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สดุดีซินแคลร ทอมปสัน
วิทยาลัยพระคริสตธรรมในประเทศไทยและสภาคริสตจักรในประเทศไทย ไดใหเกียรติแกผม
อยางสูง โดยเชิญใหแสดงปาฐกถาเปนอนุสรณครัง้ ที่ ๖ สําหรับซินแคลร ทอมปสนั ประจําป พ.ศ. ๒๕๑๒
นี้ ปาฐกถาในชุดอนุสรณนี้ที่แลวมาทั้ง ๕ ทานเปนศาสนาจารยและมหาเปรียญผูเชี่ยวชาญในศาสนธรรม
และศาสนศาสตรทกุ ทาน ปนเ้ี ปนปแรกทีท่ า นผูอ าํ นวยการเรือ่ งนีไ้ ดนาํ เอาผูท อ่ี ยูน อกศาสนจักรอยางผมมา
แสดงปาฐกถาอนุสรณจึงทําใหผมรูสํานึกในเกียรตินี้เปนพิเศษ และรูสึกหวั่นไหวอยูวาคําบรรยายนี้จะเปน
ไปไดสมดังความประสงคของวิทยาลัยฯ และสภาคริสตจักรฯ หรือไมประการใด
วิลเลียม เจมส ซินแคลร ทอมปสัน เปนศาสนาจารยซึ่งเขามาบําเพ็ญประโยชนสอนศาสนาที่
วิทยาลัยนี้ตั้งแตป ๒๔๘๐ ไดอุทิศสติปญญาความสุขสวนตัวของทานเพื่อศิษยานุศิษยในประเทศไทยทั้ง
กอนและหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ตลอดมาจนสิน้ ชีวติ ทานทัง้ หลายคงจําไดวา อาจารยซนิ แคลร ทอมปสนั
ถึงแกมรณกรรมโดยอุบัติเหตุรถไฟ และในวันเดียวกันกอนการเดินทางครั้งสุดทายของทานนั้น ทานได
ชวยอนุเคราะหมลู นิธโิ รคเรือ้ นทีล่ าํ ปางโดยแสดงปาฐกถา โตวาที เก็บเงินบํารุงมูลนิธนิ น้ั อาจารยซนิ แคลร
ทอมปสนั ไดทาํ การคนควาวิจยั วิชาศาสนาเปรียบเทียบโดยเฉพาะอยางยิง่ การเปรียบเทียบระหวางพุทธธรรม
และคริสตธรรม โดยละเอียด เปนที่นาสรรเสริญยิ่งนัก เพราะประการหนึ่งครูบาอาจารยที่ประเสริฐนั้น
ยอมไมพงึ พอใจในการสอนศิษยดว ยพืน้ ความรูเ ดิมของตนแตอยางเดียว ยอมตองขวนขวายหาความรูเ พิม่
เติมดวยการศึกษาวิจัยสืบสาววิชาการอันเลิศคานํามาเผยแพรตอไปอยางมิวางมือ อีกประการหนึ่งเมื่อนัก
ปราชญทางศาสนาหนึ่ง นิกายหนึ่ง อยางอาจารยทอมปสันเบิกใจและสติปญญาใหกวางศึกษาหลักธรรม
และรายละเอียดของอีกศาสนาหนึง่ เพือ่ ใหรแู จงเห็นชัดนัน้ ยอมเปนการกระทําทีน่ า สรรเสริญ เพราะชอบ
ดวยเหตุผลทั้งในดานวิชาการและทางปฏิบัติ สมควรแกการสดุดีเปนอยางยิ่ง
ดังที่ไดเรียนไวตอนตน ผมเองจัดไดวาเปนฆราวาสนอกศาสนจักร ปราศจากความรูสึกซึ้งใน
พุทธธรรมและคริสตธรรมและดอยในปจจัยสําคัญในทางศาสนา คือความศรัทธาแบบศาสนนิยม ถึงกระนัน้
ก็ตามผมมีความรูส กึ สรรเสริญและนิยมทานศาสนาจารยทกุ ศาสนา ทีอ่ ทุ ศิ โลกยสมบัตแิ ละสละความทะเยอ
ทะยานทางโลก ใฝแตธรรมสาระและธรรมวินัย นําเอาหลักธรรมเผยแพรแกสัตวโลก โดยหวังชวยให
พนทุกข บรรลุถึงสุขอันประเสริฐโดยทั่วหนา

ตอนที่ ๑
ลัทธิของคนที่ขาดศรัทธา
คริสตธรรมกับพุทธธรรมผสม
เมื่อเด็ก ๆ ผมไดมีโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียนซึ่งศาสนาจารยทางคริสตจักรนิกายคาทอลิกเปนผู
กอตั้งและดําเนินการ ไดศึกษาอยูเปนเวลา ๙ ป และเปนครูฆราวาสอยูอีก ๔ ปเศษในโรงเรียนนั้น ได
เริ่มคุนกับคริสตศาสนาตั้งแตเล็ก ไดอานประวัติทั้งกอนพระเยซูคริสตและประวัติของพระเยซูโดยสรุปพอ
สมควร ครั้นตอมาเมื่อออกไปศึกษาในยุโรป ก็ไดคุนกับนิกายอื่นของคริสตศาสนาซึ่งแยกและแตกตาง
จากนิกายคาทอลิกออกไป นับวาไมสูจะมีขอแกตัวมากนักที่จะอางวาไมรูเรื่องศาสนาคริสต สวนทางดาน
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ศาสนาพุทธเลาก็ไดรับการอบรมทางบานมาตั้งแตจําความได ชะรอยจะเปนเหตุนี้กระมังที่ทานอาจารยใน
วิทยาลัยนี้และสภาคริสตจักรฯ ถือเปนขอสนับสนุนใหเรียกตัวมาบรรยายในคราวนี้ ทั้ง ๆ ที่ปราศจาก
ความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในทางธรรม
ถาจะจําแนกประเภทของผลแหงการอบรมศึกษาศาสนาและจริยธรรมแลว คงจะจําแนกไดเปนผล
ทางตรงประเภทหนึ่ง ผลทางออมประเภทหนึ่ง ผลทางตรงนั้นคือ กอใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่น
ในคติสาํ คัญแหงศาสนานัน้ เชน ในศาสนาคริสตกเ็ ชือ่ มัน่ ในพระผูเ ปนเจา เชือ่ วาความมุง หมายขัน้ สุดทาย
ของคริสตศาสนิกชนคือการมีชวี ติ เริม่ ใหม ถือกําเนิดในอานุภาพและกฤดาภินหิ ารแหงพระผูเ ปนเจาผูท รง
ไวซึ่งความจริงอันเลิศ ความงามอันเลิศ และความดีอันเลิศ ในศาสนาพุทธโดยแทจริง (ไมรวมถึงนิกาย
บางนิกายซึ่งถือพระพุทธเจาเปนพระผูเปนเจาตามแบบไสยศาสตร) ความมุงหมายขั้นสุดทายไดแกการ
บรรลุถึงโลกุตรธรรม พนเสียจากความเกิดซึ่งเปนตนเหตุแหงทุกขหรืออีกนัยหนึ่งบรรลุถึงพระนิพพาน
ผูที่สอนศาสนายอมมุงที่จะปลูกความศรัทธาเชื่อถือในจุดมุงหมายดังกลาวเปนลําดับ ซึ่งนับวาเปนผลทาง
ตรงของการสอนศาสนานั้น ๆ
สวนผลทางออมของการสอนศาสนา ซึ่งในที่นี้มิไดหมายความวาเปนผลที่สําคัญดอยกวาผลทาง
ตรง ไดแก การปลูกฝงใหผูรับการสอนนั้นประพฤติดี มีธรรมจริยาวัตร รักษาศีล กลัวบาป เปนตน เปน
โลกียธรรม คือ ธรรมะซึ่งรักษาความดี ความงาม และความจริงไวในหมูมนุษย ทําใหมนุษยแตละคนที่
ประพฤติตามคําสัง่ สอนนัน้ มีจติ ใจผองแผว อยูร ว มกับผูอ น่ื ในครอบครัว ในหมูม ติ รสหาย ในวงงานและใน
สังคมได โดยมีสันติคือความสงบและโดยมีสุข
ทีก่ ลาวมาขางตนนีเ้ ปนความเขาใจสวนตัวของผม อันเกิดจากความระลึกยอนหลังไปถึงการสัง่ สอน
อบรมที่ไดมาจากบานและโรงเรียนทั้งทางดานศีลธรรมและศาสนา ผลที่ผมจะเสนอจากการประเมินตนเอง
พอจะสรุปไดวา ผลทางตรงคือความศรัทธา สําหรับตัวผมนั้นแทบจะไมมี แตผมเขาใจวาผมไดรับผลทาง
ออมทางศีลธรรมจรรยามากพอใช ซึ่งเห็นจะตองขยายความใหชัดสักเล็กนอย ณ ที่นี้

ความจําเปนของศรัทธา
การทีก่ ลาววาผมยังไมสามารถรับผลทางตรง คือความศรัทธาเชือ่ มัน่ จากการศึกษาศาสนานัน้ ก็
เพราะยังไมสามารถรับรองกับตนเองอยางสุจริตใจวา พระผูเ ปนเจามีอยูห รือไมมี นิพพานเปนจุดจบแทจริง
อยางสมบูรณแนชดั หรือไม ทีก่ ลาวมานีไ้ มไดคดั คานวา พระผูเ ปนเจาหรือนิพพานไมมแี น เพียงแตวา ไมแน
ใจสนิทวามีแน ประเด็นเรื่องที่พนไปจากชีวิตในโลกปจจุบันนั้นเปนเรื่องนอกเหนือไปจากโลกมนุษยอยางที่
ในภาษาฝรั่งเรียกวา Metaphysics ถาผมจะลําเอียงไปก็คงจะลําเอียงไปทํานองบอดสีรับเอาแตสิ่งที่เห็น
ประจักษ สิง่ ทีไ่ ตรตรองไดดว ยเหตุผลเปนสําคัญ จะแยงวาถาไมเชือ่ ไมมคี วามศรัทธาแลวจะไมดกี ย็ งั ไมเห็น
วาจะไมดีอยางไร เพราะการขาดศรัทธาดังกลาวนี้ ถาจะถือเปนขอบกพรองก็เปนขอบกพรองเฉพาะตัว ไม
มีผลทําใหเกิดเสียหายแกผูใด ตราบใดที่ยังยึดมั่นในศีลธรรม และผูที่ปฏิบัติตามธรรมะแลว ถาพระผูเปน
เจามีจริง พระผูเ ปนเจาจะปลอยใหไดรบั ทุกขทรมานหรือ คงเปนไปไมไดสาํ หรับพระผูเ ปนเจาทีท่ รงพระมหา
กรุณาธิคุณอันไมรูจบ ถามีพระนิพพานจริง ที่จะไมบรรลุถึงความพนทุกขนั้น คงเปนไปไมไดเชนเดียวกัน
ฉะนั้นเมื่อไมมีศรัทธาก็ตองปลอยไปตามบุญตามกรรม อนึ่ง การขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในโลกุตรกรรม
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บางประการนัน้ ก็ใชทจ่ี ะปราศจากหลักการเสียทีเดียว ในกาลามสูตรตามพุทธประวัตกิ ป็ รากฏมีพทุ ธโอวาท
ดังนี้
“ทานทั้งหลาย อยาพึงเชื่อถือสิ่งใดเพียงแตเพราะเหตุที่ไดฟงตามกันมา หรือเพราะเคยเปนเชน
นั้นตอ ๆ กันมา ก็อยาเชื่อ หรือโดยขาวเลาลือ ก็อยาเชื่อ หรือโดยมีผูอางตํารา ก็อยาเชื่อ หรือโดยพึง
เดาเอาเอง ก็อยาเชื่อ หรือโดยคาดคะเนเอาเอง ก็อยาเชื่อ หรือโดยการตรึกตรองตามอารมณ ก็อยาเชื่อ
หรือเพราะชอบใจวาตองกับลัทธิของตน ก็อยาเชือ่ หรือเพราะเห็นวาผูพ ดู สมควรจะเชือ่ ถือ ก็อยาเชือ่ หรือ
เพราะเห็นวาสมณะผูน เ้ี ปนครูเรา ก็อยาเชือ่ แมแตคาํ ของพระพุทธเจาทีส่ อนมานี้ ก็อยาพึงเชือ่ ทานจงเอา
ขอที่ไดยินไดฟงไปตรึกตรองกรองดูดวยเหตุผลจนเกิดความชัดแลวจึงคอยเชื่อ”
แทจริงการเชื่อถือพระอยางฉาบฉวยโดยไมมีศีลธรรมค้ําจุนอยูโดยมั่นคงนั้น ตามความเขาใจของ
ผมจะเปนโทษยิ่งกวาเปนคุณ ผูเรียกตนวาพุทธศาสนิกชนไปเขาวัดฟงเทศนโดยมิขาด เชาตักบาตรเปน
นิจศีล แตสาย ๆ หนอยพูดปด ฉอโกง และละเมิดศีลอื่น ๆ ยอมเปนคนเลว ไมวาจะใชมาตรฐานอะไรมา
วัด เทียบไดกับคริสตศาสนิกชนซึ่งนึกวามีพิธีไถบาปทางศาสนาแลวไมกลัวบาป หรือนิสิตนักศึกษาซึ่งหัด
ใหสินบนเสียตั้งแตเด็ก ๆ โดยบนบานพระเจาขอใหสอบได จะนําเครื่องสักการะมาเซนไหว ดังนี้ ผมคิดวา
ไมไดปฏิบัติตามทํานองคลองธรรม
ปญหาทีผ่ มใครจะวิสชั นาเกีย่ วกับหัวขอของคําบรรยายนีก้ ค็ อื การทีข่ าดศรัทธาดังกลาวมาแลวนัน้
เปนอุปสรรคแกการพัฒนาชาติหรือไม คําตอบโดยสรุปของผมก็คอื (ก) ถาขาดศรัทธาแตไมละเมิดศีลธรรม
ก็ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชาติ (ข) ถามีศรัทธาและมีทง้ั ศีลธรรม ก็ยง่ิ ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ชาติ อาจจะเปนการสะดวกสบายสําหรับบุคคลผูมีศรัทธาดวยซ้ํา และ (ค) ถาผูใดมีแตศรัทธา แตละเมิด
ศีลธรรม ผูนั้นจะเปนปรปกษแกการพัฒนาชาติแนนอน
เพือ่ ใหเกิดความเขาใจแจงชัดขึน้ ผมเห็นสมควรทีจ่ ะกลาวย้าํ วา การทีผ่ มบังอาจมากลาวในวิทยาลัย
พระคริสตธรรมนีว้ า ศรัทธาไมใชเปนปจจัยสําคัญยิง่ ยอดในการพัฒนานัน้ จะไดประสงคลบหลูท า นอาจารย
ทั้งหลายและวิทยาลัยนี้ก็หาไม ความมุงหมายของผมตองการแกความเขาใจผิดในวงการศึกษาในประเทศ
ไทย ทีย่ าํ้ เรือ่ งความศรัทธามากเกินไป ไมวา จะเปนการศรัทธาแบบฉาบฉวยหรือหนาไหวหลังหลอกก็ยงั รับ
กันวาดี สวนศีลธรรมไมย้ําใหพอ คําโฆษณาชวนเชื่อในวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลก็ยังพูดไดวา คนที่
ไมเชือ่ ศาสนานัน้ เปนคอมมิวนิสตหรือผูก อ การราย เด็ก ๆ ครูสอนมาแบบนีจ้ ะเขาใจไขวเขว คนทีไ่ มมศี าสนา
แตประพฤติธรรมก็ควรไดรบั การยกยองนับถือ เพราะเปนธรรมจารี อนึง่ ผมใครเสนอวาทานศาสนาจารย
ทัง้ หลายทัง้ ทางพุทธและคริสต อบรมสัง่ สอนใหคนเราทัง้ ศรัทธาและศีลธรรม ถาสานุศษิ ยไดรบั ทัง้ ศรัทธา
และศีลธรรมไปจริง ๆ ก็เปนสิง่ ประเสริฐ จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชาติ แตแมวา สานุศษิ ยของทาน
จะบกพรองไปในดานศรัทธา หากมั่นคงทางดานศีลธรรม ผลของการสั่งสอนอบรมของทานก็เกิดเปนบุญ
ไดโดยสมบูรณแลวทางการพัฒนาชาติ
ขอเสนอดังกลาวขางตนนี้ ผมจะขอขยายความตอไปในคําบรรยายนีท้ ง้ั ๓ ชัว่ โมง ในชัน้ นีผ้ มใคร
จะกลาวตอไปถึงผลทางหลักศีลธรรมที่เราพึงไดจากศาสนาทั้งทางดานคริสตและดานพุทธ และการนี้ก็
จําเปนทีผ่ มจะตองพิจารณาระลึกถึงหลักศีลธรรมซึง่ ตนเองยึดถือ อันเนือ่ งมาจากการอบรมทัง้ พุทธและคริสต
รวมกันจนแยกไมออกชัดเจน หากผมนําเรื่องของตนเองมากลาวมากเกินควร ก็ขอไดโปรดใหอภัย
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หลักศีลธรรมประจําตัว
หลักธรรมใหญในชีวิตที่พอจะยึดถือไดนั้น ผมไดมาจากคริสตซึ่งลําดับไวดี ถูกใจผม เพราะจํา
งายและไดความ กลาวคือความจริง ความงาม และความดี แทจริงทางศาสนาพุทธก็มปี รัชญาไปในทํานอง
เดียวกัน แตมไิ ดลาํ ดับไวในตําราใหครบถวนในทีเ่ ดียวกันอยางนี้ การลําดับโดยสมบูรณอยางสัน้ ๆ นี้ ทําให
ยึดถือประจําไดงา ย ทํานองเดียวกับทีท่ างพุทธสอนใหทอ งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึง่ ถือประจําใจ
ไดงาย แตไมไดบงระบุตรงถึงหลักคุณธรรมที่เขาใจชัด
ความจริง ความงาม และความดี ทั้ง ๓ ประการนี้เปนคุณธรรมสําคัญในการพัฒนาทั้งบุคคล
แตละคนและชาติหมูคณะใหเจริญกาวหนารุงเรืองไปโดยสมบูรณดังนี้
ความจริงหรือทีท่ างพุทธเรียกสัจจะนัน้ เปนธรรมทีค่ นเราควรใฝหาทัง้ ทางโลกและทางธรรม ทัง้
ทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ทีเ่ ห็นไดงา ยคือ ความกาวหนาทางวัตถุ การอยูด กี นิ ดี
ซึง่ อาศัยวิทยาศาสตรชว ยอยูม ใิ ชนอ ย และวิทยาศาสตรจะเจริญกาวหนาขึน้ ได ก็โดยมนุษยเราสามารถคนพบ
ความจริงจากโลกวิทยาศาสตร แลวนํามาใชไดเปนประโยชนแกมนุษยชาติ ความจริงทางวิทยาศาสตรอยาง
เดียวยอมไมเพียงพอ จําเปนจะตองไดสจั จะทางสังคมศาสตรชว ยดวยจึงจะแพรประโยชนทางวัตถุนน้ั ใหเปน
ไปตามตองการในหมูชนที่รวมกันเปนสังคม ฉะนั้นสัจจะจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชาติอยางหนึ่ง
ความงามเปนคุณธรรมที่จิตใจของมนุษยเรียกรอง เพราะมนุษยเราแตกตางกับสัตวเดรัจฉานก็
ตรงที่เราไมไดอยูดวยวัตถุอยางเดียว เราตองมีความพึงพอใจลึกซึ้งเขาไปในจิตใจดวยภาพศิลปะที่งดงาม
คนทีม่ หี นาตารูปรางแชมชอย ภูมปิ ระเทศทีต่ รึงใจ ดอกไมสสี วยมีกลิน่ หอม คําพูดทีจ่ บั ใจ ดนตรีไพเราะ
จินตกวี นิพนธ วีรกรรม และความเสียสละของมนุษย สิ่งเหลานี้อยูในประเภทความงามทั้งนั้น รวมทั้ง
อาหารที่อรอย สิ่งที่ตองใจเมื่อสัมผัส และนักกีฬาที่สามารถกระทําสิ่งที่เกินปกติวิสัยของมนุษย สิ่งที่มี
ความงามเหลานี้ทาํ ความเจริญใหแกใจ นับเปนปจจัยสําคัญของความจําเริญของมนุษย ขาดเสียมิได
ความดีนน้ั เปนเครือ่ งหลอเลีย้ งและกํากับโลก ถาโลกเรามีแตความชัว่ เปนเกณฑ มนุษยจะเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน แทนที่จะชวยกันบํารุงหมูคณะใหเจริญ ในดานความดีนี้ทั้งศาสนาพุทธและคริสตย้ําหนัก
ย้ําหนา ขั้นแรกก็คือใหรูจักแยกวาอะไรดีอะไรชั่ว คือทางพุทธเรียกวาหิริโอตตัปปะ ทางคริสตเรียกวา
มโนธรรมหรือ Conscience ตอมาก็มีศีลที่หามมิใหทําการบางอยาง เพราะเปนภัยแกมนุษย และมีคําสั่ง
สอนใหมธี รรมะ คือการกระทําเปนหนาทีต่ อ ตนเอง ตอครอบครัว และตอหมูค ณะสังคมประเทศชาติ ความดี
ก็เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทั้งคนและชาติ
สรุปความวาหลักธรรมเรื่องความจริง ความงาม และความดีซึ่งเปนหลักอันประเสริฐ ทั้งในดาน
คริสตและดานพุทธนั้น ใชไดเปนปจจัยขั้นมูลฐานแหงการพัฒนาชาติ

ทางไปสูธรรมคติ
เมือ่ กําหนดแนแกใจแลววา ความจริง ความงาม และความดีเปนสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาแลว จะมีหนทาง
ที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาวอยางไรบาง
เรือ่ งนีผ้ มหาสูตรจากคําสัง่ สอนทางคริสตไดยาก อาจจะเปนเพราะไมรแู จงจริงก็เปนได แตเมือ่ จะ
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หวังพึ่งจากมรรค ๘ ของอริยสัจ ๔ ตามพุทธคติก็ไมจุใจ เพราะมีแตเรื่องใหคิดชอบทําชอบโดยไมบอกวา
ชอบอยางไร ที่สุดไปพอใจเอาจากคําเทศนาทางพุทธ ซึ่งแสดงถึงจตุพละ คือ กําลัง ๔ ประการ ซึ่งพอจะ
นํามาใชเปนสูตรประจําใจสําหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติได
กําลัง ๔ ประการ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการปฏิบัตินั้น ทางพุทธแสดงไวดังนี้
๑.
ปญญาพละ กําลังคือปญญา
๒.
วิริยพละ
กําลังคือความพากเพียร
๓.
อนวัชชพละ
กําลังคือการทําสิ่งที่ไมเปนโทษ
๔.
สังคหพละ
กําลังคือการเกื้อกูลสงเคราะห
ผมชอบใจสูตรนี้ เพราะเห็นวาครบถวนบริบูรณอยู การที่จะพึงรูวาอะไรเปนวิชาหรืออวิชชา อะไร
เปนความงามนั้น ตองอาศัยปญญาเปนเบื้องตน และตองอาศัยปญญาอีก เพื่อหาชองทางไปสูจุดหมายอัน
ประเสริฐ แตปญญาอยางเดียวไมพอ ถารูจริงแตเกียจครานเสีย หรือเพิกเฉยเสีย ก็หาประโยชนอันใด
 ญา ก็เหมือนรถมีเครือ่ งยนต มี
มิได ฉะนัน้ จึงตองใชกาํ ลังที่ ๒ คือ ความพากเพียร แตมเี พียรและมีปญ
ผูขับขี่ชํานาญไมพอตองมีหามลอและหางเสือ คือ สติ คอยเหนี่ยวรั้งไวไมใหปฏิบัติสิ่งที่เปนโทษและมีภัย
นอกจากนัน้ ยังตองคิดถึงผูอ น่ื ตองมีเมตตากรุณาเปนทีต่ ง้ั ทําการสงเคราะหเกือ้ กูลผูอ น่ื ใหพน ทุกขไดถงึ สุข
จึงจะเปนความงามและความดีจริง
การทีน่ าํ เอาขนมของคริสตมาผสมกับน้าํ ยาของพุทธนีผ้ มไมไดหมายความวา จะชักชวนใหทา นผูฟ ง
กระทําตาม เพียงแตใครจะเรียนวา หลักธรรมของพุทธและคริสตนัน้ ไมขดั กัน กลมกลืนกันไดงา ย และหาก
เราเผอิญมีวาสนาไดรับทิพยรสของทั้ง ๒ ศาสนา เราก็จะมีกุศลบุญเพิ่มขึ้น เพราะมีใหเลือกไดงาย คิดเอา
แตที่ถูกใจและประทับใจ เปนสูตรจําไดงาย มาใชติดตัวเปนสิ่งวิเศษประจําตัวไดสะดวกดายยิ่งขึ้น

หลักความเจริญแหงสังคม
ถึงแมวาเราแตละคนจะไดรับรสธรรมทางพุทธ หรือทางคริสต หรือทั้ง ๒ ทางมาใสใจ ทําใหมี
หลักเกณในการดําเนินชีวิตใหเปนไปโดยดีก็ตาม และถึงแมวาหลักธรรมทางศาสนาทั้งสองจะมีลักษณะ
เปนอมตะและอกาลิโก คือใชไดตลอดไปไมมีวันตาย และใชไดทุกกาลเทศะก็ตาม สําหรับผมเองรูสึกวา
ในสังคมปจจุบันยอยมีลักษณะพิเศษประจําสมัย และหลักธรรมจากศาสนาโดยทั่วไปนั้น แมจะใชไดแก
ลักษณะพิเศษนี้ แตกอ็ าจจะมีความหมายกวางขวางเกินทีม่ นุษยธรรมดาจะเขาใจไดแนชดั ประการหนึง่ และ
อีกประการหนึ่งเห็นวา ถาเราเอาหลักธรรมอมตะทั้ง ๒ ศาสนานี้มาเปนรากฐานและปลูกฝงหลักขึ้นบนฐาน
อันมั่นคงนั้นเสียเอง คงจะเหมาะสมและยึดเปนคติประจําใจไดงายกวา ดวยเหตุนี้ผมจึงพยายามศึกษา
พยายามวางหลักซึง่ เปนของตนเอง แตมพี ทุ ธธรรมและคริสตธรรมรองรับอยูเ ปนฐานสําหรับการศึกษาและ
พัฒนาสังคมในกาลปจจุบนั ใหเจริญขึน้ แลวนําหลักนัน้ มาเสนอตอนักเรียนในรุน ปจจุบนั รูส กึ วาสะดวกและ
ไดผลดีกวาที่จะเสนอคติธรรมตามแบบศาสนาโดยไมดัดแปลง
ฉะนัน้ เมือ่ เราถามตัวเราเองวา สังคมปจจุบนั นีอ้ าศัยคุณธรรมอะไรบางจึงจะเจริญพัฒนาได คําตอบ
ของผมก็จะเปนดังนี้คือ
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๑.
หลักสมรรถภาพ
๒.
หลักเสรีภาพ
๓.
หลักยุติธรรม
๔.
หลักเมตตากรุณา
ซึง่ ผมจะขอบรรยายความในปาฐกถาชัว่ โมงที่ ๒ ตอไป ในทีน่ จ้ี ะขออธิบายแตเพียงวาสมรรถภาพนัน้
เปนคุณธรรมที่ใกลเคียงกับหลักความจริง และตองใชปญญาพลังและวิริยะพลังเปนเครื่องมือ เสรีภาพ
และความยุตธิ รรมเกีย่ วของกับจิตใจของมนุษยทม่ี ศี กั ดิศ์ รี ทํานองเดียวกับความงาม คือกอใหเกิดความงาม
ขึ้นในสังคมมนุษย ตองใชอนวัชชพลังเปนกําลังนําไปสู สวนเมตตากรุณานั้นตรงกับความดีและอาศัย
สังคหพลังเปนสื่อ
ทานนักธรรมทัง้ ทางพุทธและทางคริสตอาจจะติเตียนผมไดวา ผมผสมผเสเอาแพะชนแกะปนกันยุง
แตผมเชือ่ อยูแ กใจของตนวา อยางนอยก็เปนเรือ่ งทีเ่ ราแตละคนเขาใจไดงา ย เหมือนอาหารทีเ่ ราปรุงขึน้ เอง
ใหถูกปากของเรา

ตอนที่ ๒
ลักษณะของสังคมที่เจริญและหลักการพัฒนา
ทางเจริญของสังคม
สังคมจะเจริญรุงเรืองไดตองเปนสังคมที่สมรรถภาพ ๑ บุคคลในสังคมนั้นมีอิสระเสรีภาพ ๑ มี
ความยุติธรรมครอบงําอยู ๑ และคนในสังคมนั้นมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน ๑
สมรรถภาพ ในที่นี้หมายถึง ความสามารถของบุคคลในสังคมที่จะประกอบกิจตาง ๆ ใหมีผลเปน
ประโยชนแกตนและผูอ น่ื อัตถประโยชนทว่ี า นีแ้ บงออกไดเปน ๓ คือ ประโยชนทางวัตถุ ประโยชนทางปญญา
และประโยชนทางธรรมะ ประโยชนทางวัตถุไดแก การอยูด กี นิ ดี ทําใหสขุ กาย ประโยชนทางปญญา ไดแก
การสรางสรรคความงามใหเกิดขึ้นในประเภทตาง ๆ ทําใหเจริญใจ และประโยชนทางธรรมะไดแก ความ
อิบ่ เอิบในดวงจิตเพราะความรูส าํ นึกวามีอะไรดีเกิดขึน้ ความสามารถมาจากปญญาโดยกําเนิดทางหนึง่ และ
มาจากการศึกษาอบรมอีกทางหนึ่งและเมื่อบุคคลในสังคมมีความสามารถเปนเบื้องตนแลว บุคคลเหลานั้น
ก็ยอมจะรูจักสะสมความสามารถขึ้นมาเปนทุน ประกอบขึ้นเปนเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล ทําใหมี
สมรรถภาพสูงขึน้ สืบตอไป วิธใี ชเครือ่ งมือและความสามารถของบุคคลประกอบกันนัน้ ก็ยง่ิ สงเสริมวิชาการ
และความถนัดใหสงู ยิง่ ขึน้ เปนมรกดตกทอดแกชนรุน ตอ ๆ ไป ฉะนัน้ สมรรถภาพในทีน่ จ้ี งึ ควรแยกไดวา
เปนทัง้ สมรรถภาพในปจจุบนั และสมรรถภาพอันเปนทุนสําหรับอนาคตของสังคม การสะสมทุนทางวิชาการ
ตองอาศัยการวิจยั เปยสําคัญ ฉะนัน้ ประเทศใดไมมกี ารวิจยั เฉพาะอยางยิง่ ในมหาวิทยาลัย หรือมีการวิจยั
แบบนั่งประชุมกันเฉย ๆ หรือแบบวิจัยดวยลมปากอยางบางแหง ประเทศนั้นจะตองดอยในเชิงสะสมทุน
เปนแน อนึ่งความสามารถของบุคคลแตละคนเมื่อมีการประสานซึ่งกันและกันโดยวิธีจัดการที่ดีและวิธี
บริหารทีด่ ี ยอมทําใหเกิดความสามารถสวนรวม ซึง่ สูงกวาผลบวกธรรมดาของความสามารถของแตละคน
โดยสรุป สมรรถภาพของสังคมเปนกําลังชักจูงใหสงั คมและบุคคลในสังคมเจริญกาวหนายิง่ ๆ ขึน้ ไปนีแ่ หละ
เปนเรื่องที่เราเรียกวาการพัฒนา
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เสรีภาพของมนุษยเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยแตกตางกับสิ่งของปราศจากชีวิต หรือเครื่องยนตกลไก
หรือสัตวเดรัจฉาน ถามีแตสมรรถภาพแตปราศจากเสรีภาพของบุคคล สังคมนั้นก็เปนสังคมหุน แมจะมี
กําลังทําใหเจริญได ก็จะเจริญไปไดไมดีนัก เพราะผลของความสามารถนั้นคงจะมีไปในทํานองเดียวกัน
สําหรับทุกคน เสรีภาพทําใหมนุษยเราสามารถเลือกจุดหมายและวิถที างแหงชีวติ และการประกอบกิจของ
ตนไดตามใจชอบ และใจของมนุษยรวมทั้งรสนิยมและความเอนเอียงยอมตาง ๆ กันออกไป เมื่อมีความ
แตกตางกัน สังคมนั้นยอมจะมีความสมบูรณยิ่งขึ้น อนึ่ง เมื่อมนุษยเราทําอะไรดวยใจชอบ คือดวยฉันทะ
ตามคติของพุทธศาสนา ทานวาจะทําไดผลดีกวาทําโดยไมชอบ ฝนใจทํา เสรีภาพจึงเปนสิ่งที่สงเสริม
ปญญา อันเปนอนุสนธิแหงสมรรถภาพตามคริสตคติ มนุษยแตละคนเกิดมายอมมีศักดิ์ศรีของตนติด
ตัวมา ตัง้ แตพระผูเ ปนเจาประทานให ศักดิศ์ รีนจ้ี ะลบลางเสียมิได ฉะนัน้ เสรีภาพจึงเปนหลักสําคัญในการ
พัฒนาชาติ ไมวา จะพิจารณาจากแงพทุ ธคติหรือคริสตคติ และฉะนัน้ หลักการประชาธิปไตยจึงเปนหลักการ
ทีค่ วรสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง มิใชแตลมปาก อุปสรรคสําคัญของหลักประชาธิปไตย คือ ความโลภ
อยางหนึ่ง กับความทะนงนึกวาตนวิเศษอีกอยางหนึ่ง เลยทําใหเพิกเฉยตอและทําลายซึ่งสิทธิและศักดิ์ของ
ผูอื่น เปนการเหนี่ยวรั้งไวไมใหโอกาสที่ชาติบานเมืองจะเจริญพัฒนาไดอยางสมบูรณ
มนุษยเราในสังคมนั้น ผูกพันใหอยูรวมกันไดก็โดยมีกฎแหงความยุติธรรมกระชับอยู ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว เปนคติของทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต การที่สังคมจะอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือที่
เราเรียกวามีสามัคคีธรรมนัน้ ก็ตอ งอาศัยความยุตธิ รรมเปนทีต่ ง้ั ความนอยใจ ความริษยา ความแกงแยง
ชิงดี ยอมเกิดจากความรูส กึ นึกหรือระแวงวาอาจจะเกิดความอยุตธิ รรมขึน้ และยอมเปนชนวนใหเกิดทุกข
สันติสขุ ปลาสนาไป ทัง้ นีไ้ มวา จะเปนเรือ่ งของสังคมเดียวของชาติเดียวกันเปนเรือ่ งระหวางชาติ ถาขาดความ
ยุตธิ รรมภายในชาติ บานเมืองไมมขี อ่ื ไมมแี ป ก็จะเกิดเหตุรา ยจลาจลภายในชาตินน้ั ถาเปนเรือ่ งระหวางชาติ
ก็ยอมเกิดกลียุคและสงคราม ฉะนั้น จึงกลาวไดวาความยุติธรรมนําไปสูสันติ และสันติเปนมูลฐานแหง
การพัฒนา
มนุษยเราเกิดมามีรางกายและปญญาสมองไมเสมอกัน บางคนฉลาด บางคนโง บางคนพิการ
บางคนแข็งแรง และบางคนก็ประสบภัยพิบตั ใิ นระหวางดํารงชีวติ อยู บางคนเกิดมาในถิน่ ฐานทีม่ ชี อ งทางจะ
ศึกษาเลาเรียนไดสะดวกดาย บางคนอยูในชนบทหางไกลความเจริญ เหลานี้เปนตน เมื่อเริ่มตนก็เกิด
ความอยุติธรรมเสียแลวเชนนี้ ก็เปนหนาที่ของสังคมที่จะขจัดปดเปาความไมเสมอภาคนั้นใหนอยลงที่สุด
ทีจ่ ะกระทําได ดังทีป่ ระธานาธิบดีแมกไซไซกลาวไววา “ใครเกิดมามีนอ ย ควรจะไดรบั ใหมากจากกฎหมาย”
ธรรมขอนี้ก็คือ ความเมตตากรุณานั่นเอง ตามความเห็นของผมกฎที่บางคนเรียกวากฎแหงกรรม เชน
เด็กเกิดมาตาบอดแลวเราเฉยเสีย อางวาเพราะชาติกอนเขาทําบาป จึงมาตาบอดชาตินี้นั้น เปนความเชื่อ
ทีภ่ ยั แกพทุ ธคติอยางยิง่ และผูใ ดกอบโกยลาภยศดวยมิจฉาชีพแลวภายหลังพยายามไถบาปดวยการใหทาน
แบบที่เรียกกันวา Charity นั้น การทําบุญใหทานชนิดนี้ไมชอบดวยหลักธรรมทั้งดานพุทธและดานคริสต
เปนเรื่องที่อนุโลมเขาในหลักเมตตากรุณามิได หลักความเมตตากรุณานี้สืบเนื่องสัมพันธกับหลักเสรีภาพ
คือ ศักดิศ์ รีของมนุษยแตละคน ผูท อ่ี อ นแอกวายอมพึงมีสทิ ธิเรียกรอง ไมใชคอยรับทานจากผูแ ข็งแรงกวา
และผูท แ่ี ข็งแรงกวาฉลาดกวาจะตองรูจ กั ยับยัง้ ไมกอบโกยดวยความโลภ เพือ่ เปดโอกาสใหมคี วามยุตธิ รรม
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ทางสังคม ความเมตตากรุณาเปนธรรมะสําคัญของสังคม เพราะสมรรถภาพอยางเดียว อาจจะทําใหเกิด
ความอยุติธรรม ตองอาศัยความเมตตากรุณาดวย สังคมนั้นจึงจะเจริญพัฒนาโดยสมบูรณ

คติในการวางแผนพัฒนาชาติ
เมื่อพิจารณาเห็นชัดแลววา ชาติที่จะเจริญไดตองมีลักษณะ ๔ ประการ ดังกลาวมาขางตน คือ
มีความสามารถ มีเสรีภาพ มีความยุติธรรม และมีความเมตตากรุณาภายในชาตินั้นแลวการวางแผน
พัฒนาก็ยอมตองกระทําภายในกรอบแหงหลักทั้ง ๔ ประการนั้น
การวางแผนพัฒนานัน้ คนสวนใหญเขาใจวา เปนเรือ่ งเศรษฐกิจและสาธารณูปการ (การศึกษาและ
สาธารณสุข) เปนสําคัญ และถือวาเปนเรือ่ งของนักเศรษฐศาสตรและนักสังคมศาสตร แทจริงถาพิเคราะห
ไปโดยลึกซึ้งแลว จะเห็นวาเรื่องของการพัฒนาชาติเปนเรื่องของวิชาการทุกแขนง รวมทั้งวิชาศีลธรรม
จรรยาดวย เมื่อเราจะปลูกบาน เราจะตองปรับเนื้อที่ดินและกอรากฐานใหแนนแฟนเสียกอน หรือถาเรา
จะปลูกพืชหวังผลเราก็จะตองบํารุงที่ดิน หาอาหารพืช หาน้ํามาทด และจะตองเตรียมคน เตรียมพาหนะ
เตรียมยุงฉางไวเปนอุปกรณใหพรอม
ฉันใดก็ฉนั นัน้ การหวานพืชพัฒนาจะหวังผลนัน้ ก็ตอ งเตรียมสิง่ ตาง ๆ อันเปนอุปกรณไวใหพรอม
จึงจะไดผลดีและสมบูรณ ถาไมเตรียมอุปกรณไวใหพรอมก็พฒ
ั นาไดเหมือนกัน แตจะไมไดผลดีเทาทีค่ วร
เสมือนหวานเมล็ดพืชลงไปในนาที่ขาดน้ําหรือธาตุที่เปนอาหารพืช
สถานการณตา ง ๆ อันเปนคุณแกการพัฒนานัน้ พอจะสรุปไดดงั นี้ (ก) ชาติมคี วามสงบเรียบรอย
ทั้งภายในและภายนอกและระบบการบริหารราชการแผนดินดีพอสมควร (ข) เปาหมายในการพัฒนาดีและ
ถูกตอง (ค) กระบวนการดําเนินงานพัฒนาเปนไปโดยรอบคอบ (ง) มีการใชอํานาจในการพัฒนาแตพอ
ควรและมีวิธีการที่จะปองกันมิใหใชอํานาจไปในทางที่เปนภัย
ทั้ง ๔ ประการนี้ จะขอขยายความดังนี้
(ก) ความสงบและการบริหารเรียบรอย การวางแผนพัฒนาเปนการวางแผนลงทุนสําหรับชาติ เพือ่
ใหเกิดผลในอนาคตทั้งใกลและไกล เพราะฉะนั้นการลงทุนและการเก็บผลจะกระทําไมไดดีถาบานเมืองไม
เปนปกติสุข ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือชาวนา ชาวไร ในเขตที่มีการรบพุงตอสูกัน จะหวาน จะปลูก จะเก็บ
เกี่ยวไมไดสะดวก ประเทศเวียดนาม ลาว ไนจีเรีย และประเทศอื่น ๆ ที่มีสงครามขับเคี่ยวอยู ไมมีทาง
วางแผนแมแตลว งหนาเพียง ๒-๓ เดือน เพราะไมทราบแนวา จะเกิดอะไรขึน้ สงครามระหวางประเทศ และ
สงครามโลกยอมขัดขวางการวางแผนพัฒนาอยางที่เราเห็นกันอยูแลว แมแตเพียงมีการคุกคามวาจะโจม
ตีกัน เชน กรณีมาเลเซียกับอินโดนีเซียประจันหนากัน ก็ทําความเสื่อมเสียแกการจําเริญเศรษฐกิจและ
สังคมของทั้ง ๒ ประเทศ
ความไมสงบดังกลาวขางตนไมจาํ เปนจะตองเปนการคุกคามดวยอาวุธโดยชัดแจง เมือ่ ใดการบริหาร
ราชการแผนดินบกพรองถึงขนาดชนิดทีเ่ ราเรียกกันวา บานเมืองไมมขี อ่ื มีแป แมวา จะไมมคี อมมิวนิสตมา
กอการราย ก็จะทําใหชาตินน้ั รวนแร พัฒนาอยางไรไมสาํ เร็จ ลักษณะของความระส่าํ ระสายนีพ้ อจะยกเอา
คําพรรณนาเรื่องเมืองสาวัตถี ในมูลบทบรรพกิจมาแสดงเปนอุทาหรณได คือ
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อยูมาหมูขาเฝา
ที่หนาตาดีดี
เชาค่ําร่ําสีซอ
หาไดใหภริยา
ไมจําคําพระเจา
ถือดีมีขาไป
คดีที่มีคู
ใครเอาขาวปลามา
ที่แพแกชนะ
ขี้ฉอก็ไดดี
ที่ซื่อถือพระเจา
ผูเฒาเหลาเมธา
ภิกษุสมณะ
คาถาวาลํานํา
ไมจําคําผูใหญ
ที่ดีมีอักโข
พาราสาวะถี
ดุดื้อถือแกใจ
ผูที่มีฝมือ
ไลควาผาที่คอ
ขาเฝาเหลาเสนา
ถือน้ําร่ําเขาไป
หาไดใครหาเอา
ผูที่มีอาญา

ก็หาเยาวนารี
ทํามโหรีที่เคหา
เขาแตหอลอกามา
โลโภพาใหบาใจ
เหไปเขาภาษาไสย
ฉอแตไพรใสขื่อคา
คือไกหมูเจาสุภา
ใหสุภาก็วาดี
ไมถือพระประเวณี
ไลดาตีมีอาญา
วาโงเงาเตาปูปลา
วาใบบาสาระยํา
เลาก็ละพระสธรรม
ไปเรร่ําทําเฉโก
ศีรษะไมใจโยโส
ขาขอโมทนาไป
ใครไมมีปรานีใคร
ทีใครไดใสเอาพอ
ทําดุดื้อไมซื้อขอ
อะไรลอก็เอาไป
มิไดวาหมูขาไท
แตน้ําใจไมนําพา
ไพรฟาเศราเปลาอุรา
ไลตีดาไมปรานี

ความยุงยากทั้งมวลที่พรรณนามานี้ สรุปไดวาเกิดเพราะ (๑) ความมัวเมาในกามตัณหา (๒)
ความโลภ (๓) ไมถือศีลธรรมแตถือไสยศาสตร (๔) การฉอราษฎรบังหลวง (๕) โรงศาลไมใหความ
ยุตธิ รรม (๖) ไมเคารพความดี เห็นผิดเปนชอบ (๗) ใจเหีย้ มโหดปราศจากเมตตากรุณา ถืออํานาจเปน
ธรรม (๘) ขาราชการไมปฏิบัติหนาที่ และขมเหงราษฎร
ลักษณะวิบากเชนนี้ วิธีแกไขมีอยู ๒ ประการคือ การอบรมสั่งสอนศีลธรรมในมวลชนและ
ขาราชการทั่วไปใหไดผล ไมวาจะใชศาสนาพุทธหรือคริสต หรือศาสนาอื่นใดเปนหลักประการหนึ่ง อีก
ประการหนึง่ ตองพยายามเพงเล็งทีผ่ ใู หญในราชการ เพราะถาผูใ หญดแี ละควบคุมผูน อ ยได จะชวยใหผนู อ ย
เขาทํานองคลองธรรมไดงายขึ้น พุทธภาษิตมีใจความวา “ผูนําควรตั้งอยูในธรรมเสียกอน หมูคณะจึง
สวัสดีได” และขยายความวา “เมือ่ ฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูน าํ ฝูงไปคด โคเหลานัน้ ยอมไปคดทัง้ หมด ในหมู
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มนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติอธรรม ประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติ
อธรรมเหมือนกัน แวนแควนทั้งหมดก็ไดประสบความทุกข ถาฝูงใดโคนําฝูงไปตรง โคเหลานั้นยอมไป
ตรงทัง้ หมด ในหมูม นุษยกเ็ หมือนกัน ผูใ ดไดรบั สมมติใหเปนผูน าํ ถาผูน น้ั ประพฤติธรรมประชาชนนอก
นี้ก็ยอมประพฤติธรรมเหมือนกัน แวนแควนทั้งหมดยอมไดประสบความสุข”
(ข) เปาหมายในการพัฒนา การพัฒนาบานเมืองอยางที่เราเขาใจกันโดยทั่วไปนั้น หมายถึงการ
เพิ่มรายไดของประชาชนในบานเมืองใหอยูดีกินดีขึ้น มีพลานามัยดี และมีการศึกษาดี จะทําอยางไรให
ถึงจุดหมายนี้ จะไดกลาวในวรรคตอไปตอนที่พูดถึงขบวนการดําเนินงาน ในที่นี้จะขอย้ําขยายความถึงคํา
วาพัฒนาทีก่ ลาวมาขางตนนัน้ วา ยังไมไดความบริบรู ณจริง ๆ ถาไมขยายความใหชดั และเปาหมายบกพรอง
อยู จะไมไดผลสมความมุงหมาย
เปาหมายที่ถูกตองสมบูรณของการพัฒนาชาตินั้น ตองใหครบองค ๓ ประการคือ
(๑) ตองพยายามเพิ่มรายไดและสุขภาพของประชาชนในชาติ โดยคํานึงถึงประโยชนปจจุบันและ
ประโยชนอนาคต ถาเราลงทุนมาก ทรัพยที่จะนํามากินและใชในปจจุบันยอมนอยลง ถาเราลงทุนนอยเกิน
ไป เราอาจจะอยูดีกินดีถึงขนาดในปจจุบัน แตอนาคต ประโยชนจะนอยไป ฉะนั้น จึงจําตองรักษาดุล
ระหวางปจจุบันและอนาคตใหดีใหเหมาะ ใหความยุติธรรมแกคนรุนนี้และรุนหนาพอควร
(๒) ตองพยายามรักษาเสถียรภาพในการพัฒนา คําวาเสถียรภาพนีห้ มายความวา สภาพทีไ่ มเปน
การระส่ําระสาย เพราะถาเกิดความระส่ําระสายในเศรษฐภาวะขึ้นแลว ปญหาทางการเงิน เศรษฐกิจ และ
สังคมจะเกิดขึ้น ทําใหพัฒนาไมไดผล ตัวอยางเชน สมมติวารัฐบาลเก็บภาษีอากรนอยเกินควร คือนอย
กวาทีค่ วรจะนํามาลงทุน และเวลาจะลงทุนก็พมิ พธนบัตรขึน้ ใหมาก เอาเงินทีส่ รางจากอากาศธาตุนน้ั มาใช
จาย กฎแหงเศรษฐกิจยอมจะทําใหเกิดผล คือเงินเฟอ ราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงขึน้ รวดเร็ว เพราะคน
มีเงินมากกวาของที่ซื้อ ในกรณีเชนนี้ การลงทุนของรัฐบาลและเอกชนยอมไมมีความแนนอน คาดคะเน
ยาก ไมมีเสถียรภาพทั้งคาของเงินตราและการประกอบอาชีพการพัฒนายอมมีผลรวนเรดังที่ปรากฏอยูใน
หลายประเทศ เชน อินโดนีเซียเมือ่ ๔-๕ ปกอ น เปนตน การรักษาเสถียรภาพเปนวิชาทางการเงิน การ
ธนาคาร และการคลัง
(๓) ตองพยายามกระจายผลใหทั่วถึงกันในหมูชาติเดียวกัน ไมใชแตพิเคราะหดูแตเฉพาะอัตรา
เฉลี่ยสวนรวมของชาติ อยางในประเทศไทย เราเห็นไดชัดเจน คือ ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ประชาชน
มีรายไดเฉลี่ยถึงประมาณ ๓ เทาของประชาชนในอีสาน และถาเรายิ่งพัฒนา ผลของการพัฒนานั้นตกอยู
กับคนในเมืองหลวงไดงา ยกวาทีจ่ ะไปไดแกคนในชนบทในโลกนีค้ นทีร่ วยแลวยิง่ รวยขึน้ งายกวาคนจน และ
คนจนยิ่งวันก็ยิ่งจน ถาเราใชหลักความยุติธรรมและความเมตตากรุณาในสังคมเปนที่ตั้งแลว ก็จะตองตั้ง
เปามุง พัฒนาใหเกิดผลมากเปนพิเศษสําหรับชาวนาและชาวชนบท ในทางปฏิบตั ขิ อ นีห้ มายความวา ใชเงิน
ลงทุนใหมากสําหรับชนบท และยับยั้งไวบางในเมืองหลวง และแมแตภายในเมืองหลวงเอง ก็ควรมุงให
เกิดประโยชนแกคนยากจนเปนพิเศษ
การวางเปาหมายขอนี้ นักพัฒนาจะตองอาศัยศีลธรรมเปนหลักสําคัญ
(ค) กระบวนการดําเนินงานพัฒนา เรื่องนี้เปนเรื่องทางวิชาการมากกวาเรื่องอื่น ๆ ที่ไดบรรยาย
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มาแลว แตพอจะกลาวงาย ๆ โดยทัว่ ไปวา การพัฒนาเปนเรือ่ งของการลงทุนและการคาดคะเนผล ฉะนัน้
จึงตองนําผลที่คาดคะเนตาง ๆ นั้นมาเปรียบเทียบกัน ในการนี้หลักวิชาเศรษฐศาสตรที่นํามาใชก็เปนหลัก
ธรรมดาไมใชหลักพิสดารอะไรออกไป และการดําเนินงานในกระบวนการพัฒนาก็เปนการดําเนินงานโดย
แบบแผนระเบียบวิธีปฏิบัติธรรมดาไมแตกตางอะไรกับการประกอบกิจหรือปฏิบัติราชการโดยปกติ คือ
ลงทุนใหนอ ยทีส่ ดุ ใหไดผลมากทีส่ ดุ และตองกระทําโดยรอบคอบแมวา จะตองเรงทํา ผมขอย้าํ ในเรือ่ งหลัก
ธรรมดา ซึ่งตรงกันขามกับวิธีพัฒนาแบบอุตริ ในกระบวนการพัฒนานั้น เราจะทําใหเกิดผลดีไดก็ดวยมี
ความรอบรูลึกซึ้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เชนนี้เรียกวาใชหลักธรรมดา วิธีพัฒนาแบบอุตรินั้นหมาย
ถึงการละเลยเสียซึ่งทฤษฎี ฝนหลักธรรมชาติ มนุษยเราฝนใจมนุษยดวยกันไดนับวาเกง แตมนุษยไม
เกงพอที่จะฝนหลักเศรษฐศาสตรหรือทฤษฎีวิชาอื่นใด ถาฝนเขาเมื่อใดผลจะประสบเปนหายนะเมื่อนั้น
ขอที่ควรคํานึงถึงเปนพิเศษในกระบวนการพัฒนาก็คือ ควรจะทําอะไรกอนอะไรหลัง รัฐบาลควร
ทําอะไรและเอกชนควรทําอะไร
เนือ่ งดวยทรัพยากรของชาติมจี าํ กัด เวลาก็มจี าํ กัด คนทีม่ ฝี ม อื ก็มจี าํ กัด เราจะทําอะไรเพือ่ พัฒนา
พรอม ๆ กันทุกอยางคงไมไดแน ฉะนั้นจึงจําตองทําเรื่องสําคัญกอน เอาเรื่องสําคัญนอยไปทําทีหลัง
เรื่องที่สําคัญมากกวาอื่น ๆ นั้น คือ เรื่องที่เมื่อทําสําเร็จแลว จะชวยใหทําอยางอื่นไดสะดวกและไดผลดี
ยิ่งขึ้น การพัฒนาคนและแรงงานอยูในประเภทนี้ เพราะถามีคนดีมีฝมือแลวยอมจะชวยใหมีฝมือไปทํา
อยางอืน่ ไดสะดวก การจัดการ การคลัง การเงิน ใหมรี ะเบียบเรียบรอย การตัดถนน การจัดการทาเรือ และ
การขนสงตาง ๆ ใหมสี มรรถภาพดี ยอมอยูใ นประเภทสําคัญเหลานีท้ ง้ั นัน้ อนึง่ ในการดําเนินงานพัฒนา
นัน้ นักเศรษฐศาสตรมกั จะเพงเล็งแตเฉพาะเรือ่ งเศรษฐกิจ ถาเปนเชนนีจ้ ะนับวามีการพัฒนาสมบูรณมไิ ด
จําตองพิจารณาเลยไปถึงพัฒนาการทางสังคมดวย ซึง่ หมายถึงการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปการ และ
นอกจากนัน้ นักเศรษฐศาสตรควรคํานึงถึงหลักใหญแหงชีวติ คือ ความงาม ศิลป กวีนพิ นธ และดนตรี ตอง
อยูใ นขายแหงการพัฒนาขัน้ สําคัญ การวิจยั ในมหาวิทยาลัยเลาก็เปนการสงเสริมสัจจะและปญญา ควรเปน
เรื่องเอกของกระบวนการพัฒนาดวย
ในประเด็นทีเ่ ปนปญหาระหวางรัฐบาลและเอกชนนัน้ เปนเรือ่ งของลัทธิการเมืองอยางหนึง่ กับเปน
เรื่องของการเคารพสิทธิในบุคคลอีกอยางหนึ่ง ลัทธิคอมมิวนิวตและโซเซียลิสตอยางจัดถือวารัฐบาลควร
ทําเสียทั้งหมดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เอกชนควรเปนเครื่องมือรัฐบาลเทานั้น สวนลัทธินายทุน
และเสรีนิยมนั้น ถือวารัฐบาลควรทํานอยที่สุด เอกชนเปนใหญ ลัทธิทั้งสองนี้สรางความอยุติธรรมและ
มีผลรายทั้ง ๒ ฝาย เพราะฝายคอมมิวนิสตยอมเพิกเฉยในศักดิ์ศรีของมนุษย สวนลัทธินายทุนถาปลอย
ใหดําเนินไปโดยเสรี ยอมทําใหเกิดการเบียดเบียนกันไดงาย และความมั่งคั่งกับความยากจนจะรุนแรง
แตกตางกันไปยิ่งมากขึ้นในสังคม คนมีเสียเหลือหลาย คนจนยิ่งจนทรุดลง ฉะนั้นผมเห็นวาวิธีที่เหมาะ
คือทางสายกลาง รัฐบาลไมแยงราษฎรทําเสียทั้งหมด และก็ไมปลอยปละละเลยใหทํากันไปโดยไมมีขอบ
เขต รัฐบาลจะตองใชมาตรการการคลังและการภาษีอากรกํากับการกระทําของเอกชน และพยายามสงเสริม
ใหเกิดผลสวนรวมขึ้นโดยชวยวางพื้นฐานในการพัฒนาใหราษฎร
ทีผ่ มกลาวถึงรัฐบาลในทีน่ ห้ี มายถึงเอกชนผูม อี าํ นาจในราชการดวย ผูท ม่ี อี าํ นาจแลวมักจะหลงเขา
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ใจไปวา คนอื่นจะไมสามารถทําอะไรไดเปนประโยชนแกชาติ ทั้งนี้ไมตองกลาวถึงการแสวงหาลาภยศ
สมบัตกิ นั ดือ้ ๆ ผูม อี าํ นาจบางครัง้ อาจจะคิดวาตนตองเปนประธานบริษทั นัน้ ธนาคารนีใ้ หทว่ั ไปหมด ใครจะ
ทําอะไรไมได ถาไมมาเซนไหวเจาพอดวยหัวหมูหรือบายศรี ซึ่งในกรณีปจจุบัน หมายถึงหุนลม หุนฟรี
และอภิสิทธิ์ในการเก็บภาษีเขากระเปาของตนและลูกเมีย ผลรายเกิดขึ้นเสมอในกรณีเชนนี้ ทางแกคือ
ถอมตนเองลงสักนิด และนึกถึงศักดิ์ศรีของผูอื่นซึ่งควรเคารพบาง ซึ่งรวมทั้งชาวไร ชาวนา พอคา และนัก
อุตสาหกรรมหรืออีกนัยหนึ่งนึกถึงศีลธรรมบาง
(ง) อํานาจในการพัฒนา ในกระบวนการพัฒนาคือการลงทุนสําหรับสวนรวมนัน้ ยอมอดเสียมิได
ทีจ่ ะมีการใชอาํ นาจมากกวาปกติไปบาง ในวงราชการยอมมีการกอสรางมาก จางคนมาก เงินงบประมาณ
รายจายยอมสูงกวาปกติ และยอมจะมีการดําเนินงานโดยเขมแข็งกวาปกติ กลาวกันงาย ๆ ก็คือ พัฒนา
มาก งานก็มาก เงินก็มาก ชองทางที่จะโกงกัน ทุจริตกันก็มาก เงินคืองาน งานคือเงิน บันดาลสุขใหแก
ผูม อี าํ นาจทีป่ ราศจากหิรโิ อตตัปปะ ผูท ร่ี บั ผิดชอบในการพัฒนาจึงจําเปนตองสรางระเบียบวิธปี ฏิบตั ปิ อ งกัน
ทุจริตและการใชอํานาจไปในทางมิชอบใหได จึงจะพัฒนาใหไดผลสมบูรณจริง ๆ
เวลาเราจะกอสรางอะไร ถาเรามีเงินพอ เราก็หาซื้อสิ่งที่ดีที่สุด ถูกที่สุดทั่วโลกได สําคัญอยูที่
วางระเบียบใหรัดกุมและหาคนซื่อสัตยมาดําเนินการ เทานี้ยากพออยูแลว แตถาเราไมมีเงินพอ ผูที่ตอง
การจะขายของและถือโอกาสทําประโยชนสว นตัว ยิง่ จะมีทางยัว่ ยวนเราไดงา ย โดยยอมใหตดิ หนีไ้ ว แตตอ ง
ซื้อของของเขา (อยางที่เราเรียกวา Supplier’s Credit) กรณีเชนนี้เปดชองทางใหทุจริตและเอารัดเอา
เปรียบไดงาย เอกชนหรือรัฐบาลก็เหมือนกัน ฉะนั้น จึงจําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษ
ในการพัฒนารัฐบาลจําเปนจะตองจายเงินมากกวากรณีปกติและเพื่อการนี้รัฐบาลจะหวังเก็บภาษี
อากรมาใชจายทั้งหมดนั้นยอมเปนที่เดือดรอน จึงจําเปนที่รัฐบาลจะตองกูเงินมาจายพัฒนาการกูเงินแบง
ออกเปนกูภายในประเทศและกูจากตางประเทศ การกูเงินภายในประเทศนั้น มีขอพึงระวังอยูมิใหการกูนั้น
กอใหเกิดเงินเฟอ ถากูจ ากธนาคารกลางมาก ๆ แลว ธนาคารกลางตองพิมพธนบัตรออกมามาก ๆ เพือ่
ใหกู ยอมจะเกิดเงินเฟอไดงา ย การกูจ ากประชาชนหรือบริษทั หรือกองทุนเอกชนซึง่ เปนเงินออม จะผาน
ธนาคารออมสินหรือไมก็ตาม เปนการกูที่ไมเกิดเงินเฟอ สวนการกูเงินจากตางประเทศนั้น มีประเด็นที่
จะตองระวังคือ อยาใหเกิดพอกพูนเปนหนี้สินลนพนตัว ควรจะกําหนดจํากัดไวใหแยบคายรอบคอบวา
ไมใหเกินความสามารถชําระหนี้แตละป โดยใชหลักประมาณรายไดจากการสงสินคาขาออกเปนเกณฑ
เรื่องนี้รัฐบาลไทยมีความรอบคอบพอไดวางหลักเกณฑกําหนดไวดังกลาวขางตน และไดมอบหมายให
กรรมการบริหารของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและอนุกรรมการพิจารณาการกอหนี้ (อ.พ.น.) ของ
กรรมการบริหารนั้น เปนพนักงานคอยพิจารณาอยูเสมอ
มีเจาลัทธิประหลาดบางคนออกความเห็นวา ประเทศดอยพัฒนาอยางไทยเรานีป้ อ งกันการโกงกัน
ไดยาก และยิ่งมีการพัฒนาแลวก็ยิ่งปองกันยาก และมิหนําซ้ํายังกลาวตอไปอีกวาถาเราปลอยใหโกงกัน
เสียบางจะพัฒนาไดเร็วขึ้น ลัทธินี้เปนลัทธิอุบาทว จะพัฒนากันใหพิสดารไปเชนนั้นไดอยางไร ถาเราจะ
ปลอยใหศีลธรรมเสื่อมโทรมไปเพื่อพัฒนากันใหสะดวก แมวาจะเปนความจริงก็อยาพัฒนาเสียดีกวา อยู
กันเฉย ๆ มีความสุขกวา แมวา จะดอยวัตถุไปบาง แตลทั ธิอตุ ริดงั กลาวไมมหี ลักวิชาเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร
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หรือศีลธรรมสนับสนุนประการใด ถาประเทศใดมีการโกงกันมากเทาใด ก็ยอมเปนอุปสรรคในการพัฒนา
มากเทานั้น และพอเปดโอกาสใหโกงกันได ก็จะยิ่งโกงกันใหญ ตัวอยางประเทศที่ไดรับความเสียหายใน
เรือ่ งนีก้ ม็ อี ยูใ นระยะกอนปจจุบนั หลายประเทศ เชน อินโดนีเซีย ฆานา และประเทศอืน่ ๆ ในอาฟริกาหลาย
ประเทศ

ตอนที่ ๓
การพัฒนาคน
ในชัว่ โมงสุดทายนีผ้ มตัง้ ใจจะพูดใหนอ ย เพือ่ เปดโอกาสใหทา นผูฟ ง ไดอภิปรายโตแยงคําบรรยาย
ของผม หรือตั้งคําถามเพื่อใหขยายความที่ยังบรรยายมิไดแจมแจง และหวังวาทานผูฟงจะรวมมือในการ
นี้ แตกอนที่จะเปดอภิปรายทั่วไป ผมใครจะเสนอความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญยิ่งสําหรับ
ทั้งศาสนา ศีลธรรม และการพัฒนา เรื่องนั้นคือ เรื่องของคน
การพัฒนาคน หมายถึง การศึกษาสําหรับคนที่ยังเยาววัยและเขาสถานการศึกษา แตความหมาย
กวางขวางรวมถึงคนที่พนจากวัยและเกณฑการศึกษาแลว เราจะชวยคนทั้ง ๒ ประเภทนี้ใหเปนคนดีมี
ความรู มีความสามารถทํางานทีเ่ ปนประโยชนแกตนเองและสังคมไดอยางไร เรือ่ งทีค่ วรจะพูดเรือ่ งนีย้ ดื ยาว
มากพอทีจ่ ะเปนหัวขอปาฐกถาอนุสรณ ซินแคลร ทอมปสนั อีก ๑ ป ผมจะขอเสนอแตเฉพาะหัวขอสําคัญ ๆ
สั้น ๆ
สําหรับเด็กเล็กตั้งแต ๖-๗ ขวบขึ้นไป รัฐบาลมีหนาที่ที่จะอํานวยการศึกษาใหทั่วถึง ขณะนี้เรา
ยังไมสามารถทําใหเด็กทุกคนเขาเรียนไดตามกําหนด แตการแกปญหาขอนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง
ในการพัฒนาชาติ ตราบใดที่เด็กของเรายังไมสามารถอานเขียนได ผูใหญทั้งหลายควรจะมีความละอาย
ใจเพราะบกพรองในหนาที่ ทั้งดานศีลธรรมและการพัฒนา
การอํานวยการประถมศึกษานี้ เจาหนาที่ฝายการศึกษาอางวาทําเร็วไมได เพราะครูสวนมากขาด
คุณวุฒิ ขออางนี้ผมไมเห็นดวยเลย คุณวุฒิสําหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษานั้นไมสูงนักสําหรับวิชาการ
(ปญญา) แตสงู ยิง่ นักสําหรับความอุตสาหะ (วิรยิ ะ) ครูเปนจํานวนมากตองการจะปรับปรุงวิทยฐานะของตน
จนลืมไปวาตนมีหนาทีส่ อนเด็ก บางคนไมเอาใจใสการสอน แตเอาใจใสการเรียนและการสอบเลือ่ นวิทยฐานะ
ของตนเองมากเกินไป และครูใหญ ศึกษาธิการสวนใหญมักจะไมกวดขันตรวจตราการปฏิบัติงานของครู
การเทิดทูนวิทยฐานะของครูแทนความอุตสาหะวิริยะของครูนั้น เปนการละเมิดศีลธรรมและขัดขวางการ
พัฒนา
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษานั้น ไมบังคับสําหรับเด็กทุกคนในปจจุบันนี้ แตถามีเด็กเขาเรียนในชั้น
มัธยมมากเพียงใดบานเมืองก็จะมีชองทางเจริญไดเร็วขึ้นเพียงนั้น ญี่ปุนเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้ การ
อํานวยการศึกษาชัน้ มัธยมนีต้ อ งกระทําโดยมีความมุง หมาย ๒ ประการ ประการหนึง่ ใหวชิ าการแตกฉาน
ดีพอสมควร และอีกประการหนึ่ง ตองสงเสริมใหนักเรียนแยกออกเปน ๒ ทาง คือ ผูที่จะเรียนชั้นอุดม
ตอไปทางหนึ่ง กับผูที่จะเรียนจบชั้นมัธยมและออกไปทํางานประกอบอาชีพ ฉะนั้นจึงควรจะจัดการศึกษา
ใหสูงทางวิชาการสําหรับนักเรียนประเภทแรกและใหสูงพอทางวิชาชีพ (อาชีวศึกษา) สําหรับนักเรียน
ประเภทหลัง
ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ (พ.ศ.๒๕๑๒)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สําหรับนักเรียนที่ออกจากการศึกษาในโรงเรียนไปในชั้นประถมก็ดี หรือในชั้นมัธยมก็ดี ยังจัด
วาไดรับความรูเพียงพอแกสถานการณปจจุบันและความตองการดานพัฒนามิได เพราะเรียนนอยเกินไป
รัฐบาลจําตองจัดการศึกษาอบรมนอกโรงเรียนตอไปใหดวย และตองทําเปนการจริงจัง โดยใหหนักไปใน
ดานใหรูหนังสือสําหรับชั้นประถม และฝกอาชีพใหความรูพิเศษสําหรับนักเรียนที่ออกชั้นมัธยม
นักเรียนชั้นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น นับไดวาเปนชั้นปญญาชน การศึกษาจําตองอํานวย
ใหนักเรียนชั้นนี้รอบรูวิชาการทั่วไปกวางขวางพอสมควร ใหรูจักหนาที่ความรับผิดชอบของปญญาชนใน
ประเทศ และใหรูวิชาเฉพาะของตนใหลึกซึ้งจริงจนประกอบอาชีเปนผูนําคนอื่นได
แตไมวา จะเปนนักเรียนชัน้ ประถม มัธยม หรืออุดม พวกเราทีเ่ ปนผูใ หญควรจะถือเปนหนาทีท่ จ่ี ะให
ความรูทางศีลธรรมใหรูผิดรูชอบ ใหถือทัศนคติทางธรรมอันถูกตอง มิใชคะนองเห็นการเสพสุรา เสเพล
การโกง เปนการประพฤติที่คนเกงควรกระทําเปนปกติวิสัย และการกระทําเรื่องนี้ใหไดผลจริง ผูใหญตอง
ทําเปนตัวอยางใหเห็น ไมใชบอกวาผูใหญทําไดอยางหนึ่งแตเด็กตองทําอีกอยางหนึ่ง และตัวอยางที่ตอง
การใหทาํ นัน้ ตองเริม่ ตัง้ แตบา น บิดามารดา ตอมาถึงครูบาอาจารย และผูท ม่ี ชี อ่ื เสียงในวงราชการและสังคม
ทั้งหลาย ความประพฤติชั่วของเด็กและเยาวชนนั้นไมใชเกิดจากการละเมิดศีลธรรมของเด็กและเยาวชน
แตมีสาเหตุมาจากการละเมิดศีลธรรมของผูใหญเปนสําคัญ
ทุกวันนี้เราบนกันวา เด็กนักเรียนเกกมะเหรกเกเร นักศึกษาและนิสิตกอการไมสงบ หัวแข็ง ยก
พวกตีกนั ขวางระเบิดกันและกัน บนก็บน ไป และพวกเราบิดามารดาครูบาอาจารยจะทําอยางไรกัน ผมอด
คิดไมไดวา ผูใหญเรานี้ชวยตัวเองและชวยเด็กได ดวยวิธีซึ่งศาสนาทั้งพุทธและคริสตสั่งสอนไว วิธีนั้น
คืออาศัยความรัก ความเมตตา และการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง เมื่อเด็กและผูใหญมีความรักผูกพันกันจริง
เด็กและผูใหญจะเกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน พูดจากันพอเชื่อฟง ความรักเปนอาหารทิพยเลี้ยงโลก
ไมวาเราจะถือกําเนิดมาเปนชาวพุทธหรือชาวคริสต
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