุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาศูนย์ศกึ ษาเศรษฐศาสตร์
การเมื อ ง คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่จัดงานนี้เพื่อร�ำลึกถึงคุณูปการ
ของคุณสุภา ศิริมานนท์ ซึ่งแม้จะจากโลกนี้ไป
๓๑ ปีแล้ว แต่คุณงามความดีและผลงานของ
ท่านก็ยังอยู่ในส�ำนึกของพวกเรา นับว่าเป็นการ
ยกย่องคนดี หรือบูชาบุคคลควรบูชา อันเป็น
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มงคลสูงสุดประการหนึ่งในพุทธศาสนา หวังว่า
ชีวติ และงานของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่
อนุชนรุน่ หลังตราบนานเท่านาน

