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ปรัชญาการเมืองใหม่ 
(Politics Philosophy) 



3 

ระดับสังขารธรรม 

ธาตุ / สสาร (mass) 

พีชะ (organism)   

เดรัจฉาน (wildness)   

ปุถุชน - มนุสโส (homo sapiens)  

เทพ (super maning / goodness)  

ธรรม (integrity / being nothing) 

ประเภท (มีชีวิต-ไม่มีชีวิต) 

ดิน วัตถุ (material) 

พืช (plant) 

สัตว์ (animal) 

คน - มนุษย์ (human) 

เทพ - พระเจ้า (God) 

ธรรม (darma) 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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ธาตุ mass 

องค์ประกอบ : ของแข็ง + ของเหลว + อุณหภูมิ +  
  อากาศ + ช่องว่าง  
 = ธาตุทั้ง 5 (ดิน, น้้า, ไฟ, ลม, อากาศ) 

คุณลักษณะ : สสาร + พลังงาน 
 = (Mass + Power) 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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พีชะ (Organism)  

คุณลักษณะ: สสาร + พลังงาน + กริยา 
 mass + power + action 

องค์ประกอบ: ธาตุทั้ง 5 +  

 อาหาร (food) 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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เดรัจฉาน (Wildness)  

คุณลักษณะ: สสาร + พลังงาน + กริยา + กรรม + วัฎฎะ 
 mass + power + action + motion + eternity 

องค์ประกอบ: ธาตุทั้ง 5 +  

 อาหาร + ภูตะ 
  (รู้สึก-รับรู้) 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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ปุถุชน - มนุสโส (Homo Sapiens) 

คุณลักษณะ: สสาร + พลังงาน +  
 กริยา + กรรม + วิบาก 
 mass + power + action + motion + effect 

องค์ประกอบ: ธาตุทั้ง 5 +  

 อาหาร + ภูตะ + ปาณะ + กิเลส (ดุร้าย) 

  (รู้สึก-รับรู้) (พลังฉลาด) 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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เทพ (Super Maning / Goodness) 

คุณลักษณะ: สสาร + พลังงาน +  
 กริยา + กรรม + วิบาก 
 mass + power + action + motion + effect 

องค์ประกอบ: ธาตุทั้ง 5 +  

 อาหาร + ภูตะ + ปาณะ + ภพ (สวรรค์) 
  (รู้สึก-รับรู้) (พลังฉลาด) 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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ธรรม (Integrity - Being nothing) 

องค์ประกอบ: ธาตุทั้ง 5 +  

 อาหาร + ภูตะ + ปาณะ + สุญญตา 
  (รู้สึก-รับรู้) (พลังฉลาด) 

คุณลักษณะ: สสาร + พลังงาน +  
 กริยา + กรรม + กาละ 
 mass + power + action + motion + time 

สังขารธรรม (Formative Phenomena) 
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ระดับความกล้าหาญทางจริยธรรม 

“กล้าเลือกข้างคนดี  

กล้าบีฑาคนชั่ว  

กล้ารวมขั้วนักปราชญ์  

กล้ายืนหยัดท้างานฟรี  

กล้ามีน้อยแต่ให้มาก  

กล้าฝืนความอยากใคร่  

กล้าฝึกใจให้อดทน  

กล้าตั้งตนอยู่บนความล้าบาก” 

ความกล้าหาญทางจรยิธรรม 
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จริยธรรม 9: 

(1) จริง  เท็จ 

(2) ประโยชน์สุข  โทษทุกข์ 

(3) ถูก  ผิด 

(4) ดี ช่ัว 

(5) ศิลปะ  อนาจาร 

(6) สาระ  ไร้สาระ 

(7) เที่ยงธรรม  ล้าเอียง 

(8) เหมาะควร  ไม่เหมาะควร 

(9) หมด  เหลือ 

หลักธรรมาภิบาล ของการเมืองใหม ่
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หลักธรรมาภิบาล ของการเมืองใหม ่

1.  จริง  เท็จ 5.  ศิลปะ  อนาจาร 

2.  ประโยชน์สุข โทษทุกข์ 6.  สาระ  ไร้สาระ 

3.  ถูก ผิด 7.  เที่ยงธรรม  ล้าเอียง 

4.  ด ี ชั่ว 8.  เหมาะควร  ไม่เหมาะควร 

9.  หมด  เหลือ 

เกณฑ์กายภาพ (physical) เกณฑ์จิตภาพ 

(psychological) 

“ความเปน็กลาง  คือ  ความพอเหมาะ พอด”ี 
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โครงสร้างความเหลื่อมล้้าทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คือ 
สาเหตุของความขัดแย้ง และความรุนแรง 

ความรุนแรงทางสังคม  การท้ารา้ยร่างกาย การท้าร้ายจิตใจ การทา้ร้ายทาง

เพศ และการทอดทิง้เด็กที่มีอายุต่้ากวา่ 18 ป ี 

ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ 

ความรุนแรงทางการเมือง 

ความขดัแย้ง กับ ความเปน็กลาง 
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คนท่ีวางตัวเป็นกลาง ท่ามกลางความขัดแย้ง เพราะ- 

[X] ข้อมูลข่าวสารบกพร่อง:  
 -ไม่รู้จริง -ไม่ได้รับข้อมูล -ไม่ยอมรับข้อมูล 

[X] กลัว (ภยาคติ): 
 -ขลาดกลัว  -เกรงใจ  -เกรงอิทธิพล  -กลัวเสียผลประโยชน์ 
 -นิยมระบอบทักษิณ แต่ไม่ต้องการขัดแย้งกับคนที่ตนเองรัก 
คนท่ีตนเองนับถือ 

[X] เป็นบ้า: 

ความขดัแย้ง กับ ความเปน็กลาง 
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ช่วยกนัคิดหน่อย 
 

ช่วยบอก คุณสมบัติ คุณลักษณะ  
ของ 

“ความเป็นกลาง” 



16 

ความเป็นกลาง คือ  
ความสมดุลย์ ระหว่าง วัตถุและนาม กายกับจิต เปลือกกับแก่น 
ปริมาณกับคุณภาพ สัจจะกับสมมุติ 

ความเป็นกลาง คือ  
ความชัดเจน โปร่งใส ดุจหงายของที่คว้่า ท้าที่มืดให้สว่าง  
ชักของลึกให้ตื้น ตื่นจากความหลับ 

ความเป็นกลาง คือ  
การมีสุขภาวะที่สมดุล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
และสังคม 

ความขดัแย้ง กับ ความเปน็กลาง 
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ความเป็นกลาง คือ  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเลวไปสู่ดี จากการเอาเปรียบ 
ไปสู่การเสียสละ จากไร้สาระไปสู่สาระ 

ความเป็นกลาง คือ  
การลดความรุนแรง (Violence) ไปสู่ อหิงสา (Nonviolence)  
จนเกิด อโหสิ (Peace) 

ความขดัแย้ง กับ ความเปน็กลาง 
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ความเป็นกลาง คือ 

ให้โอกาสคนดีได้มีอ้านาจ เพราะ "คนดี" ย่อมสร้าง "ระบบดี" 
ระบบดี จะส่งเสริมให้คนดี ได้มีโอกาสท้าดีมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ป้องปรามคนเลว ให้ท้าเลวยากขึ้น หรือไม่มี
โอกาสท้าเลวเลย 

ความเป็นกลาง คือ  
การเดินทางไปสู่ ดี ถูก จริง ประโยชน์ คุณค่า ศิลปะ สาระ เหมาะ
ควร สุญญตา 

ความขดัแย้ง กับ ความเปน็กลาง 



ดอกหญ้า แห่งความพอเพียง 
(๑) 

แม้เปน็เพยีง ดอกหญา้ ด้อยค่านกั  
ไม่สูงศกัดิ ์เทียมเทา่ เหล่าพฤกษา 
ยอมให้คน เหยียบย่้า หน้าอุรา 
ด้อยราคา นอ้ยคณุค่า น่าช้้าใจ 

(๒) 

ถึงเปน็เพียง ต้นหญ้า ก็อาร ี
มวลชีว ีล้วนมีค่า ได้อาศัย 
ปกปอ้งแดด แผดเผา ราวเปลวไฟ 
แผ่นดินให ้ชุ่มชื่น ผืนพนา 

(๓) 

อย่าดูหม่ิน คนสิ้นทรัพย์ ไม่นับญาต ิ
ด่วนตัดขาด มิอาจ ปรารถนา 
เปน็คนจน แต่ใจ สูงเสียดฟา้ 
เปน็ดอกหญ้า ฟ้าสิรู ้อยู่ในใจ 

(๔) 

ก็เป็นเพียง ต้นหญ้า รู้ค่าตน 
แม้นได้เกิด เป็นคน พ้นเหลวไหล 
คือ "ไม่พัก ไม่เพยีร ไม่อาลยั" 
ท้าดีไป ให้โลกรู ้"อยูพ่อเพียง". 

27 มิ.ย. 2549 



ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา 

(๖) 

“ทกุข์” มีไวใ้ห้ “เห็น” มิใช่มไีว้ให ้“เป็น” 
“สุข” มีไว้สา้หรับ “เปน็” แม้จะ ไม่เหน็ 

“ทกุข์” คอื ตน้ทุน ในการเรยีนรู ้เพื่อแก้ป้ญหา 
“สุข” คือ ก้าไร ที่ได้รบัจาก การแกป้ัญหา 

ทั้ง ทุกข์ และ สขุ เปน็เพยีง “ความรู้สกึ” ทีเ่ห็นได ้และ เปน็จริง  
แต่ “ความรู้สกึ” เปน็ อารมณ์ที ่แปรปรวน 

การก้าจัด “อารมณ์แปรปรวน” เสียได ้คอื “สมาธ”ิ 
ดังนัน้ “สมาธ”ิ จงึปราศจาก ทัง้ สุข และ ทกุข์. 


