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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
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ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา
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โดย : ศาสตราจารย์ ดร.จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสวันจ�านงค์ ทองประเสริฐ

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ : หจก.นิติธรรมการพิมพ์
๗๖/๒๕๑-๓ หมู่ ๑๕ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐

โทร. ๐๒ ๔๐๓ ๔๕๖๗, ๐๘ ๑๓๐๙ ๕๒๑๕



-3-

ค�าน�า

 การศึกษาปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาได้จากหลายแง่มุมทางวิชาการ 
โดยทั่วไปที่นิยมศึกษากัน การศึกษาปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนา มักจะเน้นในแง่มุมอภิปรัชญา 
หรอืไม่ก็เน้นในแง่การเปรยีบเทยีบระหว่างปรชัญาแห่งพระพทุธศาสนา กบัปรชัญาชาตติะวันตก
และชาติอื่นๆ 
 การศึกษาเรื่องปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนาที่น�าเสนอนี้ เป็นความพยายาม
ของผูเ้รยีบเรยีงท่ีจะน�าเสนอปรชัญาทางสงัคมแห่งพระพทุธศาสนาในแง่มมุทีส่มัพนัธ์กบัแนวคดิ
ทางสังคมวิทยาและเป็นการสังเคราะห์จากรายงานการวิจัยของผู้เรียบเรียงกับคณะที่ได้ท�าการ
วิจัยเรื่อง พุทธปรัชญาทางสังคมและทางการเมืองซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ ซ่ึงมี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต,ศ.ดร.) เป็นประธานกรรมการประจ�า
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร,ดร.) เป็นผู้อ�านวยการ
สถาบนัวจัิยพทุธศาสตร์ ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุการวิจยัครัง้นี ้ขอขอบคณุนกัวจิยัร่วมโครงการวิจยั
ดังกล่าว ประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป)  รศ.ดร.สมาน 
งามสนิท (อาจารย์ประจ�าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการหลักสูตร 
International Program in Public Administration)  ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง (รองคณบดีฝ่าย
บริหาร คณะสังคมศาสตร์ และผู้อ�านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 
ซึ่งได้เสียสละเวลาร่วมท�าการวิจัยจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันพุทธ
ศาสตร์ทุกรูปหรือคนท่ีได้ช่วยเอ้ืออ�านวยความสะดวกการศึกษาวิจัยด้วยความเรียบร้อยอย่าง 
ดียิ่ง
 คณุงามความดใีดๆ ท่ีมีจากการน�าเสนอชดุความรูป้รชัญาสงัเคราะห์เล่มน้ี ขอน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชา  ข้อบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่ในงานชิ้นนี้ผู้เรียบ
เรียงขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและผู้เรียบเรียงขอรับค�าติชมจากกัลยาณมิตรทุกประการ  และหวัง
ที่จะได้รับค�าแนะน�าในเชิงสร้างสรรค์จากกัลยาณมิตรทุกท่านต่อไป

	 จ�ำนงค์	อดิวัฒนสิทธิ์
	 พฤศจิกำยน	๒๕๖๐



-4-

สารบัญ

ค�าน�า   ก
สารบัญ   ข
ค�าอธิบายสัญลักษณ์และค�าย่อ ค

บทที่ ๑ ปรัชญาว่าด้วยการแสวงหาความรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ๑ 
 - ความหมายแห่งปรัชญา ๑
 - ลักษณะส�าคัญแห่งปรัชญาสังคม ๒
 - ขอบเขตการวิเคราะห์ทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ๕

บทที่ ๒ ปรัชญาว่าด้วยการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ๖       
 - บทน�า ๖
 - อารยธรรม : แหล่งก�าเนิดความรู้ที่ส�าคัญ ๘
 - ลกัษณะการแสวงหาความรู้ทางสงัคมศาสตร์ : กระบวนการวจิยัและการวดัผล ๑๐
 - แนววิธีคิดหลังยุคปัจจุบัน ๑๔ 
 - แนวทางการศึกษาแบบตีความ ๑๔
 - ลักษณะการแสวงหาความรู้ทางพุทธปรัชญา ๑๗

บทที่ ๓ ปรัชญาว่าด้วยวิวัฒนาการสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ๒๕ 
 - วิวัฒนาการสังคมคืออะไร ๒๕
 - วิวัฒนาการสังคม : มุมมองจากพุทธกระบวนทัศน์ ๒๖
 - ความไม่สอดคล้องกัน ๒๙
 - ความเป็นปึกแผ่นของสังคม (Social Solidarity) ๓๑
 - วิวัฒนาการสังคมตามแนวคิดของ August Comte ๓๓
  และ Herbert Spencer
 - ปรัชญาปัจจัยการด�ารงอยู่แห่งชีวิต : วิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม ๔๓
 - ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพดินฟ้าอากาศ ๕๐
 - ปรัชญาการด�ารงอยู่แห่งสังคม : วิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม ๕๖
  - วิเคราะห์ความส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนาเชิงการหน้าที่ ๕๘
 - บุคคลและคุณลักษณะของบุคคลที่มีสามัญส�านึกตามพุทธทรรศนะ ๖๑
 - สังคมในอุดมคติตามแนวพระพุทธศาสนา ๖๘
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บทที่ ๔ ปรัชญาว่าด้วยปัญหาสังคมตามแนวพุทธธรรม ๗๑
 - ปัญหาสังคมคืออะไร ๗๑
 - กระบวนทัศน์เชิงพุทธเกี่ยวกับปัญหาสังคม ๗๒
 - การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวอริยสัจ ๔ ๗๓
 - สาเหตุเกิดขึ้นมาของอวิชชา ๑๐๖
 - ลักษณะความรุนแรงทางวาจา ๑๑๐
 - เกณฑ์การตัดสินการพูดหยาบ (วจึทุจริต) ๑๑๕
 - การติดยาเสพย์ติด (Addicted Drugs) ๑๑๘
 - การแก้ปัญหายาเสพย์ติด : วิเคราะห์ตามแนวพุทธปรัชญา ๑๒๔

บทที่ ๕ พุทธปรัชญาว่าด้วยการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ๑๒๘
 - การพัฒนาสังคมคืออะไร ๑๒๘  
 - การวางแผนพัฒนาสังคม ๑๓๒
 - การวางแผนทางสังคมกับการพัฒนาสังคม ๑๓๔
 - ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ๑๓๙
 - การมีส่วนร่วมทางสังคม ๑๔๑
 - ความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ๑๔๒
 - การพัฒนาตามแนวพุทธปรัชญา ๑๔๓
 - พุทธปรัชญาว่าด้วยการพัฒนามนุษย์ ๑๔๖

บทที่ ๖ บทสรุปที่ยังไม่สรุป ๑๖๙
 - แนวทางการประยุกต์ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ๑๗๑
 - คุณค่าจากการศึกษาครั้งนี้ ๑๗๓
 - ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ๑๗๙

บรรณานุกรม ๑๘๑
ประวัติผู้วิจัย ๑๘๘
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ค�าอธิบายสัญลักษณ์และค�าย่อ

 พระไตรปิฎกบาล ีทีอ้่างองิในวทิยานพินธ์ฉบบันี ้อ้างองิจาก ฉบบัมหาจฬุาเตปิฏก� ๒๕๐๐ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย อ้างอิงจาก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ปกรณวิเสสอ้า
งอิงจาก ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส อรรถกถาบาลี อ้างอิงจาก ฉบับมหาจุฬาอฏฺกถา และ ฎีกา
บาลี อ้างอิงจาก ฉบับมหาจุฬาฏีกา 
 การอ่านอักษรย่อชื่อคัมภีร์ พระไตรปิฎก = เล่ม/ ย่อ/ หน้า มีค�าย่อดังนี้

พระวินัยปิฎก

 ค�ำย่อ	 ค�ำเต็ม
วิ.จู. (บาลี) วินยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วิ.จู. (ไทย)  วินยปิฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย)

พระสุตตันตปิฎก

ที.ม. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ที.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)
ที.ปา. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ที.ปา. (ไทย) สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
ม.มู. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
ม.มู. (ไทย) สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.ม. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
ม.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.อุ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
ม.อุ. (ไทย) สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ส�.ม. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก ส�ยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ส�.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ส�ยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย)
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.อฏฺฐก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.ทสก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.ทสก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย)
ขุ.ขุ. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ (ภาษาบาลี)
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ขุ.ขุ. (ไทย) สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)
ขุ.ม. (บาลี) ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
ขุ.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)
ขุ.จู. (บาลี) ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
ขุ.จู. (ไทย) สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)
ขุ.ป. (บาลี) ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป. (ไทย) สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปิฎก

อภิ.วิ. (บาลี) อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ. (ไทย) อภิธัมมปิฎก วิภังค์ (ภาษาไทย)
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1

บทที่ ๑ 

ปรัชญาว่าด้วยการแสวงหาความรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ความหมายแห่งปรัชญาทางสังคม

	 ปรัชญาทางสังคม	 (Social	 philosophy)	 เป็นปรัชญาสาขาหนึ่งแห่งปรัชญาท่ัวไป	 มี

ความหมายครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สภาพเป็นจรงิแห่งสงัคมและชวีติในสงัคม	โดยการใช้กรอบ

แนวคดิและความรูท้างปรชัญาเป็นเครือ่งวเิคราะห์	ปรชัญาทางสังคมมุง่เน้นวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์แห่งการปฏิบัติตามค่านิยมหรืออุดมการณ์ทางการเมือง	 ระบบการจัดการ

ทางเศรษฐกิจปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และความนิยมในการยอมรับและการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ในแง่มุมต่างๆ	

	 สังคมมนษุย์นั้น	ประกอบดว้ยกลุม่มนุษยท์ี่รวมตวักนัเป็นหน่วยงานหรือองค์การ	อาชีพ	

และผลประโยชน์ต่างๆ	 มากมาย	 ปัญหาต่างๆ	 มักจะเป็นผลมาจากการตีความค่านิยมตาม

อุดมการณ์และตามวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่ม

	 อย่างไรก็ตามการท่ีมนุษย์จะปฏิบัติตามค่านิยมและตามวัตถุประสงค์อันเป็นแกนหลัก

แห่งองค์การที่ตนสังกัดอย่างเดียว	 ย่อมท�าให้เกิดความขัดกันกับค่านิยมและวัตถุประสงค์แห่ง

องค์การอาชีพอื่นด้วย	ดังนั้น	เพื่อการด�ารงอยู่อย่างสันติร่วมกันในสังคม	มนุษย์จึงต้องแสวงหา

ค่านิยมร่วม	 ซึ่งเป็นลักษณะของการยอมรับร่วมกันซ่ึงแบบอย่างแห่งกฎเกณฑ์หรือค่านิยมร่วม	

(Shared	Value)	ค่านิยมร่วมเป็นคุณค่าที่เกิดจากการตกลงยอมรับวิธีการปฏิบัติ	 การควบคุม

พฤติกรรมทางสังคม	การลงโทษและการให้รางวัล	การก�าหนดต�าแหน่งการบริหาร	การจัดการ	

ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบาทที่ตกลงยอมรับร่วมกัน

	 ปรัชญาทางสังคม	 ในอดีตทีผ่่านมาไมค่่อยได้รับความสนใจจากวงวิชาการมากนัก	 โดย

มีปัญหาการตีความ	 ปรากฏการณ์ทางสังคม	 ซึ่งมักจะด�าเนินการตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี

แห่งสังคมศาสตร์	สาขาต่างๆ	นักวิชาการ	สาขารัฐศาสตร์	สาขาสังคมวิทยา	สาขาเศรษฐศาสตร์	
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สาขาประวัติศาสตร์	 และสาขาอื่นๆ	 ทางสังคมศาสตร์	 มักจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

สังคมตามมุมมองของวิชาการสาขาที่ตนถนัด

	 เมื่อพิจารณาโดยใกล้ชิดการศึกษา	 ปรัชญาทางสังคมไม่สามารถแยกออกจากแนวคิด

และทฤษฎีทางสังคมวิทยาได้	 การจะเข้าใจเนื้อหาปรัชญาทางสังคม	 จ�าเป็นต้องเข้าใจ	 แนวคิด

ส�าคญัทางสงัคมวทิยา	ซึง่เป็นสาขาวิชาทีม่กีารศกึษาปรากฏการณ์ทางสงัคมทัว่ไปอย่างเป็นระบบ	

และเป็นวิทยาศาสตร์	และพยายามแสวงหาความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะเป็นสัตว์โลกที่อยู่รวม

กนัเป็นสงัคม	(Social	animal)		แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัความเป็นสงัคมของมนษุย์ทัง้ทีเ่ป็นสงัคม

ขนาดใหญ่และสังคมขนาดเล็ก	 ความรู้เกี่ยวกับการที่มนุษย์ปรับตัวอยู่ในสังคมร่วมกัน	 	 ความรู้

เกี่ยวกับประเพณี	วัฒนธรรม	ค่านิยม	สถาบันวิจัยต่างๆ	ในสังคมแบบแผนการด�ารงชีวิตที่มั่นคง	

และปัจจัยที่ท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลง	นักสังคมวิทยาจะสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใน

องค์การอาชีพและสถาบันต่างๆ	 ในสังคมได้แก่สถาบันครอบครัว	 สถาบันการเมือง	 และหน่วย

ทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ	 นอกจากนี้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาพัฒนาจากแนวคิดทางสังคม	

(Social	Thought)	แนวคิดทางสังคมนี้	ถือได้ว่าเป็นหลักการส�าคัญแห่งปรัชญาทางสังคม

ลักษณะส�าคัญแห่งปรัชญาทางสังคม

	 จากที่กล่าวมาข้างบนนี้	ปรัชญาทางสังคม	จึงมีลักษณะส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑)	ปรัชญาทางสังคม	สัมพันธ์กับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับสังคม

	 สังคมมนุษย์มีลักษณะแตกต่างกัน	สังคมบางสังคมมีลักษณะเรียบง่าย	ขณะที่สังคมบาง

สังคมมีลักษณะสลับซับซ้อน	 นักคิดทางสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปรัชญาสังคม	มุ่งแสวงหา

ความรูว่้า	สังคมแต่ละประเภทมลีกัษณะแตกต่างกนัอย่างไร	มคีณุค่าอย่างไร	รวมถงึกระบวนการ

วิวัฒนาการของสังคมแต่ละประเภท

	 ๒)	ปรัชญาทางสังคมมุ่งอธิบายปัญหาสังคม

	 มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันย่อมประสบปัญหาต่างๆ	 ในสังคมแตกต่างกัน	 ปรากฏการณ์ที่เป็น

ปัญหาสังคมได้เกิดขึ้นมานาน	 ตั้งแต่มนุษย์รวมกลุ่มเป็นกลุ่ม	 มีปัจจัยหลายอย่างที่บีบคั้นกลุ่ม

มนุษย์ให้เกิดความรู้สึกร่วมว่าเป็นความทุกข์	 ความยากล�าบากของกลุ่ม	 และจะต้องหาวิธีการ

บ�าบัดแก้ไข	 ป้องกันมิให้ความทุกข์เกิดขึ้นอีก	 ความเป็นอยู่ของมนุษย์สัมพันธ์กับองค์การทาง

สงัคมต่างๆ	องค์การทางสงัคมทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความเป็นอยูข่องมนษุย์เช่น	องค์การทางการ

เมือง	ย่อมจะใช้วธิกีารทางการเมอืงในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมมนษุย์	แต่ก็มคี�าถามเรือ่ง

ความเหมาะสม	และไม่เหมาะสมเกีย่วกบัวธิกีารทีใ่ช้ในแก้ปัญหาสงัคมของผูบ้รหิารสงัคม	จ�าเป็น



3

ทีจ่ะต้องใช้วธิกีารทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัปัญหาสงัคม	จงึเกดิการคดิ	การวพิากษ์วจิารณ์	ใน

เชงิคณุค่าเกีย่วกบัวธิกีาร	ปรชัญาทางสงัคมจงึสมัพนัธ์กบักระบวนการวิพากษ์วจิารณ์ปัญหาสงัคม	

และวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสังคม

 ๓) ปรัชญาทางสังคมแสวงหาความรู้เกี่ยวกับคุณค่า	ความงาม	และความสูงส่งแห่ง

สถาบันต่างๆ	ในสังคม

	 คุณค่าสัมพันธ์กับจริยศาสตร์	 ซึ่งเป็นศาสตร์ที่อธิบายความดี	 กระบวนการท�าความดี	

และเหตุผลในการกระท�าสิ่งที่เรียกว่า	ความดี	ความเหมาะสม	

	 ความงามมักจะปรากฏในหลักปรัชญาว่าด้วยสุนทรียศาสตร์	(Aesthetics)		ความงาม

มีลกัษณะเป็นนามธรรม	มนษุย์ในสงัคมย่อมตีค่าความงามตามมุมมองของตน	และมนษุย์อาจจะ

มองเห็นความงามไม่เหมอืนกันและไม่เท่ากนั	ดังนัน้	จึงเป็นการยากทีจ่ะบงัคบัให้มนษุย์ชอบความ

สวยงามเหมือนกัน	ความงามนั้นย่อมสัมพันธ์กับความนิยมส่วนตัว	การวิจารณ์ความงามในการ

ปฏิบัติตนของผู้คนในสังคม	จึงเป็นหน้าที่ของนักปรัชญาทางสังคมอย่างหนึ่ง

	 ส่วนความสงูส่งในสงัคมจะเกีย่วข้องกบัสถาบนัศาสนา	ความเชือ่	และประเพณปีฏิบติัที่

สัมพันธ์กับการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 นักปรัชญาทางสังคมบางคนมุ่งสนใจศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างศาสนากบัสงัคม	ซึง่อาจจะวเิคราะห์บ่อเกิดศาสนาว่ามาจากการรวมกลุม่เป็นสงัคม	และ

มีความจ�าเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวสมาชิกในสังคมให้เป็นปึกแผ่น	 ดังนั้น	 หลักการ

ทางเทววิทยาก็ดี	หรือหลักการคติความเชื่อต่างๆ	ในสังคมจึงเกิดขึ้นโดยผู้มีอ�านาจในสังคมกลุ่ม

ต่างๆ	ปฏิบัติขึ้นมา	 เพื่อประโยชน์ในการรวมกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์	 สูงส่งเกินกว่าคน

ทั่วไปจะเข้าใจได้	ศาสนาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งปรัชญาทางสังคมอย่างหนึ่ง	

	 ๔)	ปรชัญาทางสงัคมจงึมุง่ศกึษาองค์ประกอบทีจ่ะช่วยด�ารงความเป็นปกติของสงัคม

	 สังคมด�ารงอยู่ได้ด้วยอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างนักปรัชญาทางสังคมสนใจศึกษา	

องค์ประกอบส�าคัญท่ีช่วยท�าให้สังคมด�ารงอยู่ได้	 โดยแต่ละองค์ประกอบนั้น	 องค์ประกอบใดมี

ความส�าคัญและมีบทบาทเด่นทางด้านใด	 นอกจากนั้น	 สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการแสดง

บทบาทของบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร	

ประเด็นต่างๆ	ดังกล่าวมานี้เป็นประเด็นที่นักปรัชญาทางสังคมสนใจศึกษา
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	 ๕)	ปรัชญาทางสังคมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการควบคุมสังคม

	 กระบวนการควบคุมสังคมนั้นประกอบด้วย	 กระบวนการทางกฎหมาย	 กระบวนการ

ทางการเมืองการปกครอง	กระบวนการเกี่ยวกับการใช้สิทธิและการมีสิทธิ	 รวมทั้งกระบวนการ

เก่ียวกับความยุติธรรมก็ย่อมมีผลเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมได้	 ดังนั้น	 นักปรัชญาทาง

สังคม	จึงสนใจศึกษา	กระบวนการต่างๆ	ที่น�ามาใช้เป็นสื่อในการควบคุมสังคม	

	 ๖) ปรัชญาทางสังคมอธิบายเหตุผลความส�าคัญของมนุษย์

	 กลุ่มมนุษย์เป็นศูนย์กลางการศึกษาของนักปรัชญาทางสังคม	 นักปรัชญาทางสังคมมี

บทบาทส�าคัญในการแสดงเหตุผลว่า	ท�าไมมนษุย์จึงส�าคญัเหนอืกว่าสตัว์โลกอืน่ๆ	นกัปรัชญากลุม่

มนุษยนิยม	(Humanism)		คือตัวอย่างของกลุ่มนักคิดที่มองว่า	มนุษย์เท่านั้นควรมีชีวิตอยู่รอด	

แม้จะต้องสูญเสยีทรพัยากรธรรมชาติ	และสญูเสยีสตัว์โลกอืน่ๆ	เป็นจ�านวนมากกต้็องยอมให้สญู

เสีย	เพื่อช่วยธ�ารงชาติพันธุ์มนุษย์ไว้ในโลก

	 กล่าวโดยสรุป	 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาทางสังคม	 โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากนัก

สังคมศาสตร์รุ่นบุกเบิกแห่งโลกตะวันตก	นักคิดทางสังคมศาสตร์รุ่นบุกเบิกส�าคัญได้		Auguste	

Comte	(๑๗๙๘-๑๘๕๗);	Herbert	Spencer	(๑๘๒๐-๑๙๒๓);	Karl	Marx	(๑๘๔๘-๑๙๒๓);	

Emile	Durkheim	(๑๘๕๗-๑๙๑๙);	Max	Weber	(๑๘๖๔-๑๙๒๐);	Wilfredo	Pareto	(๑๘๔๘-

๑๙๒๓);	Charles.H.	Cooley	(๑๘๖๔-๑๙๒๗);	Talcott	Parsons	(๑๙๐๒-๑๙๘๐)	เป็นต้น

 นักสังคมศาสตร์รุ่นบุกเบิกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักสังคมวิทยา	 แต่ผลงานของเขาได้รับ

การศึกษาและผนวกเข้ากับศาสตร์อื่นๆ	 ทางสังคมศาสตร์ด้วย	 จึงถือได้ว่าเป็นผู้เอื้อประโยชน	์

(Contributor)	ต่อการพัฒนาศาสตร์ทั้งหลาย	ยกตัวอย่าง	Max		Weber	ได้รับการขนานชื่อว่า

เป ็นนักสังคมวิทยา	 แต ่ผลงานของเขาได ้ เอื้อประโยชน ์ต ่อวิชารัฐศาสตร ์และวิชา

รฐัประศาสนศาสตร์	ผลงานของเขาบางเรือ่งได้กลายเป็นองค์ความรูส้มยัใหม่	ซึง่สะท้อนถงึความ

คดิทีม่เีหตผุลเกีย่วกบัสภาพสงัคมยโุรปท่ีเปลีย่นแปลงไปสูร่ปูแบบสงัคมอตุสาหกรรม	(Industrial	

Society)		แนวคดิเกีย่วกบัปรัชญาการบรหิารแบบราชการ๑	(Bureaucracy)	เป็นแนวคดิทีต่กผลึก

เกี่ยวกับปรัชญาทางสังคมอย่างหนึ่ง	Max	Weber	ชี้ให้เห็นว่า	สังคมที่ก้าวหน้าคือสังคมที่มีการ

บรหิารการจัดการอย่างมเีหตผุล	โดยมีการออกระเบยีบกฎเกณฑ์เป็นกลางๆ	ไม่ได้องิอาศัยอทิธพิล

	 ๑	หลกัการส�าคญัแห่งระบบบรหิารแบบ	Beau	racy	ประกอบด้วย	๑)	การมโีครงสร้างองค์การ	๒)	การก�าหนดระเบยีบ
กฎเกณฑ์ส�าหรบัต�าแหน่งต่างๆ	ในองค์การ	๓)	การลงโทษาผูฝ่้าฝืนกฎระเบยีบ	๔)	การให้รางวลัเป็นค่าตอบแทนพเิศษแก่ผูป้ฏิบตัิ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์		๕)	การเลื่อนระดับต�าแหน่ง	ตามความรู้ความสามารถ
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ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการท�าให้องค์การบริหารประสบผลส�าเร็จ	 ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาค

รัฐหรือองค์การภาคเอกชนก็ตาม

ขอบเขตการวิเคราะห์ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา

	 ในการศกึษาครัง้นี	้ได้ก�าหนดขอบเขตแนวคดิทางสงัคมบางประการ	ซึง่จะน�ามาวเิคราะห์

ในเชิงปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา	ดังต่อไปนี้

	 	 ๑)	ปรัชญาว่าด้วยการแสวงหาความรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

	 	 ๒)	ปรัชญาว่าด้วย	วิวัฒนาการตามแนวพระพุทธศาสนา

	 	 ๓)	ปรัชญาว่าด้วยปัญหาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

	 	 ๔)	ปรัชญาว่าด้วยการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

-----------------------
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บทที่ ๒

ปรัชญาว่าด้วย การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา

บทน�า

	 สังคมศาสตรค์ือศาสตร์ทีศ่ึกษาปรากฏการณ์ในสังคมอันเนื่องมาจากพฤติกรรมแห่งหมู่

มนุษย์	 มนุษย์ท่ีอยู่รวมกันเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มย่อมมีพฤติกรรมทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายคลึง

กนัพฤตกิรรมแห่งหมูม่นษุย์ทีแ่สดงออกมาบางอย่างย่อมมผีลกระทบท้ังแบบบวกและแบบลบต่อ

มนุษย์ด้วยกันเอง	 ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับกลุ่ม	 การศึกษาพฤติกรรมหมู่มนุษย์ได้

เริม่มานานตัง้แต่สมยัโบราณทีม่กีารบนัทกึเรือ่งราวแห่งมนษุย์	ความเป็นไปแห่งพฤตกิรรมมนษุย์	

มนุษย์ได้รับการบันทึกไว้	 โดยนักเดินทาง	นักท่องเที่ยว	 นักล่าเมืองขึ้น	 และนักเผยแพร่ศาสนา	

เม่ือเวลาผ่านพ้นไป	ข้อมลูจากการบันทกึของบคุคลดงักล่าวได้รบัความสนใจจากนกัวชิาการหลาย

สาขา	 เช่น	 สาขาประวัติศาสตร์	 สาขาโบราณคดี	 สาขาสังคมวิทยา	 สาขารัฐศาสตร์	 และสาขา

มานุษยวิทยา	เป็นต้น	

	 ต่อมาได้มกีารรวมกลุม่นักวชิาการทีส่นใจเรือ่งราวแห่งมนษุย์ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั	เช่น	

กลุ ่มนักสังคมศาสตร์และกลุ่มนักมนุษยศาสตร์	 ส�าหรับนักสังคมศาสตร์จะเน้นการศึกษา

พฤติกรรมกลุ่มมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการท�าหากิน	การควบคุมดูแลกลุ่ม	การแสวงหาอ�านาจ	การ

แสวงหาความรู้	การอบรมเลีย้งดูสมาชกิในสงัคม	การเคารพบชูาส่ิงศักดิส์ทิธิ	์ความขดัแย้ง	ความ

ร่วมมือกันและพฤติกรรมอื่นๆ	 ส่วนนักมนุษยศาสตร์จะเน้นความสนใจในเร่ืองภาษา	 ค่านิยม	

ความเชื่อศิลปะการแสดง	การขับร้อง	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่สนใจเรื่องราวและพฤติกรรมแห่งหมู่มนุษย์ไม่ได้จ�ากัดอยู่

เฉพาะนักสังคมศาสตร์เท่านั้น	แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	ก็สนใจศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

เช่นกนั	แต่อาจจะสนใจศกึษาไม่ลกึซึง้	เท่านกัสังคมศาสตร์	และกล่าวโดยธรรมชาติแห่งมนษุย์ไม่
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ว่าจะอยู่ในสาขาใดก็ย่อมจะสนใจพฤติกรรมแห่งมนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

	 พฤติกรรมกลุ่มมนุษย์ท่ีดึงดูดความสนใจจากนักวิชาการสาขาต่างๆ	 มากที่สุดก็คือ

พฤตกิรรมในการแสวงหาอ�านาจหรอืพฤตกิรรมทางการเมือง	ซึง่จะมผีลกระทบค่อนข้างรนุแรง

ต่อวิถีชีวิตตามปกติแห่งมนุษย์	 ดังจะเห็นว่าวิกฤตทางสังคมต้ังแต่ยุคโบราณเป็นต้นมาจนถึงยุค

ปัจจุบันก็คือวิกฤตทางการเมือง	รองลงมาก็คือวิกฤตเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม	ซึ่งปรากฏออกมา

ในรปูวกิฤตทางการเศรษฐกจิและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	วกิฤตทางการเมอืงและทางสงัคมดงั

กล่าวที่มีลักษณะรุนแรงที่สุดก็คือสงคราม	 และการสู้รบกันในรูปแบบต่างๆ	 ซึ่งได้ก่อให้เกิดการ

ท�าลายชีวิตมนุษย์เป็นจ�านวนมาก

	 พฤติกรรมแห่งหมู่มนุษย์บางอย่างย่อมน�าไปสู่การสร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ	ดังเช่น	การมีอารยธรรมซึ่งแสดงถึงการรู้จักใช้สติปัญญา	ทักษะ	และการบริหารการจัดการ

โดยกลุ่มผูน้�าเป็นอย่างดี	และการมศีลีธรรมของประชาชนทีอ่ยูร่่วมกนัโดยสนัต	ิดงันัน้	พฤตกิรรม

การสร้างสรรค์แห่งหมู่มนุษย์จึงปรากฏในแนวคิดการพัฒนา	การปรับปรุงแก้ไข	และการปฏิรูป	

เป็นต้น	กระบวนการสร้างสรรค์ดงักล่าวได้	มร่ีองรอยปรากฏในประวติัศาสตร์มนษุย์มาก่อน	สังคม

และชมุชนเผ่าต่างๆ	ในอดตีได้เคยสร้างความรุง่เรอืงทางอารยธรรม	แต่ต่อมาความเจรญิก้าวหน้า

ถูกท�าลายและกลับเสื่อมโทรม	 ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าน่าจะมีปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุผลักดันในเกิด

พฤตกิรรมการท�าลายและพฤตกิรรมการสร้างสรรค์	จึงเป็นภาระงานแห่งนกัสังคมศาสตร์ในการ

แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัสาเหตหุรือปัจจยัทีผ่ลักดันให้มนษุย์มพีฤติกรรมทัง้ในเชงิท�าลายและเชงิ

สร้างสรรค์ขณะเดยีวกนัได้มนีกับกุเบกิทางสงัคมศาสตร์	จ�านวนหนึง่พยายามใช้วธิกีารศกึษา	หรอื

ในปัจจุบนัเรยีกว่า	ระเบยีบวธิวีทิยา	(Methodology)	ศกึษาปรากฏการณ์ทางสงัคมและทางการ

เมือง	และระเบยีบวธิดีงักล่าวย่อมมข้ีอจ�ากดัในการศกึษาปรากฏการณ์อนัเกีย่วกบัพฤตกิรรมหมู่

มนุษย์	แต่ก็มีอิทธิพลเป็นอย่างสูงต่อวิชาการ	การแสวงหาความรู้จนถึงปัจจุบัน

	 ด้วยเหตุผลที่มีการโต้แย้งความน่าเชื่อถือแห่งระเบียบวิธีวิทยา	จึงเป็นความพยายามใน

อันที่จะศึกษาและวิเคราะห์	 ระเบียบวิธีวิทยา	 อันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ทาง

สังคมศาสตร์	 ตามแนววิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับพุทธปรัชญาทางสังคมและทางการเมือง	

ในส่วนที่สัมพันธ์กับระเบียบวิธีวิทยาเป็นหลัก	 โดยจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับลักษณะการแสวงหา

ความรู้ทางสังคมศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมือง

ความรู้	:	วิเคราะห์ในเชิงปรัชญาแห่งความรู้

	 วิเคราะห์ในเชิงปรชัญาแห่งความรู้	ความรู้ที่มนุษย์แสวงหา	อาจจ�าแนกได้เป็น	๒	อย่าง	

คือ	(จ�านงค์		อดิวัฒนสิทธิ์,	๒๕๔๘)
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	 ๑)	ความรู้ในฐานะเป็นวิธีการ	(Means)

	 ๒)	ความรู้ในฐานะเป็นเป้าหมาย	(End)

 ความรูใ้นฐานะเป็นวธิกีาร	คอื	องค์ความรูท้ีเ่ป็นหลกัการหรอืทฤษฎทีีส่ามารถน�าสูก่าร

เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ	ตามที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

	 ความรู้ในฐานะเป็นวิธีการนี้เป็นที่แสวงหากันมากท่ีสุด	 และมีการถกเถียงกันมากท่ีสุด

วธิกีารทีมี่การศกึษาและได้รบัการยอมรบัในยคุหนึง่	อาจจะเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาผ่านพ้นไป	ความ

รูใ้นฐานะเป็นวธิกีารนี	้ในหลายกรณเีมือ่มกีารน�าเสนออาจน�าไปสู่การขดัแย้งอย่างรุนแรง	และมี

ผลกระทบต่อสงัคมอย่างแพร่หลายกไ็ด้	เช่น	กรณกีารเสนอวธิกีารปราบปรามยาเสพย์ตดิด้วยวธิี

การรนุแรง	กรณีการเสนอตัง้บ่อนกาสโินอย่างถกูต้องตามกฎหมายเพ่ือป้องกันมใิห้คนไทยไปเล่น

การพนันนอกประเทศ	 และแม้กระท่ังกรณีการปฏิรูประบบราชการก็ล้วนแต่เป็นการน�าเสนอ	

“วิธีการ”	เพื่อปรับปรุงการบริหารงานราชการให้มีประสิทธิภาพ

	 ความรูท้ีเ่ป็นวธิกีารนีอ้าจจะได้มาจากการศกึษา	การทดลอง	 การประชมุ	 สัมมนา	 การ

อภิปราย	การวเิคราะห์ข้อมลู	การประเมนิผลกระทบองค์ความรูท้ีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิซึง่ได้รบัการยอมรบั

ว่า	 เป็นกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ	 ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและ

ปรากฏการณ์ทางสงัคม

	 ความรูใ้นฐานะเป็นเป้าหมาย	คอืองค์ความรู้ท่ีเกดิจากการใช้กระบวนการแสวงข้อเท็จ

จริงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น	“วิธีการ”		ที่ถูกต้อง	ซึ่งสามารถน�าไปสู่ความจริงที่ต้องการได้	เช่น	

ความจรงิท่ีว่า	สงัคมมกีารเปลีย่นแปลง	สงัคมถกูครอบง�าด้วยลทัธทิางเศรษฐกจิแบบทนุนยิม	

สงัคมถกูก�าหนดโดยประเทศอภิมหาอ�านาจทางการเมอืง	การทหารและทางเศรษฐกจิ	เป็นต้น	

หรอืความจรงิทีว่่าโลกนีก้ลม	โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึง่ซึง่หมนุรอบดวงอาทติย์	รวมท้ังกฎ

เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์	ฟิสิกส์	เกี่ยวกับสสาร	และพลังงาน	เป็นต้น

อารยธรรม	:	แหล่งก�าเนิดความรู้ที่ส�าคัญ

	 แนวคิดในการแสวงหาความรู้ดังกล่าว	มีแหล่งก�าเนิดจากอารยธรรม	๒	สายส�าคัญคือ

	 ๑)	อารยธรรมตะวันออก

	 ๒)	อารยธรรมตะวันตก

 อารยธรรมตะวนัออก		มีแหล่งก�าเนิดจากศาสนาพุทธ	ศาสนาฮินดู	ศาสนาขงจื้อ	ลัทธิ

เต๋า	ศาสนาชินโต		และความเชื่อในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นต้น	อารยธรรมตะวันออกจะเน้น

การแสวงหาความรู้แบบครบวงจร	(Holistic	Approach)	หรือแบบบูรณาการ	ไม่นิยมแสวงหา

ความรู้แบบแยกส่วน	(Segmental	Approach	หรือแบบทางเดียว	(Monoistic	Approach)
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	 ความรูใ้ดๆ	กต็ามทีไ่ด้รบัจากแนวคดิของอารยธรรมตะวนัออกนีจ้ะต้องต้ังอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของการน�าไปใช้ประโยชน์และการสร้างคุณค่าแก่ชีวิต	 พร้อมกับพัฒนาและยกระดับจิตใจของ

มนุษย์ให้สูงขึ้น	 ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีดุลยภาพ	 และช่วย

พัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคง

	 กระบวนการในการแสวงหาความรู้จาก	 ทัศนะของโลกตะวันออกจึงได้มีการแยกส่วน

ศึกษาองค์ความรู้ที่ได้รับจะต้องปราศจากการเบียดเบียนชีวิตและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 จะต้อง

ไม่เป็นกลางทางจริยธรรม	 และจะต้องไม่เป็นกลางทางค่านิยม	 กล่าวคือ	 ต้องมีค่านิยมที่ดีคอย

ก�ากับดูแลตลอดเวลา

 อารยธรรมตะวันตก		เปน็อารยะธรรมที่มีแหล่งก�าเนิดจากประเทศกรีก	ศาสนาคริสต์	

ศาสนายิว	 และการปฏิวัติทางปัญญา	 หรือยุค	 Enlightenment	 อันเป็นยุคที่ชาวตะวันตกเป็น

อิสระจากการถูกครอบง�าทางความคิดและความเชื่อโดยศาสนาคริสต์	 กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ยุค	Enlightenment	นี้เป็นยุคที่มนุษย์มีอิสรเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการเสาะแสวงหาความรู้และ

ความสามารถเสนอความรู้ของตนมาสู่สาธารณชนได้อย่างปราศจากความกลัว	 ประจวบกับข้อ

เท็จจริงท่ีว่าชาวตะวันตกมีวิถีชีวิตเต็มไปด้วยการบีบคั้นจากธรรมชาติ	 จึงเป็นเหตุให้ชาวตะวัน

ตกต้องดิน้รนต่อสูก้บัภยัธรรมชาตเิพือ่ความอยูร่อด	และต้องคดิหาวธิกีารต่างๆ	เพือ่พชิติธรรมชาติ	

ข้อนี้คือเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้โลกตะวันตกต้องใช้วิธีการหลายรูปแบบในการค้นหาความจริงและ

ใช้เป็นแนวทางในการเข้าถึงเป้าหมายแห่งชีวิต	ในที่สุดก็สรุปลงด้วยการเน้นการศึกษาแบบแยก

ส่วน	ซึ่งเรียกว่าเป็นวีการแบบวิทยาศาสตร์บ้าง	วิธีการแบบเจาะลึกบ้างวิธีการศึกษาแบบจ�ากัด

เฉพาะเรื่องบ้าง	เป็นต้น	

	 เน่ืองจากอารยธรรมตะวันตก	 เป็นอารยธรรมท่ีส่งเสริมให้มีการกระท�าตามอ�านาจ	

“กิเลส”	ของคนมากที่สุดโดยเฉพาะกิเลสขั้นพื้นฐาน	คือ	ความโลภ	ความต้องการ	ความโกรธ	

และความลุ่มหลงมัวเมา	 จึงเป็นอารยธรรมที่ได้รับการตอบรับจากผู้คนในโลกนี้อย่างรวดเร็ว	

แนวคิดหลายอย่าง	ที่มีรากฐานจากอารยธรรมตะวันตก	จึงแพร่หลายๆ	ไปอย่างรวดเร็ว	จนเกิด

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า	 “Cultural	 Dominance”	 (ความมีอิทธิพลหรือการครอบง�า

ทางวัฒนธรรม)	 ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่เว้นแม้กระทั่วในแวดวงกระบวนการศึกษาทางวิชาการใน

ยุคปัจจุบัน

	 ผลติผลจากอารยธรรมตะวนัตกท่ีมอีทิธพิลครอบง�าเหนอืชวีติผูค้นทัว่โลกจนกระท่ังกลาย

เป็นกระบวนการโลกาภิวัตน์ท่ีส�าคัญ	 (Globalization)	 คือ	 ลัทธิทุนนิยม	 ระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย	ลัทธิสิทธิมนุษยชน	การแต่งงานรูปแบบใหม่โดยการทดลองอยู่กันก่อน	การ

แข่งขันทางธุรกิจ	การสื่อสารไร้พรมแดน



10

	 ความเป็นอสิระของสือ่สารมวลชนทกุประเภทและการแข่งขนักับทางด้านการทหาร	และ

การแข่งขันทางการศึกษา	เป็นต้น	กระบวนการเหล่านี้นับวันจะมีพลังจากยิ่งขึ้น	และแผ่อิทธิพล

ไปถงึกลุม่ชนทัว่ทกุซอกทกุมมุของโลก	ขณะเดียวกนักก็�าลังบัน่ทอนอทิธิพลของอารยธรรมแบบ

ตะวนัออกให้น้อยลงทกุขณะ	ดงัตวัอย่างการกลืนองค์ความรู้ทีภ่มูปัิญญาชาวบ้านในมติิต่างๆ	ใน

สงัคมไทยเกือบหมดสิน้จากสงัคมไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์ความรูท้ีม่กีารจดัตัง้โดยกลุม่บคุคล

ทีม่อีทิธพิล	ซึง่ได้รบัแนวคดิและรปูแบบการศึกษาจากอารยธรรมตะวนัตก	(เช่น	การแพทย์	สมยั

ใหม่ทีม่องข้ามแพทย์แผนโบราณของไทยมาโดยตลอด	วฒันธรรมการชอบรบัประทานแบบตะวนั

ตก	การแบ่งช่วงชั้นทางสังคมอย่างรุนแรง	ฯลฯ)

ลักษณะการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์	:	กระบวนการวิจัยและการวัดผล

	 ๑.	ประสบการณ์	:	แหล่งความรู้ที่ส�าคัญของมนุษย์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในยุคแรกๆ	

ได้มาจากประสบการณ์ของผู้บอกเล่า	 ประสบการณ์เป็นทั้งประสบการณ์จริงส่วนตัวและ

ประสบการณ์ผ่านผู้บอกเล่าต่อๆ	 กันมา	 ประสบการณ์อย่างหลังคือข้อบันทึกเรื่องราวของผู้ได้

เห็นได้ยินและได้ท�ามาก่อน	 และเผยแพร่สืบต่อกันมา	 ถึงเรื่องราวที่ได้เห็นได้ยินและได้ท�า	 รวม

ทัง้ผลทีเ่กิดขึน้	ประสบการณ์ในยคุสมยัหนึง่ย่อมจะแตกต่างกับยคุสมัยต่อมา	และหมูม่นษุย์ทีอ่ยู่

ในยุคสมัยเดียวกัน	 หากอยู่คนละแห่งที่มีบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 ย่อมมี

ประสบการณ์แตกต่างกัน	 ข้อมูลท่ีบันทึกไว้ก็อาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆ	 	 ดังนั้น	 ประสบการณ์

ทางสังคมและการเมืองจึงไม่สามารถสร้างเป็นบรรทัดฐานความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เป็นจริงได้

ทัง้หมด	แต่อาจจะเป็นบรรทดัฐานความรูท้ีเ่ป็นจรงิเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ลีีกษณะทางสงัคม	วฒันธรรม

และสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นคล้ายคลึงกันได้	

	 Nicholas	Walliman	ไดก้ล่าวว่าประสบการณ์มันเป็นแหล่งความรู้อย่างหนึ่ง	หมายถึง

การได้สังเกตเห็นสิ่งที่เป็นจริง	หรือการมีประสบการณ์กับข้อเท็จจริง	หรือเหตุการณ์ต่างๆ	ซึ่งส่ง

ผลให้เกิดความรู้และความเข้าใจ๑	ประสบการณ์ของบุคคลคนเดียวอาจจะเป็นความจริงส�าหรับ

บคุคลคนนัน้เท่านัน้	โดยไม่สามารจดัเป็นความรูส้ากลได้		ประสบการณ์ของบคุคลหลายคนหรอื

จ�านวนมากที่ยืนยันความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ประสบ	 สามารถจัดเป็นความรู้สากล	 ดังนั้น	

ประสบการณ์แห่งหมูค่ณะซึง่นกัจะได้รบัการถ่ายทอดสบืต่อกนักนัมา	เป็นภมูปัิญญาประจ�าท้อง

ถิ่น	และสามารถขยายต่อเป็นภูมิปัญญาระดับสังคมที่กว้างไกลออกไป

	 แต่ความรู้กับความจริงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้	ความจริงอาจจะอยู่เหนือระดับความรู้	

และประสบการณ์อาจจะไม่สามารถยืนยันความจริงอย่างแท้จริงก็ได้	 ความจริงในโลกแห่งการ

	 ๑	Nicholas	Walliman,	๒๐๐๕		Your Research Project;		Sage	Publication;		London,	หน้า	๔๓๓.
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สมมติอยู่ย่อมมีอยู่อย่างหลากหลาย	และความจริงทางสังคมก็คือการยอมรับร่วมกัน

	 ตัวอย่างเช่น	 ระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย	 ถือว่าเป็นความจริงทาง

สังคมอย่าหนึ่ง	(Social	Fact)		แต่ถามว่าประชาธิปไตยที่เป็นจริงมีลักษณ์อย่างไร		ใครเป็นคน

บัญญัติ	ความเป็นจริงที่เรียกว่า	ประชาธิปไตยท�าให้มนุษย์เข้าถึงบรมสุข		ปราศจากกิเลส	โลภ	

โกรธ	หลง	ตัณหา	อุปาทาน	พยาบาท	และปราศจากการเบียดเบียนกันได้อย่างหมดสิ้นไปหรือ

ไม่	แต่ข้อเทจ็จรงิกค็อืว่า	ลกัษณะประชาธปิไตยในสงัคมต่างๆ	เป็นความจรงิจากการตกลงยอมรบั

ร่วมกัน	(Agreement	Reality)	ของกลุม่บคุคลผูม้อี�านาจหรอืของประชาชนในสงัคมนัน้ๆ		สงัคม

ที่ยอมรับระบบการปกครองดังกล่าวยังมีกิเลส	 มีความทุกข์	 มีความอาฆาตพยาบาท	 ท�าร้าย

เบียดเบียนกันอยู	่ ดังน้ัน	 สังคมจึงต้องบัญญัติข้อตกลงอย่างอื่นเข้ามาก�ากับพฤติกรรมมนุษย์ใน

สังคมอีกชั้นหนึ่งเช่น	บัญญัติกฎหมายลงโทษผู้ประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่น	และไม่เคารพสิทธิ

ของบุคคลอื่น	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	 ประสบการณ์ส่วนบุคคลย่อมเป็นความจริงส�าหรับบุคคลคนนั้น	 ดังเช่น	

การปฏิบัติธรรม	 ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมประสบผลคือความสุขเฉพาะกับบุคคลคนนั้น	 ดังบทสวด

สรรเสริญพระธรรมคุณในพระพุทธศาสนาว่า	สันทิฏฐิโก	ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง	ผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม	ย่อมถือว่า	ผลของการปฏิบัติธรรมเป็นที่ประจักษ์ด้วยตนเอง	ผู้

ไม่ปฏิบัติธรรม	 ย่อมไม่ประสบความจริงคือผลอันเป็นความสงบสุข	 เมื่อปัจเจกบุคคล	 คนหนึ่ง

ประสบผลดีจากการปฏิบัติ	แล้วน�าไปบอกให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามค�าแนะ

ได้ประสบผลดีเช่นกัน	 ความจริงจากการประสบของบุคคลหลายๆ	 คนก็สามารถยืนยันผลแห่ง

การปฏิบัติธรรมได้และกลายเป็น	กฎสากลในการที่จะบรรลุถึงสันติสุขที่ยั่งยืน

	 ๒.  การแสวงหาความรู้ตามแนวทฤษฎี	ปฏิฐานนิยม

 ทฤษฎีปฏิฐานนิยม	 (Positivism)	 เป็นพื้นฐานแห่งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งได้รับ

อิทธิพลจาก	 กระบวนการแสวงหาความรู้ตามวิธีที่ยกย่องกันว่า	 เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์	

(Scientific	Method)	ซึง่เป็นวิธกีารท่ีน่าเช่ือถอืและสามารถให้องค์ความรูท้ีเ่ป็นจรงิ	ปฏฐิานนยิม  

หมายถึงลัทธิความเชื่อท่ีว่าความจริงแท้ก็คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทดลองได้ในเชิงวิทยาศาสตร์	

ความจริงแท้ต้องผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยอาศัยประสาทสัมผัส	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	ประสาทสัมผัสทางกายภาพซึ่งรวมเอาประสาทตา	ประสาทหู	ประสาทจมูก	ประสาท

ลิ้น	และประสาทกาย		ทฤษฎีปฏิฐานนิยม	ได้รับอิทธิพลจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในยุค

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการพิสูจน์ทดลองทางวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลเป็นอย่าง

สูงต่อนักสังคมศาสตร์รุ่นบุกเบิก	ซึ่งมุ่งแสวงหาความจริงทางสังคม	ตามแนวแห่งวิทยาศาสตร์
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	 หลกัการส�าคญัแห่งปฏฐิานนยิม	ประกอบด้วย	(๑)	การมโีจทย์หรือมปัีญหาทีช่ดัเจน	(๒)	

การตัง้ข้อสมมตฐิานเก่ียวกบัสาเหตแุห่งปัญหา	(๓)	การออกแบบวธิกีารศกึษาและการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	(๔)	การวิเคราะห์ข้อมูล	และ	(๕)	การสรุปผลการศึกษา		ถึงแม้จะดูเหมือนจะมีความเป็น

วิทยาศาสตร์ทางสังคม	แต่แนวคิดปฏิฐานนิยม	มีลักษณะคล้ายอุดมการณ์	(Ideology)	ผู้ที่ริเริ่ม

บุกเบิกแนวคิดแห่งปรัชญาปฏิฐานนิยม	ก็คือ	Auguste	Comte	ซึ่งเป็นนักปรัชญา	ชาวฝรั่งเศส

	 ความเช่ือท่ีว่าปฏิฐานนิยมเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม	 และสามารถน�ามาใช้ศึกษา

ปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักคิด	 Functionalism	

และกลุ่มนักคิด	 Behaviorism	 โดยกลุ่มนักวิชาการ	 ทางสังคมศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลงัสงคราม๒	แต่ในปัจจบุนันกัสงัคมศาสตร์จ�านวนไม่มากนกัจะชืน่ชม	หลกัปรชัญาปฏฐิานนยิม

	 โดยความหมาย	ปฏิฐานนิยมเปน็ปรัชญา	ทางสังคมสาขาหนึ่ง	ซึ่งหมายถึง	ทฤษฎีแห่ง

ความรู้	 ทฤษฎีนี้เสนอขึ้นมาโดย	Fancis	 Bacon,	 John	Locke	และ	 	 Isaac	Newton.	ตาม

แนวคิดแห่งปรัชญาปฏิฐานนิยม	 ความรู้ได้มาจากการสังเกต	 (Observation)	 และการเสาะ

แสวงหาวิธีการอธิบายเชิงเหตุและผล	ด้วยวิธีการสรุปเชิงอุปนัย	 (Inductive	Generalization)	

ในทางสังคมศาสตร์นั้น	ปฏิฐานนิยมมีความเชื่อมโยงกับหลักการส�าคัญ	๓	หลักการ	คือ	(๑)	หลัก

ปรากฏการณ์นิยม	 (Phenomenology)	 หลักการนี้อธิบายว่า	 ความรู้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง

ประสบการณ์อย่างเดยีว	(๒)	หลกัการแห่งระเบยีบวธิกีารวิจยัทีว่่า	วกีารทางวทิยาศาสตร์	มคีวาม

เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน	(Unity	of	Scientific	method)	ตามหลักการนี้วิธีการศึกษาตาม

แนววิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	สามารถประยุกต์ใช้โดยตรงกับโลกทางสังคม	โดยมีเป้าหมายเพื่อจัด

ตั้งกฎคงที่ต่างๆ	(Invariant	Laws)	เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม	และ	(๓)	หลักการทางอัคค

วิทยาเกี่ยวกับความเป็นกลาง	 (Neutrality)	 	หลักการนี้ปฏิเสธข้อความเชิงบรรทัดฐานหรือเชิง

คุณภาพ	แต่ยอมรับการแบ่งแยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างความจริง	(รวมทั้งความรู้ต่างๆ)	กับค่า

นิยมทางจริยธรรม

	 อย่างไรก็ตามแม้ปฏิฐานนิยมจะมีอิทธิพลต่อระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 แต่ก็ไม่

สามารถน�ามาใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อก�าจัดความทุกข์และปัญญาต่างๆ	ได้อย่างยั่งยืน	ข้อเท็จ

จรงิทีไ่ด้รบัและสรุปเป็นผลลพัธ์ทีพ่งึพอใจซึง่สามารถตอบโจทย์ในยคุสมยัหนึง่พอเวลาเปลีย่นไป

ความจริงก็เปลี่ยนไปผลลัพธ์ที่พึงพอใจอาจจะกลับกลายเป็นผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามคือสร้าง

ปัญหาให้เกดิข้ึนในยคุสมยัต่อมา	ปัญหาบางอย่างในสมยัต่อมากค็อืผลลพัธ์ทีไ่ด้มาจากการปฏิบติั

ตามแนวทฤษฎทีีไ่ด้จากการศกึษาในอดตี	ตวัอย่างเช่น	ปัญหาสิง่แวดล้อมแห่งโลกในปัจจบุนัส่วน
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หนึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามทฤษฎีการพัฒนาอุตสาหกรรม	 และทฤษฎีการพัฒนาสมัยใหม่	

(Modernization)	ซึง่ทฤษฎดีงักล่าวคอืผลลัพธ์อนัเกดิจากกระบวนการวจิยัตามแบบวิทยาศาสตร์	

และเชื่อว่าสังคมจะมั่งคั่ง	 ก้าวหน้าและอุดมสมบูรณ์ความอดอยาก	 ความยากจนจะหมดสิ้นไป	

ข้อนี้คือปรากฏการณ์ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	และการเมืองซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีขั้นแห่งการ

เจริญเติบโต		(The	Stages	of	Growth)	ตามแนวคิดของ	William	W.	Rostow.		กาลเวลาที่

เปลี่ยนในพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีดังกล่าวล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคม	ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา

การเมือง

	 การพยายามสร้างกฎอธิบายพฤตกิรรมมนษุย์ตามแนวคดิทางวทิยาศาสตร์	ซ่ึงทฤษฎปีฏิ

ฐานนยิมพยายามเน้นอยูน่ีไ้ด้รบัการต่อต้านจากกลุ่มต่อต้านปฏฐิานนยิมและกลุม่หลงัปฏฐิานนยิม	

(Post-Positivism)	

	 กลุม่แรกโต้แย้งว่า	ศาสตร์แห่งธรรมชาติกบัศาสตร์แห่งมนษุย์มคีวามแตกต่างกนัทัง้โดย

หลักตรรกวิทยา	และหลักภาววิทยา	และความคิดที่จะใช้กฎเกณฑ์ใดๆ	มาอธิบายปรากฏการณ์

แห่งสังคมมนุษย์นั้นย่อมได้รับการต่อตานเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	จึง

เป็นการยากที่จะใช้กฎเกณฑ์ใดๆ	 มาอธิบายความเป็นสากลแห่งพฤติกรรมมนุษย์กฎอธิบาย

พฤติกรรมแห่งมนุษย์จึงไม่มีการสรุปลงสู่กฎใดกฎหนึ่ง

	 ส่วนกลุ่มหลัง	 (Post-Positivism)	 แม้จะไม่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงความน่าเชื่อถือแห่ง

ทฤษฎีปฏิฐานนิยม	แต่ก็ยอมรับความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์	และพยายามแสวงหาวิธีการที่จะ

ปฏิรปูระเบยีบวจิยัเชงิวทิยาศาสตร์		การโจมตทีฤษฎ	ีPositivism	โดยนกัคดิคนส�าคญั	เช่น	W.V.O.	

Quine,	Karl	Popper,	Thomas	Kuhn,	Paul	Feyerabend	และ	Imre	Lakatos	ได้มาบรรจบ

กับเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือแห่งพ้ืนฐานปรัชญาปฏิฐานนิยมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แห่ง

ธรรมชาติ๓	โดยชี้ให้	เห็นว่า	ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์	ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามแนวอุปนัย	และไม่ได้

ถูกทดสอบโดยปัจเจกบุคคล	 บนพื้นฐานแห่งประจักษ์พยานเกี่ยวกับปรากฏการณ์	 โดยแท้จริง

แล้วไม่มีส่ิงทีเ่รยีกว่า	การสงัเกตทีเ่ป็นกลางโดยทางทฤษฎนีกัคดิ	เช่น	Bhaskar๔		กป็ฏเิสธแนวคดิ

ปรากฏการณ์นิยม	 (Phenomenalism)	และการยืนยันความจริงนิยม	 (Verificationism)	โดย

ได้แสดงให้เห็นว่า	ความจริงแท้	(Reality)	มี	๓	ระดับ	คือ	(๑)	ระดับที่ดูเหมือนจริง	(Real)	(๒)	

ระดับความจริงแท้	(Actual)	และ	(๓)	ระดับความจริงประจักษ์	(Empirical)	พร้อมกับอ้าง	ถึง

 ๓		Chalmers,	Alan	F.	๑๙๘๒,		What	is	Science?		An	Assessment	of	the	Status	and	Nature	of	Science	
and	Methods.	ST.Lucia	:		University	of	Queensland	Press.
 ๔		Bhaskar,		Roy	๑๙๗๕		A	Realist	Theory	of	Science	๒nd		edition,	Hemel	Hempstead:	Harvester-	
wheat	she	of.
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การมอียูแ่ห่งโครงสร้างทีซ่่อนเร้นอยู	่และกลไกท่ีมองไม่เหน็ซึง่ปฏิบตักิารเป็นอสิระจากการทีเ่รา

ไม่รูถ้งึสิง่เหล่านัน้	แต่พลงัอ�านาจและความน่าจะคงมอียูแ่ห่งโครงสร้างและกลไกเหล่านัน้	สามารถ

ศึกษาวิจัยได้ในเชิงประจักษ์

แนววิธีศึกษาหลังยุคปัจจุบัน	(Post	Modern	Approach)

	 แนววธิศีกึษาหลงัยคุปัจจบุนั	(หรอืหลงัยคุ	Modern)	เป็นวกีารศกึษาทีใ่ช้ภาษา	โดยการ

สร้างวาทกรรมใหม่	 รวมทั้งการก�าหนดแนวคิด	 บางอย่างเป็นกรอบก�าหนด	 แนวทางศึกษา

ปรากฏการณ์ต่างๆ	เพือ่ให้เกดิความรู้๕	วธิกีารศกึษาแนวนีม้กัจะถูกครอบง�าโดยบคุคลท่ีมอีทิธพิล

ในสังคม	เช่น	นักวิชาการ	นักบริหาร	นักก�าหนดแผนและนโยบาย	ผู้น�าทางการเมือง	และผู้น�า

ทางสังคม	เป็นต้น	

	 แนวคิดทีน่ยิมน�ามาใช้ในการศึกษาจะสมัพนัธ์	กบัแนวคิดการพฒันาเศรษฐกจิ	การพฒันา

สังคม	การปฏิรูปทางการเมือง	 	การสร้างจิตส�านึก	ความเป็นพลเมือง	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

การพัฒนาที่ยั่งยืน	วีการศึกษาเชิงบูรณาการ	ความรับต่อสังคม		ระเบียบวิธีศึกษาแบบ	Ethno	

autography	หรือ	Auto	ethnology	เป็นต้น

	 กล่าวโดยจ�าเพาะ	แนววธิกีารศกึษาปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมอืงในยคุหลัง

ยุคปัจจุบัน	จะเน้นวิธีการศึกษาเชิงบูรณาการ	วีการศึกษาแบบผสานวิธี	วิธีการศึกษาแบบมุ่งเป้า	

วิธีการวิเคราะห์แบบ	 SWOT	 วิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการ	 แต่ในบางสาขาแห่งสังคมศาสตร	์

อิทธิพลวิธีการศึกษาตามแนว	 Positivism	หรือปฏิฐานนิยม	 ยังคงกระแสนิยมอยู่อย่างเข้มข้น	

และเป็นในในลักษณะที่เรียกกันว่า	School	of	Research	หรือส�านักวิจัยนั้น	ๆ

แนวทางการศึกษาแบบตีความ	(Interpretative	Approach)

	 แนวทางการศึกษาแบบตีความเป็นวีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาความหมาย	 และคุณค่า

ของสิ่งที่ค้นพบ	

	 วิธีการศึกษาแนวน้ีมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางการศึกษากล่าวคือ	 มนุษย์เป็นทั้งผู้กระท�า	

(Actor)	และผู้ถูกกระท�า	(Acted)	ดังนั้น	จึงต้องมีการค้นหาความหมายของผู้กระท�า	และความ

หมายของผู้ถูกกระท�า	 แต่ความหมายของผู้กระท�าและผู้ถูกกระท�าในท่ีนี้มิได้จ�ากัดขอบเขต

กระบวนการกระท�าและผลลัพธ์จากการกระท�าในแง่ลบ	 เพียงอย่างเดียว	 แต่รวมเอาการเข้าใจ

ความหมาย	กระบวนการกระท�าและผลลพัธ์จากการกระท�าในแง่บวกด้วย	วธิกีารศกึษาตามแนว

การตีความโดยลักษณะทั่วไปเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความหมายแห่งความสัมพันธ์	 และ

	 ๕		พงษ์สวสัดิ	์	สวสัดิพงษ์	๒๕๔๖,		ค�าอภิปรายเรือ่งการวจิยัในบริบทแห่งสงัคมทีแ่ปรเปลีย่น		ส�านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ		๑๐		กุมภาพันธ์	๒๕๔๖	โรงแรมพิมาน	จ.นครสวรรค์.
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในทุกมิติ

	 วิธีการศึกษาตามแนวนี้	รวมเอาการศึกษาชาติพันธุ์มนุษย์การศึกษากระบวนการความ

เป็นชายขอบ	 กระบวนการความเป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ	หรือในลักษะเป็นองค์การ

อาชญากรรม	การศึกษาคุณค่าชุมชน	การศึกษาคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศึกษาคุณค่าระบบ

ความเชื่อ	การศึกษาคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกาย	คุณค่าภาษาถิ่น	และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ	

	 การศึกษาตามแนวการตีความได้มีการใช้มานานในวิชาการทางสังคมศาสตร์	 และทาง

มนุษยศาสตร์	Max	Weber๖	ได้เสนอวิธีการศึกษาที่เรียกว่า	Verstehen		ซึ่งอาจจะตรงกับค�าว่า	

Understanding	 ในภาษาอังกฤษ	 เพ่ือศึกษาหาความหมายสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่จากการแสดง

พฤติกรรมแบบต่างๆ	ของมนุษย์	การแสวงหาความหมายเพื่อความเข้าใจสิ่งเร้าหรือแรงผลักดัน

หรอืเหตผุลเป็นสิง่จ�าเป็นในการศกึษาพฤตกิรรมมนษุย์	การเข้าใจสิง่เร้าทีซ่่อนเร้าอยูภ่ายในจติใจ

มนุษย์สามารถเข้าได้ได้	โดยอาศัยการตีความ

	 แต่การตีความมไิด้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ	แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้	(Learning)	ดังนั้น	ผู้ที่

มีการเรียนรู้มากย่อมมีความสามารถในการตีความได้กว้างขวางและน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่ไม่มี

ความรู้หรือมีความรู้เพียงเล็กน้อย

	 โดยหลกัการการตคีวามปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการตีความสามารถวิเคราะห์เพิม่เติมได้	ดังนี้

	 ๑)		ประสบการณ์ของผู้ตคีวาม

	 ๒)	พื้นฐานทางสังคมและครอบครัวของผู้ตีความ

	 ๓)	ความผูกพันกับองค์การทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ

	 ๔)	ระดับการศึกษาและการยึดติดกับทฤษฎี

	 ๕)	อาชีพหลัก

	 ๖)	ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม

	 ๗)	ชาติพันธุ์นิยม	และชาตินิยม

	 ๘)	ระดับจิตส�านึกหรือมโนธรรม

	 ๙)	อิทธิพลของกลุ่ม

	 ๑๐)	อิทธิพลของสื่อสารมวลชน

	 ๑๑)	การเป็นสมาชิกองค์การทางศาสนา

	 ๑๒)	การรบัจ้างตคีวาม	(เช่น	การตคีวามตามกฎหมายของหมายความและความยตุธิรรม

ต่างๆ	

	 ๖		ดู	Max	Weber,	๑๙๔๙		The	Methodology	of	the	Social	Science,	Glencor,	IL:	Free-Press.
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	 ปัจจัยดังกล่าวล้วนมผีลตคีวามของผูศ้กึษาวจิยัทัง้สิน้	ดงันัน้	การตคีวามจงึมไิด้เป็นความ
บริสุทธ์ิหรือความถูกต้องตามหลักศีลธรรมและหลักความยุติธรรมเสมอไป	 แต่การตีความมัก
ด�าเนนิการตามพลงัแห่งปัจจยัใดปัจจยัหนึง่หรือหลายๆ	ปัจจัย	รวมกนั	จึงเป็นการยากทีจ่ะวนิจิฉัย
ว่า	 การตีความแบบใดหรือการตีความของใครถูกต้องท่ีสุด	 แม้แต่ในกระบวนการยุติธรรม	 การ
ตคีวามถกูต้องตามหลกันติธิรรมกไ็ด้มใีนเชงินยัยะเดยีวมคีวามเหน็ขดัแย้งกนัอยูเ่สมอไป	แม้กระ
ทัง้ผูเ้ชยีวชาญด้านนติธิรรม	ยกตวัอย่างกระบวนการตัดสนิตีความถกูหรือผดิจงึก�าหนดให้ตีความ
ได้ถงึสามศาล	คอืศาลช้ันต้น	ศาลอุทธรณ์และศาลฎกีา	ในบางกรณแีม้จะผ่านกระบวนการตคีวาม
หรือการตัดสินในชั้นฎีกาอันเป็นชั้นสุดท้ายแล้ว	 	 แต่ถ้ามีหลักฐานมาอ้างให้ทราบอยู่เสมอใน
ขบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
	 อย่างไรกต็ามปรากฏการณ์ทางสงัคมและทางการเมอืงทีน่ยิมน�าการตคีวามมาใช้ในการ
วิเคราะห์ก็คือปรากฏการณ์ท่ีต้องอาศัยประชามติ	 (Public	 Opinion)	 หรือความเห็นของ
ประชาชนทั้งประเทศ	ในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย	การลงประประมติในการ
เลือกตั้ง	 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ของสาธารณชนในการมอบอ�านาจให้ตัวแทนของตนในการ
ปกครองนั้นแก่พรรคการเมือง	หรือนักการเมืองที่มีความยุติธรรมที่สุด	หรือถูกต้องมากที่สุด	แต่
ก็มีค�าถามบ่อยท่ีเดียวถึงสิงเร้าท่ีซ่อนเร้นอยู่	 ภายใต้การตัดสินใจของประชาชนว่า	 ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด	และตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือ
นักการเมืองด้วยเจตจ�านงเสรี	 (Free	will)	หรือด้วยการถูกจ้างด้วยอามิสให้ลงคะแนน	ค�าถาม
ดงักล่าวแสดงถงึภมูหิลงัของผูต้คีวามด้วยเช่นกัน	ดังนัน้	การกล่าวหาว่าด้วยการโกงหรือการทจุริต
ทางการเมือง	จึง..สัมพันธ์กับพลังปัจจัยดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
	 โดยทั่วไป	 การตีความความถูกต้องท่ีสุดก็คือการตีความจากผู้มีอ�านาจท่ีสุดในทางการ
เมืองและทางสังคม	ดังนั้น	ผู้มีอ�านาจเมื่อตีความอย่างไร	และตัดสินใจท�าอย่างใดอย่างหนึ่งออก
ไป	จึงมักจะได้รับการน้อมรับ	โดยปราศจากการโต้แย้ง	ถึงจะมีการโต้แย้งก็มักจะกระท�าโดยการ
ปกปิดไม่เปิดเผยหรือแสดงออกมาสู่สาธารณะ	 มิฉะนั้น	 จะถูกด�าเนินการจับกุมลงโทษในข้อหา	
“หมิ่นประมาท”	 ไม่เช่ือฟังผู้มีอ�านาจ	 เป็นต้น	 ในทางการเมืองการตีความเรื่องใดเรื่องหน่ึงจึงมี
ปัญหา	และมีการโต้แย้งอยู่เสมอ
	 ในทางปรัชญา	 การตีความปรากฏในสาขาปรัชญาว่าด้วยการตีความซึ่งตรงกับภาษา
อังกฤษว่า	Hermeneutism			Hermeneutism		มีความหมาย	เช่นเดียวกัน	Interpretativism	
ดังได้อธิบายมาแล้ว	 แต่ก็มีการโต้แย้งการตีความของค�าทั้งสองค�านี้ว่า	 ไม่เหมือนกันทั้งหมด	
Interpretivism	หรือ	ทฤษฎกีารตคีวามมกัจะใช้ในสังคมศาสตร์	และจะตีความเฉพาะทีเ่กีย่วกบั
มนุษย์	 พฤติกรรมแห่งมนุษย์และจัดอยู่ในแนวเดียวกับสังคมวิทยาแห่งความรู้อย่างหนึ่ง	 ส่วน	

Hermeneutism	จะใช้ในขอบเขตแห่งอภิปรัชญา	และปรัชญาสาขาอื่นๆ	
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ลักษณะการแสวงหาความรู้ทางพุทธปรัชญา

	 การแสวงหาความรูแ้ละการอธบิายความรูท้างพทุธปรชัญาสามารถอธบิายได้ตามกรอบ

ทฤษฎีญาณวิทยา	 (Epistemology)	 ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยแหล่งก�าเนิดความรู้	 วิธีการแสวงหา

ความรูก้ารยนืยนั	ความรูท่ี้ไดรบัวตัถุประสงค์และข้อจ�ากดัแห่งความรู้๗	ความรูเ้รือ่งราวทางสงัคม

และการเมืองตามแนวพุทธปรัชญา	สามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้

	 ๑)	การแสวงหาความรู้ตามแนวแหล่งแห่งปัญญา	๓	แหล่ง	คือ	สุตมยปัญญา	จินต

ามยปัญญา	และภาวนามยปัญญา๘

 สุตมยปัญญา	คือ	ความรู้ที่ได้รบัจากการฟัง	รวมทั้งการบอกเล่าที่ได้รับการบันทึกหรือ

จารกึไว้ในศลิาจารกึ	ใบลานและโบราณสถาน	และปัจจบุนัจะปรากฏในรูปการอ่านจากสิง่ตีพมิพ์

ต่างๆ	ด้วย	ความรู้รุดับสุตมยปัญญา	คือความสามารถในการจ�าข้อมูล	และข้อความต่างๆ	ที่มีอยู่

ในสิ่งพิมพ์ต�าราและบทเรียนต่างๆ	 เป็นต้น	 ผู้ที่มีความสามารถในการจ�าข้อมูลหรือ้อความจาก

แหล่งต่างๆ	ได้มากเรียกว่า	พหูสูต	ซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามาก	หรือผู้ที่ได้เรียนมามาก

 จนิตามยปัญญา	หมายถงึความรูท้ีไ่ด้รบัจากการคดิอย่างเป็นระบบ	หรอืคดิเชิงวเิคราะห์	

จนเกดิความเข้าใจในสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังมาอย่างชดัเจน	ความคดิคอืได้ว่า	เป็นแหล่งความรู้ของมนษุย์

อย่างหนึ่ง	ความคิดที่จะก่อให้เกิดความรู้	 ก็คือความคิดใฝ่รู้	 อันเป็นความคิดที่ต้องการจะขยาย

พรมแดนหรือของข่ายความรู้เพิ่มเติมหรือต่อยอดจากสิ่งที่ได้ยินได้อ่าน	หรือได้ฟังมา		เช่น	เพื่อ

ได้เห็นรถยนต์ที่มีรูปร่างแบบต่างๆ	จากในภาพ	เกิดความสนใจ	จึงท�าการศึกษา	ค้นคว้าเพิ่มเติม

จนเกิดความเข้าใจแกลไกการท�างานของรถยนต์	 และสืบสาววิวัฒนาการของรถยนต์ประเภทท่ี

สนใจ	ก็เกิดความรู้ความเข้าใจการพัฒนากลไกของรถยนต์ประเภทนั้น	จนเกิดเป็นหลักวิชาการ

เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกนั้นๆ	 ได้	 ดังนั้น	หลักวิชาการทั้งหลายซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่	 เกิดจาก

การรูจ้กัคิด	รูจ้กัวเิคราะห์หรอืรูจั้กการอธบิายอย่างเป็นระบบนัน่เอง	จนิตามยปัญญา	จงึสมัพนัธ์

กับโยนิโสมนสิการ	ซึ่งหมายถึงการคิดอย่างแยบคาย	หรือการคิดอย่างรอมคอมและเป็นระบบ

 ภาวนามยปัญญา	หมายถงึความรู้ทีเ่กดิจากฝึกอบรมการฝึกปฏบิตั	ิหรอืการทดลองจน

ได้รับผล	ภาวนามยปัญญาจัดเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง	แต่เป็นประสบการณ์ที่มีเป้า

หมาย	คือมีการด�าเนนิการตามขึน้ตอนทีไ่ด้มกีารวางแผนไว้	และมกีารประเมนิผลการปฏบิตัติาม

แผนการด�าเนินการ	 	 การประเมินผล	 (Evaluation)	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญยิ่งแห่งการฝึกอบรม	

หรือการทดลองหรือการด�าเนินการตามนโยบายต่างๆ	ในวงวิชาการระดับสูง	ความรู้ที่ได้รับจาก

 ๗		Roy		Bhaskar,๒๐๐๖	อ้างแล้ว	หน้า	๓๒๒.
 ๘		ที.	ปา.		๑๑/๒๒๘/๒๓
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กาทดลองเรียกว่า	 ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย	 ดังนั้นการวิจัยการวิจัยจึงถือว่าเป็นกระบวนการ

แห่งภาวนามยปัญญาอย่างหนึ่ง
	 ความรู้เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมและทางการเมอืงส่วนใหญ่จะได้รับจากช่องทาง
สุตมยปัญญา	กล่าวคือ	สื่อต่างๆ	มีส่วนส�าคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถือได้ว่าเป็นความ
รูแ้ก่ผูส้นใจเปิดรบัสือ่เหล่านัน้	แต่ข้อมลูข่าวสารผ่านส่ืออาจจะไม่ใช่ความจริงกไ็ด	การได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่เป็นเท็จจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ	 คือความเห็น	 หรือความเข้าใจผิดพระพุทธศาสนาจึง
เสนอให้มีการใช้ความคิดหรือวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารหรือการกรองข่าวสาร
อีกชั้นหนึ่ง	วิจารณญาณจัดอยู่ในกลุ่มจินตามยปัญญา
	 ความรู้ที่ได้รับจากอายตนะคือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย	อาจจะเป็นความรู้ระดับสัญญา	
กล่าวคือเป็นความรู้ระดับก�าหนดจดจ�าได้	 ถือเป็นความรู้ท่ีเกิดจากตาได้มองเห็น	 หูได้ยินได้ฟัง	
จมูกได้กลิ่น	ลิ้นได้ลิ้มรสและกายได้สัมผัส	ความรู้ระดับนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญญาขั้นต้น	ส่วน
ความรู้ที่เป็นไปตามความคิดกรปรุงแต่งซึ่งเป็นความรู้ในระดับจินตามยปัญญานั้น	จัดเป็นความ
รู้ซ้อนเสริม	เป็นการหมายรู้ว่า	สวย	น่าเกลียดน่าจัง	ความรู้ที่เป็นไปตามความคิดปรุงแต่งนี้	เป็น
ความรู้เป็นทั้งอกุศลสัญญาและกุศลสัญญา
	 อกุศลสัญญา	 คือการก�าหนดรู้ที่เป็นไปตามการคิดปรุงแต่งของตัณหา	 มานะและทิฏฐิ	
จัดเป็นกิเลสสัญญา	คือสัญญาที่เจือด้วยกิเลส	ความรู้ในลักษณะนี้	เกิดจากความอยากได้	ความ
โกรธไม่พอใจ	และความลุ่มหลง	ดังนั้น	ความอยากได้	ความอยากครอบครองในสิ่งที่ตนมองเห็น
หรือไม่ประสบผ่านช่องทางอื่นๆ	โดยการปรุงแต่งของจิตว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา	จัดเป็นความรู้
แบบใฝ่ต�่า	ขณะเดียวกัน	ความคิดปรุงแต่งในการท�าลายบุคคลที่เป็นคู่แข่ง	หรือฝ่ายปรปักษ์	โดย
ใช้วกีารอย่างใดอย่างหนึง่	ทีต่นได้ยนิได้ฟัง	หรือได้ศกึษาเล่าเรียนมา	จนมีผลท�าให้คูแ่ข่งอ่อนก�าลัง
หรอืถกูพชิิตให้พ่ายแพ้ด้วยอ�านาจกเิลศคอืโทสะ	และโลภะ	กจ็ดัได้ว่าเป็นความคดิใฝ่ต�า่	หรอืเป็น
อกุศลสัญญาได้เช่นเดียวกัน
	 กุศลสัญญา	 คือความหมายรู้หรือปัญญาท่ีเกิดจากจิตอันเป็นกุศล	 จิตซ่ึงมีการปรุงแต่ง
ให้คิดในสิง่ทีด่งีาม	และให้มคีวามคดิและความเข้าใจทีถ่กูต้อง	ย่อมช่วยส่งเสรมิความเจรญิงอกงาม
แห่งสัมมาทิฏฐิ	และความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมต่างๆ	เช่นการได้ศึกษาจนเกิดความจ�าได้
ในวกีารทีจ่ะช่วยสร้างความเป็นกลัยาณมติร	แล้วพัฒนาตนเองให้เป็นกลัยาณมติรของบคุคลอืน่	
จัดได้ว่าเป็นกศุลสญัญาอย่างหนึง่	กศุลสญัญานี	้รวมไปถงึความรูห้ลกัความจรงิว่าทกุสิง่ทกุอย่าง
ไม่เที่ยวเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและการหมายรู้วีการช่วยเหลือบุคคลอื่นให้พันจากความทุกข์	ซึ่งก็
คือผลของความรักความเมตตากรุณานั้นเอง
	 ปรากฏการณ์ทางสงัคมและทางการเมอืงสามารถรบัรูแ้ละเข้าใจได้ในลกัษณะท่ีเป็นความ
รู้แบบกุศลสัญญาและความรู้แบบอกุศลสัญญา	 กระบวนการพัฒนาความรู้ตามแนวที่เหมาะสม	
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ก็คือกระบวนการพัฒนาตามหลักโยนิโสมนสิการ	หลักโยนิโสมนสิการ	จะช่วยให้คิดในแง่ที่เป็น

กุศล	และช่วยสกัดกั้นกิเลส	ตัณหา	และอวิชชา๙

 ๒)		การแสวงหาความรู้ตามแรงผลักดันหรือสิ่งเร้า
	 แรงผลักดันให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ	 คือฉันทะ๑๐	 ฉันทะ	 เป็นความ
ต้องการใฝ่ดี	 การแสวงหาความรู้จึงเป็นไปตามความต้องการเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางสติ
ปัญญา	ทางอารมณ์และทางจิตวิญญาณ
	 ความต้องการเพื่อพัฒนาสติปัญญาให้เจริญก้าวหน้าเป็นแรงผลักดันที่เป็นกุศล	 มนุษย์
โดยธรรมชาตมิสีิง่เร้าทีจ่ะท�าทัง้สิง่ทดีแีละสิง่ทีไ่ม่ดี	หรือทีจ่ะท�าทัง้กุศลกรราและอกศุลกรรม	แต่
กศุลฉนัทะจะผลกัดนัให้เกดิการกระท�าท่ีเป็นกศุลกรรม	ความรู้ในสิง่ทีเ่ป็นจรงิ	เป็นความใฝ่รูแ้ห่ง
มนุษย์ทั่วไปอย่างหนึ่ง	มนุษย์ย่อมเข้าใจดีว่า	บนพื้นฐานแห่งความรู้ที่เป็นจริง	มนุษย์ย่อมเจริญ
ก้าวหน้าไปสู่ทิศทางท่ีสงูข้ึนท้ังในระดบัสถานะทางสงัคมและระดับสติปัญญาของตน	แรงผลกัดัน
จากความต้องการเพื่อผลส�าเร็จในชีวิต๑๑	 (Need	 for	Achievement)	มนุษย์จึงด�าเนินการทุก
วถิทีางเพือ่บรรลผุลส�าเรจ็และการศกึษาเป็นหนทางทีส่�าคัญอย่างหนึง่	ในการน�าไปสู่ความส�าเรจ็	
ดงันัน้	มนษุย์จงึต้องแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอในโลกปัจจุบนั	วธิกีารแสวงหาความรู้มมีาก	บางคร้ัง
ก็เป็นการยากทีจ่ะวนิจิฉัยว่า	วธิกีารแสวงหาความรูแ้บบใด	จงึจะเหมาะสมและน�าไปสู่การบรรลุ
ผลส�าเร็จ	แต่ด้วยอาศัยความรู้ที่เหมาะสม	มนุษย์สามารถเข้าถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ได้	
	 ฉันทะอย่างเดียวไม่พอท่ีจะน�าไปสู่เป้าหมาย	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการกระท�าด้วยความ
เพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง	(วิริยะ)	การมีจิตใจที่หนักแน่น	และมั่นคงในการบรรลุถึงเป้าหมาย	
(จิตตะ)	และการใช้สติปัญญาที่มีอยู่ในการพิจารณาไตร่ตรองปัญหาต่างๆ	(วิมังสา)	จนเข้าถึงเป้า
หมายที่ต้องการได้แนวทางท่ีจะให้ได้รับความรู้ตามความประสงค์นี้รวมอยู่ในหลักอิทธิบาท	๔	

ประการ	ดังกล่าวนี้
 ๓)	การแสวงหาความรู้ด้วยอาศัยการชักจูงแห่งกัลยาณมิตร
	 กัลยาณมิตร	 คือเพื่อนที่ดี	 รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่โน้มชักจูงในทางสร้างสรรค์	 และ
พัฒนาให้เกิดความรู้และสิ่งท่ีดีงามต่างๆ	 เพื่อนที่ดีและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบทบทส�าคัญมาก
ในการกระตุ้นในบุคคลได้ขวนขวายหาความรู้	กัลยาณมิตรถือว่า	เป็นปุบนิมิตที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง
แห่งการศึกษาและการปฏิบัติที่ดีงาม๑๒	ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยกระตุ้นสิ่งเสริมการศึกษาแล้ว	ยัง

เป็นผู้ช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ	ในชีวิตอีกด้วย

	 ๙		สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์,	ป.อ.	ปยุตโต)	.	๒๕๕๑.		พุทธธรรม.		อ้างแล้ว	หน้า	๖๗๔.
	 ๑๐		ฉันทะ	เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในอิทธิบาท	๔	ประการ	คือ	ฉันทะ		วิริยะ	จิตตะ	และ	วิมังสา.
	 ๑๑	ดูรายละเอียดใน	David	McClelland.	๑๙๖๑,	The	Achieving	Society.		Princeton,	New	Jeysey	:	Van	
Nostrand.
	 ๑๒		ดูรายละเอียดใน	ส�.	ม.		๑๙/๑๒๙/๓๖.
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	 การมีกัลยาณมิตรมิใชเ่ป็นเรื่องบังเอิญ	แต่เป็นเรื่องแห่งบุญบารมี	และการได้ช่วยเหลือ

บคุคลอืน่มาก่อน	การได้กลัยาณมติร	จงึเป็นผลแห่งกศุลกรรมทีส่ะสมมายาวนานในสังคมมนษุย์	

พ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรเบื้องต้นแห่งบุตรธิดา	 พ่อแม่เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนแก่

ลูก	และในสังคมที่กว้างออกไปกัลยาณมิตรก็คือผู้คนที่บุคคลได้ติดต่อหรือสัมพันธ์ด้วยกัลยาณา

มิตรคือวัฒนธรรมที่ดีแห่งสังคมด้วย	รูปแบบการปฏิบัติ	ประเพณีความเชื่อ	และค่านิยมกลุ่มที่ดี

งามจัดอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรได้เรียนเดียวกัน

	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	สตับุรษุหรอืคนดทีัง้หลายคอื	กลัยาณมิตรแห่งมนุษย์	ทีใ่ดมสีตับรุุษ

ที่นั่นย่อมเป็นสัปปายบุคคลในการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรม	 คุณสมบัติแห่งสัตบุรุษ

ประกอบด้วย	ความเป็นผูรู้จ้กัเหต	ุความเป็นผูรู้้จักผล	ความเป็นผู้รู้จักตน	ความเป็นผู้รู้จักประมาณ	

ความเป็นผู้รู้จักกาล	 ความเป็นผู้รู้จักชุมชน	 และความเป็นผู้รู้จักความแตกต่างแห่งบุคคล	 รนที่

เป็นสัตบุรุษเป็นผู้ไม่ยึดติด	ไม่หลอกลวง๑๓		เป็นผู้คิดดี	พูดีและท�าดี	และมีความปรารถนาดีต่อ

บุคคลอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอนแทน

	 ๔)	การศึกษาพฤตกิรรมมนุษยต์ามหลักพุทธปรัชญา

	 พฤติกรรมมนษุย์ถูกผลกัดนัให้แสดงออกมาโดยพลงัความต้องการ	(Needs)	ดังนัน้	พทุธ

ปรชัญาจึงอธบิายถงึตณัหา	(Cravings)	ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัผลกัดนัให้มนษุย์แสดงพฤตกิรรมออก

มาในรูปแบบต่างๆ		นอกจากนี้	กิเลสขั้นพื้นฐาน	(Basic	Defilements)	อันประกอบด้วยโลภะ/

ราคะ	โทสะ	และโมหะ	ที่สะสมมายาวนานตั้งแต่อดีตชาติเป็นพลังก�าหนดพฤติกรรมแห่งมนุษย์

ด้วยเช่นกัน	ซึ่งอาจจะเรียกว่า	กรรมนิยามก็ได้

	 บุคคลที่มจีริต	แตกต่างกันก็เป็นผลมาจากการกระท�าในอดีตที่สะสมกันมายาวนานจน

กลายเป็นอุปนิสัย	ถาวรและเป็นปัจจัยผลักดันการแสดงออกทางพฤติกรรมแห่งมนุษย์	ตัวอย่าง

เช่น	 บางคนมีอารมณ์ร้อน	 ฉุนเฉียวง่าย	 หรือเป็นคนนักโกรธก็เป็นผลมาจากการยอมให้โทสะ	

ครอบง�าอยู่เมืองนิตย์	ดังนั้น	พุทธปรัชญา	จึงเสนอวิธีการการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์	ตามแนว

แห่งการรู้แจ้งถึงสมุทัยหรือสาเหตุแห่งพฤติกรรม	 ดังที่	 พระพุทธเจ้าทรงแสงไว้ในหลักอริยสัจจ์	

และหลักธรรมข้ออื่นๆ	

	 ๕)	การศึกษาพฤตกิรรมมนุษย์ตามแนวอริยสัจจ์

	 อริยสัจจ์	คือความจริงอันประเสริฐ	ซึ่งหมายถึงกระบวนการความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับ

ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	แห่งชวีติ	ความเป็นจรงิทีส่มัพันธ์กันชวีติ	(รวมทัง้ความจริงทางสังคมการเมือง

และเศรษฐกิจ)		หมายถึง	สภาวะบีบคั้นเป็นทุกข์ทั้งเป็นประจ�าและชั่วขณะ	(ทุกข์)		ปัจจัยหรือ

	 ๑๓		ดูรายละเอียดใน	ขุ.	ธ.		๒๕/๑๗/๒๖.
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สาเหตผุลผลกัดนัให้เกดิสภาวะบีบคัน้เป็นทกุข์	(สมทุยั)	เป้าหมายพงึปรารถนา	คอืความหลกัพ้น

จากสภาวะบีบครั้นเป็นทุกข์กลายเป็นภาวะผ่อนคลายไร้ทุกข์	 (นิโรธ)	 	 และแนวทางปฏิบัติเพื่อ

เข้าถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นในแนวทางนั่นที่ได้รับการพิสูจน์

ทดลองจนได้ผลมาแล้ว	(มรรค)

	 ความเป็นไปแห่งพฤติกรรมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบก็ตามถือว่าเป็นความจริงอย่าง

หนึ่ง	และย่อมมีเหตุผลักดันให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ	

	 การศึกษาพฤติกรรมมนษุย์ตามแนวอริยสัจจ์มีลักษณะทั่วไป	๒	ประการ	คือ

 ๑)	ลักษณะที่หนึ่ง	การศกึษาถึงเหตุและผล

	 การศึกษาโดยวธิีนี้เป็นการศึกษาโดยการสืบสาวจากผลไปหาเหตุ	หากพบสาเหตุที่ผลัก

ดันให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ท�าการแก้ไขที่ต้นเหตุ	การศึกษาแบบนี้จัดเป็น	๒	คู่	คือ

	 คู่ที่หนึ่ง	ตัวปัญหา	(ทุกข์)	แห่งพฤติกรรม	เช่น	การเบียดเบียน	การประทุษร้าย	ความ

รุนแรงที่มีต่อกันและกัน	 เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่งในระดับปัจเจกชีวิต	

และระดบัสงัคม/กลุม่หรอืประเทศชาต	ิตวัปัญหา	คอืผลต้นเหตุผลักดันให้เกดิการแสดงพฤติกรรม

ก้าวร้าวหรอืเบียดเบียนกนัจนท�าให้เกดิผลคอืความทกุข์	ความเดือดร้อนดังกล่าว	ซ่ึงจะต้องก�าจดั

หรือแก้ไขตัวต้นเหตุนั้น	(สมุทัย)	ปัจจัยให้เกิดปัญหาคือสาเหตุที่จะต้องก�าจัดหรือแก้ไข

	 คู่ที่สอง	 ภาวะสิ้นไปแห่งปญัหา	(นิโรธ)		เป็นจุดหมายที่ต้องการ	ถือว่าเป็นผลที่จะต้อง

บรรลถุงึแนวทางปฏิบตัเิพือ่การดบัสิน้ปัญหา	(มรรค)		เป็นเหตุ	น�าไปสู่ผลทีพึ่งปรารถนาดังกล่าว

 ๒)	ลักษณะที่สอง	การศึกษาตรงประเด็น

	 การศกึษาลกัษณะนีมุ่้งตรงต่อสิง่ท่ีต้องปฏบิติัโดยอาจมคีวามสมัพนัธ์กบัชวีติปัจเจกบุคคล	

และ/หรอืสมัพนัธ์กับสภาวการณ์สงัคม	เศรษฐกจิและการเมอืง	การศกึษาตรงประเด็นนีใ้ช้ในการ

แก้ปัญหาเฉพาะจุด	 หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	 ไม่ใช่เป็นการศึกษาแบบไร้ทิศทาง	 หรือเป็นการ

ศึกษาแบบฟุง้ซ่าน	เลือ่นลาย	ซึง่มกัจะเกดิขึน้เม่ือมปีรากฏการณ์บางอย่างมากระทบเป็นบางครัง้

บางคราว	การศึกษาแบบไร้ทศิทางอาจจะเรยีกว่า	เป็นการศกึษาตามกระแสนยิมแห่งสงัคม		การ

ศึกษาตรงประเด็น	ควรด�าเนินการ	เมื่อชีวิตหรือสังคมได้ประสบปัญหา	มีความทุกข์ความเดือด

ร้อนจะต้องวางท่าทีต่อสภาพปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสมจากนั้นใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาโดย

การจ�ากัดขอบเขตเฉพาะสาเหตซุึง่ผลกัดนัให้เกดิปัญหานัน้ๆ	อย่างรอบคอบ	หลกัอรยิสจัจ์สามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาตรงประเด็นได้

	 หลักอรยิสจัจ์ดงักล่าว	พระพทุธเจ้าทรงแสดงเพือ่ให้ทราบความเป็นจริงแท้แห่งชวีติและ

สังคมมนุษย์	ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา	(ความทุกข์)	มากมาย
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	 พระพุทธเจ้าทรงสอนเรือ่งทุกข์มใิช่เพือ่ให้เกิดทกุข์แก่เพือ่ให้เข้าใจจุดเริม่ต้นทีจ่ะดบัทกุข์	

หากไม่รู้ความทุกข์คืออะไร	มนุษย์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความทุกข์นั้นได้	ความทุกข์	คือปัญหา

ทีม่นษุย์เป็นประจ�า	โดยเป็นสิง่ทีม่นษุย์ท่ัวไปสนใจอยูแ่ล้ว	ธรรมชาติของมนษุย์ถอืหาเสาะแสวงหา

ความสขุ	ความสบายหรอืการไม่อยากพบกับความทกุข์	แต่การดับทกุข์หรอืการล่วงพ้นจากความ

ทุกข์มิใช่ท�าได้ด้วยการหลบเลี่ยงตัวความทุกข์หรือด้วยการแกล้งมองไม่เห็นความทุกข	์

พระพทุธเจ้าสอนให้มนษุย์เผชญิกบัปัญหา	หรอืความทกุข์	ด้วยการรับรู	้และเผชิญหน้ากบัปัญหา

อย่างมีสติปัญญา	 การรับรู้มิใช่เป็นการแบกรับเอาความทุกข์ไว้	 แต่เพื่อรู้เท่าทันก�าหนดรู้ทันถึง

ความทกุข์	(ปรญิญา)	รวมถงึขอบเขตแห่งทกุข์สาเหตใุห้เกดิทกุข์	การแก้ปัญหาความทกุข์ต้องแก้

ที่สาเหตุเท่านั้น	จึงจะได้ผล	เราไม่มีหน้าที่ต้องก�าจัดทุกข์	เพราะทุกข์จะละทีตัวมันเองไม่ได้	ต้อง

ละทีเหตุให้เกิดทุกข์ได้เท่านั้น		ดังเช่น	การแก้ความหิวต้องก�าจัดด้วยการรับประทานอาหาร	จึง

จะทุเลาความหิวได้

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ (ป.อ.	 ปยุตฺโต)๑๔	 ได้สรุปการศึกษาตามแนวอริยสัจจ์โดย

การเปรียบเทียบบางข้อไว้น่าสนใจ	ดังนี้

 ก  ทุกข	์เหมือนโรค		สมุทัย		เหมือนสมุฏฐานของโรค				นิโรธ		เหมือนความหายโรค			

มรรค	เหมือนยารักษาโรค

 ข  ทุกข	์เหมือนทุพภิกขภัย	สมุทัย	เหมือนฝนแล้ง	นิโรธ	เหมือนภาวะอุดมสมบูรณ์	

มรรค	เหมือนฝนดี

 ค  ทุกข	์	เหมือนภัย	สมุทัย	เหมือนเหตุแห่งภัย		นิโรธ		เหมือนความพ้นภัย		มรรค	

เหมือนอุบายให้พ้นภัย

 ง  ทุกข	์	เหมือนของหนัก	สมุทัย	 เหมือนการแบบของหนักไว้			นิโรธ		เหมอืนการ

วางของหนกัลงได้		มรรค	เหมือนอบุายทีจ่ะเอาของหนกัลงวาง

 ๖)	คุณค่าของการศึกษาตามแนวอริยสัจจ์

 อรยิสจัจธรรม	เป็นหลกัพทุธปรชัญาท่ีให้คณุค่าท้ังในเชงิทฤษฎแีละเชงิปฏบิติั	กล่าวโดย

เฉพาะในแง่การศึกษาอริยสัจจธรรมให้คุณค่าทางวิชาการศึกษากับระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตร์	(รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ)	ได้	ดังนี้

	 ๑)	อรยิสจัจธรรม เป็นหลกัปรชัญามัชเฌนธรรม		กล่าวคอื	เป็นหลักธรรมท่ีอธบิายความ

จริงทีเ่ป็นสากล	มนษุย์ทกุคนในโลกมปัีญหาเหมอืนกนั	และต้องการแก้ปัญหาต่างๆ	เหมอืนๆ	กนั	

ดังนั้น	หลักอริยสัจจ์จึงเป็นหลักการสากลทางวิชาการ	กล่าวคือมีความเป็นกลางไม่มีการถือข้าง

	 ๑๔	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตโต)	,	๒๕๕๑,		พุทธธรรม			อ้างแล้ว	หน้า	๙๑๗
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ว่าแบบใดดีกว่ากัน	 หรือวิธีใดสูงค่าที่สุดน่าเชื่อถือที่สุด	 การใช้วิธีการศึกษาตามแนวอริยสัจจ์

สามารถพบความจริงได้ทุกอย่าง	และสามารถน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๒)	อริยสจัจธรรม		เป็นหลักธรรมแห่งปัญญา

	 หลักอริยสัจจธรรมมุ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุและผล	 กล่าวคือ	 การแก้

ปัญหาด้วย	วิธีการที่เหมาะสมเท่านั้น	จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่สูงส่ง	และยั่งยืนได้	นั่น

คือ	เหตุกับผลต้องสัมพันธ์กัน

	 ๓)	อริยสัจจธรรม	อธิบายความจริงที่สัมพันธ์กับชีวิตทุกชีวิต

	 มนุษย์ไม่ว่าจะท�าอะไรหรืออยู่ท่ีใดก็ตาม	 ถ้าหากต้องการพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า	 และมี

ความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อย่างมีผลดี	จะต้องปฏิบัติตนตามแนวอริยสัจจ์

	 ๔)	อรยิสจัจธรรม	เสนอวธิกีารแก้ปัญหาชวีติ	ปัญหาสงัคม	เศรษฐกจิ	และปัญหาการเมอืง

ด้วยปัญญาของมนุษย์เอง

	 ปัญหาคอื	สิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา	การแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยปัญญาเท่านัน้	การน�าหลกัความ

จริงที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ	ดังที่แสดงไว้ตามแนวอริยสัจจ์	(คือความมีเหตุผลที่แท้จริง)	มาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในเชงิปฏบัิตเิท่าน้ัน	จงึจะแก้ปัญหาทกุอย่างได้	อรยิสจัจธรรมเป็นหลกัปรชัญาการ

พึ่งตนเอง	โดยไม่ต้องพึ่งอ�านาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหมือนธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา

ช่วยในการแก้ปัญหา	(รวมทั้งการพัฒนา)

บทสรุป

	 สังคมศาสตร์	 แม้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์	 (Science)	 	 แต่ก็มีวิธีการศึกษา

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่สามารถสรุปลงเป็นวิธีเดี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	ปรากฏการณ์	

ทางสังคมและทางการเมือง	คือปรากฏการณ์อันเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มมนุษย์	ดังนั้น	ความเป็น

ไปแห่งปรากฏการณ์ต่างๆ	ทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	จึงน่าจะสรุปลงในกฎแห่งนิยาม	

๕	ประการ	คือ	อุตุนิยาม	 	พืชนิยาม	 	กรรมนิยาม	 	จิตตนิยาม	และธรรมนิยาม	 	นิยามทั้ง	๕	

ประการนี	้	แม้จะเป็นหลกัอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ	ทัง้ในระดับปัจเจกบคุคลและในระดับสงัคม	

แต่กม็กีารโต้แย้งในเรือ่งการพสิจูน์ทดลองไม่ได้	สัมผัส	หรือสังเกตไม่ได้จากนกัวทิยาศาสตร์นยิม	

ข้อนี้คือ	 การโต้แย้งในเชิงปรัชญาก็ได้	 	 ความสวยงามแห่งวิชาการ	 ก็คือความหลากหลายแห่ง

ความคิดทีม่กีารจดัระบบการโต้แย้งหรอืการให้เหตผุลอย่างเหมาะสม		การยอมรบัเหตุผลการโต้

แย้งในระดับใดระดับหนึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์สุนทรียศาสตร์แห่งมนุษย์ที่มีใจกว้าง

	 เทคนคิวธิกีารศกึษาปรากฏการณ์ต่างๆ	ทางสงัคมและทางการเมอืง	ในสงัคมโลกปัจจบุนั

ดูเหมือนจะจอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งนักคิด	 ชาวอัษฏงคตเป็นส่วนใหญ่	 การพยายาม	 วางกรอบ
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ทฤษฎีใดๆ	ก็ตามเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือการวิเคราะห์เชิงปรัชญาสาขาใดสาขาหนึ่งจะ

ต้องใช้หลักฐานการวิจัยหรือการพิสูจน์ทดลองจากการศึกษาภาคสนาม	 เป็นหลักประกันความ

น่าเชื่อถือ	 	 แม้แต่ในสังคมวิชาการชาวอัษฏงคตก็มีการโต้แย้งทางความคิด	 และข้อเสนอวีการ

ศกึษาแบบต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	ดงันัน้	จงึเป็นเร่ืองยากท่ีจะสรุปลงว่าวธีิการศกึษาแบบใดดีท่ีสุด	

การสรปุลงสูว่ธิใีดวธิหีนึง่อย่างเดด็ขาดถอืว่าเป็นลัทธกิารยดึเอาความเชือ่แห่งเผ่าพันธุข์องตนว่า

ดกีว่าของคนอืน่	หรอืลทัธนิยิมเอาตนเองเป็นศนูย์กลาง	(Ethnocentrism)	และจะไม่น�าไปสูก่าร

แก้ปัญหาชีวิต	สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองได้อย่างยั่งยืน	แต่จะยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้ง

ในสังคมมากยิ่งขึ้น

	 พุทธปรัชญาได้เสนอวิธีการแสวงหาความรู้ทางสังคมและทางการเมืองตามแนวอริยสัจ

จธรรม	ซึ่งเป็นวิธีการแม่บท	(Master	Methodology)	วิธีการตามแนวอริยสัจจธรรมรวมเอาวิธี

การศกึษาย่อยต่างๆ	ทัง้หมดทีม่ใีนค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	ซ่ึงได้กล่าวมาแล้ว	ในงานวจัิยชิน้

น้ี	ดงัตวัอย่าง	เช่น	วธิกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทียบวธิกีารศกึษาแบบปจุฉาวสิชันา	วธิกีารศกึษาแบบ

ตคีวาม	เป็นต้น	ล้วนแต่เป็นวีการศกึษาทีม่ปีรากฏในพุทธธรรม	คณุค่าแห่งวธิกีารศกึษาตามแนว

พุทธปรัชญาเหล่านี้	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้	 เป็นกรอบแห่งการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยเชิง

คณุภาพได้เป็นอย่างด	ีอนึง่	ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์	และทางสงัคมศาสตร์	สามารถกล่าว

ได้ว่า	 เป็นข้อเสนอแห่งปรัชญาปฏิบัตินิยมอย่างหนึ่ง	 ซึ่งสามารถโต้แย้งได้ว่าจะสามารถพิสูจน์

ความจริงแท้	 ท่ีเป็นสัจจธรรมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่	 บทสรุปบางครั้งก็คือ	 สัจจธรรมทาง

วิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ก็อยู่ภายใต้กฎสัจจธรรมแห่งไตรลักษณ์	คือ	ความไม่เที่ยงแท้	

การมภีาวะท่ีบีบค้ันโต้แย้งอยูเ่สมอ	และการหาสาระขัน้ปรมตัถ์ไม่ได้	คอื	แก้ปัญหาความทกุข์แห่ง

มนุษยชาติไม่ได้อย่างแท้จริง	และยั่งยืน

--------๐---------
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บทที่ ๓

ปรัชญาว่าด้วยวิวัฒนาการสังคมแห่งพระพุทธศาสนา

วิวัฒนาการสังคมคืออะไร 

	 ค�าว่าววิฒันาการ	ราชบณัฑติยสถาน๑	ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงที่

ด�าเนินไปที่ละขั้น	แต่ละขั้นที่สืบต่อกันมามีความเกี่ยวพันกับขั้นก่อนหน้านั้นหรือหมายถึงความ

เจริญเติบโตหรือการพัฒนาการที่เกี่ยวพันต่อเนื่องกัน

	 ทฤษฎีวิวัฒนาการของ	 Charles	 Darwin	 (๑๘๐๙-๑๘๘๒)	 ถือว่าเป็นทฤษฎีแม่บทที่

อธิบายถึงวิวัฒนาการของพืชและสัตว์ชนิดต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ในโลกนี้	ในหนังสือชื่อ	The	Origin	of	

Species	ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างน่าสนใจ	เขากล่าวว่าสิ่งมีชีวิตคือพืช

และสัตว์ทั้งหลาย	 มีกระบวนการปรับตัวตลอดเวลา	 และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่างจาก

บรรพบุรุษเมื่อถึงยุคลูกหลานขณะเดียวกันก็มีการต่อสู้กันส่ิงแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอด	 ผู้ท่ี 

อยู่รอด	 คือผู้ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรโดยธรรมชาติ	 (Natural	 Selection)	 ให้เป็นผู้มีชีวิต 

อยู่รอด๒

	 วิวัฒนาการ	โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรโดยธรรมชาติ	สามารถเรียกได้ว่า	เป็นความ

อยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด	(The	survival	of	the	fittest)	ผู้ที่เหมาะสมที่สุด	หมายถึง	ผู้ที่มี

ความรู้	เฉลียวฉลาด	มีสติปัญญาดี	และมีก�าลังร่างกายเข้มแข็ง	เพราะฉะนั้น	สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย	

จงึผ่านข้ันววิฒันาการมาแล้วหลายขัน้	โดยเร่ิมจากสภาพเป็นส่ิงมชีวีติเซลล์เดียว	แล้วเปล่ียนแปลง

เป็นหลาย	ๆ	เซลล์จนกลายเป็นอินทรีย์ขององคาพยพต่าง	ๆ	อย่างสมบูรณ์	ดังเช่น	ปรากฏในสิ่ง

มีชีวิตทั้งหลายที่มีเซลล์สลับซับซ้อนเป็น	กลุ่ม	Howosapien	ได้แก่มนุษย์	ลิง	วานร	เป็นต้น	สิ่ง

	 ๑	ราชบณัฑติยสถาน,		พจนานกุรมศพัท์สังคมวทิยาองักฤษ-ไทย	ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,	(กรุงเทพมหานคร,	บริษัท
รุ่งศิลป์การพิมพ์,	๒๕๒๔)	หน้า	๑๓๘.
	 ๒		Alan	Bullock	and	Oliver	Stally	Brass	(eds),The	Fontana	Dictionary	of	modern	Thought	Fontana	
Book,	(London;๑๙๘๘),	หน้า	๕๓.
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ทีมี่ชวีติทัง้หลายในโลกมกีารต่อสูซ้ีง่กนัและกันอย่างเข้มข้น		ผู้ทีอ่่อนแอกว่าจะถกูท�าลาย	เพราะ

ฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่รอดจึงเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุด	และเหมาะสมที่สุด

	 ส�าหรับค�าว่า	วิวัฒนาการสังคม		 (Social	Evolution)	หมายถึง	กระบวนการ	พัฒนา

วัฒนธรรมและรูปแบบสัมพันธภาพทางสังคมรวมถึงพัฒนาการการกระท�าระหว่างกันทางสังคม	

(Social	Interaction)	พฒันาการดงักล่าวนีอ้าจจะด�าเนินไปเองตามปกตหิรอืโดยผ่านกระบวนการ

วางแผน	 วิวัฒนาการสังคมอาจด�าเนินไปในทิศทางก้าวหน้าหรือถดถอยเป็นไปอย่างถาวรหรือ

ชั่วคราว	 จะเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้๓	 สังคมมนุษย์มีวิวัฒนาการมานาน	 ทฤษฎีว่าด้วย

วิวัฒนาการทางสังคมได้รับการศึกษาจากนักคิดทางสังคมศาสตร์	 ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุค

ปัจจุบัน

วิวัฒนาการสังคม	:	มุมมองจากพุทธกระบวนทัศน์

	 ค�าว่าวิวัฒนาการ	 (Evolution)	 ในความหมายทั่วไป	 กล่าวโดยสรุปวิวัฒนาการ	 คือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ียืดขยายออกไป	 หรือการเปลี่ยนสภาพประชากรหรือระบบโดยมี
พัฒนาการภาวะเป็นแบบใหม่ท่ีปรากฏเห็นในเวลาต่อ	 ๆ	 มาซ่ึงแตกต่างจากสภาพภาวะแบบ
ดั้งเดิม๔

	 ตามท่ีปรากฏออกในรูปแบบต่าง	 ๆ	 วิวัฒนาการโดยปกติถือว่าเป็นกระบวนการที่ไม่
สามารถย้อนกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมได้	 ถึงแม้จะมีกรณียกเว้นบ้างแต่ก็หายาก	 วิวัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวอย่างการศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับวิวัฒนาการนี้อย่างกว้างขวาง
	 แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการปัจจุบันนี้เป็นพื้นฐานแห่งกระบวนทัศน์ที่ส�าคัญทาง
วิทยาศาสตร์	นับตั้งแต่	ASTROPHYSICS	จนถึง	ZOOLOGY	แนวคิดวิวัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมนี้สามารถวิเคราะห์ได้เป็นสองแนวคิดหลัก	คือ
	 ก.	แนวคิดวิวัฒนาแบบ	Fluctuation
	 ข.	แนวคิดวิวัฒนาการแบบ	Organism๕

	 ก.	แนวคิดวิวัฒนาการแบบ	Fluctuation
	 แนวคิดวิวัฒนาการแบบ	Fluctuationได้รับอิทธิพลจาก	P.A.	SOROKINนักสังคมวิทย
าชาวอเมริกันSOROKIN	 กล่าวว่าสังคมวิวัฒนาการแบบข้ึนๆ	ลงๆ	 (Fluctuation)	 ไม่คงท่ีเมื่อ

สังคมผันแปรไปถึงจุดหนึ่งก็จะผันเปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งแล้ววกกลับมาที่จุดเดิมอีก

	 ๓		จ�านงค์		อดวัิฒนสทิธิ,์	สงัคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์,		พมิพ์ครัง้ที	่๒,	(กรงุเทพมหานคร	:	ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์,	๒๕๔๘),	หน้า	๑๑๑.
	 ๔		Gerhard	Lenski,	Evolution	in	the	Black	well	Dictionary	of	Modern	Social	Thought	edited	by	
William	Outh	waite,	(Blackwell	publishing	.	oxford,	๒๐๐๖),	p.	๒๑๘.
	 ๕		จ�านงค์		อดิวัฒนสิทธิ์,ประวัติแนวความคิดทางสังคม,(ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์	:	๒๕๒๕),	หน้า	๒๙.
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	 กระบวนการขึ้นๆ	ลงๆ	ของสังคมและวัฒนธรรมมีตัวแปรที่ส�าคัญอยู่	๓

	ตัวแปรได้แก่

	 ๑.	Ideational	Culture

	 ๒.	Idealistic	Culture

	 ๓.	Sensate	Culture

	 วิวัฒนาการทางสังคมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทั้ง	๓	แบบนี้

 ๑.	Ideational	Culture

	 เป็นลกัษณะวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม	มคีวามเกีย่วข้องกับความเชือ่ในเทพเจ้าวญิญาณ	

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ	วัฒนธรรมแบบนี้	โลกทางกายภาพไม่ใช่สิ่งที่แท้จริง	สิ่งที่แท้จริง

ไม่สามารถรูไ้ด้ทางประสาทสมัผสั	สิง่ทีแ่ท้จรงิถกูก�าหนดโดยเทพเจ้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่อาจจะก�าหนดความจริงแท้ได้	

	 ๒.	Idealistic	Culture

	 เป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง	Ideational	Culture	กับ	Sensate	Culture	แ ล ะ

ช่วยเชื่อมโยงไม่ให้		 Ideational	Culture	และ	Sensate	Culture	สูญไปIdealistic	Culture	

จะช่วยหล่อเลี้ยงรักษาวัฒนธรรมท้ังสองอย่างข้างต้นให้คงอยู่	 เมื่อวัฒนธรรมท้ังสองอย่างด�ารง

อยู่ในขั้นสุดท้ายของตน	มีแนวโน้มจะเสื่อมคลายลง	วัฒนธรรมแบบ	 Idealistic	Culture	ก็จะ

เกิดขึ้น	วัฒนธรรมใหม่นี้จะรวมเอาทั้ง	Material	Culture	และ	Spiritual	Culture	เข้าไว้ด้วย

กัน	วัฒนธรรมแบบ	Idealistic		ให้ความส�าคัญแก่	Material	and	Spiritual	Culture	หรือให้

ความส�าคัญกับแก่โลกทางวัตถุและโลกทางจิตวิญญาณ	

	 ๓.	Sensate	Culture

	 เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ	Idealistic	Culture	คือมีความสนใจในความ

จริงเชิงประจักษ์	และสัมผัสได้วัฒนธรรมแบบนี้ให้ความส�าคัญต่อโลกทางกาย	โลกทางชีววิทยา

และโลกทางวตัถุ	ความจรงิคอืสิง่ท่ีเห็นประจักษ์และพสิจูน์โดยวิธกีารทางวทิยาศาสตร์	ความจรงิ

คือวิถีชีวิตทั่วไปของปวงชน

	 ตามทัศนะของ	Sorokinวิวัฒนาการเป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สามารถย้อนกลับไป

สู่สภาวะแบบเดิมได้ในบางส่วน	กล่าวคือ	เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนรูปแบบ	พลังผลัก

ดันการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบขึ้นๆ	ลงๆ	เข้มแข็งในบางยุคและอ่อนก�าลังลงในบางยุค	แต่ก็ไม่

ได้สูญสิ้นพลังขับเคลื่อนไปทั้งหมด	ยังมีปัจจัย	 คือ	 Idealistic	 Culture	 ของแต่ละเงื่อนไขหล่อ

เลี้ยงให้คงมีพลังอยู่ในระดับหนึ่ง
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	 ทฤษฎีวิวัฒนาการของ		Sorokin	อาจจะวิเคราะห์ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของพระพุทธ

ศาสนาได้ในบางประเด็น

ความสอดคล้องกัน
	 ทฤษฎีวิวัฒนาการแบบขึ้นๆ	ลงๆ	อาจจะอธิบายได้ตามหลักไตรลักษณ์แห่งพุทธธรรม
	 ไตรลกัษณ์	คอืหลกัการอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ	หรอืสภาวะการทัง้หลายทัง้ปวง	บนพืน้
ฐานของ			อนจิจงั			ทุกขัง			อนตัตา
	 อนิจจัง	คือ	ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่าง
	 ทุกขัง	คือ	ความกดดันเนื่องจากการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่ง
	 อนัตตาคือ	ความไม่ปรากฏชัดแห่งตัวตน		หรืออัตลักษณ์ของสรรพสิ่ง
	 ว่าโดยความจริงขั้นปรมัตถ์สังคม	คือสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปตามกฎแห่ง	ไตรลักษณ์	
สงัคมตกอย่างภายใต้พลวตัรการขบัเคลือ่นตลอดเวลามกีารเปลีย่นแปลงไม่สามารถคงสภาพเดมิ
ไว้	ดังตัวอย่างจากการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม	รวมทั้งประวัติศาสตร์การเมือง
การปกครอง	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ	ประวัติศาสตร์การศึกษา	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และรูป
แบบความสัมพันธ์ทางสังคม	 ข้อมูลจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์สามารถพิสูจน์ถึงความไม่
เที่ยงแท้แห่งสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์
	 ขณะเดียวกันสังคมประสบกับสภาวะกดดันหลายอย่าง	(Pressures)	ความรุนแรงแห่ง
สภาวะกดดนัมไีม่เท่ากนั	สภาวะกดดนัเป็นผลแห่งการผนัแปรโดยไม่หยดุนิง่โดยเงือ่นไขหรอืปัจจยั
ต่างๆ	ที่มีอยู่ในสังคม	ตัวอย่างเช่น	ประชากรเพิ่มมากขึ้น		ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเป็นแรงกดดัน
ให้สงัคมมกีารผนัแปร	และอาจส่งผลเป็นความยากล�าบากและเป็นอนัตราย	(Harm)	ต่อการด�ารง
อย่างเป็นปกติของสังคม	เช่น	ความฝืดเคืองแห่งอาหารและเครื่องอุปโภคซึ่งไม่สามารถผลิตออก
มาให้บริการได้ทันต่อความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้นหากสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตไม่
สามารถสนองต่อความต้องการของประชากรทีเ่พิม่ข้ึน	กจ็ะเกดิการแย่งชงิ	ความโกลาหลวุน่วาย
ของสงัคมกจ็ะเกิดข้ึนตามมา	ส่งผลให้เกดิความทุกข์ความเดอืดร้อน	และภาวะอนัตรายแห่งสงัคม
ได้ในที่สุด	(Social	harm)
	 แต่ความเดอืดร้อน	และสภาวะอนัตรายของสังคมใช้จะมตัีวตนทีแ่ท้จริงของมนั	มนัเป็น
สภาวะทีอ่งิอาศยัปัจจัยหลายๆ	อย่างจงึเกดิขึน้	และถ้าเรายกตวัอย่างปัญหาความเดอืนร้อนหรอื
ความไม่ปลอดภยัในสงัคมปัญหาใดปัญหาหนึง่มาอธบิายเรากจ็ะพบว่ามปัีจจัยหลายๆ	อย่างรวม
ตัวกันเป็นตัวสะสมเพิ่ม	 (Accumulative	 Inputs)	 ดังตัวอย่างที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์นิยม
พิสูจน์ตามหลักการสถิติแบบ	Multiple	Regression	Analysis	(วิเคราะห์แบบพหุถดถอย)	ซึ่ง
พยายามย่นย่อไปสูห่ลกัอธบิายปัจจยัชดุหนึง่ส่งผลก่อให้เกดิปัญหาบางส่ิงบางอย่างทีน่ยิมศกึษา

กันในทางสังคมศาสตร์
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	 ภาพที่	๓	แสดงสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยชุดหนึ่งกับปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่าง

 

	 แผนภูมิในรูปนี้คือตัวอย่างอันแสดงถึงการไม่มีเงื่อนไขใดเพียงเงื่อนไขเดียวส่งผลให้เกิด

สภาวะที่ไม่พึงปรารถนาหรือพึงปรารถนาต่างๆ	ในสังคมมนุษย์

	 ความไม่มี	อัตลักษณ์เป็นการเฉพาะ	เป็นเครื่องอธิบายภาวการณ์ผันแปรแห่งสังคมและ

สังคมสามารถอธิบายถึงกฎวิวัฒนาการตามหลักพุทธธรรมได้บ้างไม่มากก็น้อย	 กฎไตรลักษณ	์

เป็นกฎอธิบายความจริงระดับปรมัตถ์ของชีวิต	 แต่ในที่นี้เป็นการประยุกต์อธิบายความจริงแห่ง

สังคมซึ่งมีการผันแปรขึ้นๆ	ลงๆ	ตามเหตุตามปัจจัย

ความไม่สอดคล้องกัน

	 การอธิบายสภาวะวิวัฒนาการแห่งสังคมตามทฤษฎี	 Sorokin	 อาจจะไม่เป็นท่ียอมรับ

ของนกัวชิาการทางพระพทุธศาสนาบางกลุม่กไ็ด้	เช่น	กลุม่นกัวชิาการท่ียดึค�าสอนเรือ่ง	อจนิไตย	

(Unthinkable	or	Beyond	the	capacity	to	think	of)	มกัจะอธบิายว่าปรากฏการณ์บางอย่าง

ที่เกิดขึ้นในสังคม	อาจเป็นผลมาจากวิบากกรรมของสังคม	(Social	Action	Consequence)	

	 วิบากกรรมของสังคมสามารถอธิบายได้ในท�านองเดียวกันกับวิบากกรรมของบุคคล	

(Individual	Action	Consequence)	สังคมประกอบด้วยหน่วยเล็กที่สุดคือบุคคล	การกระท�า

ของบุคคลเป็นอย่างไร	 จะมีผลกระทบต่อสังคมไปด้วยไม่ในลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งบุคคลจะ

ต้องรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยการกระท�าหน้าทีท่ีเ่หมาะสมและถกูต้องตามหลกัจรยิธรรมทางสงัคม	

(Social	Ethics)

	 พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล	อาจจะได้รับแรงเร้าจากสังคมหรือสิ่งแวดล้อมรอบ

ตวั	หากสงัคมเป็นสิง่แวดล้อมทีไ่ม่ด	ีย่อมจะกระตุน้หรอืเร้าใจให้บคุคลท�าให้สิง่ทีไ่ม่ด	ีและส่งผลก

ระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่บุคคลอื่นในสังคมเดียวกันก็ได้

	 สงัคมจะวิวฒันาการไปเป็นแบบใด	เป็นเรือ่งทีอ่ธบิายได้ยากมาก	เพราะอนาคตของสงัคม	

เป็นสิ่งที่คาดคะเนล�าบาก	 แม้จะมีนักอนาคตวิทยาพยายามพยากรณ์สังคมในอนาคตว่าจะเป็น

X ๑

X ๒

X ๓

X ๔

ETC

Y
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ในแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้าง	โดยอิงอาศัยข้อมูลในอดีต	และปัจจุบันเป็นพื้นฐานของการพยากรณ์	

แต่ก็เป็นเพียงการพยากรณ์	(ไม่ต่างจากหมอดูเท่าไรนัก)		ผลจะเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไร	ต้องรอให้

ถึงเวลาจึงจะพิสูจน์ได้

	 ก.	วิวัฒนาการของสังคม	จึงไม่ใช่จะเป็นแบบขึ้นๆ	ลงๆ	แต่อาจจะเป็นไปตามการนิยาม

ความหมายว่าวิวัฒนาการคือ	การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย	ๆ	โดยไม่ซ�้ารอยเดิมก็ได้

 พระพุทธศาสนา	 มีหลักการอธิบายวิวัฒนาการไปตามกฎแห่งการเปลี่ยนแปลง	 ๕	 

อย่างคือ

 ๑.	อุตุนิยาม	ตัวก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้แก่ฤดูกาล	(รวมถึงสภาวะทางภูมิศาสตร์)

 ๒.	พีชนิยาม	ตัวก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้แก่เผ่าพันธุ์	ตัวยีน	ชาติพันธุ์	พันธุ์พีช

 ๓.	กรรมนิยาม	ตัวก�าหนดการเปลี่ยนแปลงได้แก่กรรม	การกระท�าของบุคคล	การกระ

ท�าของกลุม่	การกระท�าของผูแ้ทนหรอืตวัแทนของกลุม่หรอืของสังคม	รวมถงึการกระท�าของผูน้�า

กลุ่ม

 ๔.	จิตตนยิาม	ตวัก�าหนดการเปลีย่นแปลงคอืจติใจ	ได้แก่ความคดิ	เจตคต	ิ(รวมถงึเจตสกิ

ต่าง	ๆ	ซึ่งอาจเป็นพลังสะสมตั้งแต่อดีต	สามารถเป็นพลังบวก	(กุศลจิต)	และพลังลบ	(อกุศลจิต)	

ผสมผสานกันก็ได้

 ๕.	ธรรมนิยาม	ตัวก�าหนดการเปลี่ยนแปลงคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ	เช่น	การเกิด	แก่	

เจ็บ	 ตาย	 (ความทุกข์หรือความสุขในชีวิตประจ�าวันบางอย่างเป็นไปตามสภาวการณ์แห่งส่ิง

แวดล้อมซึ่งอยู่เหนือการควบคุม	เช่น	สภาพภัยพิบัติตามธรรมชาติ	เป็นต้น)

	 ข.	แนวคิดวิวัฒนาการแบบอินทรีย์	Organism

	 แนวคิดวิวัฒนาการแบบ	Organism	 หรือแบบอินทรีย์	 ได้รับอิทธิพลจากนักคิดทาง

สังคมศาสตร์กลุ่มหนึ่ง	 เช่น	 Herbert	 Spencer	 นักสังคมศาสตร์กลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากนัก

วิทยาศาสตร์วิวัฒนาการ	ชื่อ	Charles	Darwin	ซึ่งอ้างทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์โลกที่

ว่าวิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียว	 มาเป็นสัตว์หลายเซลล์	 และมีเซลล์ที่สลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น

ตามล�าดับ

	 Herbert	Spencerได้ตั้งทฤษฎีว่า	สังคมมนุษย์	 เหมือนกับสิ่งที่มีชีวิต	แต่เป็นสิ่งมีชีวิต

แบบ	 Super	 organism	 คือมีอินทรีย์ที่สลับซับซ้อนสูงส่งมาก	 สังคมมนุษย์ในระยะแรกตั้งแต่

ดึกด�าบรรพ์	 เป็นสังคมแบบเรียบง่าย	 (Simple)	กระจัดกระจายอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ	ประกอบ

ด้วยสมาชิกทีส่มัพนัธ์กนัโดยสายโลหติ	เป็นสงัคมแบบเครอืญาต	ิ(Kinship)	แล้วขยายออกไปเป็น

สงัคมหมูบ้่าน	(village)	จากหมูบ้่านเป็นชมุชน	(community)	จากชมุชนขนาดใหญ่สูเ่มอืงขนาด

เล็ก	 (Town)	 จากเมืองขนาดเล็กเป็นเมืองขนาดใหญ่	 (City)	 จากเมืองขนาดใหญ่เป็นนคร	

(Metropolis)	และมหานคร	(Great	Metropolis	ตามล�าดับ
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	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงความไม่รุนแรงนี้ในหลักการที่มีชื่อเรียกว่า	 เบญจศีลเบญจธรรม	

ซึ่งเป็นข้อห้ามมิให้กระท�าความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นและเป็นหลกัให้มนษุย์

ทกุคนแสดงออกต่อกนัด้วยความรกัความเมตตา	 การมจีติอาสา	 ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและผูย้ากไร้

ด้วยความกรณุา	 เพราะฉะนัน้เป้าหมายของการพัฒนาทางสังคมท่ีส�าคญัยิง่อย่างหน่ึงก็คอื	 การลด

ความรนุแรงในสงัคม	เริม่ต้นตัง้แต่ลดความรนุแรงในครอบครวั	สามแีละภรรยา			 ต้องปฏบิติัต่อกนั

ด้วยความรกั	 ความเข้าใจกนัให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั	 และความรบัผดิชอบต่อกนัจนกระท้ังลดความ

รนุแรงในระดบัองค์กรวชิาชีพ	องค์กรการเมอืง	การปกครอง	องค์กรเศรษฐกิจ	และองค์กรอืน่	ๆ		ทัง้

ภาคประชาชนเอกชนและภาครัฐ

ความเป็นปึกแผ่นของสังคม	(Social	Solidarity)

	 เป้าหมายของการพัฒนาสังคมคือความเป็นปึกแผ่นของสังคม	ซึ่งหมายถึงกระบวนการ

เสรมิสร้างความสามคัค	ีความปรองดองและความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของประชาชนในสงัคม	

ความเป็นปึกแผ่นของสังคมจะเป็นไปได้โดยอาศัย	การท�าให้คนในสังคมมีทัศนคติ	มีการยอมรับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันของคนในสังคมส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันอาจจะเป็น

ระบอบการเมืองการปกครอง	 ระบอบเศรษฐกิจระบบความเชื่อและวัฒนธรรมและระบบ

โครงสร้างสังคมอื่น	ๆ 			การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และยอมรับร่วมกนัท้ังหมด	หากมคีวามคิดเห็นแตกต่างกนัจนกระทัง้เกดิการต่อต้านเปลีย่นแปลง

ระบบสัญลักษณ์ดังกล่าว	 ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสังคมจะ 

สั่นคลอน

	 กระบวนการสร้างความเป็นปึกแผ่นตามทัศนะของพระพุทธศาสนาจะต้องเริ่มต้นด้วย

การสร้างความมีส่วนร่วมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 การสร้างความคิดเห็นร่วมกัน	 (ทิฏฐิสามัญญตา)	 ความคิดเห็นร่วมกันในปัจจุบันนี้

เรยีกว่าประชามต	ิ(Public	Hearing)	การจะก่อให้เกดิความคดิเห็นร่วมกนัจะต้องน�าเสนอประเด็น

ที่ขอความคิดเห็นน้ันอย่างชัดเจนโปร่งใส	 ประเด็นที่น�าเสนอนั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอย่างไร	

พร้อมกนัเปิดเวทีรบัฟังข้อโต้แย้ง	(Debate)	โดยไม่ปิดกัน้โอกาสให้บคุคลหรอืกลุม่คนต่าง	ๆ 	แสดง

ความคิดเห็นโดยอิสระ	ปราศจาการแทรกแซง	และขู่เข็ญคุกคามผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

	 การแสดงความคิดเห็นกค็ือการแสดงปรัชญาหรือจุดยืนทางความคิด	ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ที่

คนมีปัญญาสามารถแสดงออกมาได้	 แต่กระบวนการแสดงความคิดเห็นจะต้องต้ังอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของความรกัความเมตตาต่อกนั	และมุง่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน	(พหชุนหติายะ)	และความ

สงบสขุของสงัคม	(พหชุนสขุายะ)	ไม่ควรใช้โอกาสในการแสดงความคดิเหน็กล่าวโจมต	ีประณาม

วพิากษ์วจิารณ์บคุคลทีต่นไม่ชอบในทางเสยีหายและก่อให้เกิดความเกลียด	ความอาฆาตพยาบาท
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ต่อกัน	ดังที่ปรากฏในกลุ่มก่อการรุนแรง	(Mob)	ข้างถนนตามหัวเมืองต่าง	ๆ	ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

	 ผลของการสร้างความคิดเห็นร่วมกันก็คือสติปัญญาที่ถูกต้อง	 (สัมมาทิฏฐิ)	 มองไปใน

ทิศทางเดียวกัน	มองเห็นประโยชน์ร่วมกัน	ความร่วมมือ	(Cooperation)	จะเกิดขึ้นแทนที่ความ

ขัดแย้ง	(Conflict)	ความร่วมมือกันนี้เป็นพลังความมั่นคงของสังคมเป็นพลังท�าให้สังคมเป็นปึก

แผ่นและก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน	ปรัชญาปฏิบัตินิยม	(Pragmatism)	ก็มีหลักการอธิบายถึงการก

ระท�าในทิศทางเดียวกันจะส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายของการกระท�านั้นๆ	

	 ๒.	การปรึกษาหารือและประชุมกันเป็นประจ�า

	 การประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจ�า	 เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้เป็น

อย่างด	ีรวมทัง้เป็นวธิกีารระดมความคิดเห็นในการพฒันา	และป้องกนัอนัตราย	และการแก้ปัญหา

ต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามพุทธปรัชญา	การประชุมร่วมกันระหว่างบุคคล	กลุ่มต่าง	ๆ	จะ

ต้องด�าเนินไปด้วยความรัก	 ความปรารถนาดีต่อกัน	 กล่าวคือการประชุมควรด�าเนินไปเพ่ือการ

สร้างสรรค์	เพื่อการพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีงาม	ที่ประชุมเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม	จึงมีชื่อเรียก

ว่า	สภา	และผู้ที่มาประชุมกันควรเป็นคนมีเมตตาต่อกัน	ไม่ควรมีความโกรธอาฆาตกัน	ก่อนเข้า

ประชุมจึงควรส�ารวจจิตใจผู้เข้าประชุมว่ามีความไม่สะอาดในจิตใจอย่างไรบ้างหรือไม่	 ถ้าจิตใจ

ยังไม่สะอาด	 ยังมีสภาวะขุ่นมัว	 (อาฆาตพยาบาท)	ที่ประชุมจะกลายเป็นสภาพที่สร้างความขัด

แย้ง	เป็นสถานที่ประณามโจมตีกันอย่างเสียหาย	ดังเช่นการอภิปรายโจมตีกันอย่างไร้สติของผู้ที่

ได้รบัเลอืกให้มาเป็นตวัแทนประชาชนในรฐัสภาในช่วงเวลาทีผ่่านมาของประเทศไทย	วธิกีารตาม

แนวพทุธทีน่ยิมใช้กนัอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในการประชมุของพระสงฆ์ก็คอืการสวดมนต์ไหว้

พระรัตนตรัยก่อนประธานจะเริ่มกล่าวน�าการประชุม	เมื่อองค์ประชุมครบ

	 การสวดมนต์ไหว้พระรตันตรัยก่อนการประชมุเป็นวฒันธรรมของพระสงฆ์และของชาว

พทุธทีบ่รสิทุธิ	์ขณะทีก่ารประชมุของฝ่ายบรหิารบ้านเมอืงและฝ่ายราชการ	รวมทัง้เอกชนต่าง	ๆ 	

ในประเทศไทยไม่ค่อยปรากฏการแสดงวัฒนธรรมแบบนี้

	 จดุมุง่หมายส�าคญัของการสวดมนต์ไหว้พระรตันตรยัก่อนการประชมุ	กเ็พือ่น้อมน�าจติใจ

ของผูเ้ข้าร่วมประชมุให้ระลึกถึงสิง่ท่ีดงีาม	เป็นสริมิงคลระลกึถงึพระคณุของพระพทุธเจ้า	เป็นต้น	

ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกโดยไม่เห็นแก่พระองค์เอง	มีพระมหาปัญญาธิคุณ	ทรงเผย

แพร่ความรู้ท่ีเป็นจรงิ	เพือ่ให้ประชาชนได้รบัรูแ้ละน�าไปปรบัใช้ในชวีติการงานอย่างเป็นประโยชน์	

ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจึงควรด�าเนินการประชุมโดยยึดแบบของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	อันเป็นผลมาจากข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุม

	 ๓.	การกระตุน้ให้เกดิการเอาใจใส่	(ฉนัทะ)	และมคีวามรกัในการส่งเสรมิการกระท�าความ

ดีอย่างต่อเนื่อง	 (วิริยะ)	 จนกลายเป็นพลังบางสังคม	พร้อมกันมีกลุ่มผู้มีปัญญาคอยชี้แนะแก้ไข
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และพัฒนา	(วิมังสา)	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ก�าหนดหรือวางแผนเอาไว้

	 กระบวนการกระตุน้ต่าง	ๆ 	ต้องด�าเนนิไปอย่างมเีอกภาพเป็นอย่างหนึง่อย่างเดยีวกนั	(จติตะ)	

โดยมุง่ไปทีเ่ป้าหมายเดยีวกนั	ไม่มกีารเปล่ียนแปลงเป้าหมาย	(กระบวนการกระตุ้นตามข้ันตอนดังกล่าว	

ปรากฏอยูใ่นค�าสอนของพระพทุธศาสนาท่ีมช่ืีอเรยีกว่า	อทิธบิาท	๔	หรอืหนทางแห่งความส�าเรจ็	อนั

ประกอบด้วย	ฉนัทะ	วริยิะ	จติตะ	วมิงัสา)

	 ในโลกตะวนัตกได้มกีารศึกษาววิฒันาการสงัคมอย่างกว้างขวาง	ขณะเดยีวกันกม็กีารโต้

เถียงกันในเชิงปรัชญาว่าพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมตามล�าดับขั้นต่าง	ๆ	ดังที่ปรากฏใน

ทฤษฎีววัิฒนาการของนกัคดิรุน่บกุเบกิทางสงัคมศาสตร์มคีวามเป็นจรงิในเชงิประวตัศิาสตร์มาก

น้อยเพียงใด

วิวัฒนาการสังคมตามแนวคิดของ	August	Comte	และ	Herbert	Spencer

	 วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมตามแนวคิดปรัชญาของ	 Auguste	 comte	 (๑๘๙๘-

๑๘๕๘)

	 Auguste	 Comte	 เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส	 ได้รับการขนานนามว่า	 เป็นบิดาแห่ง

สังคมวิทยาเพราะเป็นผู้บัญญัติค�าว่า	Sociology	(สังคมวิทยา)	อันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความจริง

เกี่ยวกันสังคมและระเบียบวิธีศึกษาความจริงทางสังคมในเชิงวิทยาศาสตร์	(Positivism)		

	 ปรัชญาทางสังคมของ		Auguste	Comte	ปรากฏอยู่ในแนวคิดเกี่ยวกับกฎแห่งขั้นสาม

ขั้น	(The	Laws	of	three	Stages)	ได้แก่	ขั้นเทววิทยา	ขั้นปรัชญา	และขั้นวิทยาศาสตร์	ทั้งสาม

ขัน้นีเ้ป็นกฎอธบิายถึงววิฒันาการสติปัญญา	หรอืความรูเ้ก่ียวกบัความเชือ่และค่านยิมของมนษุย์	

รวมถึงสภาพทั่วไปของสังคมในแต่ละขั้นนั้น	ๆ	

 ขั้นทีห่นึ่ง		ขั้นเทววิทยาหรือขั้นจินตนาการแบบนิยาย	(Theological	or	Fictions	

-stage)	

	 Auguste	Comteอธิบายว่า	 ในขั้นนี้ความคิดส่วนใหญ่ของมนุษย์เป็นแบบนิยาย	และ

เป็นเรื่องเหนือโลก	 เมื่อมนุษย์มีความต้องการจะศึกษาวิวัฒนาการแห่งความคิดและสืบสาน

วิวัฒนาการของโลกและปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 ในโลกก็จะเชื่อว่าอ�านาจเหนือธรรมชาติมีอิทธิพล

ก�าหนดกระบวนการคิดของตน	รวมทัง้ก่อให้เกดิโลกและปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	ในโลก	Comte	คดิ

ว่าในสมัยโบราณมนุษย์เชื่อว่ากิจกรรมทุกอย่างของตนล้วนถูกก�าหนดโดยปัจจัยเหนือธรรมชาติ	

ที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ไม่ทราบกฎที่ควบคุมการท�างานของปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	

	 ขั้นท่ีหนึ่งนี้	 เป็นขั้นแห่งสังคมยุคบุพกาล	 ความรู้ของมนุษย์ในขั้นนี้อยู่ภายใต้ขอบเขต

ความเชื่อที่ว่ามีโลกอยู่เหนือโลกมนุษย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งอยู่เหนือธรรมชาติ	 ซ่ึงมีอิทธิพล
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ต่อปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์	ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ		ที่เกิดขึ้นในโลกนี้แสดงถึง

ความสุข	ความพอใจ	และความไม่พอใจของอ�านาจเหนือธรรมชาติ	มนุษย์ในยุคบุพกาลจึงไม่มี

ความสามารถจะคิดถึงสิ่งอื่นที่เหมาะสมกว่าความเชื่อในอ�านาจเหนือธรรมชาติ

	 ความเช่ือในอ�านาจเหนอืธรรมชาตเิก่ียวโยงมาถงึความเชือ่ในไสยศาสตร์	 และมายาศาสตร์	

รวมทัง้ความเช่ือในเครือ่งรางของขลงัมนษุย์ในยุคบพุกาล			เชือ่ว่า	ทกุสิง่ทกุอย่าง	ทีเ่หน็เป็นรปูธรรม

จะมเีทพเจ้า	 	หรอืวญิญาณหรอืพลงัอย่างใดอย่างหนึง่สงิอยู	่ ด้วยเหตผุลแห่งความเชือ่ดงักล่าวจงึได้

พฒันาความเชือ่ในเทพเจ้าหลายองค์	(พหเุทพ)	ต่อมากเ็กดิววิฒันาการความเชือ่ในการจัดล�าดับความ

ส�าคญัของเทพเจ้า	 เทพเจ้าท่ีมคีวามส�าคญัท่ีสดุจดัไว้เป็นอนัดับแรก	ต่อจากนัน้	พฒันาการความเชือ่

ในเทพเจ้าองค์เดยีว	กจ็ะปรากฏเป็นข้ันสดุท้ายเป็นขัน้	เทววทิยา

	 ในขั้นเทววิทยานี้	มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าใน	๓	ขั้นตอน	คือ	ตอนที่	๑	ความเชื่อใน

วิญญาณ	(fetishism)	ตอนที่	๒	ความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์	 (Polytheism)	และ	ตอนที่	๓	

ความเชื่อในเทพเจ้าองค์เดียว	(Monotheism)

	 ตอนที่	๑	ความเชื่อในวิญญาณ

	 เป็นความเชื่อของมนุษย์โดยทั่วไปในเรื่องพลังสนับสนุนที่มองไม่เห็น	 กล่าวคือในขั้นนี้

มนุษย์ยอมรับการมีอยู่ของวิญญาณที่มีพลังซึ่งช่วยสนับสนุนให้การกระท�าและพฤติกรรมที่

แสดงออกมามีผลส�าเร็จ

	 ความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์

	 เนื่องจากความเช่ือในเทพเจ้าหลายองค์	 มนุษย์จึงถูกครอบง�าด้วยลัทธิความเช่ือใน

ไสยศาสตร์ความคู่กันไปด้วย	และมนุษย์ก็กลายเป็นเหยื่อแห่งลัทธิพ่อมดหมอผี	ซึ่งเป็นผู้ก�าหนด

รปูแบบประเพณกีารปฏบิติัเพือ่ให้มนษุย์น�าไปปฏบิตัใิห้เกดิผลส�าเรจ็ตามความปรารถนาของตน

มนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อของพ่อมดหมอผีแบบจะเกิดภาวะจะรู้สึกตื่น	 เริ่มมีความรู้สึกตัว	แทนที่จะ

ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกสิงโดยพลังเหนือธรรมชาติ	(หรือพลัง	MANA)	มนุษย์จะเปลี่ยน

รปูแบบความเชือ่ว่าในทุกวตัถุจะมพีระผูเ้ป็นเจ้าหรอืเทพเจ้าเฉพาะองค์อาศยัอยูแ่ละคอยปกป้อง

ช่วยเหลือ	มนษุย์ทีท่�าการบชูาบวงสรวงอย่างเหมาะสมข้ันความเชือ่นีเ้รยีกว่าความเชือ่ในเทพเจ้า

หลายองค์

	 ความเชื่อในเทพเจ้าองค์เดียว

	 ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายแห่งเทววิทยา	ในขั้นนี้ความคิดของมนุษย์มีสาระและสุขุมรอบคอบ

มากขึน้	มนษุย์มเีหตผุลมากขึน้และมกีารยอมรับว่า		มศีนูย์กลางแห่งอ�านาจทัง้หมดอยูแ่ห่งเดียว

ที่ควบคุมและก�าหนดทิศทางกิจกรรมต่าง	ๆ	ในโลกนี้
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	 สภาพทางสังคมและทางการเมืองในขั้นที่หนึ่ง

	 Auguste	Comteมคีวามคดิว่าในข้ันทีห่นึง่นี	้กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ของสงัคมมลีกัษณะคลมุเครือ

มาก	ในทางการเมืองมกีารมอบอ�านาจเดด็ขาด	(Absolute	Power)	ให้แก่ผู้น�าหรือผู้ปกครองลักษณะ

การปกครองเป็นแบบเผดจ็การทหาร	ตวัอย่างการปกครองในขัน้เทววทิยาได้แก่อาณาจกัรโรมนัและ

ยวิโบราณ	Auguste	Comte	กล่าวว่าในสงัคมโรมนัและ	ยวิโบราณมกีารมอบสทิธใินการปฏบิติัการ

แก่ผูน้�าในนามของเทพเจ้า	ดงันัน้	 ไม่มใีครกล้าล่วงละเมดิกฎเกณฑ์ทีผู่น้�าได้วางไว้	ผูท้ีล่่วงละเมดิกฎ

เกณฑ์ทีผู่น้�าก�าหนดไว้จะมกีารลงโทษอย่างรนุแรง

	 ขั้นที่สอง	ขั้นปรัชญาหรือขั้นแห่งเหตุผล	(Metaphysical	or	Abstract	Stage)

	 ความคดิของมนษุย์ยงัคงมกีารพฒันาต่อไป	และไม่ได้จบอยูท่ีข่ัน้สุดท้ายแห่งขัน้เทววทิยา	

อันเป็นขั้นความเชื่อในเทพเจ้าองค์เดียว	ผลของการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่องคือ	มนุษย์รู้จัก

ใช้เหตุผลในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	ในโลก	มนุษย์หยุดคิดว่า	มีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมและ

ก�าหนดทิศทางการปฏิบัติทุกอย่างมนุษย์มีความคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ในโลก

ถูกควบคุมโดยอ�านาจเหนือธรรมชาติ	 มนุษย์มีความคิดที่ลุ่มลึกเป็นนามธรรม	 และมีเหตุผลใน

การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในโลก	การกระท�าใดๆ	ก็ตามของมนุษย์ย่อมมีเหตุผล

อธิบายได้มนุษย์เริ่มตั้งค�าถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ต่าง	 ๆในโลกว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้เกิด

ปรากฏการณ์ในโลก	 มนุษย์ได้ตั้งปัญหาที่น่าพิศวงหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้	 และชีวิตใน

โลกหน้า	Auguste	Comte	กล่าวว่า	ในขั้นนี้ความคิดของมนุษย์มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าความคิด

ของมนุษย์ในขั้นเทววิทยา

	 สภาพทางสังคมและการเมืองในขั้นที่สอง

	 ในขัน้นี	้สภาพสังคมมกีารเปลีย่นแปลงและสลบัซบัซ้อนเพิม่ขึน้กฎเกณฑ์ทางสงัคมและ

การเมือง	ถูกก�าหนดโดยประชาชนมีส่วนร่วมบ้างหลักการเกี่ยวกับสิทธิ	ในเชิงอุดมคติทางสังคม

และการเมืองได้รบัการสิง่เสรมิให้แพร่หลายมากขึน้	ในข้ันนีม้นษุย์มสีทิธิตามธรรมชาติขัน้มาบ้าง	

สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ถูกน�ามาใช้แทนที่สิทธิพิเศษตามอ�านาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ	ขั้น

นี้แห่งสังคมและการเมือง	 	 เป็นขั้นที่ปรับปรุงข้ันท่ีแล้วและบางทีก็เรียกว่าข้ันการใช้กฎหมาย	

(Legalistic)	

	 ขั้นที่สามขั้นวิทยาศาสตร์	(Positive	Stage)

	 ในขั้นนีม้นุษย์มีความคิดที่พัฒนาสูงมาก	การพัฒนาความคิดเกิดจากการรู้จักใช้เหตุผล

อย่างเหมาะสมในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในโลกจากข้ันปรัชญาท่ีผ่านมา	 ข้ัน

วิทยาศาสตร์นี้	Auguste	Comte	กล่าวว่าเป็นขั้นสุดท้ายแห่งพัฒนาการทางความคิดและความ
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เช่ือของมนุษย์	ในขัน้วิทยาศาสตร์นีม้นษุย์รูจ้กัตัง้ทฤษฎแีละหลกัการในการอธบิายปรากฏการณ์

ต่าง	ๆ	แทนที่จะใช้เพียงจินตนาการ	มนุษย์รู้จักสังเกต	รู้จักแสดงเหตุผล	มีการศึกษาตรวจสอบ

และการพสิจูน์ทดลอง	ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นพืน้ฐานส�าคัญแห่งการเจรญิก้าวหน้าทางสตปัิญญา

ของมนษุย์	Auguste	Comte	กล่าวต่อไปว่า	ในขัน้วทิยาศาสตร์นีม้นษุย์รูจ้กัศึกษากฎและแสวงหา

กฎทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัปรากฏการณ์ทกุชนดิ	การให้เหตผุลและรวมเอาการรูจ้กัสงัเกตอย่างเป็นระบบ

เป็นช่องทางให้เกิดความรู้	ความรู้ที่ได้รับจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ย่อมไม่มีข้อโต้แย้งใด	ๆ 	ทั้ง

สิ้นเพราะเป็นความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์ทอดลองแล้ว	ขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดแห่งความคิดความรู้

และความเชื่อของมนุษย์	

	 สภาพทางสังคมและการเมืองในขั้นวิทยาศาสตร์
	 สังคมในขั้นวิทยาศาสตร์เป็นสังคมที่มีการเรียนรู้	โดยการสังเกตและการทดลอง	สังคม
มีลักษณะเปิดกว้างและให้อิสรภาพแก่มนุษย์ในการเสาะแสวงหาความรู้	 ในสองข้ันแรกที่กล่าว
มาข้างต้น	การจัดระเบียบสังคมเป็นไปอย่างหลวมๆ	สังคมไม่มีความมั่นคง	และค่อนข้างจะห่าง
จากระบบการพสิจูน์ทดลองและการให้เหตุผลก็เป็นไปอย่างกว้างๆ	แต่ในขัน้วทิยาศาสตร์นีม้กีาร
จัดระเบียบสังคมเป็นองค์กรท่ีมีเหตุผล	 การจัดรูปแบบสังคมที่มีเหตุผลปรากฏชัดอยู่ในการมี
วัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม	 และก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์สัมพันธภาพทางสังคมที่อิง
อาศัยต�าแหน่งทางสังคมและบทบาทหรือสถานภาพทางสังคม	 (Social	 Status)	 ซึ่งเน้นความ
สามารถและความช�านาญหรือทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งข้ึน	 	 ในขั้นนี้จะไม่ให้น�้าหนักตามความ
เช่ือทางเทววทิยา		ทีว่่าทกุอย่างในโลกล้วนถกูก�าหนดโดยอ�านาจเทพเจ้าสงูสดุ	ในขัน้นีส้งัคมและ
การเมอืงเน้นสทิธอินัชอบธรรมของมนษุย์ในการแสดงออกเชงิสร้างสรรค์	สังคมในข้ันนีเ้ป็นสังคม
อุตสาหกรรม	 และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างจริงจังในการพัฒนาความรู้	 ความคิดและการท�างาน	

Auguste	Comte	ดูเหมือนจะชื่นชมกฎขั้นที่สามนี้มากที่สุด

	 ง.	วิจารณ์ปรัชญาวิวัฒนาการของ	Auguste	Comte
	 ตามทรรศนะของ	Auguste	Comteวิวัฒนาการทางสังคมและการเมืองไม่ใช่วิวัฒนาก
ารแบบธรรมชาติหรือแบบไม่มีการวางแผน	 (Laissez-Faire)	 แต่วิวัฒนาการเกิดขึ้นจาก
กระบวนการใช้อ�านาจทางการเมืองการปกครองโดยอาศัยความรู้แบบวิทยาศาสตร์	 กฎ
วิวัฒนาการสามข้ันท่ี	 Auguste	 Comte	 เสนอก็มีการโต้แย้งว่า	 แต่ละขั้นไม่ได้หยุดพัฒนาการ	
ขั้นเทววิทยาและขั้นปรัชญาก็ยังคงอยู่ในโลกอุตสาหกรรม	 และมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็น
อย่างมาก	แม้ในสงัคมอตุสาหกรรมนยิม	อย่างไรกต็ามปรัชญาววิฒันาการทางสังคมและการเมอืง
ของ	 Auguste	 Comte	 ถือว่าเป็นปรัชญาทางสังคมรุ่นบุกเบิก	 ซึ่งได้กระตุ้นให้นักวิชาการทาง
สังคมยุคต่อมาได้ศึกษาและวิจัยสังคมและการเมืองทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงการพัฒนา
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
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	 จ.	วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมแนวปรัชญาของ	Herbert	Spencer	

	 Herbert	Spencer	(๑๘๒๐-๑๙๐๒)	เป็นนักปรัชญาสังคมชาวอังกฤษ	มีบทบาทส�าคัญ

ในการเป็นผูน้�าความทางสงัคมและวฒันธรรมในศตวรรษที	่๑๙	โดยเฉพาะความคดิทางจติวทิยา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 Herbert	 Spencer	 ได้ศึกษาวิวัฒนาการปรากฏการณ์ต่างๆ	 ใน

โลกทุกระดับขั้น	นับตั้งแต่สิ่งไม่มีอินทรีย์จนถึงสิ่งที่มีอินทรีย์สลับซับซ้อน

	 ปรัชญาทางสังคมของ	Herbert	 Spencerปรากฏอยู่ในแนวคิดและทฤษฎีวิวัฒนาการ

ทางสังคม	(Social	evolution)

	 ฉ.	วิวัฒนาการทั่วไปแห่งโลกทางกายภาพ

	 Herbert	 Spencer	 อธิบายวิวัฒนาการสังคมในบางลักษณะคล้ายกับทรรศนะของ	

Chares	Darwinซึง่เป็นผูร้เิร่ิมคนส�าคญัในการศึกษาววิฒันาการแห่งสิง่มชีวีติท้ังหลายในโลก	แต่

ในบางลักษณะ	Spencer	ก็อธิบายแตกต่างไปจาก	Darwin	ก่อนจะวิเคราะห์วิวัฒนาการสังคม	

Herbert	Spencer	ได้วางกฎ	หลักการเกี่ยวกับวิวัฒนาการว่า	โลกทางกายภาพมีความสลับซับ

ซ้อนมากและส่วนต่าง	 ๆ	 ของโลกทางกายภาพก็มีความเกี่ยวโยงเชื่อมกันอย่างแยกกันไม่ออก	

Herbert	Spencer	ได้ให้ทรรศนะเกีย่วกบัหวัข้อนีภ้ายใต้หวัข้อส�าคญั	๓	ข้อ	คอื	(๑)	ส่วนประกอบ

แห่งโลกทางกายภาพ	(๒)	ลักษณะแห่งพลังงาน	และ	(๓)	ลักษณะแห่งสสาร

	 ส่วนประกอบแห่งโลกทางกายภาพ

	 Herbert	 Spencer	 ได้เสนอแนวคิดส่วนประกอบแห่งโลกทางกายภาพว่า	 โลกทาง

กายภาพประกอบด้วยสสาร	และพลังงาน	ส่วนประกอบทั้งสองอย่างนี้ยากแก่การอธิบาย	และ

ไม่อาจจะกล่าวได้ว่า	มนัเร่ิมต้นจากทีใ่ดหรอืจากแหล่งใด	และจะจบลงตรงจดุใด	Spencer	กล่าว

สรุปว่า	สสารและพลังงานต่าง	ก็พึ่งพากันเพื่อการคงอยู่

	 ลักษณะแห่งพลังงาน

	 ตามแนวคดิของ	Spencerพลงังานมลีกัษณะผนัแปรเป็นประจ�า	พลงังานไม่เคยสญูหาย

ไป	ไม่สามารถก�าจดัได้	และจะสร้างขึน้มาใหม่กไ็ม่ได้	พลงังานจะใช้อย่างไรกไ็ม่เคยหมด	พลงังาน

มีลกัษณะไม่แตกต่างกันมากนัก	แม้จะปรากฏรูปภายนอกแตกตา่งกนัก็ตามสิ่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ก็เฉพาะสิ่งที่บรรจุพลังงาน	แต่ตัวพลังงานไม่เคยหมดสิ้นและสูญหายไปจากโลก

	 ลักษณะแห่งสสาร

	 Herbert	Spencer	กล่าวว่า	สสารไม่มีที่สิ้นสุดและไม่อาจจะถูกท�าลายลงได้	 รูปแบบ

ของสสารอาจะมีการเปลี่ยนแปลง	แต่ตัวสสารไม่เคยสูญหาย	Spencer	ยกตัวอย่าง	ถ่านไฟเมื่อ

ถูกเผา	จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเถ้าถ่าน	แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า	สสารของถ่านไฟสูญสิ้นไปไม่	เพราะ
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ฉะนั้น	Spencer	จึงกล่าวรูปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า	วิวัฒนาการนั้นเป็นการรวมเอาสสาร	และการก

ระจายพลังงาน	 ซึ่งท�าให้สสารเคลื่อนตัวได้	 และตัวสสารย่อมเปลี่ยนรูปจากลักษณะหนึ่งอย่าง

เดียวกันไปสู่รูปที่มีลักษณะแตกต่างกัน	แต่ก็ยังคงความกลมกลืนกันไว้

	 Herbert	 Spencerหลังจากได้ศึกษาคุณลักษณะการสืบต่อเนื่องและความเป็นอมตะแ

ห่งสสารและพลังงาน	 จึงได้วางหลักปรัชญาอธิบายความเป็นนิรันดรแห่งสสารและพลังงานว่า	

แม้ว่าพลังงานและพลังงานจะไม่สามารถท�าลายได้	 แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�า	 รูปร่าง

ภายนอกของพลังงานและสสาร	มีการเปลี่ยนแปลงด้วย	โลกมนุษย์นี้	Spencer	พิจารณาว่าเป็น

รปูแบบการรวมสสารและพลงังาน	และมกีารเปล่ียนแปลงมากมายต้ังแต่โลกเร่ิมอบุติัขึน้มา	การ

เปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้น	เมื่อสสารและพลังงานไม่เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ		กัน	ซึ่งส่งผลให้รูป

แบบของพลังงานและพลังงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ทั้งพลังงานและสสารถูกควบคุมและ

ก�าหนดทิศทางโดยบางสิ่งบางอย่าง	พลังหรือกระบวนการที่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือ

เทคนคิ	เทคนคินีเ้ป็นกระบวนการวิวัฒนาการอย่างหนึง่	Spencer	กล่าวต่อไปว่า	ในตอนแรกเริม่

สสารและพลังงานทั้งหมดไม่มีรูปร่าง	 โดยสสารนั้นมีพลังงานช่วยผลักดันให้มีการเคลื่อนไหว

เหมือนกังหันต้องลม		 เมื่อเวลาผ่านพ้นไปสสารและพลังงานก็เปลี่ยนรูป	ก่อให้เกิดโลกทางกาย	

ภาพ	เช่น	ทะเล	พื้นดิน	พืชพันธุ์	และดวงดาวเป็นต้น	พืชพันธุ์ให้ก�าเนิดแก่สิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ	และ

ก่อนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะเกิดขั้น	มีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นมาแล้ว	และสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นก่อน

มนุษย์ได้สูญหายไปจากโลก	โดยหาหลักฐานไม่ได้เลย

	 กฎเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคม	(Law	of	Social	evolution)

	 Herbert	Spencer	ได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ	Darwin	มาใช้กับการ

ศึกษาวิวัฒนาการสังคม	Spencer	กล่าวว่าสังคมเป็นจ�านวนมากเกิดขึ้นมาและสูญสลายไปเกิด

ขึ้นจากกระบวนการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม	 เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สามารถปรับตัวได้จะเป็นผู้ชนะใน

การต่อสู้	 และอยู่รอดได้ส่วนเผ่าพันธุ์มนุษย์ท่ีไม่สามารถปรับตัวได้จะถูกพิชิตและสูญสลายไป	

สังคมที่ปรับตัวได้อาจเริ่มต้นจากความเป็นสภาพสังคมเรียบง่ายและวิวัฒนาการมาสู่ความเป็น

สังคมที่สลับซับซ้อนมากขึ้นตามล�าดับ	ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวที่ต้องอาศัยทักษะ	ความสามารถ

และความรู้สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

	 ๑.	สังคมมนุษย์วิวัฒนาการจากสภาพเรียบง่ายไปสู่สภาพสลับซับซ้อน

	 รูปแบบสังคมและโครงสร้างสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันไม่เหมือนกับตอนแรกแห่งการเกิด

ขึ้นมาของสังคมมนุษย์	 ในตอนแรกแห่งวิวัฒนาการ	 โครงสร้างสังคมไม่มีระเบียบ	 กฎเกณฑ์ที่

แน่นอน	 มนุษย์ไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน	ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยการหาอาหารเป็นหลัก	บ้านเรือนที่อยู่

อาศัยมีลักษณะเป็นเพิงส�าหรับนักพิง	 ไม่ม่ันคงถาวร	 และมนุษย์หมกมุ่นอยู่กับการหาเครื่องนุ่ง
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ห่ม	มนุษย์ไม่มีความรู้สึกทางสังคม	(Social	feeling)	ไม่มีความสนใจต่อกันและกัน	ไม่ว่าใครจะ

เกดิหรอืใครจะตาย	เมือ่เวลาเปลีย่นไป	ววิฒันาการส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงมนษุย์เร่ิมมกีาร

พัฒนาวัฒนธรรมและอารยธรรม	 มนุษย์มีการรวมกลุ่มกันหนาแน่นมากขึ้นตามล�าดับ	 จากการ

อยู่ร่วมกันนี้	 จึงเกิดวัฒนธรรมกลุ่ม	 และมีการพัฒนาวัฒนธรรมแบบเรียบง่าย	 ไปสู่ความมี

อารยธรรมที่สลับซับซ้อนและสูงข้ึนตามล�าดับในยุควิวัฒนาการมาสู่สภาพสังคมสลับซับซ้อนนี้	

มนุษย์มีการแบ่งงานกันท�าและจ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อความอยู่รอด

	 ๒	สังคมมนุษย์มีลักษณะเหมือนกับอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิต

	 Herbert	Spencer	เปรยีบเทียบสงัคมมนษุย์ว่า	เหมอืนกบัอนิทรย์ีสงัคมมนษุย์ตกอยูภ่ายใต้

กฎการเปลีย่นแปลงจากแบบเรยีบง่ายสูแ่บบสลบัซบัซ้อน	อนิทรย์ีของสิง่มชีวีติหรอือนิทรีย์แห่งระบบ

ชวีวทิยานัน้ววิฒันาการจากสภาพเซลล์เดยีวไปสูห่ลายเซลล์	และทวคีวามสลบัซบัซ้อนหลายเซลล์มาก

เท่าไร	สงัคมมนษุย์กม็วีวิฒันาการกลายมาสูส่ภาพความสลบัซบัซ้อนมากขึน้เช่นเดียวกนั	เพราะฉะนัน้

สงัคมมนษุย์จงึคล้ายกนัสิง่ท่ีมชีวีติ	โดยมลีกัษณะร่วมกนัดังนี	้(๑)	พฒันาการจากสภาพเรยีบง่ายไปสู่

สภาพทีส่ลบัซับซ้อน	(๒)	ต้องมกีารพึง่พาอาศยักนัสิง่จะมชีวีติอยูร่อด	(๓)	มศีนูย์ควบคมุ	(๔)	ความ

ส�าคญัทัง้หมดของส่วน	 (๕)	 มกีารสบืต่อเนือ่งด้วยกนัโดยไม่ขาดสาย	และ	 (๖)	 เป็นโครงสร้างแห่ง 

หน่วยย่อย

	 พัฒนาการจากสภาพเรียบง่ายไปสู่สภาพที่สลับซับซ้อน

	 สงัคมไม่แตกต่างจากอนิทรย์ีสิง่ทีม่ชีวีติ	 ในตอนแรกทัง้สงัคมและอนิทรย์ีสิง่มชีวีติมขีนาด

เลก็	แต่เมือ่เตบิโตขึน้กจ็ะมขีนาดใหญ่ขึน้เมือ่เด็กเกดิข้ึนมา	ร่างกายมขีนาดเล็ก	ซ่ึงสังเกตเหน็ได้แต่

เมือ่โตขึน้ร่างกายกข็ยายตวัใหญ่ขึน้	 	 โครงสร้างสงัคมกเ็ช่นกนัในตอนแรกชมุชนมนษุย์มขีนาดเลก็	

ต่อจากนัน้ววัิฒนาการเป็นเมอืง	ขยายจากเมอืงขนาดเล็กเป็นเมอืงขนาดใหญ่	จากรัฐขนาดเล็กเป็น

อาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันจึงจะมีชีวิตอยู่รอด

	 ทกุองคาพยพในร่างกายต่างพึง่พาอาศัยกนั	เช่น	มอืหยบิอาหารใส่ปาก	ฟันในปากกต้็อง

เคี้ยวอาหารเมื่อกลืนอาหารเข้าไปในท้องระบบการย่อยอาหารก็จะย่อยอาหารและระบบดูดซึม

ในล�าไส้ก็จะท�างานสร้างเลอืดเนือ้ให้แก่ร่างกายท�าให้เรามชีวีติอยูร่อด	สังคมมนษุย์ก็เช่นกนั	หน่วย

ย่อยต่างๆ	ในสังคมต่างพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้สังคมอยู่รอดได้	เช่นนายจ้างพึ่งลูกจ้าง	และลูกจ้าง

พึ่งนายจ้าง	องค์การธุรกิจก็สามารถด�าเนินไปได้

	 มีศูนย์กลางการควบคุม

	 ในร่างกายมีสมองเป็นศูนย์บัญชาการ	 ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของอวัยวะต่างๆ	 ส่วน

ในสังคมมีรฐับาลเป็นศนูย์กลางในการบรหิารประเทศชาต	ิและปฏบิตัหิน้าทีค่วบคมุอวยัวะต่างๆ	

ของสังคม		อวัยวะหรือหน่วยต่าง	ๆ	ของสังคมก็จะปฏิบัติงานตามค�าสั่งของรัฐบาล	
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	 ความส�าคัญของส่วนทั้งหมด

	 ในร่างกายของมนุษย์	 องคาพยพหนึ่งย่อมมีความส�าคัญไม่น้อยกว่า	องคาพยพอื่น	ทุก

องคาพยพรวมกนัท�างานก่อให้เกดิส่วนรวมคอืร่างกายทัง้หมด	ทกุส่วนจงึมคีวามส�าคญัท�าให้เกดิ

ร่างกายขึน้มาได้	ในสงัคมกเ็ช่นกนัทกุส่วนของสงัคมมคีวามส�าคัญแต่ถ้ามองดผูวิเผนิ	อาจจะมอง

ไม่เห็นความส�าคัญของส่วนย่อยแห่งสังคมมนุษย์อาจจะมองความส�าคัญของโครงสร้างสังคม

มากกว่าส่วนประกอบของโครงสร้าง	ทั้งที่ข้อเท็จจริงก็คือว่าปราศจากหน่วยย่อยสังคมทั่งระบบ

ด�ารงอยู่ไม่ได้ดังนั้นแต่ละส่วนจึงมีความส�าคัญต่อสังคม

	 มีการสืบต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดสาย

	 ในร่างกายเซลล์เก่าๆ	ถูกท�าลายและเซลล์ใหม่	ๆ	ก็เกิดขึ้นมาแทนที่	สังคมมนุษย์ก็เช่น

กันมีการสบืต่อเนือ่งในท�านองคล้ายกนักบัร่างกาย	ตวัอย่างเช่นระเบยีบกฎเกณฑ์สงัคมท่ีล้าสมัย

กจ็ะมกีารพฒันาระเบยีบกฎเกณฑ์ใหม่มาแทนท่ี	มนษุย์ท่ีด�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ 	หมดวาระหรือตาย

ไปก็จะมีคนใหม่มาด�ารงต�าแหน่งสืบต่อ	กระบวนการสืบต่อเนื่องจะด�าเนินต่อไป

	 มีโครงสร้างแห่งหน่วยย่อย

	 ในร่างกายเซลล์คอืหน่วยย่อย	โครงสร้างแห่งหน่วยย่อยคอืความเป็นร่างกายรูปร่างต่าง	

ๆ	เชื่อมโยงเซลล์ให้ท�างานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน	ในสังคมมนุษย์ก็มีเซลล์	เซลล์ที่เล็กที่สุด

ของสังคมคือตัวมนุษย์	 และเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นก็คือองค์กรทางการเมืองเศรษฐกิจ	 การศึกษา	

ครอบครวั	และศาสนา	เซลล์เหล่านีท้�างานตามบทบาทของตนและเป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง

ภายใต้กฎระเบียบอันเป็นโครงสร้างใหญ่ของสังคม	

	 ข้อวิจารณ์ปรัชญาวิวัฒนาการสังคมของ	Herbert	Spencer		

	 ๑.	 Spencer	 ยอมรับว่า	 ถึงแม้สังคมจะเปรียบเหมือนอินทรีย์	 แต่ก็มีความแตกต่าง

ระหว่างสังคมกับอินทรีย์	ความแตกต่างระหว่างสังคมกับอินทรีย์สรุปได้ดังนี้	 (๑)	อวัยวะต่าง	ๆ	

ของสังคมไม่ได้ติดกันเหมือนกับอวัยวะต่างๆ	ของร่างกาย	(๒)	ทุกๆ	อวัยวะของสังคมมีจิตส�านึก	

ความรู้สึกและความชอบหรือไม่ชอบแยกออกไปต่างหาก	 (๓)	 ในสังคมไม่มีจุดศูนย์รวมแห่ง

จิตส�านึก	และ	(๔)	เซลล์ต่าง	ๆ	ของสังคมปฏิบัติงานเพื่อจุดมุ่งหมายของตนเองเป็นใหญ่

	 ๒.	ปรชัญาสงัคมว่าด้วยเรือ่งววิฒันาการเป็นปรัชญาท่ีเกดิจากการศกึษาวจัิยในห้องสมดุ	

เป็นวิธีการศึกษาแบบนิรนัย	(Deduction)	กล่าวคือเป็นการศึกษาจากกรอบทฤษฎี	น�าตัวอย่าง

จากที่หลายแห่งมาสนับสนุนระบบความคิดของตนเอง	 กรอบทฤษฎีที่Spencer	 น�ามาศึกษา

วิวัฒนาการสงัคม	ปรากฏอยูใ่นแบบสงัคม	ซึง่	Spencer	ก�าหนดขึน้มาว่าสงัคมเป็นแบบเรยีบง่าย	

และสังคมแบบสลับซับซ้อน	สลับซับซ้อนสองเท่า	และสลับซับซ้อนสามเท่า	การแบ่งสังคมเป็น

แบบดังกล่าวพิจารณาจากแบบของการด�ารงชีวิต	 เช่น	 เป็นแบบด�ารงชีวิตด้วยเหล่าสัตว์	 ด�ารง
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ชีวติแบบกึง่ตัง้หลกัแหล่ง	ถงึล่าสตัว์และแบบตัง้หลกัแหล่งโดยสมบูรณ์	สงัคมแต่ละแบบดังกล่าว

มีลักษณะแตกต่างกันทางการเมือง	ศาสนา	กฎหมาย	และศิลปะ

	 ช.	วิวัฒนาการสังคมตามแนวพุทธปรัชญา

	 ววิฒันาการของโลกมนษุย์ตามแนวพทุธปรัชญาได้ปรากฏออกมาเป็นส่ียคุ	แต่ละยคุเรียก

ว่า	กัป	(หรือกัลป์ในภาษาสันสกฤต)	ยุคที่หนึ่งเรียกว่า	สังวัฏฏกัปป์	(ยุคที่โลกก�าลังพินาศลง)		ยุค

ที่สองเรียกว่า	สังวัฏฏฐายีกัป	(ยุคที่โลกก�าลังอยู่ในช่วงเวลาประสบความพินาศอย่างหนัก)	ยุคที่

สามเรียกว่า	 วิวัฏฏกัป	 (ยุคที่โลกก�าลังเริ่มกลับวิวัฒนาการขึ้นมาอีก)	 และยุคที่สี่เรียกว่า	 วิวัฏฏ

ฐายีกัป	(ยุคที่โลกก�าลังในช่วงพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มที่)๖

	 โดยอาศัยการประยกุต์แนวคดิววิฒันาการดงักล่าว	จงึใคร่ขอวเิคราะห์ววิฒันาการสังคม

มนุษย์ออกมาเป็นสี่ยุค	 แต่จะขอสลับยุคใหม่	 การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ส่วนหนึ่งด�าเนินตามหลัก

อัคคัญญสูตร๗

	 ยุคที่หนึ่ง		ยุคจิตใจสะอาดบริสุทธิ์

	 ในอัคคัญญสูตร	 กล่าวว่ามนุษย์ในยุคแรกแห่งวิวัฒนาการมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์	 ไม่มี

ความโลภ	มีแต่ความรักความเมตตาต่อกัน			มีหิริโอตตัปปะ	คือละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อ

ผลของบาป	มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่	และผู้มีอุปการคุณ	สภาพสังคมของมนุษย์ในยุคแรก

นี้	มีความเรียบง่าย	ไม่สลับซับซ้อน	ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ	สังคมมีความสงบสุข	และไม่ต้อง

บัญญัติกฎเกณฑ์ใดๆ	มาคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์	มนุษย์ในยุคนี้ด�ารงชีวิตโดยปราศจา

การเบียดเบียนกัน	 การด�ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ในลักษณะมีความสมดุลและเป็นมิตรไมตรีต่อ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	ผลโดยทั่วไปก็คือมนุษย์ไม่มีความอดอยาก	อาหารมีความอุดสมบูรณ์

	 ยุคที่สอง		ยุคจิตใจเริ่มไม่สะอาด

	 ยุคที่สองนี้	 เป็นยุคท่ีสังคมมนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการแบบสลับซับซ้อน	 มนุษย์เริ่มมีจิตใจ

เปลีย่นแปลงไปจากยคุแรก	มนษุย์มคีวามรักความเมตตาต่อกนัน้อยลง	มคีวามเหน็แก่ตัวมากขึน้	

มีการกักตุนอาหารมีความโลภ	 มีการเบียดเบียนกันและเอาเปรียบกัน	 เกิดภาวะไร้ระเบียบใน

สังคม	 และมนุษย์ขาดการเคารพสิทธิของกันและกัน	 มนุษย์มีความเดือนร้อนมากขึ้น	 การ

ขาดแคลนอาหารเริม่ปรากฏ	มนษุย์จงึแย่งชงิอาหารการกนิ	ขณะเดียวกนั	จ�านวนประชากรมนษุย์

ก็เพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ

	 ๖  อง.จตุกก.(บาลี)	๒๑/๑๕๖/๒๑๖/-๒๑๘
	 ๗ 	ทีฆ.ปาฏิก.(บาลี)	๑๑/๑๒๘-๑๓๐/๙๔-๙๙
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	 เมือ่สังคมมนษุย์เริม่มคีวามไร้ระเบยีบ	มนษุย์จึงมคีวามคดิและมกีารตกลงร่วมกนัก�าหนด

รูปแบบการดูแลกันเพื่อมิให้ใครมาสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น	 ในการเลือกทางออกและแก้

ปัญหาความไร้ระเบียบ	จึงได้เลือกบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้น�าโดยการมอบอ�านาจให้บุคคล

คนนั้นท�าหน้าท่ีก�าราบคนชั่วที่เห็นแก่ตัวและชอบเอาเปรียบและเบียดเบียนคนอื่น	 ซึ่งถือว่า

เป็นการสร้างความเดอืดร้อนให้แก่เพือ่นมนษุย์	มนษุย์ให้ยคุนีจ้งึสร้างกฎเกณฑ์ขึน้มา๘	เพือ่รกัษา

ความเป็นระเบียบของสังคมและกฎเกณฑ์แรกที่มนุษย์ยอมรับร่วมกัน	 ก็คือ	 การห้ามมิให้

เบียดเบียนชีวิตกัน	 ห้ามมิให้ลักขโมยสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน	 	 ห้ามมิให้กักตุนอาหารส่วนกินท่ีไม่

จ�าเป็นส�าหรับตน	จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นหลักศีลธรรมของสังคม

	 ความเป็นสังคมท่ีสลับซับซ้อนเริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์ได้บัญญัติกฎเกณฑ์อันเป็นข้อห้ามมิให้

มนุษย์สร้างความเดือดร้อนแก่กันและกัน	ให้ทุกคนปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้	และก�าหนดให้

มีผู้น�า	 ท�าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้สังคมเป็นปกติ	 และใช้อ�านาจท่ีสังคมมอบให้ลงโทษผู้ฝ่าฝืน

กฎระเบียบสังคมตามความเหมาะสม	 มนุษย์ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น�าสังคมไม่ต้องกังวล

แสวงหาอาหาร	 เขาจะได้รับการแบ่งปันอาหารจากมนุษย์คนอื่นๆ	 ในสังคม	 การได้รับส่วนแบ่ง

ปันอาหารจากบุคคลอื่น	จึงถือว่าเป็นค่าจ้างอย่างแรกที่สุดของบุคคลที่ท�างานรับใช้บุคคลอื่นใน

สังคม

	 ยุคที่สาม			ยุคมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น

	 มนษุย์ในยคุท่ีสามมสีภาพจติใจไม่ต่างจากมนษุย์ในยคุทีส่องมากนกั		มนษุย์ยงัคงมคีวาม

เห็นแก่ตัวและสภาพจิตใจยังคงหยาบและป่าเถื่อนอยู่	 แต่อาศัยระเบียบวินัย	 และการฝึกอบรม

มนุษย์จึงมีความสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันบุคคลอื่นได้	 อย่างไรก็ตามผู้คนจ�านวนมากยังคงเป็น

มิจฉาทิฏฐิไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้	 และคอยเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเดือด

ร้อนเป็นประจ�า		มนษุย์ในยคุนีม้คีวามรู้	มทัีกษะและสามารถคดิค้นสร้างสรรค์อารยธรรมแปลกๆ	

วจิติรพสิดารมากขึน้	มคีวามสามารถในการพฒันาวฒันธรรมทางวตัถใุห้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่าง

สงู	ตรงกนัข้ามจติใจก็มีความเสือ่มโทรมลงตามล�าดับ	พฒันาการทางสงัคมของมนษุย์ในยคุน้ีไม่มี

ความสมดุล	สังคมมนุษย์มีสภาพเหมือนกับนกที่ปีกพิการข้างหนึ่ง	(คือด้านจิตใจ)		แต่ปีกอีกข้าง

หนึง่มีความแขง็แรงด	ีดงันัน้	สงัคมมนษุย์ในยคุนีจ้งึมีความเสือ่มทางจติใจลงเป็นอย่างมาก	แม้จะ

มีการออกกฎระเบยีบ	ควบคมุอย่างเข้มงวดเพือ่มใิห้มนษุย์เบยีดเบยีนกนั	แต่ผูท้ีแ่ขง็แรงกว่า	และ

เฉลียวฉลาดกว่าก็ยังคงเอาเปรียบคนอื่น	ที่อ่อนแอกว่า	และมีสติปัญญาด้อยกว่า	โดยไม่ค�านึงถึง

กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อห้ามเหล่านั้น	มนุษย์ในยุคนี้มีเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากที่สุด	หนทางใด

ที่ตนเองและคนที่ตนรักจะได้รับผลประโยชน์	ก็พยายามหาเหตุผลชี้ให้เห็นว่าหนทางนั้นถูกต้อง	

	 ๘ 	ทีฆ.ปาฎิก.(บาลี)	๑๑/๑๓๐//๙๖-๙๘
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มีความยุติธรรม	 และมีความเป็นธรรมมากที่สุด	 มนุษย์ในยุคนี้จึงมีการพัฒนาทางสติปัญญาใน

ระดับสูง	 แต่มักจะใช้สติปัญญาในการเอาเปรียบเหนือบุคคลอื่น	 โดยไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อน

ของส่วนรวม	ดังนั้น	สังคมมนุษย์ในยุคนี้	จึงมีความเสื่อมทางศีลธรรมในระดับสูง

	 ยุคที่สี่		ยุคแห่งการสร้างความรุนแรง

	 ในยคุนี	้มนษุย์มจีติใจโหดร้ายมากข้ึน	มกีารรงัแก	เบยีดเบยีนกนัอย่างรนุแรง	ผูท้ีอ่่อนแอ

กว่าจะถกูเอาเปรยีบและถกูก�าจดัออกไปอย่างไร้ความเมตตา	มนษุย์ในยคุนี	้มกีารแข่งขนัเพ่ือผล

ประโยชน์อย่างเข้มข้น	จนกลายสภาพเป็นความขดัแย้ง	ท�าสงครามแย่งชิงผลประโยชน์อย่างกว้าง

ขวาง	สังคมมนุษย์ในยุคนี้เป็นสังคมกลียุค	มนุษย์ปราศจากการเคารพ	และขาดการปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์	มนุษย์มีสภาพจิตใจที่ไร้ศีลธรรม	 ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชน	และ

ต่ออุปการชนการปล้นสะดมแย่งชิงอาหารและล่วงเกินทางเพศกับผู้ที่อ่อนแอกว่าจะเกิดทวีขึ้น

ทุกที่อายุขัยของมนุษย์ในยุคนี้จะสั้นลง

	 สังคมมนุษย์ในยุคนี้จะมีความเสื่อมทางศีลธรรมอย่างหนัก	 และธรรมชาติจะวิปริตไป

จากเดิม	 กล่าวคือโลกมนุษย์จะค่อยๆ	พินาศลงด้วยพลังอ�านาจแห่งไฟ	น�้า	 และลม	 จิตใจของ

มนุษย์ในยุคที่โลกก�าลังวินาศนี้จะถูกครอบง�าด้วยอกุศลมูลคือ	โลภะ	โทสะและโมหะอย่างหนัก

และด้วยเหตุนี้	 จึงอาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าอกุศลมูลมีส่วนเร่งให้โลกมนุษย์เสื่อมและพินาศ 

เร็วขึ้น๙

ปรัชญาปัจจัยการด�ารงอยู่แห่งชีวิต	:	วิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม

	 ชีวิตมนุษย์ตามหลักอภิธรรมประกอบด้วย	 นาม	 (จิต)	 และรูป	 กล่าวโดยละเอียดชีวิต

ประกอบด้วยกลุ่มหรือกองหรือชุด	๕	อย่างอันได้แก่

	 ๑)	รูปขันธ์	หมายถึงกองแห่งรูปหรือรูปจักรวาล		รูปลักษณะเป็นของแข็งผสมของเหลว	

ความร้อนและการเคลื่อนไหว	รูปรวมอยู่ในสิ่งที่เป็นมหาภูตรูป	(คือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ)		รูปปรากฏ

อยู่ในอายตนะทั้ง	๕	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย	รวมเอาวัตถุที่เป็นอารมณ์มากระทบ	อันได้แก่	

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสิ่งที่สัมผัสได้

	 ๒)	นามขันธ์		หมายถึงกองแห่งความรู้สึกนึกคิดต่าง	อันประกอบด้วย

	 	 ๒.๑	 เวทนาขันธ์	 ได้แก่ความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเพลิดเพลิน	

เป็นสุข	หรือความรู้สึกไม่เพลิดเพลินเป็นทุกข์	หรือความรู้สึกเฉยๆ	ไม่ทุกข์ไม่สุข	

เวทนาขันธ์นี้รวมเอาประสบการณ์ที่สอบทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย	และประสบการณ์ทางจิต

หรือทางความคิด
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	 	 ๒.๒	สัญญาขันธ์	คล้ายกับเวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์เกิดขึ้นโดยอาศัยการสัมผัส

ระหว่างอายตนะ	๖	กบั	โลกภายนอก	ตวัสญัญาขนัธ์นีแ้หละเป็นตัวรับรู้	อนิทรียวตัถไุม่ว่าจะเป็น

รูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม

	 	 ๒.๓	สงัขารขนัธ์	ได้แก่กจิกรรมทกุอย่างทีเ่กดิขึน้โดยเวทนาทัง้ทีเ่ป็นความดแีละ

ความเลว	 สิ่งท่ีเรียกว่ากรรมรวมอยู่ในสังขารขันธ์นี้	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	

เจตนานี้เองที่เราเรียกว่ากรรม	เมื่อบุคคลมีความตั้งใจ	เราจึงมีการกระท�า	ทางกาย	วาจา	และใจ	

(อังคุตตรนิกาย)

	 ในกลุม่สงัขารขนัธ์นีร้วมเอาคณุลกัษณะทางจติอย่างอืน่ด้วย	เช่น	ความตัง้ใจ	ความจงใจ	

ความเด็ดเดี่ยวมั่นหมาย	ความเชื่อใจ	การมีสมาธิ	การมีปัญญา	การมีพลัง	ความปรารถนา	ความ

เกลียด	การหลอกลวง	ความไม่รู้	ความคิดเรื่องตัวตน	เป็นต้น	สังขารขันธ์นี้มีถึง	๕๐	ดวงจิตมีเป็น

ตัวก่อให้เกิด	สังขาร

	 	 ๒.๔	 วิญญาณขันธ์	 ได้แก่ความตระหนักรู้	 การรับรู้หรือการสนองตอบผ่าน

อินทรีย์ใดอินทรีย์หนึ่งในอินทรีย์ทั้งหก	และมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบกับอินทรีย์ทั้ง

หก	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	และอารมณ์ทางจิต	เป็นอารมณ์ของวิญญาณ

	 ควรเข้าใจด้วยว่า	จิตไม่รับรู้อารมณ์	มันเป็นเพียงการตระหนักรู้อย่างหนึ่ง	คือตระหนัก

รูถ้งึการมอียูแ่ห่งอารมณ์หรอืวตัถ	ุตวัอย่าง	เช่น	เมือ่ตาสัมผัสกบัสี	เช่นสีน�า้เงิน	วญิญาณขนัธ์ทาง

ตาก็จะเกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นเพียงการตระหนักรู้ความมีอยู่แห่งสีน�้าเงิน	 แต่ไม่รับรู้ว่ามันเป็นสีน�้าเงิน	

ไม่มีการรับรู้ดังกล่าวเกิดข้ึนในวันนี้	 มันไม่ใช่	 วิญญาณินทรีย์	 แต่เป็นสัญญาขันธ์ท่ีรับรู้ว่าเป็น

สนี�า้เงินค�าว่า	จกัขวุญิญาณ	(visual	Consciousness)	เป็นเพยีงการแสดงออกทางปรชัญา			และ

อธบิายความคดิอย่างเดยีวกันด้วยค�าธรรมว่า	“การเหน็”		ในสถานการณ์เช่นนี	้การเหน็มไิด้หมาย

ถงึการรบัรู	้	ท�านองเดยีวกนั	วญิญาณขนัธ์แบบอืน่	ๆ 	ก็อธิบายในลักษณะเดียวกันนี้	วิญญาณเกิด

ขึ้นโดยอาศัย	รูป	เวทนา	สัญญา	และสังขาร	ถ้าไม่มีองค์ประกอบแห่งขันธ์อื่น	ๆ 	วิญญาณเกิดขึ้น

ไม่ได้	

	 ในสงัยตุตนกิาย	พระพทุธเจ้าตรสัว่า	วญิญาณอาจมอียู	่รูปเป็นสือ่แห่งวญิญาณเป็นวตัถุ

แห่งวิญญาณ	เป็นผู้สนับสนุนวิญญาณ	เมื่อจิตวิญญาณแสวงหาความเพลิดเพลิน	วิญญาณก็จะ

เจริญขึ้น	เพิ่มขึ้น	และพัฒนาขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับเวทนา	สัญญา	และสังขาร	เป็นสื่อของ

วญิญาณวตัถุหรอือารมณ์แห่งวิญญาณ	สนับสนนุวิญญาณ	และเมือ่แสวงหาความเพลดิเพลนิยินด	ี

วญิญาณกจ็ะเจรญิขึน้	เพิม่มากข้ึนและพฒันาขึน้มาในทีน่ีขั้นธ์ห้าอาจเรียกว่า	โลก	หรือชวีติ	หรือ

ภาวะ	หรือตัวบุคคล	หรือตัวฉัน
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ปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต

	 คัมภีร์อภิธรรม	กล่าวว่า	มีเหตุปัจจัย	๔	อย่าง	ส�าหรับการด�ารงอยู่แห่งชีวิต	กล่าวคือ	๑)	

กรรม	๒)	จิตตะ	๓)	อุตุ	และ	๔)	อาหาร

	 กรรม	คอืการกระท�าตัง้แต่อดีต	ส่งผลให้ชวีติด�าเนนิไป	ทัง้ในทศิทางก้าวหน้า	มคีวามสขุ

และในทิศทางถอยหลัง	ไม่เจริญงอกงามมีแต่ความทุกข์	ความสุขและความทุกข์ของชีวิตเป็นไป

ตามพลังของอดีตกรรม

	 จิตตะ	คือความคดิ	 เป็นปัจจัยก�าหนดพฤติกรรมในปัจจุบัน	และผลักดันให้ชีวิตด�าเนิน

ไปตลอดเวลาความคดิในตวัมนัเอง	เป็นสภาวะทีบ่รสิทุธิ	์(ประภสัสร)	แต่เพราะมกีเิลสมาปรงุแต่ง	

จงึท�าให้จติมสีภาวะไม่สะอาดบ้าง	เศร้าหมองบ้าง	โกรธบ้าง	ดใีจบ้าง	และแสดงออกมาตามอ�านาจ

ตัวกิเลสที่มาปรุงแต่ง	 (อโสภณเจตสิก)	 กลายเป็นอกุศลจิต	 	 	 ในทางตรงข้ามสภาวะท่ีเข้มแข็ง	

อดทน	มเีมตตา	กรณุา	และมทุติา	(โสภณเจตสกิ)	มาปรงุแต่งกผ็ลกัดนัให้จติคดิในทางดมีคีณุธรรม	

กลายเป็นกุศลจิต

											อุตุ	 คือพลังงาน	 อันประกอบด้วยอุณหภูมิ	 หรือความร้อนที่เหมาะสมอากาศที่สะอาด

บริสุทธิ์	 ละอองไอน�้าสะอาดพลังงานเหล่านี้	 คือเชื้อเพลิงแห่งชีวิตทางกายภาพส่งผลให้อวัยวะ

ต่าง	ๆ	ของชีวิต	ท�างาน	เคลื่อนไหวหรือเต้นเป็นจังหวะ	ตามแรงอัดฉีดของพลังงาน

	 อาหาร	 	คือสารที่ย่อยจากโภชนาที่มนษุย์รับประทานหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายทางกระแส

เลือดสารย่อยสลายทั้งหลายเป็นดุจปุ๋ยส�าหรับต้นไม้ชีวิตจะอยู่รอด	อวัยวะต่าง	ๆจะท�างานและ

เจริญงอกงามได้ก็โดยอาหารสารอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ	อุดมด้วยสารที่ช่วยบ�ารุงอวัยวะ

ส่วนตา่งๆ	ในร่างกายให้แขง็แรง	มภีูมต้ิานทานและท�างานได้อยา่งสมบูรณ์	หากสารอาหารไม่ถกู

สุขลักษณะ	 มีพิษก็จะส่งผลให้อวัยวะต่างๆ	 ท�างานผิดปกติ	 หรือไม่ท�างานได้ตามปกติ	 มีความ

เสือ่มความสามารถหรอืสมรรถนะการท�างานและไม่เจริญเติบโต	ตามธรรมชาติดังนัน้ชวีติอยูร่อด

ได้ก็เพราะอาหาร

	 การด�ารงอยู่แห่งชีวิตคือการด�ารงอยู่แห่งสังคม

	 ชีวิตเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่สุดแห่งสังคมปราศจากชีวิตสังคมก็ไม่มี	 ขณะเดียวกัน

ปราศจากสังคมชีวิตก็อาจจะด�ารงอยู่ได้ไม่นาน	ชีวิตกับสังคมจึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน				

จริงอยู่ในสังคมนั้นมีองค์ประกอบที่ส�าคัญหลายอย่าง	เช่น	กฎระเบียบสังคม	ประเพณีความเชื่อ	

ทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่�าเป็นต่อการด�ารงอยูแ่ห่งประชากร	แต่องค์ประกอบเหล่านีเ้ป็นปัจจยัเสรมิ

ให้ชีวิตทุกชีวิตในสังคมอยู่รอด	เมื่อชีวิตอยู่รอด	สังคมก็อยู่รอด
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	 จากข้อความในพระอภิธรรมดังกล่าวในเรื่องเหตุปัจจัยการด�ารงอยู่แห่งชีวิต	เราอาจจะ

วเิคราะห์เชิงพทุธปรชัญาประยกุต์ได้ต่อไปว่า	สงัคมมนุษย์อยูร่อดได้เพราะอาศยัเหตปัุจจยัดังต่อ

ไปนี้

	 ๑)	การประกอบอาชีพการงาน	(เกษตรกรรม	พาณิชยกรรม	อุตสาหกรรม)		 

	 ๒)	กฎ	ระเบียบที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมา	รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม	ความเชื่อและวิถี

ชีวิตที่เคยชินแบบต่าง	ๆ		 

	 ๓)	ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพดินฟ้าอากาศ

	 ๔)	แหล่งอาหาร

	 การประกอบอาชีพการงาน

	 วิเคราะห์ในเชิงพุทธปรัชญาทางสังคมอาชีพการงาน	 เป็นกรรมอย่างหนึ่ง	 เป็นกรรมที่

ท�าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด	ข้อความตอนหนึ่งในกูฏทันตสูตา		ได้ระบุว่าโครักขกรรม	(อาชีพเลี้ยง

โค)	กสิกรรม	(อาชีพท�าการเกษตร)	ดังนั้นค�าว่า	กรรม	ในความหมายทางพุทธสังคมวิทยา	และ

พทุธเศรษฐศาสตร์จึงน่าจะหมายถงึอาชพีการงานหรอืธรุกจิ	ทีม่นษุย์ท�าในส่วนทีส่มัพนัธ์กบัมนษุย์

และสัตว์เลี้ยงด้วย	การประกอบอาชีพท�าให้บุคคลได้รับอาหาร	หรืออย่างน้อยได้รับค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนเพือ่เป็นปัจจยัซือ้หาอาหารและเคร่ืองอปุโภคบริโภคต่างๆ	ท�าให้ชวีติอยูร่อด	เพราะ

ฉะนั้น	 คนท่ีอยู่รอดคือคนที่ท�างานและต้องท�างานเป็น	 ท�างานด้วยความฉลาดเป็นระบบ	 และ

สามารถแก้ปัญหาที่ขัดขวางต่อระบบการท�างานตามปกติได้

	 ในการประกอบอาชีพการงาน	 บุคคลจะต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญดังนี้	 (๑)ร่างกายที่

สมบูรณ์แข็งแรง	(๒)	ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ท�า	(๓)	จิตใจที่รักงานรักเพื่อนร่วมงานและ

รักสถานที่ท�างาน	 (๔)	 ความมีคุณธรรมอริยธรรมในการท�างาน	 (๕)	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	

ปลอดภัย	และความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม	และ	(๖)	มีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์หรืออย่างน้อยไม่ขาดแคลนในการผลิต	 การจ�าหน่าย	 และการบริโภค	 โดยผ่าน

ระบบการตลาด	หรือกลไกทางธุรกิจต่าง	ๆ

	 อาชีพการงานท่ีพระพทุธศาสนายกย่องคอื	 อาชพีการงานสจุรติหรอืทีเ่รยีกเป็นภาษาพระ

ศาสนาว่า	สมัมาอาชวีะ		สมัมาอาชพีคอืการงานทีถ่กูต้องตามหลกัศลีธรรม	และระเบยีบ	กฎหมาย	

และกฎประเพณีนยิมในสงัคม		สมัมาอาชีพ	เป็นอาชพีทีไ่ม่เบยีดเบยีนสตัว์อืน่	และชวีติบคุคลอืน่ให้

เดอืนร้อน	แนวคดิเกีย่วกบัสมัมาอาชีวะ	รวมถึงการไม่ลกัขโมย	ไม่ปล้นจี	้ไม่หลอกลวงคนอืน่	ไม่ทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ	ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง	(Corruption)	ไม่โฆษณาอวดอ้างคณุวเิศษของตนเพือ่หวงัลาภ

สกัการะ	การประกอบอาชพีการงานทีถ่กูกฎหมายแต่สร้างความเดือนร้อนแก่ผู้บริโภค	 เป็นพิษต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม	เป็นการผลติและจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอล์		ยาเสพติด	อาวธุยทุโธปกรณ์
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ทีผู่ซ้ือ้มุง่น�าไปใช้ในการประหัตประหาร	ท�าลายล้างกนัและยาฆ่าแมลง	และยาพิษต่างๆ	ทัง้หมด

เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา๑๐

	 สมัมาอาชีวะทางธรรมสมัพนัธ์กบั	๑)	อาชีพการงานทีบ่รสิทุธิ	์๒)	การแสวงหาทรพัย์และ

ได้รับทรัพย์มาด้วยความบริสุทธิ์	 ๓)	 กระบวนการประกอบอาชีพการงานด�าเนินไปด้วยความ

สะอาดบริสุทธิ์แบบโปร่งใส	(ธรรมาภิบาล)		๔)	การใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็ต้อง

ใช้จ่าย	(๑)	ไปในการเลี้ยงชีวิตตนเองและบุตรภรรยาให้ได้รับความสะดวกสบายพอสมควร	(๒)	

ใช้จ่ายบ�ารงุพระพทุธศาสนาให้คงอยู	่(๓)	ใช้เสยีภาษสัีงคม	(๔)	ใช้ในการช่วยเหลอืคนอืน่ทีมี่ความ

ทุกข์ยากล�าบาก	(๕)	ใช้ในการท�าบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว

	 ในระดบัสังคมปุถุชนทั่วไป	สัมมาอาชีวะ	คืออาชีพการงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย	และ

เมือ่มรีายได้กเ็สยีภาษใีนแก่รฐั	ตามกฎหมายว่าด้วยการเสียภาษภีายได้	สังคมดูไม่ค่อยสนใจมาก

นักว่าสัมมาอาชีวะ	ระดับสังคมนั้น	ผิดศีลธรรมทางศาสนาหรือไม่	และสังคมก็ไม่ค่อยสนใจเช่น

กันว่ากระบวนการหารายได้	 เช่น	 ในสังคมทุนนิยม	 มีการฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจหรือไม่ตาม	

การทีสั่งคมไม่ค่อยค�านงึถงึอาชพีทีม่ลีกัษณะเป็นสดี�า	หรอืสเีทาทางจรยิธรรมท�าให้สังคมมคีวาม

ขัดแย้ง	การด�ารงอยู่ของสังคมก็ไม่มีความเป็นปกติ	ไม่มีเสถียรสภาพมั่นคง			ข้อนี้ส่งผลให้สังคม

ประสบปัญหาวกิฤตทางจรยิธรรมหลายอย่าง	และเป็นความยากล�าบากส�าหรับคนในสังคมท่ีต้อง

ทนรู้กับปัญหาการด�ารงชีวิตอันเนื่องมาจากสังคมขาดจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

	 กฎระเบียบของสังคม

	 กฎระเบียบของสังคมถือว่าเป็นโครงสร้างส�าคัญของสังคมซ่ึงช่วยคุ้มครองสมาชิกของ

สงัคมให้ด�ารงชวิีตตามปกตมิคีวามปลอดภยัไม่ถกูประทษุร้ายเอาเปรยีบและไม่ถกูรงัแกจากผูอ้ืน่

ที่เข้มแข็งกว่า	กฎระเบียบสังคม	เป็นข้อตกลงปลงใจของสมาชิกในสังคมที่สร้างกฎกติกาเพื่อให้

สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม	จะมีบทบัญญัติการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม

	 ในทางพระพทุธปรชัญา	กฎระเบียบสงัคมอาจเรยีกว่า	ศลี	หรอืวนิยั	อนัเป็นค�าสอนระดับข้อ

ห้ามมใิห้พทุธศาสนกิชนปฏบิตัตินในวถิทีางทีส่ร้างความทกุข์ความเดอืดร้อนแก่คนอืน่	 และในระดบั

ความเป็นนกับวชศลีหรอืวนิยั	คอืข้อปฏิบัตใินการควบคมุตนเองอย่างเคร่งครดั	ตามหลกัการในพระ

ไตรปิฎกข้อห้ามหรอืวนิยั	 ได้รบัการบัญญตัโิดยปรารภพฤติกรรมของพระภกิษบุางรปูทีแ่สดงออกมา

แล้วได้รบัการตเิตยีนว่าไม่เหมาะสมกบัสมณะ	พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัวินิยัส�าหรบัพระสงฆ์ตาม

	 ๑๐		มิจฉาวณิชชา	คือการประกอบอาชีพพาณิชยกรรมที่ผิดหลักศีลธรรม	ไม่เป็นสัมมาอาชีวะ	ทางพระพุทธศาสนา	
คือ	๑)	ผลิตและขายศาสตราวุธ	๒)	ผลิตและขายอาหารเครื่องดื่มที่เป็นยาเสพติด	๓)	ผลิตและจ�าหน่ายสัตว์เป็นเพื่อให้คนเอาไป
ฆ่าเพื่อบูชายัญหรือเป็นอาหาร		๔)	ค้าขายมนุษย์ให้เป็นทาสคนอื่น		๕)	ผลิตและขายยาพิษท�าลายแมลงและสัตว์โลกต่าง	ๆ	บน
พื้นโลก
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เหตกุารณ์แห่งพฤตกิรรมของพระสงฆ์รปูแรกๆ	ทีม่กีารประพฤตปิฏบิตัไิม่เหมาะสม	 สงัคมสงฆ์ด้วย		

กันและสงัคมชาวบ้านต�าหนติิเตยีนพฤติกรรมดังกล่าว	พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบญัญติัศลีหรือข้อห้าม 

ไว้ล่วงหน้า๑๑

	 กฎระเบียบสังคมมนุษย์กล่าวโดยทางปรัชญาสังคม	เกิดขึ้นมาได้	๓	ทาง	ทางแรก	เกดิ
ขึน้จากวถิชีวิีตของมนษุย์ซึง่การปฏิบัตร่ิวมกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นกฎเกณฑ์การ
ปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั		ทางท่ีสอง	เกดิข้ึนมาจากการประชมุหารือร่วมกันของมนษุย์ในสงัคมซึง่อาจ
จะปรารภพฤตกิรรมบางอย่างของบุคคลหรอืกลุม่บคุคลทีท่�าลายความเป็นปกติแห่งวถิชีวิีต	และเป็น
ความต้องการของคนในสงัคมทัง้หมดท่ีจะปกป้องสจุรติชนให้ปลอดภยัจากพฤตกิรรมทจุรติหรอื
พฤติกรรมเบีย่งเบนของทจุริตชน	จงึบัญญติักฎระเบยีบการลงโทษผู้มพีฤติกรรมเบีย่งเบนจากวถีิชวีติ
อนัดงีาม	กฎเกณฑ์แบบท่ีสองนีจ้ะเกดิมไีด้ในสงัคมเปิดหรอืสงัคมทีม่อีสิรเสรีภาพในการแสดงออก		
ทางทีส่าม	กฎระเบียบเกดิจากผูม้อี�านาจในการปกครองบญัญตั	ิกฎระเบยีบขึน้มาเพือ่ปกป้องคุม้ครอง
อ�านาจและสิทธปิระโยชน์ของกลุม่ชนชัน้ปกครอง	 ผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎระเบยีบของผู้ปกครองจะได้รับการ
ลงโทษอย่างรนุแรงจากผูป้กครอง	และบรวิารแวดล้อมผู้ปกครองจะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบคุคล
ทัว่ไป	กฎระเบียบแบบท่ีสามนีอ้าจจะไม่ใช่กฎกติกาทีค่นสวนใหญ่เหน็ด้วย	แต่ด้วยอ�านาจความกลวั
จงึไม่มกีารคดัค้านอย่างเปิดเผย	หากคดัค้านอย่างเปิดเผยชวีติตนเองอาจไม่ปลอดภยั	ดังเช่นในสงัคม
เผดจ็การ
	 กฎระเบียบสังคมเป็นกฎหมายมีรากฐานที่ส�าคัญ	๔	ประการ		๑)	ศีลธรรมทางศาสนา	
๒)	 วิถีชีวิตการประกอบอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน	๓)	ผู้ปกครองที่มีอ�านาจสูงสุดในการปกครอง	และ	๔)	ความต้องการของมวลชนที่จะ
หาวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	 	และสร้างความเดือนร้อนแก่ส่วนรวม	ด้วยวิธีการที่

ทุกคนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิธีการร่วมกัน

	 จะเห็นได้ว่าสงัคมท้ังหลายด�ารงอยูไ่ด้กโ็ดยอาศยักฎระเบยีบแต่ปัญหาส�าคญัท่ีมกัจะเกิด

ขึ้นแก่กฎระเบียบสังคมก็คือปัญหาในการบังคับใช้กฎระเบียบ	ซึ่งอาจจะไม่เข้มงวดเท่าเทียมกัน	

ดงัเช่นปัญหาการเลอืกปฏบัิติในการบังคบัใช้กฎหมายกบัคนบางกลุ่ม	แต่ละเลยไม่บงัคบัใช้กับคน

อีกลุ่มหน่ึง	ดงันัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการบงัคบัใช้กฎหมายจงึมบีทบาทส�าคญัท่ีสดุในการทีจ่ะท�าให้

สังคมด�ารงอยู่อย่างมั่นคงตามกฎหมาย	ระเบียบสังคม

	 อย่างไรกต็ามกฎระเบียบสงัคมจะช่วยท�าให้สงัคมด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงหรอืไม่ขึน้อยูก่บั

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้ระเบียบ	 (Order	 Reinforcement	 Person)	 ถ้าผู้บังคับใช้ระเบียบขาด

ความเที่ยงธรรมหรือความยุติธรรม	 เลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลหรือตัวบุคคลในสังคมในระดับ

มาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน	ความวุ่นวายในสังคมก็จะเกิดขึ้น	การแก้แค้นจะแพร่ระบาดไปทั่ว	ใน

	 ๑๑		โปรดศึกษาต้นบัญญัติสิกขาบทในพระวินัยปิฎก
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ทีส่ดุเจ้าหน้าทีผู่บั้งคับใช้กฎหมายอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงอาฆาตพยาบาทได้	ผูป้กครองก็

จะได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยและอาจจะสูญเสียอ�านาจในที่สุด

	 ปัญหาผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นมาตรฐานสากลเป็นปัญหาส�าคัญยิ่ง	 เสถียรภาพ

ในสังคมจะด�ารงอยู่ไม่ได้ทราบเท่าที่ผู้มีอ�านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ	ใน

สังคมมีอคติ	เลือกปฏิบัติ	ปราศจากหลักปฏิบัติที่ประเสริฐ	๔	ประการ	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	

และอุเบกขา		เพราะฉะนัน้	ผูบั้งคบัใช้กฎหมายหรอืกฎระเบยีบอันได้แก่กระบวนการยตุธิรรมทกุ

ขั้นตอนจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ	 (ไม่มีอคติ)	และต้องยึดหลักพรหมวิหาร	๔ดังกล่าวข้างต้นในการ

ครองตนและครองงานกฎระเบียบของสังคมจะดีเลิศแค่ไหนก็ตาม	หากคนปฏิบัติหน้าที่ดูแลกฎ

ระเบยีบไม่มคุีณธรรมและจริยธรรมมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตวั	สงัคมนัน้กจ็ะเป็นเหมอืนอาคาร

ที่มีโครงสร้างแข็งแรงแน่นหนา	แต่คนอยู่ในอาคารทะเลาะเบาะแว้งกันและพยาบาทท�าลายล้าง

กันในที่สุดอาคารหลังนั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย	ปราศจากคนดูแล	และจะทรุดโทรมลงไป

ในที่สุด	ดังนั้น	บุคคลที่อยู่ในอาคารจะต้องรักกันปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม

	 กฎระเบยีบสงัคมจะมพีลงัเข้มแขง็	รักษาสังคมให้ด�ารงอยูไ่ด้จึงข้ึนอยูก่บั	๑)	คนทุกคนใน

สงัคมมคีวามรูค้วามเข้าใจวตัถปุระสงค์ของกฎระเบยีบ	และมคีวามรู้ในการปฏบิติัตนให้สอดคล้อง

ตามระเบียบ	กฎเกณฑ์นัน้	ๆ 	๒)	ผู้ดแูลตรวจสอบพฤติกรรมผู้ลว่งละเมิดกฎระเบียบมีจิตใจเป็นก

ลาง	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาถกูต้องตามกฎระเบยีบ	และกฎศลีธรรม	ปราศจากอคติเลือก

ปฏิบัติ

	 ดังนั้น	ความขลังของกฎระเบียบจึงขึ้นอยู่กับบุคคลในสังคมทั้งผู้ปฏิบัติตามระเบียบกฎ

เกณฑ์	คือคนในสังคมทุกคน	และผู้บังคับใช้กฎระเบียบ	ตัดสินลงโทษ

ผู้ล่วงละเมิดกฎกติกาของสังคมอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเท่าเทียมกันในทุกกรณี

	 กฎหมาย	ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่สังคมบัญญัติขึ้นมามุ่งเพื่อควบคุมพฤติกรรม

การแสดงออกทางกายและทางวาจาของบุคคลมิให้กระทบต่อบุคคลอื่นท้ังโดยทางตรงและโดย

ทางอ้อม	 แต่ถ้าวิเคราะห์เชิงพุทธกระบวนทัศน์เกี่ยวกับควบคุมพฤติกรรมของบุคคล	จ�าเป็นจะ

ต้องวางมาตรฐานควบคุมจิตใจของบุคคลก่อน	 จิตใจของบุคคลจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มี

คุณภาพ	 มีสุขภาพและมีสมรรถภาพในการควบคุมตนเอง	 การควบคุมจิตใจตนเองได้เท่ากับ

ป้องกันมิให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมในการท�าลายความสขุของสงัคม			หลกัศลีธรรมทางศาสนาจงึ

เป็นหลกัควบคมุจติใจของบุคคลท่ีมคีวามขลงัหรอืพลงัเข้มแขง็สงู	แต่ทัง้นีภ้ายใต้เงือ่นไขท่ีว่าสภาพ

สิ่งแวดล้อมในสังคมต้องมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรด้วย

	 จิตใจของมนุษย์สามารถขัดเกลาให้มีความสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเคร่ืองปรุงแต่งเช่น

ความโลภ	ความโกรธ	ความอาฆาตพยาบาท	และความเชื่องมงายลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นสัจธรรม
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ว่าเป็นสัจธรรม	 มนุษย์ที่หลุดพ้นจากความไม่สะอาดบริสุทธิ์หรือจากอ�านาจกิเลสย่อมมีภูมิ

ต้านทานที่แข็งแกร่ง			สามารถควบคุมตนเองไมให้ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ที่ดีงามของสังคมได้ง่าย	

และไม่จ�าเป็นต้องใช้องค์การใดๆ	ในกระบวนการยุติธรรมมาควบคุม

	 อย่างไรกต็ามกล่าวโดยทางสงัคมวทิยา	มสีถาบนัทีร่บัผดิชอบในการขดัเกลาจติใจบคุคล

ที่ส�าคัญอย่างน้อย	๕	สถาบันคือ	๑)	สถาบันครอบครัว	๒)	สถาบันศาสนา	๓)	สถาบันเศรษฐกิจ	

๔)	สถาบันศึกษา	และ	๕)สถาบันการเมืองการปกครอง

	 สถาบันครอบครัว	ฝึกอบรมเด็กให้มีระเบียบวินัย	ปฏิบัติตนตามกรอบหรือกฎระเบียบ

ของสังคมในเบ้ืองต้น	 สถาบันศาสนามีหน้าที่โดยตรงในการสั่งสอนบุคคลให้เป็น	 “คนดี”	 ของ

สังคมและ	“คนดี”	ของศาสนา	ซึ่งก็หมายถึงการขัดเกลาให้บุคคลมีกิเลสน้อยลง	และมีคุณธรรม

มากขึ้น	 สถาบันเศรษฐกิจ	 เป็นองค์กรอาชีพที่ฝึกอบรมให้มนุษย์มีทักษะทางสังคมและทักษะ

ทางการงาน	สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรอาชีพนั้นๆ	ได้	สถาบันการศึกษาอบรมสั่ง

สอนมนุษย์ให้มีทักษะทางสติปัญญา	มีความรู้วิชาชีพ	และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ	

ทีเ่กดิขึน้ได้	และสถาบันการเมอืงการปกครองมหีน้าทีข่ดัเกลาบคุคลให้เป็นพลเมอืงดี	ปฏบิติัตาม

กฎหมายและค�าสั่งสอนผู้ปกครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพดินฟ้าอากาศ

	 ทรัพยากรธรรมชาติคือวัตถุดิบที่เป็นแหล่งแห่งปัจจัยที่จ�าเป็น	(Prerequisite)	ส�าหรับ

การด�ารงชีวติของสิง่มชีวีติทัง้หลายในโลกรวมทัง้มนษุย์	ทรพัยากรธรรมชาต	ิหากมองจากทศันะ

ปรัชญา	 ธรรมนิยม	 (Naturalism)	 คือสิ่งอันเป็นท่ีพึ่งแห่งชีวิตมนุษย์และแห่งสังคมมนุษย์	 อัน

ได้แก่วัตถุสิ่งจ�าเป็นทุกชนิดที่มีอยู่ในธรรมชาติ๑๒		แหล่งทรัพยากรธรรมชาติส�าคัญประกอบด้วย

ป่าไม้	ภูเขา	แผ่นดิน	แม่น�้า	อากาศและแร่ธาตุต่าง	ๆ	ที่มีอยู่บนดิน	ใต้ดินและใต้น�้า

	 ส่วนสภาพดินฟ้าอากาศในภาษาบาลเีรยีกว่า	อตุุ	หมายถงึอณุหภมู	ิหรอืความร้อนระดับ

ต่าง	ๆ	ตั้งแต่ร้อนที่สุดจนถึงร้อนน้อยที่สุด	(หนาว)				ตามนัยนี้	สภาพดินฟ้าอากาศที่จะช่วยให้

มนุษย์และสัตว์บนโลกมีชีวิตอยู่รอดต้องเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม	 ไม่ร้อนเกินไป	 ไม่

เป็นมากเกิดไป	ไม่แห้งแล้งมากเกินไปและไม่อับชื้นมากเกินไป	ที่ใดที่มีระดับอุณหภูมิเหมาะสม

ที่นั่นจะมีมนุษย์และสัตว์โลกต่าง	 ๆ	 อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่ข้อนี้สัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่ง

แวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 วิเคราะห์ในเชิงส่ิงแวดล้อมศึกษา	 (Environmental	 Studies)	

ประกอบด้วย

	 ๑๒			Roy	Bhaskar,	“Naturalism”	in	William	Outh	waite	(ed).	Modern	Social	Thought	.	(Oxford:	
Black	will	publishing	:	๒๐๐๖)	p.๔๒๕
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	 	 ๑)	ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต	(Biotic	Natural	Resources)

	 	 ๒)	ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต	(Non-biotic	Natural	Resources)

	 	 ๓)	ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่เหนือธรรมชาติ	(Supernatural	Resources	)

	 ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ชีวีติ	ได้แก่สิง่ทีม่ชีวีติทกุชนดิในโลก	สิง่ท่ีมชีวีติมอียูใ่นน�า้	บนบก	

บนพื้นดิน	ในป่า	ใต้ดิน	และใต้น�้า	และแม้ในอากาศก็มีสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กดุจฝุ่นละอองที่ตาม

มนษุย์มองไม่เหน็อาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะในอากาศท่ีมอีณุหภูมเิหมาะสม	มคีวามเยน็

ช้ืนไม่แห้งแล้ง	ไม่ร้อนมากเกนิไปและไม่เยน็จดัเกนิไป	จะมีสิง่ชวีติดจุละอองฝุน่กระจายอยูท่ัว่ไป

	 ทรพัยากรธรรมชาตไิม่มชีวิีต	ได้แก่วตัถุส่ิงของต่างๆ	ท้ังท่ีเกดิข้ึนมาโดยธรรมชาติ	และมนุษย์

สร้างขึน้มา	ซ่ึงไม่มชีีวติ	แต่อาจจะเคลือ่นท่ีได้เช่นเครือ่งจกัรกล	เป็นต้น

	 ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติประกอบด้วย	 ดิน	 ทราย	 ภูเขา	

แม่น�้า	แร่ธาตุต่างๆ	ที่อยู่บนดิน	ใต้ดิน	และใต้น�้า	ทรัพยากรเหล่านี้	เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิต

ที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ	เช่น	ในดินมีมดแมลง	ไส้เดือน	จุลินทรีย์	แบคทีเรีย	ไวรัส	เป็นต้น	อาศัย

อยูเ่ป็นจ�านวนมากท�าหน้าทีช่่วยย่อยสลายซากสัตว์และซากต้นไม้ให้กลายเป็นดิน	เป็นปุย๋ส�าหรับ

พืชและต้นไม้ต่างๆ	ที่งอกมาบนดินได้ดูดซึมเป็นอาหาร	พืชและต้นไม่ได้กลายเป็นอาหารของสิ่ง

ที่มีชีวิตประเภทกินพืช	เช่น	สัตว์บก	สัตว์ปีก	และสัตว์บกและสัตว์ปีกก็ได้เป็นห่วงโซ่อาหารของ

สิ่งมีชีวิตประเภทกินเนื้อเป็นอาหาร

	 ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่เหนือธรรมชาติ

	 หมายถึง	 อ�านาจเหนือธรรมชาติหรือสภาวะที่อยู่เหมือวิสัยท่ีมนุษย์ท่ัวไปจะสัมผัสหรือ

เข้าถึง	แต่เป็นสภาวะที่มนุษย์เชื่อว่า	มีอยู่ทั่วไป	เป็นสภาวะละเอียดอ่อน	มีความศักดิ์สิทธิ์	เป็นที่

เกรงกลวั		และเป็นท่ีเคารพบูชาของมนษุย์ตัง้แต่สมยัโบราณเป็นต้นมา	สภาวะทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาติ

นี้	 พระพุทธศาสนาเรียกว่า	 โอปปาติกะ	 ได้แก่เทวดา	 สัมภเวสี	 (วิญญาณเร่ร่อนพเนจร)	 เปรต	

อสุรกาย	ภูต	ผี	วิญญาณบรรพบุรุษ	เป็นต้น	สภาวะดังกล่าวอุบัติขึ้นมาเองด้วยอ�านาจแห่งบาป

บุญที่ได้ก่อไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกก่อนตาย	วิบากแห่งบุญส่งผลให้เกิดเป็นเทวดา	ซึ่ง

อาจจะอาศยัอยูใ่นโลกน้ี	เช่น	ตามแผนดนิ	ภูเขา	ต้นไม้	อาคารสถานทีศั่กดิส์ทิธ์ิทางศาสนา	เป็นต้น		

วิบากแห่งบาปส่งผลให้เกิดเป็นสัมภเวสี	เปรต	อสุรกาย	สถิตอยู่ในที่สกปรก	อันชื้น	ไม่มีอากาศ

บริสุทธิ์เมื่อสิ้นบุญและบาป	โอปปาติกะ	เหล่านี้ก็จะดับหายไปจากสภาวะนั้นๆ	โดยไม่มีซากให้

เห็น

	 สภาวะเหนือธรรมชาติท่ีดีงาม	 มีความเมตตาปราณี	 เชื่อกันว่าจะช่วยดูแลคุ้มครองผู้มี่

ท�าความดี	มนุษย์จึงเคารพกราบไหว้บูชาและอ้อนวอนต่อสภาวะเหนือธรรมชาติเหล่านั้น

	 อ�านาจเหนือธรรมชาติถือได้ว่าเป็นทรัพยากรแห่งสังคมมนุษย์	 เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
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มนุษย์ให้มีความรักความสามัคคีกันท�าให้สังคมเป็นปึกแผ่น	(Solidarity)	อ�านาจเหนือธรรมชาติ

ที่มนุษย์กราบไหว้บูชาจึงจัดเป็น	 ทุนทางสังคม	 (Social	 Capital)	 ซึ่งสามารถปรับใช้ทางด้าน

เศรษฐกิจ	การท่องเที่ยว	และเป็นพลังรวมทางการเมืองอย่างหนึ่ง
	 การศกึษาทรัพยากรธรรมชาตใินโลกทางวชิาการปัจจบุนัไม่ให้ความส�าคญัแก่ทรพัยากร	
ธรรมชาตทิีเ่ป็นสภาวะเหนอืธรรมชาตเิพราะพิสูจน์ไม่ได้ในทางวทิยาศาสตร์	จึงถูกมองข้ามสภาวะ
เหนือธรรมชาติหรือโอปปาติกะ	หากมีการเอ่ยถึงในที่สาธารณะด้วยอ�านาจความเชื่อส่วนบุคคล	
หรือมีการแสดงความเคารพในที่สาธารณะอันไม่เหมาะสมตามความรู้สึกของคนทั่วไป	ก็อาจจะ
มองได้ว่าผู้พูดหรือผู้แสดงความเคารพนับถือเป็นคนแปลกประหลาดคล้ายกับคนวิกลจริตก็ได้	
	 อย่างไรกต็ามสงัคมด�ารงอยูไ่ด้กเ็พราะพลงัความเชือ่ในอ�านาจเหนอืธรรมชาติ	ซ่ึงอาจจะ
เรียกว่าพลังศาสนาอย่างหน่ึงก็ได้	 ดังนั้น	 ศาสนาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยท�าให้สังคมด�ารงอยู่
อย่างยัง่ยนืและความเชือ่ในสภาวะทีเ่รยีกว่า	โอปปาตกิะจดัเป็นความเชือ่ทีย่งัมอีาสวะหรอืมกีเิลส		
เป็นสัมมาทิฏฐิ	ระดับโลกียะ	โอปปาติกะในระดับเหนือกิเลสหยาบๆ	คือความเป็นอุปัตติเทพ	ใน
สวรรค์	ความมีศรัทธาในโอปปาติกะจัดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นฝ่ายบุญที่ช่วยให้เกิดการด�ารงชีวิตใน
สังคมมีความสุขขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง	ดังพระพุทธพจน์	ว่า
	 “สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ	จัดอยู่ในฝ่ายบุญ..		
	 เป็นความเห็นที่ว่า	ทานที่ให้แล้วมีผล	การบ�าเพ็ญทานมีผล
	 การบูชามีผล	กรรมที่ท�าไว้ดีและชั่วมีผล	มีวิบาก	โลกนี้มี	ปรโลกมี
	 มารดามี	บิดามี	สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี......๑๓	”
	 การปฏิเสธความไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือโอปปาติกะ	อาจจะเข้าข่ายความเป็นมิจฉา
ทิฏฐิ			และความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิ		เนื่องด้วยปัจจัย	คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี	สภาพทางสังคม
ชั่วร้ายความเชื่อในบาปมิตร	และการคิดไม่เป็น	(อโยนิโสมนสิการ)๑๔

	 ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกมีอยู่จ�ากัดและมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงไปตาม
ล�าดับ	 ทรัพยากรหลายชนิดได้สูญหายไปจากโลก	 เพราะมกีารท�าลายด้วยการน�าไปใช้ประโยชน์
อย่างมากมายเกนิกว่าจะผลติข้ึนมาทดแทนด้วยวธิตีามธรรมชาติไม่ทนักบัความต้องการของมนษุย์	
มนุษย์เกิดมากก็ย่อมบริโภคมาก	 และมนุษย์ก็ไม่ค่อยค�านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ๑๕ 

ซึ่งมุ่งแต่จะบริโภคมากกว่าจะช่วยกันอนุรักษ์คุ้มครองและป้องกันมิให้ธรรมชาติถูกท�าลาย

 ๑๓		ม.อุ.	(บาลี)	๑๔/๒๕๘/๑๘๑.
 ๑๔		สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์		(ปอ.ปยตฺุโต)	,พุทธธรรม.,	พิมพ์คร้ังที	่๑๑	,		(กทม:	โรงพิมพ์	บริษัทสหธรรมกิ,	๒๕๔๙	
)หน้า	๘๓๘.
 ๑๕	คณุค่าของธรรมชาตมีิอย่างน้อย	๓	อย่าง	คือ	(๑)	ช่วยให้มนษุย์และสตัว์โลกมชีวีติอยูร่อด	(๒)	เป็นทีพั่กผ่อนหย่อน
ใจหรือความสงบทางจิตใจและ	(๓)	เป็นครูสอนทางวิชาการและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่มนุษย์	(ดูใน	จ�านงค์		อดิวัฒนสิทธิ์	
:	สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยีและชีวิต,		พิมพ์ครั้งที่	๑๒		ส�านักพิมพ์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๖	
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	 อาหาร	(Food)

	 อาหารเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตให้คงอยู่	 อาหารนั้น	 ถือว่าเป็น

เครื่องค�้าจุนชีวิต๑๖	อาหารส�าหรับค�้าจุนชีวิตมีทั้งที่เป็นวัตถุและเป็นนามธรรม	เมื่อชีวิตมนุษย์คง

อยู่สังคมก็คงอยู่	เป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าให้ชีวิตคงอยู่เพื่อที่สังคมจะคงอยู่ด้วย	เมื่อ

ไม่มีชีวิตก็ไม่มีสังคม	 เพราะฉะนั้น	 ปัจจัยท่ีท�าให้ชีวิตด�ารงอยู่ก็ถือปัจจัยที่จ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	 ๔	

อย่าง	ได้แก่	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	เครื่องนุ่งห่ม

	 กลุ่มปัจจัย	เครื่องค�้าจุนชีวิต	ประกอบด้วย	อาหาร	คือ	ค�าข้าว	(กวฬิงการาหาร)	รวม

เอาอาหารที่เป็นวัตถุอย่างอื่นซึ่งอยู่ในอาหาร	๕	หมู่	อันได้แก่	(๑)	โปรตีน	(๒)	คาร์โบไฮเดรต	(๓)	

วติามิน	(๔)	แร่ธาต	ุ(๕)	ไขมนั๑๗	และ	ผสัสะ	คอืสมัผสัระหว่างอายตนะภายในกบัอายตนะภายนอก	

มีวิญญาณรับรู้	 (เวทนา)	มีความรู้สึกเป็นสุข	 (สุขเวทนา)	บ้าง	รู้สึกเป็นทุกข์	 (ทุกขเวทนา)	บ้าง		

แต่ที่ท�าให้ชีวิตอยู่รอดคือสุขเวทนา

	 นอกจากนี	้ กม็กีลุม่อาหารท่ีไม่เป็นวตัถหุรอืเป็นนามธรรมได้แก่เจตนาและวญิญาณ	 เจตนา	

คอืความตัง้ใจในการคดิ	การพดู	และการกระท�า	เจตนาเป็นปัจจยัผลกัดันให้เกดิการเคลือ่นไหว	อย่าง

มเีป้าหมาย	เจตนาทีเ่ป็นปัจจยัค�า้จนุชวิีตคอืกศุลเจตนาเท่านัน้	ส่วนอกุศลเจตนาเป็นปัจจยัท�าลายชวีติ	

ชวีติอยูร่อดเพราะมนษุย์มกุีศลเจตนาเป็นทีต่ัง้ชวีติทีอ่ยูไ่ม่เป็นสขุ	และอยูร่อดยากเพราะถูกอกุศลเจตนา

ครอบง�า	กศุลเจตนาส�าคญัท่ีสดุคอืความตัง้ใจคดิในสิง่ทีดี่		คดิในการกระท�าทีดี่	การคดิดี	จะต้องน�า

ไปใช้ในการวางแผน	ก�าหนดนโยบายและการคดิในระดับชาติ	คอืความต้ังใจดีในการแก้ไขปัญหาสังคม	

สร้างสรรค์สิง่ท่ีดงีามในสงัคม	 	และสร้างกรอบกติกาหรอืกฎหมายทีดี่ส�าหรบัอ�านวยความสขุ	ความ

ยตุธิรรม	และความเป็นธรรมแก่สจุรติชน	ส่วนวญิญาณคอืการรบัรปูโดยอาศยัการกระทบหรอืสมัผสั

ทางตา	ห	ูจมกู	ลิน้	

	 วิเคราะห์ตามหลักพทุธปรชัญา		อาหารสรุปได้	๒	ประเภทคือ

	 ๑	อาหารที่เป็นวัตถุ	(Material	Food)

	 ๒	อาหารที่ไม่ใช้วัตถุ	(Non-material	Food

	 อาหารที่เป็นวัตถุ	คือปัจจัยเครื่องค�้าจุนชีวิตที่เป็นวัตถุ	ประกอบด้วย	

	 ๑๖		อ้างแล้ว.	พทุธธรรม.,	หน้า	๕๕๒.	ได้แบ่งอาหารเป็น	๔	ประเภท	คือ	๑	อาหารคือค�าข้าว	๒	อาหารคือผัสสะ	๓	
อาหารคือมโนสัญเจตนา	๔	อาหารคือวิญญาณ
	 ๑๗		อาหารหลัก	๕	หมู่	<www.thaifoodworld.com/อาหารหลัก๕หม>ู(๑)	โปรตีน	เช่น	เนื้อสัตว์	ไข่	นม	
ถั่ว		ฯลฯ		(๒)	คาร์โบไฮเดรต	เช่น	ข้าว	แป้ง	น�้าตาล	เผือก	มัน	ฯลฯ		(๓)	เกลือแร่หรือแร่ธาตุ	เป็นสารอาหารที่ช่วยควบคุมการ
ท�างานของอวัยวะต่างๆ	ของร่างกาย	เช่น	ฮอร์โมน	เฮโมโกลบิน	เอนไซม์	เป็นต้น	(๔)	วิตามินเป็น	สารอาหารที่ร่างกายของเรา
ต้องการในปริมาณน้อย	 แต่ก็ไม่สามารถขาดได้	 วิตามิน	 ได้ผลไม้ชนิดต่าง	 ๆ	 (๕)	 ไขมัน	 เป็นพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ 
ร่างกายฯ	
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	 	 (๑)	อาหารที่มนุษย์รับประทานทางปาก	ทั้งชนิดอ่อนและชนิดน�้า	(ส�าหรับคน

ปกติ)	หรืออาหารที่ส่งผ่านจมูก	(ส�าหรับคนป่วย)	หรือส่งผ่านการเจาะล�าคอ	หรือผ่านการเจาะ

เส้นเลือด	(เช่นน�้าเกลือ)

	 	 (๒)	อาหารประเภทเครื่องนุ่งห่ม	อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อปกป้องความหนาว

และความร้อน	รวมทั้งเครื่องอุปโภคที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน

	 	 (๓)	อาหารประเภทยารักษาโรคทุกชนิด		ยารักษาโรค	บางชนิดจัดอยู่ในกลุ่ม

อาหารที่มนุษย์รับประทานทางปากเป็นประจ�า	 เช่น	 พืช	 ผัก	 ผลไม้	 ซึ่งมีสารเป็นทั้งยา	 รักษา	

ป้องกันโรคและเป็นแร่ธาตสุร้างความเจรญิเตบิโตและความแขง็แรงของอวยัวะต่าง	ๆ 	ในร่างกาย	

เพราะฉะนัน้	อาหารประเภทต่าง	ๆ 	ในกลุ่มอาหาร	๕	หมู	่ซึง่มลีกัษณะเป็นทัง้อาหารท่ีรบัประทาน

เพื่อพัฒนาอวัยวะต่าง	ๆ	ให้เจริญแข็งแรง	สร้างภูมิคุ้มกัน	และรักษาโรคต่าง	ๆ	ไปในตัว๑๘

	 	 (๔)	อาหารประเภทที่อยู่อาศัย	คือ	อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย	ซึ่งสร้างโดยมี

ทีม่งุบงั	ป้องกนัลบฝนและแดดและสตัว์ร้ายทกุชนดิ	กลดทีพ่ระธดุงค์ใช้ปักเป็นทีน่ัง่	เจริญวปัิสสนา

กรรมัฏฐาน	วัดอยู่ในประเภทที่อาศัยเบื้องต้นก็ได้	แม้จะไม่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์ก็ตาม

	 ในโลกปัจจุบัน	 อาหารประเภทวัตถุ	 ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า	 และสลับซับ

ซ้อนมากยิ่งขึ้น	 โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 การแปรรูปวัตถุดินตาม

ธรรมชาติเป็นอาหารในรูปแบบต่าง	ๆ	ส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์	แปรเปลี่ยนไปด้วย	อาหารจึง

มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

	 อาหารที่ไม่ใช่วัตถุ	 	คืออาหารที่เรียกว่า		อาหารตา	อาหารใจ๑๙	อาหารหู	อาหารจมูก	

อาหารสัมผัส	ซึ่งหมายถึงความรู้สึกเพลิดเพลิน	ยินดีเป็นสุข	เมื่อตาได้เห็นรูปที่พึงพอใจ	หูได้ยิน

ได้ฟังเสียที่ไพเราะ	จมูกได้ดมกลิ่น	หอมสดชื่น	และร่างกายได้สัมผัสกับวัตถุสิ่งของที่มีชีวิตหรือ

ไม่มีชีวิตที่ให้ความอบอุ่น	นิ่ม	เพลิดเพลินเกิดความสุขเวทนา	จากการสัมผัสของร่างกาย

	 อาหารประเภทนี้	 อาจจะสรุปอยู่ในกลุ่มอาหารใจก็ได้	 เมื่อตาได้เห็นรูปที่สวยงาม	

วิญญาณจักษุรับรู้ความสวยงามของรูป		เมื่อรับรู้ก็จะเกิดภาวะยินดี	ซาบซึ้ง	อิ่มเอิบ	ท�าให้ชีวิตมี

ความสุข	ค�้าจุนให้จิตใจมีสุขภาพจิตดี	มีคุณภาพจิตดี		และมีสมรรถภาพจิตดี	ตามล�าดับ	เมื่อหู

ได้ยนิได้ฟังเสยีงท่ีไพเราะ....เมือ่จมกูได้สดูดมกลิน่ทีห่อมสดชืน่...	เมือ่ลิน้ได้ลิม้รส	อาหารทีอ่ร่อย...

เมื่อกายได้สัมผัสกับสิ่งที่นุ่ม	 อุ่น	 น่าสัมผัส	 ก็อธิบายได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ตาได้เห็นรูปที่

สวยงาม	ตามหลักพุทธปรัชญา	อาหารที่ไม่เป็นวัตถุซึ่งมีบทบาทส�าคัญมากในการหล่อเลี้ยงชีวิต	

คือ	ปิติ		ปิติแปลว่า	ความอิ่มใจ	หรือความดื่มด�่า	ความซาบซึ้ง	ความปลาบปลื้ม	ปิติ	เป็นอาหาร

	 ๑๘		ในพระไตรปิฎก	พระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุพิจารณาปัจจัย	๔	(อภิณหปัจจเวกขณะ)	เพื่อความคงอยู่แห่งชีวิต
อย่างสมดุล	ที.ปา	๑๑/๒๓๖/๓๒๖.
	 ๑๙		อ้างแล้ว.	พจนานุกรมศัพท์ภาษาไทยราชบัณฑิตยสถาน.
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หล่อเลี้ยงส�าคัญของจิตใจ๒๐คนที่มีสติปัญญามองเห็นธรรมอิ่มใจอยู่เสมอ	 ช่วยท�าให้ร่างกาย 

มีผิวพรรณดี	สุขภาพกายและใจแข็งแรง	มีความสุขในชีวิต	การมีความสุขย่อมสัมพันธ์กับจิตใจที่

ไม่เครียด	จิตใจที่สงบเย็นไม่กระสับกระส่าย	ความผ่อนคลาย	(ปัสสิทธิ)		เป็นลักษณะของจิตใจ

ที่มีคุณธรรมมีสมาธิ	 มีอุเบกขา	 คือรู้เท่ากันสภาวการณ์ต่าง	 ๆ	 โดยไม่ตื่นตระหนกตกใจกับ 

สภาวการณ์นั้นๆ๒๑

	 อาหารที่ไม่เป็นวัตถุมีบทบาทค�้าจุนชีวิต	ส�าคัญมากไม่น้อยไปกว่าอาหารที่เป็นวัตถุโลก

ปัจจุบนัถกูครอบง�าด้วยอาหารท่ีเป็นวตัถุในระดับสูงมากกว่าอาหารท่ีเป็นนามธรรม	 ข้อน้ีจะสังเกต

เหน็ได้จากการพดูถงึวตัถมุากทีส่ดุ	 โดยเฉพาะการพูดถึงวฒันธรรมแบบวัตถุนิยม	หรือบริโภคนยิม

วฒันธรรมวตัถนุยิม	กค็อืการนิยมในอาหารทีเ่ป็นวตัถุซ่ึงจดัอยูใ่นวตัถกุามคือความรกั	ความพงึพอใจ

วตัถ	ุ(ดรูายละเอยีดในเรือ่งกามโอฆะ)		ความปรารถนาในอาหารทีเ่ป็นวตัถเุกดิจากแรงกระตุ้นภายใน

ด้วย	กล่าวคอื	เมือ่ตาได้เห็นรปู	หรอืหไูด้ยนิเสยีง	กจ็ะส่ังการสัมผัสไปยงัจิตหรือวญิญาณซ่ึงเกดิการ

รบัรู้ว่ารปูสวยงามหรอืเสยีงไพเราะ	เมือ่รบัรูเ้ช่นนีจ้ะเกดิความก�าหนดัหรอืความใคร่อยากครอบครอง	

ความรูส้กึปรารถนาทีจ่ะครอบครองในสิง่อนัน่าใคร่น่ายนิดีน้ี	พลาโต	เรียกว่า	การต้องมนต์เสน่ห์๒๒ 

หรอืถกูสะกดจติด้วยมนต์คอืกเิลสกามนัน่เอง

	 อาหารท่ีไม่เป็นวัตถุ	รวมถึงกฎระเบยีบ	ประเพณปีฏบิติั	และศลีธรรมอันดีงามของสงัคม

สังคมมนุษย์จะด�ารงอยู่ไม่ได้หากปราศจากการยึดในระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม	 โลกปัจจุบัน

ก�าลงัประสบกบัปัญหาความขดัแย้ง	อนัเนือ่งมาจากการเสพอาหารท่ีไม่เป็นวตัถุ	โดยเฉพาะความ

ขัดแย้งในเรื่องค่านิยม	 และความขัดแย้งในเร่ืองรูปแบบประเพณีปฏิบัติ	 มีการถกเถียงกันอย่าง

กว้างขวางว่ารูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะสมในสังคมควรเป็นรูปแบบใด	 ข้อเท็จจริงก็คือว่า	 รูป

แบบการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในสังคมหน่ึงอาจไม่เหมาะสมในอีกสังคมหนึ่ง	 ประเด็นความขัดแย้ง

นี้จะแก้ไขได้อย่างไร	 ด้วยเหตุผลเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติที่

เหมาะสม	 มนุษย์ในสังคมจึงพยายามหาข้อยุติร่วมกันและยึดเอารูปแบบที่ตกลงยอมรับร่วมกัน

นั้นว่า	เป็นสิ่งที่เหมาะสม	จะมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบกฎเกณฑ์ตามรูปแบบที่ก�าหนดร่วมกัน

นั้น	 ถึงจะพยายามร่างระเบียบกฎเกณฑ์ที่คิดว่าเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการปฏิบัติของสมาชิกใน

สงัคม	แต่เม่ือเวลาผ่านไปมนษุย์กอ็าจจะสร้างปัญหาฝ่าฝืนกฎระเบยีบทีเ่หมาะสม	ด้วยความรูส้กึ

ไม่พอใจกับกระบวนการตัดสินพิจารณาความถูกหรือความผิดในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

	 ๒๐		สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.	ปยุตฺโต),การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน,์	พิมพ์ครั้งที่	๑๕,	(กรุงเทพมหานคร	:	
โรงพิมพ์บริษัท	สหธรรมิก	จ�ากัด,	๒๕๕๙)	หน้า	๒๙.
	 ๒๑		อ้างแล้ว.	พุทธธรรม,	หน้า	๒๕-๒๘,		ดูรายละเอียดในโพชฌงค์	๘	อันประกอบด้วย	สติ	ธัมมจริยะ	วิระยะ	ปิติ	
ปัสสัทธิ	สมาธิ	อุเบกขา.
	 ๒๒		พลาโต	;	รีพลิก		พิมพ์ครั้งที่	๓	แปลโดยเวธัส	โพธาริก	:	กรุงเทพมหานคร,	ส�านักพิมพ์	ทับหนังสือ,	๒๕๕๙
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มนษุย์จงึต้องการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ	ข้อปฏบิติัตลอดเวลา	โดยส่วนหนึง่ต้องการกฎระเบยีบ

ที่สนองตอบความพึงพอใจส่วนตัวให้มากที่สุด	 และอีกส่วนหนึ่งเพื่อกีดกันกลุ่มปรปักษ์ไม่ให้มี

โอกาสได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกับตนเอง

	 ความขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมโดยเฉพาะในระดับโครงสร้างอ�านาจ

ในการบริหารการปกครองได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยที่มนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นสังคม

	 ในคมัภร์ีพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการเกดิขึน้มาของกฎระเบยีบแห่งสงัคมในอคัคญัญสตูร

ปรัชญาการด�ารงอยู่แห่งสังคม	:	วิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม

	 หากนิยามสังคมว่าเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์แห่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป	 การด�ารง

อยู่แห่งสังคมจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่จ�าเป็นบางอย่าง	 การท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปติดต่อ

สัมพันธ์ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด	น่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้	

	 ๑.	การสื่อสารหรือการเข้าใจความหมายโดยผ่านสัญลักษณ์	(Symbol)	สัญลักษณ์เป็น

สือ่ในการตดิต่อ	บุคคลอืน่จะต้องเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์นัน้	ๆ 	ด้วย	จงึจะสามารถสนอง

ตอบต่อบุคคลที่เข้ามาติดต่อนั้นได้	ตรงตามความประสงค์

	 สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสัมพันธ์กันมีหลายรูปแบบ	เช่น

	 ภาษา	 (Language)	 	 ตามปกติภาษาจะประกอบด้วยวจนะภาษาหรือภาษาพูดและ	อ

วจนะภาษา	 คือภาษาที่แสดงออกทางกาย	 ทางการท�าเคร่ืองหมาย	 ทางลักษณะของส่ีทางการ

แต่งกาย	เป็นต้น

	 มนุษย์ในโลกนี้ตั้งแต่ครั้งดึกด�าบรรพ์มีการรวมตัวกันและด�ารงอยู่ร่วมกันได้โดยอาศัย

การใช้ภาษา	และเข้าใจความหมายผ่านภาษา	มนุษย์สามารถสนองตอบต่อกันและกันทั้งในเรื่อง

ความร่วมมือและการท�าลายกันก็โดยเข้าใจความหมายผ่านสัญลักษณ์คือภาษา	 จริงอยู่ในบาง

กรณีมนุษย์ท�าลายกัน	เพราะไม่เข้าใจความหมายผ่านภาษาก็มี	แต่การท�าลายกันอาจจะเกิดขึ้น

โดยการตีความผ่านสัญลักษณ์อย่างอื่น	และการตีความความต้องการของมนุษย์นั้น	หากตีความ

ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและเป็นความต้องการให้เชิงบวก	 สังคมสามารถด�ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน	ในทางตรงกันข้ามหากมีการตีความหมายต้องการต้องการในเชิงลบ	สังคมก็อาจจะเผชิญ

กับความขัดแย้ง	และด�ารงอยู่ได้ไม่ยั่งยืน

	 ๒.	การแลกเปลี่ยนสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต

	 การแลกเปลี่ยน	(Exchange)	เป็นกิจกรรมที่มนุษย์ด�าเนินการมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์	และยังคงด�าเนินการจนถึงยุคปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคต

	 การแลกเปลีย่นเป็นการน�าเอาสิง่ทีต่นมอียูไ่ปแลกเอาสิง่ทีต่นไม่ม	ีและไม่สามารถท�าขึน้

มาได้กับบุคคลอื่นที่มีและ/หรือสามารถท�าขึ้นมาสนองตอบต่อตนเองได้
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	 มนุษย์ในโลกน้ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งหมด	 แม้ในท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

อาหารและสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆ	ได้ทั้งหมดแต่มนุษย์ก็ยังต้องการแลกเปลี่ยนกันในเรือ่งอื่น	

เช่น	การแลกเปลีย่นความรู	้การแลกเปลีย่นประสบการณ์การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และความ

รู้สึก	การแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับส่วนรวม

	 การแลกเปลีย่นจงึมผีลต่อการด�ารงอยูข่องสงัคม	และการแลกเปลีย่นนี	้คอืกระบวนการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างหนึ่ง	(Dependency)

	 ๓.	การจัดระเบียบโครงสร้างสังคม
	 ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น	การด�ารงอยู่ของสังคมจ�าเป็นต้องมีระเบียบ	กฎ
เกณฑ์ซึ่งจะต้องก�าหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้บุคคลในสังคมสามารถติดต่อกันได้อย่างเหมาะสม	ซึ่ง
ส่งผลให้สังคมมีความเป็นระเบียบและด�ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข
	 ในอคัคญัญสตูร	มข้ีอความแสดงถงึเหตุผลในการจดัระเบยีบสังคมว่า	เมือ่คนมากข้ึนการ
แก่งแย่งอาหารการกินก็เกิดตามมามีการกักตุนอาหาร	 และการลักขโมยอาหารการกินและส่ิง
จ�าเป็นต่อชีวิตต่าง	 ๆ	 แพร่ระบาดไปท่ัวชุมชน	 ความเดือนร้อนของผู้คนเป็นแรงผลักดันให้ผู้คน
กระหนักคิดและปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว	ในที่สุดคนก็บรรลุถึงข้อตกลงร่วมกัน
โดยการลงมตเิลือกบคุคลทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	มคีวามฉลาดเฉียบแหลมเป็นผู้ปกครองดูแลชมุชน	และ
มอบอ�านาจให้ออกกฎระเบยีบต่าง	ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อตกลงของชมุชนผู้ท่ีได้รับการคดัเลือก
ในปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าวนีไ้ม่ต้องออกไปหาอาหารข้างนอกเขาจะได้รบัอาหารการกนิและสิง่จ�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวิตจากการแบ่งปันของคนอื่น	 ๆ	 อย่างพอเพียงเสมือนเป็นค่าจ้างในท�างานเพื่อ
ชุมชน
	 การจัดระเบียบโครงสร้างอ�านาจและหน้าท่ีในการผดุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สงัคม	จงึเกดิข้ึนจากความจ�าเป็นเพือ่ความอยู่รอดของสงัคมและการคงอยูอ่ย่างถาวรของสมาชกิ
สังคมทุกระดับ	 สังคมท่ีสลับซับซ้อนจึงต้องออกระเบียบกฎเกณฑ์ควบคุมสมาชิกที่มีพฤติกรรม
เอาเปรียบคนอื่น	 ให้เคารพสิทธิของบุคคลอื่น	 และให้ค�านึงถึงความอยู่รอดของสังคมซึ่งจะต้อง

อาศัยการปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงต่าง	ๆ	ในสังคมอย่างเคร่งครัด

	 ๔.	ศาสนาและความเชื่อ

	 ศาสนา	(Religion)	และความเชื่อ	 (Belief)	จะสัมพันธ์กับอุดมการณ์อันสูงส่งแห่งชีวิต

และรูปแบบการปฏิบัติซึ่งช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายคืออุดมการณ์อันสูงส่งแห่งชีวิต

	 ตามแนวคิดของนักคิดทางสังคมศาสตร์ยุคแรก	 (Emile	 Durkheim)	 ศาสนาคือความ

เชื่อและการปฏิบัติซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการรวมกลุ่มผู้คนให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันท�าให้

สังคมเป็นปึกแผ่น	(Solid)	ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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	 นักคิดทางสังคมยุคแรกเช่ือว่าศาสนาเกิดจากการตกลงร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่จะ

ก�าหนดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน	 (Tokenism)	 และส่ิงที่เป็นสัญลักษณ์มันเป็นที่รวบรัดใจ

ของผู้คน	 กลายเป็นสิ่งส�าคัญ	 มีความศักดิ์สิทธิ์บุคคลอื่นจะล่วงละเมิดในลักษณะที่จะก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสียไม่ได้	 การล่วงละเมิดสัญลักษณะเท่ากันเป็นการดูถูกเหยียดหยามความเชื่อและ

อดุมการณ์อนัสงูสดุในชมุชนซึง่จะส่งผลให้เกดิความสัน่คลอนระบบสงัคมและได้ชือ่ว่าเป็นคนไม่

รักชุมชน	(ซึ่งหมายถึงความไม่รักชาติตามแนวคิดของกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งยุคปัจจุบัน)

	 เพราะฉะนัน้	ตามปรชัญาสงัคม	ศาสนาและความเชือ่ถอืได้ว่าเป็นเสาหลักส�าคัญ	(Pillar)	

ในการยึดโยงให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน	หรือเป็นพวกเดียวกัน	ข้อนี้ได้กลายเป็นพลัง

ความสามัคคีในการป้องกันภัยต่าง	ๆ 	ร่วมกันและสร้างสรรค์หรือพัฒนาความเจริญก้าวหน้าแห่ง

สังคมด้านต่าง	ๆ	

พระพุทธศาสนากับการด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนแห่งสังคม

	 ๑.	พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันสังคม

	 สถาบันสังคม	(Social	Institution)	หมายถึงองค์กรที่มีการจัดระเบียบก�าหนดรูปแบบ

โครงสร้างและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีส่งัคมตกลงเหน็ชอบให้ปฏิบตั	ิการจดัระเบยีบองค์กร

เกิดตามประเพณแีละการปฏบิตัทิีส่บืต่อเนือ่งกนัมายาวนาน	ซึง่ได้กลายเป็นแบบแผนการปฏบิตัิ

ที่ถ่ายทอดสืบต่อมา	 หลักความเชื่อหรือค่านิยมนั้น	 จะสัมพันธ์กับเป้าหมายสูงสุดทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล	และระดับสังคม

	 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันสังคมประกอบด้วย	(๑)	พระศาสดา	(๒)	พระธรรม

ค�าสัง่สอน	(๓)	พระสงฆ์สาวก	ผูส้บืต่อพระธรรมค�าสอนและพธิกีรรม	(๔)	ฆราวาสทีเ่ป็นผู้อปุถมัภ์

ค�้าจุนพระศาสนา	 (๕)	ศาสนสถาน	 ได้แก่โบสถ์	 วิหาร	ศาลา	กุฎีที่พักสงฆ์	 เจดีย์	 สถูป	และสิ่ง

ก่อสร้างต่าง	ๆ	(๖)	ศาสนวัตถุได้แก่องค์พระปฏิมาหรือพระพุทธรูปและวัตถุที่เป็นรูปเคารพของ

พระสงฆ์สาวกและเทวรูป	เป็นต้น

	 พระพทุธศาสนาได้รบัการยอมรบัว่า	เป็นเสาหลกัของสังคมเสาหลกัหนึง่	เพราะมบีทบาท

หน้าทีส่นองความต้องการของสงัคมหลายประการ	ในสังคมทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา

หลักของผู้คนในสังคม	 เช่น	 สังคมไทย	พระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่จ�าเป็น	 (Inscrutable	

Functions)	และส�าคัญในหลายมิติ

วิเคราะห์ความส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนาเชิงการหน้าที่
(A	Functional	Analysis	of	Buddhism)

	 นักวชิาการทางสงัคมศาสตร์มองมติคิวามส�าคญัของพระพทุธศาสนาตามบทบาทหน้าที่

ที่หลักค�าสอนถูกประยุกต์ใช้ในการตอบสนองตอบความต้องการ	ตามมิติที่ตนมอง
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	 นักจิตวิทยา	 มองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งการบ�าบัดความทุกข์ทางจิตของ

มนุษย์	(Psychological	Therapy)	และสนองความต้องการทางอารมณ์และทางสติปัญญาของ

มนุษย์รวมทั้งช่วยพัฒนาระดับคุณภาพจิต	สุขภาพจิต	และสมรรถนะทางจิต	ให้สูงขึ้น	และอาจ

เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ก็ได้

	 นักรัฐศาสตร์มองพระพุทธศาสนาว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมความมั่นคงให้แก่รัฐ	 และ

ขณะเดยีวกันอาจเป็นปัจจยัหนึง่ทีก่่อให้เกดิความแตกแยกในสงัคมและมผีลออกมาเป็นความขดั

แย้งทางการเมือง

	 นกัเศรษฐศาสตร์	แบบทนุนยิม	และสงัคมนยิมบางกลุ่มมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นปัจจัย

ขัดขวางความเจริญทางเศรษฐกิจและไม่ส่งเสริมการผลิต	 บุคลากรทางพระพุทธศาสนาก็ถูก

วิจารณ์ในเชิงลบว่าเอาเปรียบสังคม	เป็นต้น

	 นกัสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาส่วนใหญ่จะมองพระพุทธศาสนาว่ามีบทบาทในการรวม

กลุ่ม	ท�าให้สังคมเป็นปึกแผ่น	ช่วยยกระดับสถานภาพทางสังคม	ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์	การ

พฒันาสงัคมการพฒันาสาธารณูปโภคต่าง	ๆ แก่ชมุชน	การพฒันาการศึกษาและการพฒันาอาชพี

แก่ผู้ยากไร้	เป็นต้น

	 จากมุมมองของนักสังคมศาสตร์	 บางกลุ่มดังที่กล่าวมาข้างบนนี้	 จะเป็นได้ว่า	 บทบาท

หน้าทีข่องพระพทุธศาสนา	มท้ัีงมองในเชิงบวกและในเชงิลบ	ด้วยเหตุนี	้การวเิคราะห์ความส�าคญั

แห่งพระพุทธศาสนาในเชิงการหน้าท่ี	 ซึ่งอาจจะวิเคราะห์ได้	 ในสองรูปแบบ	 คือ	 แบบที่หนึ่ง

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ในเชิงบวก	และแบบที่สองวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ในเชิงลบ

	 บทบาทหน้าที่ในเชิงบวก	(Positive	Functions)

	 บทบาทหน้าทีใ่นเชงิบวกแห่งพระพุทธศาสนามปีรากฏให้เหน็เป็นเชงิประจักษ์ในระดับ

ปัจเจกและในระดับสังคมหรือกลุ่ม	งานวิจัยหลายชั้นได้ยืนยันถึงความจริงข้อนี้๒๓

	 ส�าหรบักรอบการวเิคราะห์บทบาทหน้าเชงิบวกจะประยกุต์ใช้หลกัปธาน	๔	ซึง่ประกอบ

ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีอยู่ต่อไป	 ความพยายามสร้างส่ิงไม่มีให้มีข้ึน	

ความพยายามในการก�าจัดสิ่งไม่ดีออกไป	ความพยายามในการท�าสิ่งที่ดีให้ดียิ่งขึ้น	ดังต่อไป

	 ๑.	บทบาทในการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม

	 ๒.	บทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิต

	 ๓.	บทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	

	 ๔.	บทบาทในการปฏิรูปฟื้นฟู

	 ๒๓		ดูรายละเอียดใน.จ�านงค์		อดิวัฒนสิทธิ์	๒๕๕๑.	ศาสนาชีวิตและสังคม.กรุงเทพมหานคร:ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ.
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	 บทบาทในการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม		สิ่งที่ดีงามจ�าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ไม่ให้เสื่อมสูญ	

สิ่งที่ดีงามคือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	คุณค่าทางศีลธรรมคุณค่าต่อประเทศชาติ	ต่อพระ

ศาสนา	และต่อระบบนิเวศของโลกสิ่งที่ดีงาม	ย่อมจะอ�านวยผลที่ดีงามเสมอ

	 พระสงฆ์ในฐานะตวัแทนแห่งพระพทุธศาสนา	ต้ังแต่อดีตสมยัพทุธกาล	จนถงึสมยัปัจจบุนั

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีสืบทอดการอนุรักษ์สิ่งท่ีดีงามในสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพุทธ	 พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการรักษาพระธรรมวินัยขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์	 เพื่อการน�าไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	 การ

ตคีวามพระธรรมค�าสอนหากผดิเพีย้นไปจากความหมายเดมิทีม่กีารตคีวามและมกีารยอมรบักนั

อย่างแพร่หลายจะต้องได้รบัการตรวจสอบ	ท้วงติง	และช�าระการตีความให้ถกูต้องใหม่	ดังตัวอย่าง

การสัมมนาและการสังคายนาพระพุทธธรรมที่ได้ปฏิบัติแล้วหลายครั้ง	 การสั่งคายนาต้องอาศัย	

พระธรรมวนิยัท่ีได้รบัการช�าระตคีวามว่าถูกต้องมาก่อนเป็นฐานของการวเิคราะห์	และช�าระพระ

ธรรมวินัยให้ถูกต้องบริสุทธิ์เหมือนเดิม

	 การอนุรักษ์สิ่งท่ีดีงาม	 อาจจะมีความหมายใกล้เคียงกับค�าว่า	 รักษาสิ่งที่ดีงามได้	 การ

รักษาสิ่งดีงามให้คงอยู่ไว้	จะต้องอาศัยการส่งเสริมให้เกิดความรักในสิ่งที่ดีงาม	สิ่งที่ดีงามสมควร

แก่การรักษาไว้หรือไม่			อยู่ที่คุณค่าคือความมีประโยชน์ของสิ่งนั้นว่ายังคงมีคนนิยม	ยกย่องและ

ยอมรับกันอยู่หรือไม่	 หากสิ่งที่คิดว่าดีงามหรือเคยยอมรับว่าดีงามในอดีต	 กลับไม่สนองความ

จ�าเป็นหรือไม่มีค่าพอจะสนองความต้องการของสาธารณชนได้อย่างเต็มที่ก็อาจจะเส่ือมความ

นิยม	สิ่งนั้นก็ไม่อาจจะรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปได้	

	 เพราะฉะนัน้	สิง่ทีส่มควรแก่การอนรุกัษ์จะต้องเป็นส่ิงทีค่ล้ายกบัส่ิงมชีวิีต	เช่น	วฒันธรรม

ที่สมควรได้รับการรักษาต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต	 (Living	 Culture)	 สนองความเป็นอยู่ด้าน

ต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์ในสังคมได้	 มนุษย์มีความสุขเม่ือปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณีวัฒนธรรมที่

สังคมยอมรับว่าดีงามนั้น	

	 ค�าสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรม	ซึ่งมีการถ่ายทอดให้ด�ารงอยู่

ว่า	 ค�าสอนนั้นหากประยุกต์ใช้จะสามารถท�าความดี	 ความสวยงาม	 ความมีคุณค่า	 และความมี

ประโยชน์ต่อผูป้ฏบิตัไิด้อย่างชดัเจน	ประจกัษ์พยานหลกัฐานชีว้ดัความมคีณุค่าแห่งค�าสอนกค็อื

บุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ	 (Role	Model)ด้านจริยธรรม	 ด้านความ

ปราชญ์	 เป็นครูอาจารย์ท่ีดีของสังคม	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้คัดเลือกมอบรางวัล	

ยกย่องคุณความดีให้ปรากฏชัด	ทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ		

	 การอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามให้คงอยู่	อาจประสบปัญหาขัดขวางหลายอย่าง	เช่น	การต่อต้าน

จากบุคคลที่ไม่ยอมรับ	การปฏิเสธจากบุคคลต่างศาสนาต่างวัฒนธรรม	ความไม่ชอบของคนรุ่น
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ใหม่	ทีม่ค่ีานยิมใหม่ๆ	การเข้ากนัไม่ได้กบัคนต่างอาชพี	และต่างระดับการศกึษาเป็นต้น	จึงเป็นการ

ล�าบากที่จะบังคับให้บุคคลทุกคนยอมรับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงามสมควรอนุรักษ์การใช้

อ�านาจกฎหมายบังคับอาจจะได้ผลในระยะเวลาหนึ่ง	 การยอมรับจากการถูกบังคับให้ยอมรับ

เป็นการฝืนความรู้สึกของมนุษย์โดยทั่วไป	มนุษย์โดยทั่วไปที่มีสามัญส�านึก	(Common	Sense)				

ต้องการอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการยอมรับสิ่งท่ีดีงาม	มนุษย์ที่มีสามัญส�านึก

ต้องการเหตผุล	มากกว่าการใช้อ�านาจ			การแสดงเหตุผลพ่ึงข้อดีของส่ิงท่ีสมควรได้รับการยอมรับ

และอนุรักษ์ให้คงอยู่	 ย่อมเป็นการใช้ช่องทางให้เกิดความคิด	 และการพิจารณาใคร่ครวญเชิง

ปัญญาที่บริสุทธิ์มากกว่าเป็นการใช้อ�านาจบังคับให้มนุษย์ต้องปฏิบัติตาม	 ความยั่งยืนในการ

อนุรักษ์ย่อมจะตามมา	 บุคคลที่มีสามัญส�านึกและมีเหตุผล	 (Rational)	 ย่อมตระหนักถึงคุณค่า

ของสิ่งที่สมควรแก่การอนุรักษ์	 	 และการพัฒนาให้ยั่งยืนมั่นคงในระดับสูงกว่าบุคคลที่ไม่มี

สามัญส�านึก	(Non-commonsense)	

	 หากจะถามว่า	บุคคลที่มีสามัญส�านึกคือคนประเภทใด	คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความมี

สามัญส�านึกนั้นมีคุณลักษณะเป็นอย่างไร

บุคคลและคุณลักษณะบุคคลที่มีสามัญส�านึกตามพุทธทรรศนะ

	 บคุคลทีม่สีามัญส�านกึ	คอืบคุคลทีม่จิีตส�านกึ	แบบสามญัชนทีดี่กล่าวคอืสามญัชนทีเ่ป็น

กัลยาณชนและเป็นบัณฑิต

 ลักษณะของคนที่มีจิตส�านึกดีเป็นบัณฑิต	มีดังนี้๒๔

 ๑.	ชอบคิดแต่เรื่องที่ดี
	 บัณฑิตย่อมไม่คอบคิดจับผิดโทษหรือความบกพร่องของคนอื่น	 กล่าวคือไม่เพ่ิงโทษ 
คนอื่น
	 บัณฑิตย่อมไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น	 ไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น	 ไม่คิดผิด
ท�านองคลองธรรม	 มุ่งรักษาความคิดของตนในทางที่ดี	 คิดในทางส่งเสริมความก้าวหน้าของตน
และคนอื่น	 มีความคิดและความปรารถนาดี	 (เมตตา)	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	บัณฑิตชนซึ่งคิด

โดยละเว้นจากมโนทุจริต	มีมโนสุจริตเป็นประจ�า๒๕

	 ๒.	เป็นคนมีความกตัญญูและกตเวที

	 บัณฑิตถือได้ว่าเป็นคนดีได้เพราะมีความส�านึกในอุปการคุณของบุคคลอื่น	 พร้อมกับ

พยายามตอบแทนผู้มีอุปการคุณด้วยการปฏิบัติดีและการมอบสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์แก่ผู้มีอุปการ

	 ๒๔		พาลปัณฑิตสูตร	:	ม.อุ.(ไทย๗	๑๔/๒๔๖/๒๙๐
	 ๒๕		ปฐมมาสูตร.	อง.	อัฏฐก.	(ไทย),	๒๓/๒๘/๒๘๒
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คุณนั้น	พระพุทธศาสนาอธิบายว่า	ความกตัญญูกตเวที	เป็นเครื่องหมายของคนดี	บัณฑิตชนที่มี

จิตส�านึกดีจะต้องระลึกถึงความดีงามของบุคคลอื่นอยู่เสมอ

	 ๓.	บัณฑิตชอบพูดแต่เรื่องที่ดี

	 กล่าวคือ	สามัญชนที่ดี	หรือคนที่เป็นบัณฑิตละเว้นจากวจีทุจริตละเว้นจากการพูดเท็จ	

พดูส่อเสียด	พดูค�าหยาบ	พดูเพ้อเจ้อ	ไร้สาระ	สามญัชนทีด่พีดูค�าพูดทีเ่ป็นจรงิ	ค�าพดูทีส่ร้างสรรค์

ให้คนรัก	สามัคคีร่วมมือกัน	ค�าพูดปิยวาจา	ค�าพูดที่ไพเราะ	ค�าพูดที่บริสุทธิ์วาจาใจจริง

	 ๔.	บัณฑิตชอบท�าแต่ความดี	คือ	เว้นจากการทุจริต	เว้นจากการเบียดเบียนท�าร้ายชีวิต

สัตว์	 เอาชีวิตมนุษย์ไม่ลักขโมยหรือล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น	 ไม่ประพฤติผิดใน

กามคุณ	สิ่งที่บัณฑิตชอบท�าก็คือการประกอบสัมมาอาชีวะ	มีความเคารพ

ในชวีติและทรพัย์สนิของบคุคลอ่ืนมคีวามส�ารวมระมดัระวงัในส่ิงอนัน�ามาซ่ึงความใคร่เพลินเพลิน

โดยผ่านทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย

	 บุคคลที่มีคณุลักษณะดังกล่าวตามพุทธทรรศนะ	คือบุคคลที่เป็นสามัญชนดี	มีจิตส�านึก

และความรับผิดชอบสูง	เป็นคนมีเหตุผลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ	ย่อมสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่ง

ที่ดีควรแก่การอนุรักษ์ให้คงไว้	อะไรคือสิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรแก่การอนุรักษ์

	 ศาสนบุคคลท่ีเป็นสามัญชนท่ีดีมีลักษณะเป็นบัณฑิตย่อมมีความรู้ความสามารถในการ

แยกประเภทสิ่งต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม	และเลือกกระท�าในสิ่งที่เป็นประเภทสร้างสรรค์	ดีงาม

สูงส่งและมีค่า	การอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามจะเกิดผลตามมา

	 ค�าถามในที่นี้อาจจะมีว่ากระบวนการในการพัฒนาบุคคลให้เป็นบัณฑิต	 เพ่ือให้แสดง

บทบาทในการอนุรักษ์สิ่งที่ดีมีคุณค่าท�าได้อย่างไร	แต่ค�าตอบต่อค�าถามนี้จะปรากฏอยู่ในตอนที่

เป็นปรัชญาว่าด้วยการพัฒนามนุษย์ตามพุทธทรรศนะ

	 บทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิต

	 คุณภาพชีวิต	 หมายถึงลักษณะชีวิตที่มีสุขอนามัยสมบูรณ์ได้รับการตอบสนองต่อสิ่ง

จ�าเป็นขั้นพื้นฐานในระดับมาตรฐานและชีวิตมนุษย์เข้าถึงแหล่งที่ช่วยในการพัฒนาความเจริญ

ก้าวหน้าทางสติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และจิตใจ	ได้อย่างอิสระ	รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม	มี

ความปลอดภัย	และให้เกิดการด�ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความสงบสุข	คูณภาพชีวิตที่ดีจะ

เกิดขึ้นมาได้ด้วยการพัฒนา

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นปรัชญาทางสังคมอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม	

(Development	of	Society)	ปกตเิมือ่พดูถึงการพฒันาสงัคมจะมคี�าศพัท์ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วข้อง	

๒	ศพัท์ทางวชิาการคอื	(๑)	Social		Development	(๒)	Development	of	Society
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	 ค�าศัพท์แรกมีลักษณะแคบและมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์หรือตัวมนุษย์โดยเฉพาะ	

ดังนั้น	 นักวิชาการบางคนจึงถือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 คือการพัฒนาสังคมในความหมายท่ี

ตรงกันค�าว่า	Social	Development

	 ส่วนค�าศัพท์ค�าที่สองมีความหมายกว้างโดยครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจ	 การเมือง	

และสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาสังคมในความหมายของค�าว่า	Development	of	Society	เป็นการ

พัฒนาแบบพหุมิติ	 (Multi-Dimensional)	 	การพัฒนาแบบพหุมิติเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม	

(Holistic	Development)		ตามพุทธทรรศนะ	การพัฒนาแบบนี้	ก็คือการพัฒนาที่มีความสมดุล

ระหว่างรปูกบันามหรือการพฒันาแบบบูรณาการ	(Integrated	Development)	รปูกบันามรวม

กันเป็นองค์ประกอบแห่งชีวิต	องค์ประกอบแห่งชีวิตที่สมบูรณ์คือสิ่งที่เรียกว่าขันธ์	หรือกองหรือ

กลุ่ม	มี	๕	อย่างได้แก่	รูป	เวทนา	(ความรู้สึกสุขหรือทุกข์)	สัญญา	(การจดจ�าหมายรู้สิ่งที่ประสบ

มา)		สังขาร	(ปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดความดี	(กุศล)	หรือความไม่ดี	(อกุศล)	และวิญญาณ	คือความ

รู้อันเป็นธรรมชาติของจิตที่ได้สัมผัสกับรูปารมณ์	และ	อรูปารมณ์	และตีความออกมา	ในที่นี้คือ

จิตที่ได้สัมผัสกับอารมณ์ผ่านทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย

	 การพัฒนามนุษย์ตามพุทธทรรศนะ	คือการพัฒนาให้มนุษย์ใช้อินทรีย์	คือ	ตา	หู	จมูก	

ลิ้น	และกาย	ในทางสร้างสรรค์	สิ่งที่ดีงาม	รู้จักใช้อินทรีย์ดังกล่าวรับเอาแต่สิ่งที่ดีงาม	ไม่เปิดช่อง

ทางให้สิง่ทีไ่ม่ดงีามเข้ามามอีทิธิพลต่อชวีติโดยผ่านอนิทรีย์ทัง้ห้า	ดังกล่าว	องค์ประกอบชวีติมนุษย์

ที่เป็นนามธรรมมีความส�าคัญเหนือองค์ประกอบชีวิตที่เป็นรูปธรรม	และอาจครอบง�าบังคับให้

องค์ประกอบรปูธรรมกระท�าการแสดงออกทางวาจาและทางกายตามอ�านาจของตน	รูปธรรมการ

แสดงออกทางวาจาและทางกาย	คอืสิง่ทีเ่รยีกว่า	พฤตกิรรม	ซึง่มกัจะอยูภ่ายใต้อทิธพิลของความ

คิด	ทัศนคติ	ความเชื่อ	และค่านิยมต่าง	ๆ	ที่รับผ่านเข้ามาทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกายสัมผัส

	 องค์ประกอบชวีติท่ีเป็นนามธรรมซึง่เรยีกโดยรวมว่า	จติต์	นี	้จะต้องได้รบัการฝึกอบรม	และ

พฒันาให้มคีณุภาพด	ีมสีมรรถภาพดแีละมสีขุภาพดี	คณุลกัษณะจติทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมหรอืพฒันา

ดแีล้วจะเป็นพลงัส่งเสรมิให้คดิดตีลอดเวลา	และสามารถต้านทานอารมณ์ไม่ดีท่ีมากระทบไม่ให้เข้ามา

ปรงุแต่งจติให้กลบักลายเป็นจติด้อยคณุภาพ	 ด้อยสมรรถภาพ	และด้อยสขุภาพในทีส่ดุ	อารมณ์ไม่ดี

คอือารมณ์อนัไม่พงึปรารถนา	 (อนษิฐารมณ์)	อนัเป็นอารมณ์ทีก่่อให้เกดิกเิลสตัณหาคอืราคะ	 โทสะ	

โมหะ	หรอืโลภ	โกรธ	หลง

	 การพัฒนามนุษย์	 จึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาความสมดุลแห่งองค์ประกอบชีวิตดังกล่าว	

ไม่ให้สดุโต่งไปทางด้านใดด้านหนึง่มนษุย์ทีม่จิีตพัฒนาดีแล้ว	ย่อมสามารถพัฒนารูปหรือร่างกาย

ให้ดีตามไปด้วย	 แต่การพัฒนาองค์ประกอบทางกายหรือรูปธรรมอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจพัฒนา

องค์ประกอบทีเ่ป็นนามธรรม	ย่อมจะส่งผลให้เกดิผลข้างเคยีงไม่ดคีอืมปัีญหาเกดิตามมา	และจะ
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กลายเป็นภาระหนักที่จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น	ดังตัวอย่าง	 เช่น	การพัฒนาเศรษฐกิจ	ซึ่งมุ่ง

เป็นการผลิตให้มาก	ส่งเสริมบุคคลให้บริโภคมากตามไป	ย่อมจะก่อให้เกิดอนิษฐารมณ์	คือความ

โลภ	ไม่รู้จักพอ	และไม่รู้จักเสียสละเป็นผลตามมา
	 ปกติเมื่อพูดถึงคุณภาพชีวิตนักเศรษฐศาสตร์มักจะมองไปที่รายได้	 (Income)	 ซึ่งเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงข้ึนจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารายได้ท่ีจะช่วย
มาตรฐานชวีติให้มคีณุภาพสงูขึน้	ย่อมเป็นรายได้ทีบ่ริสุทธิ	์และต้องได้มาจากการประกอบสัมมา
อาชีวะ	 สัมมาอาชีวะคืออาชีพที่สะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและหลักกฎหมาย	แต่
สัมมาอาชีวะทางโลกอาจจะขัดแย้งกับหลักศีลธรรมทางศาสนาก็ได้	 พระพุทธศาสนากล่าวถึง
อาชีพทีไ่ม่ควรกระท�าซึง่อาจเป็นมจิฉาอาชวีะในทางศลีธรรม	๕	ประการ	ได้แก่การค้าขายมนษุย์	
การค้าขายสัตว์เป็นเพื่อให้มนุษย์น�าไปฆ่าเป็นอาหาร	การค้าอาวุธ	ยุทโธปกรณ์	การค้าเครื่องดื่ม
และสารเสพติด	และการค้าสารเคมท่ีีน�าไปสูก่ารท�าลายชวีติทกุชนดิ	แต่ในสงัคมโลกอาชพีค้าขาย
ดังกล่าวหากได้รับอนุญาตให้ประกอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ	 และเป็น
พาณิชยกรรมสัมมาอาชีวะ
	 สัมมาอาชีวะ	รวมถึงอาชีพสุจริต	และท�าให้เกิดรายได้ที่สะอาดบริสุทธิ์	อาชีพสุจริต	คือ
อาชีพที่ไม่ผิดครรลองครองธรรมอื่น	ๆ	เช่น	การไม่ฉ้อโกง	การไม่ลักขโมย	การไม่ปล้น	ทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น	 เอามาเป็นของตนเอง	 สัมมนาอาชีวะ	 จึงเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่
ประทุษร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
	 รายได้ที่ได้รับมาจากการประกอบสัมมาอาชีวะ	 จึงเป็นรายได้ที่บริสุทธิ์รายได้ที่บริสุทธิ์
ย่อมสมควรน�าไปใช้ในการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพดีงามการใช้จ่ายทรัพย์หรือรายได้ที่ได้รับมา
จากสมัมาอาชีวะย่อมช่วยส่งเสรมิให้เกดิความภาคภมูใิจในชวีติตนเอง	และมคีวามสขุในการด�ารง
ชีวิต	 คุณภาพชีวิต	 จึงสัมพันธ์กับคุณภาพจิตใจ	 คุณภาพสติปัญญา	 คุณภาพทางกายภาพและ
คุณภาพทางสังคม
	 ในสังคมโลกคุณภาพชีวิตที่ดี	 ย่อมสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส�าคัญหลายประการซึ่งมีส่วนส่ง
เสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีพึงประสงค์คุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ตามแนวคิดของนักพัฒนาเชิง
พุทธ	จะประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้	(Indicators)เช่น	ตัวบ่งชี้แสดงบอกถึงสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้น
ฐาน	(จปฐ)	 (ปัจจัย	๔	ประกอบด้วยอาหารพอเพียง	ที่อยู่อาศัย	 เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคภัยไข้
เจ็บ)		และขยายออกไปถึงตัวชี้วัดความปลอดภัยในสังคม	ในระดับปัจเจกบุคคลตัวบ่งชี้คุณภาพ
ชีวิตนอกจากอาชีพการงานสุจริต	และรายได้ที่มั่นคงแล้ว	รวมถึงสภาพจิตใจที่ดีงาม	มีความสุข	
มภูีมต้ิานทานต่อสิง่ยัว่เย้า	และอารมณ์อนัไม่พึงปรารถนา	มพีฤติกรรมการแสดงออกทีดี่	มคีวาม
สัมพันธ์เชิงเกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	และมีสติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีเหตุผล	มีค่านิยม

ที่ดีใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	อย่างสร้างสรรค์
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	 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็น

ไปตามหลักศีลธรรมทางพระศาสนา	และรู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อบุคคล

อื่น	 การเทศนาสั่งสอนศีลธรรมเป็นบทบาทหลักของพระสงฆ์ในการยกระดับคุณภาพทางจิต

วิญญาณของบุคคลให้สูงขึ้น	บทบาทด้านนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล	

	 ปรชัญาเมธท่ีีโด่งดงัชาวกรกีท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในยคุทีป่รชัญากรกีรุง่เรอืงไม่ว่าจะเป็นโสเครตีส	

เพลโต	อรสิโตเตลิเป็นผูพ้ยายามอธบิายแนวคิดและปรัชญาในการปกครอง	ความเป็นรัฐ	อ�านาจ

รัฐ	ก�าเนิดของรัฐ	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการเมืองอันที่จริงแล้วน่าสังเกตว่า	นักปราชญ์	

นักคิดเหล่านี้ก�าเนิดในยุคสมัยหลังพุทธกาลนับร้อยปีทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความ

หมายของการเมอืง	ว่าเป็นเรือ่งทีค่วรเนือ่งด้วยธรรมะนกัภาษาศาสตร์	นกันริกุตศิาสตร์หรอืแม้แต่

พวกนักรัฐศาสตร์เองก็อธิบายความหมายของการเมืองไว้พอจะจับใจความส�าคัญได้ว่า	หมายถึง	

การจัดการโดยท�าให้คนที่อยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก	ๆ	นั้น	 ได้อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขด้วยความ

สงบสุขอย่างแท้จริงนี่คือความหมายของค�าว่าการเมืองที่ถูกต้องและบริสุทธิ์แต่ถ้าความหมาย

ของการเมืองมันเปลี่ยนเป็นไม่ถูกต้อง	ไม่บริสุทธิ์	มันก็กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์	เรื่องการ

แย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างคนหมู่มากนั่นเองส�าหรับชาวพุทธแล้วถือว่า	 การเมืองเป็น

เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์	 หรือเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติและสังคม	แม้แต่ชุมชน	หมู่บ้าน	ครอบครัว

ของบุคคลแต่ละคนนั้น	 การเมืองเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้น

พุทธบริษัทถือว่า	 โลกนี้มันมีประโยชน์แก่เราและเพราะเราได้เกิดมาบนโลกนี้เราจึงมีหน้าที่ที่จะ

ต้องกตญัญูต่อโลกหรอืสงัคม	มนษุย์มหีน้าทีต้่องช่วยให้โลกหรอืสงัคมดขีึน้พทุธบรษิทัจงึมเีหตผุล

ที่ท�าให้ต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่า	“การเมือง”๒๖

																	ส�าหรับประเด็นเรือ่งการท�าหน้าที่ต่อสังคมนั้น	มีพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์

ตรัสเก่ียวกับพระองค์เองอยู่มากมายหลายแห่งว่า	 “ตถาคตเกิดขึ้นในโลก	 เพ่ือประโยชน์	 เพ่ือ

ความสุขของมหาชน	ของสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์”นอกจากนั้นยังมีพระพุทธวจนะอีก

ประเภทหนึ่ง	 ซึ่งลดระดับลงมาว่า	 “บุรุษอาชาไนยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่

มหาชน”หมายความว่า	 มนุษย์ที่ประเสริฐและมีความสามารถไม่ใช่เกิดมาเพื่อตัวเอง	 แต่เกิดมา

เพื่อมหาชนซึ่งรวมท้ังเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายค�าว่าบุรุษอาชาไนยนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

พระพทุธเจ้าอย่างเดยีวใครกต็ามทีเ่ป็นผูม้สีตปัิญญาระดับสูงบุคคลนัน้กถู็กเรียกว่า	อาชาไนยเป็น

ผูท่ี้เกิดมาเพ่ือประโยชน์แก่มหาชน	ไม่ใช่เกดิมาเพือ่ตนเองซึง่ก็ไม่พ้นไปจากเรือ่งของการเมืองแต่

ต้องเป็นการเมอืงทีบ่รสุิทธิ	์หรอืประกอบอยู่ด้วยธรรมะคอืเป็นการเมืองทีแ่ท้จริงอย่างทีก่ล่าวมา

	 ๒๖		ดร.	บรรพต	แคไธสง.,	การเมือง	เสรีภาพ	ประชาธิปไตย	ภราดรภาพ,	๒๕๕๗.
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แล้ว	ไม่ใช่การเมอืงท่ีใช้ในความหมายเป็นอบุายคดโกงเอาเปรยีบผูอ่ื้นและมพีระพทุธวจนะท่ีตรสั

ถึงประโยชน์ไว้ว่า“อตฺตตฺถ�	วา	หิ	ภิกฺขเว	สมฺปสฺสมาเนนอลเมวอปฺปมาเทนสมฺปาเทตุ	ฯลฯ	เมื่อ

เห็นประโยชน์ตนก็ท�าประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม	ด้วยความไม่ประมาท,	 เมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็

ท�าประโยชน์ผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้

อื่นก็พึงท�าประโยชน์ท้ังสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท”พระพุทธวจนะนี้หมายถึงให้

นกึถงึประโยชน์ของผูอ้ืน่ด้วย	นัน่กค็อืเป็นเรือ่งปัญหาทางการเมอืง	หรือปัญหาร่วมกนัของสังคม

นั่นเองที่ทุกคนจะต้องช่วยกันปลดเปลื้อง

	 การนึกถึงประโยชน์ของสงัคมนัน้เป็นหน้าทีข่องพทุธบรษิทัเมือ่มคีวามคดิและความเข้าใจ

อย่างนี้แล้วมันก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการเมืองไปไม่ได้ในปัจจุบันโลกก�าลังเดือดร้อนด้วยปัญหา

ต่าง	 ๆเพราะฉะนั้นถ้ามีหนทางที่จะช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันแม้ยังมองไม่เห็นหนทางท่ีจะช่วยได	้

ก็จะต้องคิดหาทางออกของปัญหาให้พบด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ต้องสนใจสิ่งที่เรียกว่า	การเมือง

ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วบุคคลนั้นก็จะเป็นคนไร้ประโยชน์หรือเป็นคนที่มีประโยชน์น้อยที่สุดกล่าวได้

ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าและจะกลายเป็นบคุคลทีเ่อาเปรยีบ	เป็นบคุคลหน่ึง

ในโลกที่เป็นคนคดโกงไม่ได้ท�าหน้าที่ของตนถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อกตัญญูนั่นเอง

	 ตามหลกัการของพระพทุธศาสนาทกุคนต้องหวงัดต่ีอโลก	ต้องช่วยกนัในการแก้ไขปัญหา

ทีเ่กดิขึน้ในโลกและกระบวนการนัน้คอืสิง่ทีเ่รยีกว่าการเมอืงเป็นการจัดการสังคมท้ังในระดับโลก

ให้มนัถกูต้อง	ให้เกดิความสงบสขุ	หรอืในระดบัทีต่�า่ลงมากเ็ป็นการจดัการความเป็นไปในประเทศ	

ให้เกิดความถกูต้องและมคีวามสงบสขุสรปุความว่า	การเมืองคอืระเบียบปฏบิตัท่ีิทกุคนต้องช่วย

กันจัดการบ้านเมืองหรือสังคมให้หมดปัญหาปัญหานั้นก็คือสิ่งที่สร้างวิกฤตการณ์หรือความอยู่

ร่วมกันอย่างไม่ผาสกุกระบวนการช่วยกนัจดัการบ้านเมอืงหรอืโลกให้หมดปัญหา	นีเ้ป็นเรือ่งของ

การเมืองที่บริสุทธิ์ตามแนวพระพุทธศาสนาดังนั้นการเมืองไม่ใช่เครื่องมือส�าหรับแย่งชิงเอาผล

ประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือของพวกของตน

	 การใช้ระบบการเมอืงของมนษุย์ในโลกโดยทีม่อียูจ่รงิในปัจจบุนั	มอียู	่๒อย่าง	คอื	ระบบ

การเมืองที่บริสุทธิ์	กับระบบการเมืองที่ไม่บริสุทธิ์	หรือการเมืองของสัตบุรุษกับการเมืองของคน

พาลถ้าเป็นระบบการเมืองท่ีบริสุทธิ์ก็คือการเมืองที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา	

เป็นการเมืองของสัตบุรุษค�าว่า	สัตบุรุษ	คือผู้รักความสงบผู้รู้ความสงบ	ผู้แสวงหาความสงบ	เป็น

บุคคลที่อยู่ด้วยความสงบ	 เป็นความสงบตามความหมายทางธรรม	 ซ่ึงพระพุทธศาสนาเรียกว่า

สัตบุรุษมีพระพุทธวจนะที่ตรัสเอาไว้ว่า“เนสาสภายตฺถนสนฺติสนฺโตในที่ใดไม่มีสัตบุรุษในที่นั้นไม่

เรยีกว่าเป็นสภา”ค�าว่าสภานีเ้ป็นค�าทีม่คีวามหมายศกัด์ิสิทธิม์ากตามพระบาลี	คอื	สถานทีเ่ป็นที่

ประชุมแห่งสตับรุษุ	จงึจะเรยีกว่าสภาเพราะว่าพระพทุธเจ้าท่านตรสัไว้อย่างนีถ้้ามสีภาอย่างทีว่่า
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นีก็้มสีตับรุษุและกม็นีกัการเมอืงคอืสตับรุษุ	เป็นการเมอืงทีท่�าให้โลกนีส้งบได้จริงเหมอืนกนัฉะนัน้	

การเมืองระบบอย่างที่หนึ่ง	คือ	การเมืองของสัตบุรุษประกอบกับรัฐสภาที่แท้จริงในความหมาย

ของพระพุทธศาสนา	และเป็นไปเพ่ือสนัตอินัแท้จรงิของสงัคมหากเราจะวเิคราะห์ประเทศแต่ละ

ประเทศ	 ทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายหรือความโชคร้ายที่จะไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมคือว่าตกอยู่ใน

ห้วงแห่งความกลัว	ข้อแรกก็คือความกลัวความพ่ายแพ้ไม่กล้าที่จะมุ่งพัฒนาไปสู่การเมืองที่มีศีล

ธรรมสนใจแต่เรื่องการเมืองที่เป็นผลประโยชน์ท�าให้ละเลยระบบการเมืองท่ีประกอบด้วยธรรม	

เพราะฉะนั้นจงึตกอยูใ่นภาวะจ�าเปน็ที่จะตอ้งละทิ้งคณุธรรม	ประเทศทัง้หลายในโลกโดยเฉพาะ

ประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา	 จ�าเป็นจะต้องทิ้งสัจธรรมความจริงความยุติธรรมหรือธรรมะ	

เพื่อเอาตัวรอดกันก่อนและนักการเมืองหรือนักปกครองก็ต้องปรับตัวไปเป็นแบบนั้นทั้งหมด

	 หากทกุคนรูจ้กัการเมอืงอย่างถกูต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วจะเหน็ว่า	การเมอืงกค็อื

ธรรมระบบธรรมท่ีจะช่วยให้มนุษย์อยู่เป็นปกติสุขเป็นแขนงหนึ่งของธรรมท้ังหลายการที่หลัก

ธรรมเกี่ยวกับการเมืองไม่แพร่หลายในสังคม	 เพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ตกเป็นทาสของวัตถุคือ

ความสุขในทางกามคุณจึงถือว่าเป็นความเข้าใจผิดพลาดอย่างยิ่งว่า	การเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนา

โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาการเมอืงทีบ่ริสทุธิแ์ละถกูต้องเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กับทกุศาสนา	ในทางพระพทุธศาสนาจะต้องมรีะบบการเมอืงของธรรมะระบบการปกครองทีจ่ะ

ช่วยให้โลกนี้มีธรรมะ

	 หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 คือ	 สันติภาพ	 เสรีภาพ	 สมภาพ	

ภราดรภาพในพระพุทธศาสนา	ได้ให้ความหมายของหลักการเหล่านี้เอาไว้ดังนี้

	 สนัตภิาพ	คอื	ความเป้าหมายของการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนาเริม่ตัง้แต่สนัตภิาพ

ขั้นต้นที่สุดจนกระทั่งถึงสันติภาพขั้นสุดท้าย	 คือ	 พระนิพพานซ่ึงเป็นสันติภาพสูงสุด	 ในความ

หมายของพระพุทธศาสนาค�าว่า	เสรีภาพ	ก็เช่นเดียวกัน	ความหมายตรงกับค�าว่า	วิมุตติ	ความ

หลุดพ้นไปจากการครอบง�าของกิเลส	 นี่คือเสรีภาพในทางพระพุทธศาสนาเสรีภาพถือเป็นหลัก

ธรรมอย่างหนึ่งโดยมีความหมายว่ามนุษย์ทุกคนมีสมภาพอยู่ตรงที่ว่า	 ทุกคนล้วนมีปัญหาตาม

ธรรมชาติเหมือนกันหมดคือ	 ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย	 ต้องเป็นทุกข์และก็มีหน้าที่ที่จะ

ต้องต่อสู้	เพื่อให้หลุดรอดจากความทุกข์	นอกจากนั้นต้องมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค�า

ว่า	 สมภาพ	 เป็นความหมายในระบบการปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้า	 สิทธิของภิกษุใน

ทางการปกครองของพระพทุธศาสนานีม้คีวามเสมอภาคกนัหมดไม่ได้อยูท่ีก่ารมพีรรษามากหรอื

การมีพรรษาน้อย	เป็นผู้บวชใหม่หรือบวชนาน

	 ส่วนภราดรภาพนีก้ค็อืความเป็นพีน้่องกนัโดยธรรมในทางพระพทุธศาสนาไม่มีความเป็น

พี่น้องชนิดไหนจะยิ่งไปกว่าการเป็นพ่ีน้องโดยธรรมพุทธบริษัทถือว่าเป็นพี่น้องกันโดยธรรมใน
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ฐานะทีเ่ป็นพทุธบริษทั	ชาวพทุธจะถอืว่าพระพทุธเจ้าเป็นเหมอืนบดิามารดาพทุธบรษิทัเป็นบตุร

ธดิาของพระองค์เพราะฉะนัน้พทุธศาสนกิชนจึงเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรมนีค้อืภราดรภาพโดยธรรม

เป็นหลักการที่จะท�าให้เกิดความรักใคร่	 ช่วยเหลือสมัครสมาน	สามัคคีกัน	 ในฐานะที่เป็นเพื่อน

ทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วยกันเป็นพื้นฐาน

	 สงัคมไทยเป็นสงัคมพทุธศาสนา	ศาสนาทีไ่ด้ชือ่ว่ามคีวามเป็นวทิยาศาสตร์มากทีสุ่ด	แต่

การจัดการศกึษาวทิยาศาสตร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นการน�าองค์ความรูข้องต่างประเทศ

มาปรับใช้	 การมีหนังสือเล่มนี้จะท�าให้ได้แนวคิดในการน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์โดยใช้พทุธศาสนาเป็นรากฐาน	ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงการปฏรูิปการศกึษาของ

ประเทศไทยให้หันมาปฏิรูปการศึกษาโดยอาศัยรากเหง้าจากสิ่งที่มีอยู่ในสังคม๒๗

สังคมในอุดมคติตามแนวพระพุทธศาสนา

	 สังคมในอุดมคติ	หมายถึงชุมชนในอดุมคติ	(Ideal	Community)	ที่ปลอดจากความขัด

แย้ง	เป็นสังคมที่มีค่านิยมชัดเจน	และมนุษย์ได้รับความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์	สังคมในอุดมคติ

จะพรรณนาถงึลกัษณะชวีติอย่างเป็นระบบในสังคมตามจินตนาการ	ในบางกรณีมกีารพูดถงึสังคม

ในอุดมคติในนวนิยายด้วย

	 ในศตวรรษปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	และการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ีด�าเนนิในอย่างรวดเร็วและมกีารแบ่งแยกระหว่างสงัคมทนุนยิมและ

สังคมสังคมนิยม	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวน�าไปสู่ความคิดใหม่ในเรื่องสังคมในอุดมคติแต่ก็มีความ

คิดต่อต้านสังคมในอุดมคติหรือในลักษณะไม่เห็นด้วยและไม่มีทางที่สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้น 

ได้จริง

	 ค�าว่า	สังคม	UTOPIA	เป็นค�ากรีก	หมายถึง	ไม่ใช่สถานที่	(Not	Place)	เป็นค�าที่สร้าง

ขึ้นมาโดย	Sir	Thomas	More๒๘	(๑๕๑๖)	อย่างไรก็ตามค�าศัพท์ที่มีความหมาย	ซึ่งแสดงถึงองค์

ประกอบแห่งปรัชญาความคิดแบบ	UTOPIA	มีหลายรูปแบบ	ค�าว่า	“ยุคทอง”	(Golden	Age)	

เป็นค�าหนึง่ทีแ่สดงถงึความพงึพอใจในลกัษณะวถีิชวีติบางอย่างในอดีต	ความคดิท่ีมอีงค์ประกอบ

สังคมในอุดมคติมีลักษณะเป็นสามัญส�านึกอย่างหนึ่ง

	 ๒๗		สมัคร	บุราวาศ.,	พุทธปรัชญา	:	มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์,กรุงเทพฯ:	ศยาม,	๒๕๒๕
	 ๒๘		Thomas	More	๑๕๑๖	(๑๙๖๕)	UTOPIA	:	Harmonds	worth	:	Penguin.
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	 ในสังคมตะวนัตก	การวเิคราะห์สงัคมในอดุมคตอิย่างเป็นระบบ	ในฐานะเป็นระบบความ

คิดอย่างหนึ่งเริ่มต้นโดยการตีพิมพ์การแปลผลงานเรื่อง	 Ideology	 and	 Utopia	 โดย	 Karl	

Mannheim	(๑๙๒๙)๒๙Karl	Mannheim	ได้แยกความแตกต่างระหว่างความคิดในอุดมคติ	ซึ่ง

พรรณนาถงึภาพความจรงิปัจจบุนัเชงิอดุมคต	ิกบัความคดิแบบ	UTOPIA	ซึง่พยายามเสาะแสวงหา

สังคมแบบใหม่	แต่ปัจจุบันมีค�าว่า	UTOPIA	ครอบคลุมความหมายดังกล่าวนี้ทั้งหมด

	 ความคดิสงัคมแบบ	Utopia	นี	้ปรากฏว่า	มคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างสูงในระหว่างท่ีสังคม

เกิดความไม่มัน่คงและมคีวามล้มเหลวแห่งอ�านาจในการปกครอง	แนวคดิ	Utopia	มกัจะสะท้อน

ถึงเส้นแบ่งความเป็นไปได้ที่มีการแบ่งระหว่างสังคมท่ีเป็นอยู	่ รวมทั้งความสามารถเชิงการผลิต

และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งกับการเน้นเชิง

สัมพันธ์	 (Relative	 Explanation)	 บรรยากาศสาธารณะ	ซึ่งตรงกันข้ามกับบรรยากาศส่วนตัว

แนวคดิ	Utopia	นีย้งัสะท้อนถงึการก�าหนดขอบเขตทีต้ั่งระดับชัน้ทางสังคม	โดยในระดับชัน้แห่ง

สังคมแบบนี้อุดมคติแห่งสังคมดังที่กล่าวมาถูกน�าเสนอ

	 แนวคดิ	UTOPIA	ของผูม้อี�านาจ	โดยท่ัวไปมกัจะเป็นแนวคดิเกีย่วกบัระเบยีบสังคม	ส่วน

แนวคดิ	UTOPIA	ของประชาชนมกัจะสมัพนัธ์กบัดินแดนแห่งความอดุมสมบรูณ์	และเพลดิเพลนิ

จ�าเริญใจ	(Land	of	Plenty	and	Pleasure)	

	 แนวคดิ	UTOPIA	ในศตวรรษที	่๒๐	ถกูสร้างขึน้มาจากความคดิ	เรือ่งความจ�าเรญิก้าวหน้า	

โดยศตวรรษที	่๑๙	รวมแนวคดิความจ�าเรญิก้าวหน้าเป็นแนวคดิ	UTOPIA	พร้อมกบัวทิยาศาสตร์

รปูลกัษณะส�าคญัทีส่ดุแห่ง	UTOPIA	ในศตวรรษาที	่๒๐	กถ็อืความคดิแบบสังคมนยิม	(Socialism)	

แต่ความคิดแบบเสรีนิยม	(Liberalism)	ก็มีมิติแห่ง	UTOPIA	ด้วย	แม้แนวคิดของ	Karl	Marx	

กับ	Hegel	จะต่อต้านเสรีนิยม	แต่โดยแท้จริงแล้วความคิดของ	Karl	Marx	กับ	Hegel	มีความ

เป็น	UTOPIA	อย่างลกึซ้ึง1เป็นท่ียอมรบัว่าความคดิ	UTOPIA	มรีากฐานจากอดุมคติเกีย่วกบัเมอืง

บนสวรรค์ของศาสนาคริสต์ด้วย๓๐		ความคิด	UTOPIA	ได้ถูกแปรความหมายว่าสามารถเป็นไป

ได้ในสังคมมนุษย์	และมนุษย์สามารถเข้าถึงอุดมคตินี้ได้	กล่าวคือความเป็น	UTOPIA	ก็คือการที่

สังคมสามารถแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตตามปกติได้ของมนุษย์ภายในสังคมได้	

ความเป็น	UTOPIA	จะปรากกอยูใ่นสงัคมทีม่นษุย์มอีสิระทีจ่ะสถาปนาชมุชนทีต่นชอบหรอืเลอืก

อยู่ในชุมชนที่ตนชอบโดยไม่ถูกขัดขวางจากอ�านาจพิเศษใดๆ		ความเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะ

สมแบบ	UTOPIA	จึงน่าจะหมายถึงการที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน	และใช้สิทธิในการ

	 ๒๙		 Karl	Mannheim	๑๙๒๙	 (๑๙๖๐)	Utopia	 and	 Ideology	 :	 	 An	 Introduction	 to	 the	 Sociology	of	
knowledge	London	:	Rout	ledge	
	 ๓๐		B.	Ollman,	๑๙๙๗		Marx’s	vision	of	Communism	a	Reconstruction,	Critique	๘.	Pp	๔-๔๑
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สร้างสรรค์วิถีแห่งสวรรค์	 (Way	of	Heaven)	ส่งผลให้ประชาชนมีวิชีวิตปลอดภัย	มั่นคง	และ

สังคมสงบสุข	UTOPIA

	 กล่าวเชงิสงัคมและการเมอืง	ชมุชนสงฆ์	คอืรปูแบบสงัคมในอดุมคต	ิความเป็น	UTOPIA	

สามารถจะพบได้ในสังคมอริยสงฆ์		อริยสงฆ์นั้น	คือหมู่ของอารยชน	หรือชนผู้ประเสริฐ	ได้แก่	ผู้

ด�ารงอยูใ่นหลกัแห่งความดงีาม	มกีารประพฤติสะอาด	หมดจด	เรยีบร้อย๓๑	ผูท้ีด่�าเนนิตามมรรคา

ปฏิปทาทีเ่รยีกว่า	มชัฌมิาปฏิปทา	หรอืทางสายกลางอนัประเสรฐิ	ย่อมได้ชือ่ว่าเป็นอารยชนหรอื

คนที่มีอารยธรรม	ดังนั้น	สังคมอารยชนจึงเป็นสังคมของผู้มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์	 ไม่มีพฤติกรรม

ในการเบยีดเบยีนตนและเบยีดเบยีนผูอ้ืน่	ใช้ชวีติร่วมกนับคุคลอืน่อย่างเป็นปกติ	มคีวามเอือ้เฟ้ือ

เผื่อแผ่ด้านประโยชน์ต่างๆ	 สังคมอริยะ	 เป็นสังคมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนและค�า

แนะน�าของอารยบุคคล	 ศีลธรรมไม่ใช่ค�าบงการของผู้ผูกขาดศาสนาซึ่งอาจจะล่อลวงให้ปฏิบัติ

ตามค�าสอนด้วยหวังผลประโยชน์ตอบแทนหรืออาจจะขู่บังคับให้ปฏิบัติตามหลักค�าสอนของผู้

ผูกขาดศาสนา	ดังเช่น	ศีลธรรม	แบบบูชายัญของบางศาสนา

	 สังคมอริยะ	ในความหมายทางพุทธปรัชญา	หมายถึงสังคมที่ผู้คนมีความเป็นอิสระเป็น

ของตนเอง	ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกันและกัน	และไม่วุ่นกับสถาบันต่างๆ	ที่สังคม

ก�าหนดไว้	 สังคมอริยะ	 ในท่ีน้ีคือ	 สังคมนักบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนอิสระ

จากสังคมส่วนใหญ่	 มีระบบความเป็นอยู่ของตนเอง	 อาศัยจิตใจอิสระเป็นพ้ืนฐาน	 สงเคราะห์

เก้ือกูลแก่สังคมคฤหสัถ์ด้วยการด�ารงสบืทอดหลกัศลีธรรมอนัดงีาม	เผยแพร่หลกัอารยะธรรมแก่

ผู้คนที่ปรารถนาจะได้รับการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้สูงขึ้น	 ระบบชีวิตของสมาชิกชุมชนสงฆ์

เป็นระบบชีวิตอิสระ	 ไม่รับเอาผลประโยชน์ตอบแทนการท�างานของตน	 ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยการ

บิณฑบาตรับทักขิเณยยทานจากคนส่วนใหญ่ในสังคม	

	 ๓๑		ดูรายละเอียดความเป็นอริยะ	ใน	ชา.		อ.		๓/๕๕:	๔/๑๒.เป็นต้น	ซึ่งแบ่งอริยะเป็น	๔	ประเภทคือ
	 	 ๑)	อาจารอริยะ		ผู้ด�ารงตนอยู่ในการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม
	 	 ๒)	ทัสสนอริยะ	ผู้ที่มีรูปร่างลักษณะอาการเห็นแล้วน่าเลื่อมใส
	 	 ๓)	ลิงคอริยะ	ผู้ที่นุ่งห่มครองเพศเป็นสมณะอันประเสริฐ
	 	 ๔)	ปฏิเวชาอริยะ	ผู้เป็นอารยะโดยการตรัสรู้	ได้แก่	พระพุทธเจ้า	พระปัจเจกพุทธเจ้า	พระพุทธสาวก
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บทที่ ๔

ปรัชญาว่าด้วยปัญหาสังคมตามแนวแห่งพุทธธรรม

ปัญหาสังคมคืออะไร

	 ปัญหาสงัคมคอืปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึง่	ทีเ่กดิขึน้และด�ารงอยูใ่นสงัคมเป็นระยะ
เวลาหนึง่ส่งผลให้คนหมูม่ากเกดิความเดอืดร้อน	ทนอยู่อย่างล�าบากทัง้ทางกายและทางจิตใจ	และ
คนหมูม่ากเหล่านัน้พยายามดิน้รน	หลบหนแีละหาทางแก้ไขปรากฏการณ์ดงักล่าวนัน้ให้หมดหรอื
ลดน้อยลงจนท�าให้การด�ารงชวีติกลบัเข้าสูภ่าวะปกติของสังคมมนษุย์	จากนยิามดังกล่าว	ปัญหา
สังคมมีลักษณะดังนี้

	 ๑.	ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ท�าให้คนส่วนใหญ่มีความทุกข์ความเดือดร้อน 
	 ๒.	ปรากฏการณ์ที่สร้างความไม่พึงพอใจแก่คนส่วนใหญ ่
	 ๓.	ด�ารงอยู่ในสังคมเป็นระยะเวลาพอสมควรจนท�าให้คนหมู่มากรู้สึกว่ายากที่คนคน
เดียว	หรือกลุ่มเดียวจะแก้ไขได้ 
	 ๔.	คนหมู่มากที่ได้รับผลกระทบพยายามรวมกลุ่มท�าการแก้ไขตามล�าดับขั้น 
	 ๕.	ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวมีลักษณะเป็นสังคมสัมพันธ์

	 ปัญหาสงัคม	คอืสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนเป็นอนัตรายต่อประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคม	คนส่วน
ใหญ่มีความรู้สึกร่วมกัน	(Shared	feeling)	ถึงอันตรายดังกล่าว	สถานการณ์ที่เป็นอันตรายนั้น	
(Harmful	situation)	อาจมสีาเหตจุากการทีค่นไม่เคารพและปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และประเพณี
พิธีกรรมอันดีงามที่เป็นกรอบควบคุมพฤติกรรมของคน	 และอาจจะเกิดจากสภาวะขาดแคลน
เครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต	ท�าให้เกดิความตืน่ตระหนกตกใจในสงัคม	ซึง่ผลกั
ดนัให้ผูค้นต่างแย่งชงิกกัตนุเครือ่งอปุโภคบรโิภค	สภาวการณ์เช่นนีส้ร้างความขาดแคลนและกลไก
รัฐอ่อนแอไม่สามารถควบคุมสภาวะไร้บรรทัดฐาน	(Anomie)	ต่างๆ	ได้

	 ภาวะความรูส้กึร่วมกนัถึงอนัตราย	แสดงถงึความกลวัของมนษุย์	มนษุย์แสดงพฤติกรรม
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กกัตนุ	เพราะความกลวัในความขัดสน	อัตคดั	ขาดแคลนส่ิงทีม่นษุย์คดิว่าเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อ
ความอยู่รอดแห่งชีวิตตน	และชีวิตคนที่ตนต้องปกป้องคุ้มครองดูแลและรับผิดชอบ	ภาวะความ
รู้สึกร่วมกันนี้	เกิดขึ้นจากประสบการณ์และจากการถ่ายทอดหรือบอกเล่าสืบต่อๆ	กันมาจนเกิด
ความรูส้กึร่วมกนัว่า	อนัตรายทีเ่กดิข้ึนกบับรรพบรุุษกค็อือนัตรายท่ียงัคงคกุคามคนในปัจจุบนัอยู่

	 สภาพท่ีเป็นอันตรายต่อสวัสดิการทางสังคมจะปรากฏออกมาในรูปแบบ	 ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ	ผลประโยชน์ทางการเมืองค่านิยมทางศีลธรรม	ปรากฏการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และปรากฏการณ์อื่น	ๆ	ถูกท�าลายและถูกท�าให้เสียหาย

	 โดยปกตสิภาพท่ีเป็นอันตรายจะต้องเป็นสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิ	(Factual	Situation)ซ่ึง
สามารถสังเกตเห็นมิติระหว่างประเทศและมิติทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ	ข้อเท็จจริง
เป็นสิง่ส�าคญั	ข้อเท็จจรงิย่อมให้พืน้ฐานท่ีเป็นจรงิส�าหรบัการกระท�ายิง่กว่านัน้	ความไม่รูส้ามารถ
ก่อให้เกิดความสูญเสีย	เพราะสิ่งที่ประชาชนไม่รู้สามารถเป็นอันตรายต่อประชากรได้	(Merton	
๑๙๖๑)	 อย่างไรก็ตามเพียงการแสดงถึงภาวะท่ีเป็นอันตรายแห่งปรากฏการณ์ในตัวมันเอง	 ยัง
ไม่เพียงพอท่ีจะก�าหนดช้ีได้ว่าเป็นปัญหาสังคมสภาพการณ์ที่เกี่ยวโยงกับอันตรายเพียงเล็กน้อย				
เช่นความตายจากการใช้ยา	(อาจจะมีจ�านวนไม่มากนักในแต่ละปี	เมื่อเปรียบเทียบกับความตาย
จากสาเหตุอื่นๆ)	มักจะนิยามว่าเป็นปัญหาสังคม	แต่สภาพการณ์ที่เกี่ยวโยงกับอันตรายที่รุนแรง
กว่า	เช่น	ความตายจากอุบัติเหตุรถยนต์	(ซึ่งมีเป็นจ�านวนสูงมากในแต่ละปี)	อาจจะไม่ถูกนิยาม
ว่า	เป็นปัญหาสังคม

กระบวนทัศน์เชิงพุทธเกี่ยวกับปัญหาสังคม

	 กระบวนทัศน์	(paradigm)	หมายถึงแบบแผน	(pat	torn)	หรอืแบบตวัอย่าง	(Template)	
ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 และปรากฏเป็นกรณีเฉพาะให้มีการศึกษา
เชิงลึกมีการตีความหรือวิเคราะห์ออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามล�าดับ

	 ปัญหาสังคมเป็นตัวอย่าง	ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม	แต่ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหา
สังคมตามพุทธกระบวนทัศน์จะต้องเกิดเป็นประจ�า	 เป็นลูกโซ่ที่สัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องกับ
ปัจจยัทีเ่กดิขึน้มาก่อน	(antecedent)	และยากทีจ่ะตัดขาดออกจากวงจรทีเ่ป็นสายโซ่คล้องเป็น
พวงตดิกนัมา	มตีวัอย่างปัญหาสงัคมมากมายหากจะน�าหลกัการอธบิายตามพทุธกระบวนทศัน์มา
ใช้ศึกษา

	 ความรุนแรง	 (violence)	 เป็นตัวอย่างของปัญหาหนึ่งในสังคมมนุษย์	 มนุษย์ที่เข้มแข็ง
มักจะใช้ก�าลังรุนแรงเบียดเบียนมนุษย์ที่อ่อนแอ	วิเคราะห์จากศีลข้อที่หนึ่งแห่งเบญจศีล	มนุษย์
ท�าร้ายเบียดเบียนกันและกันอย่างรุนแรงเป็นประจ�า	 ปรากฏการณ์ความรุนแรงได้บังเกิดขึ้นมา
ตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล	และในสมัยพุทธกาลก็มีความรุนแรงปรากฏอยู่
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	 คงไม่ปฏเิสธว่า	ความรนุแรงยงัคงมอียูจ่นถึงปัจจุบนัและมลัีกษณะความเกีย่วโยงกนัเป็น
เครือข่ายสลับซับซ้อนมากขึ้นตามล�าดับ

	 พระพุทธศาสนามหีลกัค�าสอนไม่ให้มนุษย์ก่อความรุนแรงต่อกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ
รนุแรงขึน้อกุฤษฏ์	คอืการฆ่าชวีติมนษุย์คนอืน่	 เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนายอมรบัไม่ได้	การลดความ
รนุแรงต้องเริม่ต้นปลกูฝังความรกั	ความเมตตาให้เกดิมขีึน้ในจติใจของมนษุย์ก่อน	ดงันัน้	กระบวนการ
ลดความรนุแรงจงึต้องด�าเนินการควบคูก่นัไประหว่างการข่มใจไม่คดิโกรธไม่อาฆาตพยาบาทไม่ให้
ท�าร้ายชวีติคนอืน่	กนัการแสดงความรกั	ความปรารถนาดี							ความเมตตา	ความเป็นมติรไมตรี
กบับุคคลอืน่ด้วยสตปัิญญา

	 ความรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์คนอื่นเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์หรือการขาด
มนุษยธรรมนั่นเอง

การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวอริยสัจ	๔

	 อรยิสจั	๔	เป็นค�าสอนทีพ่ระพทุธเจ้าแสดงถงึวธิกีารเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติอนัได้แก่
ความทุกข์	 เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาการดับทุกข์คือความฝันและความต้องการอันยิ่ง
ใหญ่ของมนุษย์	และการแสดงวิธีการที่จะเข้าถึงความสุขซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์โดยจะต้อง
ปฏิบตัวิธีิการแก้ไขรากเหง้าหรอืสาเหตปัุจจยัทีท่�าให้เกดิปัญหาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนแนะน�า
ให้ปฏิบัติตาม

	 การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวอริยสัจ	๔	มีขั้นตอนเป็น	ดังนี้

	 ๑.		ขั้นปริญญา	 (ก�าหนดรู้ทุกข์หรือปัญหา)	=	ทุกข ์
	 ๒.		ขั้นปหาน	(ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาให้พบแล้วท�าลายหรือก�าจัดตัวสาเหตุ)	=สมุทัย 
	 ๓.		ขั้นสัจฉิกิริยา	(การท�าความจริงที่พึ่งปรากฏมาให้ปรากฏโดยการเพ่ง=นิโรธหรือ
ความดับทุกข์	ซึ่งเป็นขั้นการตั้งข้อสมมติฐานอันแสดงผลของการปฏิบัติตามวิธีการที่ดีงาม)	
	 ๔.		ขั้นภาวนา		(การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสังคมความดับทุกข์,	=	มัคคะ)

กลุ่มปัญหาสังคมตามทัศนะพุทธปรัชญา

	 ตามทัศนะพุทธปรัชญาปัญหาสังคมเป็นปรากฏการณ์	(Collective	Phenomena)	คือ
อาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างหมุนกันและกันจึงเกิดปรากฏการณ์ทั้งที่พึงปรารถนา	 (อิฏฐา-รมย์)	
และไม่พึงปรารถนา	(อนิฏฐารมย์)	ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล	และในระดับหมู่คณะ

	 ปรากฏการณ์รวมที่ไม่พึงปรารถนาสามารถวิเคราะห์เป็นกลุ่มปัญหาดังต่อไปนี้

	 ๑.	ปัญหาความรุนแรงต่อชีวิต
	 ๒.	ปัญหาการล่วงละเมิดในสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่น
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	 ๓.	ปัญหาการลุ่มหลงในโอฆะ	คือกระแสความนิยมทางโลก	(โอฆะ	๔)
	 ๔.	ปัญหาความรุนแรงทางวาจา
	 ๕.	ปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด

กลุ่มปัญหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในหลักพุทธจริยธรรมว่าด้วยเบญจศีล	เบญจธรรม

	 เบญจศีล	คือศีล	๕	 เป็นหลักค�าสอนที่แสดงถึงการเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
สังคมมนุษย์อย่างรุนแรง	การเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมเบี่ยงเบน	(Deviant	Behavior)	สร้างความ
เดือดร้อนและความทุกข์แก่สังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก	 ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติหลัก
เบญจศีลเป็นหลักการแห่งมนุษยธรรมทางสังคม	 ซ่ึงท�าให้สังคมอยู่เป็นปกติสุข	 ดังจะวิเคราะห์
ต่อไป

	 ๑.	ปัญหาความรุนแรงต่อชีวิต

	 ความรุนแรงต่อชีวิต	 คือการกระท�าใดๆ	 ก็ตามส่งผลให้เกิดการประทุษร้ายต่อชีวิต	 ให้
ชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์โลกอื่น	ๆ	ทุพลภาพ	พิการ	จนถึงสูญเสียชีวิต	

	 ข้อนี	้กค็อืการล่วงละเมดิในสทิธขิองสตัว์โลกอย่างรนุแรง	การกระท�าทีม่ลีกัษณะรุนแรง
ต่อชวีติ	เป็นปัญหาสงัคมอย่างหนึง่	ผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของความรุนแรงทางกายภาพ	คอืผู้ทีอ่่อนแอ
กว่า	และรวมถึงผู้ที่มีสติปัญญาน้อยกว่าด้วย

	 พระพุทธศาสนามีหลักค�าสอนห้ามมิให้ท�าลายชีวิตของสัตว์โลกก็เพราะต้องการมิให้
เกิดการล่วงละเมิดและประทุษร้ายต่อชีวิตของผู้ท่ีอ่อนแอ	 และผู้ท่ีตนเองไม่ชอบอย่างรุนแรง		
พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นปัญหาสังคมข้อนี้ตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงด�ารงพระชนม์ชีพอยู่	ตัวอย่าง	
ความรุนแรงต่อชีวิตขั้นอุกฤตก็คือ	การท�าสงครามสู้รบกันระหว่างเผ่าพันธุ์ระหว่างชาติที่ขัดแย้ง
กัน	รวมกระทั่งคนในชาติเดียวกันที่ท�าลายล้างกันด้วยอ�านาจตัณหาคือ	โลภะ	โทสะ	และโมหะ	
ซึ่งมีให้เห็นเป็นประจ�าในสังคมโลกปัจจุบัน

	 กลุ่มปัญหาการกระท�ารุนแรงต่อชีวิต	 ในสังคมปัจจุบันจะพบได้ทั้งในระดับครอบครัว
และระดับสังคม	 โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กมักจะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงต่อชีวิตและร่างกาย	
เช่น	สามีตบตีภรรยา	ผู้ใหญ่ใช้แรงงานเด็กเกินก�าลังของเด็ก	สตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศ	เป็นต้น	
ในสมัยพุทธกาลปัญหาก็เฉกเช่นเดียวกัน	

	 ข้อห้ามมิให้ท�าการพรากชีวิตของสัตว์โลกได้รับการบัญญัติขึ้นมาในสมัยพุทธกาลก็เพื่อ
ห้ามปรามและป้องกันปัญหาสังคมคือการกระท�าการรุนแรงต่อชีวิตและร่างกาย	 ซ่ึงเป็นปัญหา
เรือ้รงัของสงัคมโลกท้ังอดตีจนถึงปัจจุบัน	และต่อไปในอนาคต			ปัญหาข้อนีย้งัคงมอียู	่	และกลาย
เป็นปรากฏการณ์ทีโ่ลกหาทางแก้ไขให้หมดสิน้ไปไม่ได้	ภาวะความรุนแรงต่อชวีติและร่างกายของ
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มนษุย์และสตัว์โลกอืน่ๆ	ได้เปลีย่นรปูแบบไปจากเดิม	โดยมลีกัษณะสลบัซับซ้อนตามสภาพสังคม
ที่มีความซับซ้อนเชิงสัมพันธภาพมากยิ่งขึ้น

	 ปัญหาการเบียดเบียนชีวิตสัตว์โลกอื่นๆ	 ก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	 สัตว์โลก
หลากหลายพันธุ์และหลากหลายชีวิตได้ถูกประทุษร้าย	 ท�าลายชีวิตจนสูญส้ินพันธุ์ไปจากโลกนี้	
ระบบนเิวศของโลกถกูท�าลายจนเสยีความสมดุลกเ็พราะมนษุย์ได้ก่อความรุนแรงต่อชวีติสัตว์โลก	
และท�าลายแหล่งอาหารของสตัว์โลกด้วย	ซึง่ท�าให้สัตว์โลกปราศจากแหล่งอาหาร	ท่ีอยูอ่าศยัและ
สูญสิ้นพันธุ์ไปในที่สุด

	 กล่าวโดยทางพทุธจรยิธรรมมนษุย์ก่อความรุนแรงต่อชวีติสัตว์โลก	เพราะกเิลสตัณหาที่
ปรงุแต่งให้จติใจของมนษุย์ผลกัดนัให้มนษุย์มกีารแสดงออกในเชงิรุนแรง	กค็อื	ความต้องการอนั
ไม่มีที่สิ้นสุด	(โลภะ)	ความอาฆาตมาตรร้ายเพราะไม่ได้รับการสนองตอบตามที่ต้องการ	(โทสะ)	
และเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	เนื่องจากขาดการฝึกอบรมหรือขาดการศึกษาขัดเกลา	(โมหะ)	
กิเลสตัณหาทั้ง	 ๓	 ประการนี้	 มีความรุนแรงไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 อีกหลาย
อย่าง	อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนที่มีความเป็นมนุษย์ตามปกติ	 	 	ย่อมมีความรุนแรงตามอ�านาจ
ของกิเลสตัณหาแต่ละอย่าง

	 มนุษย์ที่มีความโลภ	มีความอยากได้	อยากมีและอยากเป็นไม่มีที่สุดรุนแรง		ก็จะดิ้นรน
แสวงหาทรพัย์	อ�านาจ	ต�าแหน่ง	ชือ่เสยีงอยูต่ลอดเวลา	มนษุย์ท่ีมกิีเลสตณัหาคอืความโลภครอบง�า
จะท�าความรุนแรง	เบียดเบียนตัวเอง	และเบียดเบียนคนอื่น	 เป็นประจ�า	ความรู้สึกเป็นทุกข์จะ
บังเกิดขึ้นในใจของตนเองอยู่เสมอ	มันเป็นความรู้สึกบีบคั้นจากอ�านาจความโลภ	ความรุนแรงที่
อยู่บนพื้นฐานความโลภ	สามารถท�าร้ายตนเองได้	และส่งผลกระทบถึงบุคคลอื่นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้

	 ความโลภที่รุนแรงที่สุดก็คือความต้องการครอบครองทรัพย์สิน	และครอบครองสิ่งของ
ที่สังคมยกย่องว่าเป็นสิ่งมีค่า	ท�าให้ผู้ครอบครองเป็นคนรวยมีเกียรติ	มีศักดิ์ศรี	และมีสถานภาพ
ทางสงัคมเป็นชนชัน้สงู	ความโลภผลกัดนัให้มนษุย์ก่ออาชญากรรมประทษุร้ายต่อบคุคลอืน่ทีข่ดั
ขวางการครอบครอง	 สิ่งท่ีมีค่าในสังคม	 ความไม่พอใจและความเกลียดชัง	 เป็นต้นเหตุของการ
แสดงออกในเชิงรุนแรงต่อชีวิต	 ผู้ที่เกลียดชังบุคคลอื่น	 หรือไม่ชอบคนอื่น	 หากควบคุมอารมณ์
ตนเองไม่ได้ย่อมจะประทุษร้ายต่อบุคคลที่ตนเกลียดชังหรือไม่ชอบด้วยกาย	ด้วยวาจา	หรือด้วย
การใช้วานหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นท�าร้ายคนที่ตนเกลียดชัง	 โดยไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดทางศีลธรรม	
ตัวอย่างก่อความรุนแรงทางสังคมเช่นการก่อม็อบ	 (MOB)	 สร้างความเดือดร้อนแก่สาธารณชน	
โดยกลุม่การเมอืงฝ่ายตรงกนัข้าม	กบัฝ่ายครองอ�านาจเป็นรฐับาลในสงัคมไทยทีผ่่านมาก็ล้วนอยู่
บนพืน้ฐานของความเกลยีดชงั	และความไม่พอใจทีก่ลุ่มตนไม่ได้มโีอกาสเป็นรัฐบาลในการเลือก
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ตั้ง	ตามระบบประชาธิปไตย	ความรุนแรงทางการเมืองยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการประทุษร้ายต่อ
ชีวิตของผู้คนในสังคมมากเท่านั้น	 กรณีความรุนแรงที่สุดต่อชีวิตของบุคคลอื่นก็คือการใช้อาวุธ
เป็นเครื่องมือ	ท�าร้ายชีวิตของบุคคลที่ตนเกลียดชัง	กลายเป็นก่อการจลาจล	(RIOT)	สร้างความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

	 พระพุทธศาสนาเห็นว่า	ความรุนแรงต่าง	ๆ	เกิดมาจากจิตใจที่มีอกุศลเจตนาเป็นเครื่อง
ปรุงแต่งผลกัดนัให้มนษุย์แสดงวจทีจุรติ	และกายทจุรติ	ซึง่กห็มายถงึพฤตกิรรมการแสดงออกใน
เชิงก้าวร้าวรุนแรงท�าให้บุคคลอื่นและสัตว์โลกอื่น	ๆ	มีความทุกข์ความเดือดร้อน	และไม่มีความ
ปลอดภัย

	 สงัคมปัจจุบันไม่สงบสขุกเ็พราะพฤตกิรรมความรนุแรง	สงัคมโลกจึงเรยีกร้องหาสนัติภาพ	
ซึ่งหมายถึงการแสดงออกแบบร่วมมือสร้างสรรค์	และเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	สันติภาพ
จะเกิดขึ้นไม่ได้ในสังคมโลก	 ตราบใดท่ีมนุษย์ในโลกไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดคือไม่
ปรับเปลี่ยนความโกรธ	 ความไม่พอใจ	 และไม่ปรับเปล่ียนความอาฆาตพยาบาท	 เป็นแบบสันติ
คือความรัก	การให้อภัย	และการไม่อาฆาตพยาบาท	

	 เพราะฉะนัน้	สนัตภิาพจงึเป็นเป้าหมายของสงัคมโลก	พระพทุธศาสนาส่งเสรมิให้มนษุย์
สร้างสันติภาพในจิตใจเป็นเบ้ืองต้น	 จิตใจที่สงบย่อมท�าให้ชีวิตมีความสุข	 เมื่อปัจเจกชนมีจิตใจ
สงบสังคมก็จะสงบสุขไปด้วย	พระพุทธศาสนาจึงมีพุทธภาษิตรองรับสัจธรรมข้อนี้ว่า	“ความสุข
อื่นใดยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มี”	(นตฺถิ	สนฺติปร�	สุข�)	นี้คือหลักการอหิงสา	จึงได้รับการเน้นเป็น
พิเศษในพระพุทธศาสนา

	 ๒.	การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น

	 ทรัพย์สิน	 คือสิ่งของทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต	ทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม	ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ครอบครัวเป็นเจ้าของ	ซึ่งท�าให้
ผูค้รอบครองมสีทิธิบรโิภค	จ�าหน่ายแลกเปลีย่นและแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนได้ถกูต้องตาม
กฎหมายและถูกต้องตามประเพณี	วัฒนธรรม	และศีลธรรมของสังคมและผู้ครอบครองสามารถ
เรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าเสียหายอื่นใดก็ได้	 จากบุคคลอื่นที่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินของตน
โดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครอง

	 การล่วงละเมดิเกีย่วกบัสทิธใินทรพัย์สนิของบคุคลอืน่กค็อืการพยายามเข้าไปครอบครอง
หรือไปใช้สอย	หรือไปแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่น	ซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้าของไม่
ได้ยินยอมให้ไปครองครองหรือใช้ประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเป็นลักษณะท่าท่ีอย่างใดก็ตามการละเมิดในสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลอื่นนี้
ปรากฏออกมาในค�าพดูต่าง	ๆ 	เป็นการลกัขโมย	การปล้น	การจี	้การหลอกลวง	การโกหก	หรอืการ
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พดูจาหว่านล้อมให้เชือ่ในลกัษณะต้องการยดึครองทรพัย์สนิหรอืสิง่ของทีม่ค่ีาโดยผูเ้ป็นเจ้าของรู้
เท่าไม่ถึงการณ์คือตกเป็นเหยื่อนั่นเอง

	 พฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวของมนุษย์ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนต่อสุจริต
ชนตั้งแต่อดีตสมัยพุทธกาลจนถึงยุคสมัยปัจจุบันและยังคงมีต่อไปในอนาคต	 พระพุทธเจ้าทรง
พจิารณาเหน็ว่าละเมดิในทรพัย์สนิของบุคคลอืน่กค็อื	อทนินาทาน	อนัได้แก่การยดึคอืเอาสิง่ของ
ที่บุคคลอื่นไม่ได้ให้ตามหลักการวิทยาการเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา	ทรัพย์สินมี	๓	ประเภท	
คือ

	 ๑)	 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(INDIVIDUAL	PROPERTY)

	 ๒)	 ทรัพย์สินของนิติบุคคล	คือองค์กรทางธุรกิจ	(CORPORATE	PROPERTY)

	 ๓)	 ทรัพย์สนิของสาธารณชน	คอืทรพัย์สนิทีค่นในสงัคมเป็นเจ้าของร่วมกันโดยมหีน่วย
งานภาครฐัหรอืหน่วยงานภาคชมุชนดแูลทรัพย์สนิแบบนีเ้รยีกว่า	PUBLIC	PROPERTY	เช่น	ถนน	
แม่น�้า	ป่าไม้	ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สินของหลวง	เป็นต้น

	 ในปัจจุบันสังคมโลกเผชิญกับปัญหาสังคมอันยิ่งใหญ่ที่สุด	 ปัญหาหนึ่งคือปัญหาการ
ใช้ก�าลังบุกรุก	 และถือครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นในหลากหลายรูปแบบ	 ตัวอย่าง	 เช่นการท�า
สงครามแย่งชิงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	 ซ่ึงมีอยู่อย่างจ�ากัดในโลกปัจจุบัน	 ผู้ท่ีมีก�าลังเข้มแข็ง
กว่ามักจะได้สิทธิครอบครองทรัพย์สินตามธรรมชาติมากกว่าผู้ที่มีก�าลังอ่อนแอกว่า	ผู้ที่มีอาวุธ
ร้ายแรงกว่าก็สามารถแย่งชิงสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินสาธารณะจากผู้ไม่มีอาวุธ	 เช่นการ
ใช้ก�าลงัอาวธุคนและอาวธุยทุโธปกรณ์ทางทหารแย่งชงิอ�านาจ/สิทธใินการใช้อ�านาจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายจากรฐับาลทหารพลเรอืน	ในรปูของรฐัประหาร	ดงัทีเ่กดิขึน้ในประเทศก�าลงัพฒันา
หลายประเทศ	การแย่งชงิสทิธใินการใช้อ�านาจดังกล่าวถอืว่า	เป็นการกระท�าความรนุแรงต่อสทิธิ
เองกลุม่บคุคลทีไ่ด้รบัฉนัทานมุตัจิากประชาชนให้มาบริหารประเทศชาติในฐานะเป็นตัวแทนของ
พวกตน	การกระท�าความรนุแรงโดยการแย่งชงิอ�านาจและสทิธใินการใช้อ�านาจดงักล่าวกเ็หมอืน
กันการต่อความรุนแรงต่อชีวิตของผู้คนอย่างหนึ่ง

	 ขณะเดยีวกนัโลกปัจจบัุนก�าลงัเผชญิกบัการเสยีดลุยภาพแห่งระบบนเิวศ	(ECOSYSTEM	
IMBALANCE)	 กล่าวคือพื้นท่ีป่าไม้ถูกท�าลายแหล่งอาหารของสัตว์โลกก็ถูกท�าลายไปด้วย	 โดย
เฉพาะสัตว์บกท่ีอาศัยป่าเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัย	 จ�านวนมากสูญพันธุ์ไปจากโลกก็
เพราะขาดแหล่งอาหารและขาดทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยั	มนษุย์เป็นผูบุ้กรกุและก่อความรนุแรงต่อ
ชีวิตสัตว์โลก	 มนุษย์ขาดความเคารพในสิทธิของสัตว์ร่วมโลก	อ้างความชอบธรรมในการครอบ
ครองแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั	และแหล่งอาหารของสัตว์โลก	จึงใช้ก�าลังรุนแรงปล้นเอาสิทธขิองสัตว์โลก
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อย่าขาดความเมตตาต่อสัตว์โลก	ผลก็คือธรรมชาติถูกท�าลายต้นไม้ถูกตัด	พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็น
ไร่นา	ปลูกพืชผักผลไม้ส�าหรับมนุษย์ส่งผลให้ป่าไม้ร่อยหรอโดยเฉพาะในประเทศไทยพื้นที่ป่าไม้
เหลอืไม่ถงึร้อยละ	๒๐	ของพืน้ทีท่ัง้ประเทศการประทษุร้ายต่อแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสัตว์โลกกถ็อื
ได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัตว์โลกด้วยเช่นกัน

	 สังคมปัจจุบันประสบปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง	(CORRUPTION)	ในระบบราชการ
มีการฟ้องร้อง	เรียกค่าเสียหายจากการประพฤติมิชอบในระบบราชการ	จากข้าราชการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่และมีตัวอย่างผู้ที่ถูกตัดสินมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาฐานร�่ารวยผิดปกติและ
แสดงแหล่งทีม่าของทรพัย์สนิแห่งตนได้ไม่ชดัเจน	พฤตกิรรมความร�า่รวยผดิปกตกิค็อืพฤตกิรรม
อันเนื่องมาจากมิจฉาอาชีวะนั่นเอง

	 ศลีข้อท่ีสองตามหลกัเบญจศีลหรอืศลีห้าทีพ่ระพทุธศาสนาบญัญติัขึน้	กค็อืการห้ามมใิห้
ลักขโมย	ปล้นสะดม	ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินที่บุคคลอื่นครอบครองหรือเป็นเจ้าของโดยชอบธรรม	
รวมทั้งทรัพย์สินทุกอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้น	

	 มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผล	 	 มนุษย์และกลุ่มมนุษย์จ�านวนมากที่มีความแข็งแรงกว่า
ทั้งโดยกายภาพ	 และโดยอาวุธยุทโธปกรณ์	 ได้ใช้ความแข็งแรงของตนและกลุ่มของตนปล้นเอา
ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตน	โดยไม่รู้สึกว่าเป็นบาปและอ้างเหตุผลต่าง	ๆ	ในการกระท�าของตนหรือ
กลุ่มตน	หากเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกปล้นขัดขวางจะถูกประทุษร้ายอาจจะถึงกับเสียชีวิต

	 สงัคมมนษุย์หลายแหล่งทีม่รีะบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยได้เผชญิกบัการแย่ง
ชิงอ�านาจทางการเมอืงแบบรนุแรง	อ�านาจการปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีป่ระชาชนส่วน
ใหญ่มอบให้แก่กลุ่มพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นรัฐบาล	 บริหารประเทศชาตินั้น	
ถอืว่าเป็นฉนัทานมุตัอินัชอบธรรม	พรรคการเมอืงท่ีได้รับฉันทานมุติัจากประชาชน	ย่อมมสิีทธอินั
ชอบธรรมในการครอบครองอ�านาจ	และจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติ	อ�านาจในการบริหาร
ประเทศถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของประชาชน	 แต่การปฏิวัติรัฐประหารปล้นอ�านาจการบริหาร
จากผูแ้ทนของปวงชนอาจพจิารณาได้ว่า	เป็นการกระท�าความรนุแรงต่อทรัพย์สนิของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย	 ถึงแม้จะอ้างเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	 ย่อมฟังไม่ขึ้นในระบอบประชาธิปไตย		
แต่อาจจะฟังขึ้นในระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ	 การเมืองแบบเผด็จการย่อมมี
การแย่งชิงอ�านาจโดยการใช้พละก�าลัง	และอาวุธยุทโธปกรณ์	ผู้บริหารประเทศชาติไม่ได้มาจาก
การเลอืกตัง้ของประชาชน	จงึมกีารสูร้บแย่งชงิอ�านาจเป็นการภายในเฉพาะผูม้อี�านาจหรอืชนชัน้
ผู้ปกครองด้วยกันเอง	การให้เหตุผลเชิงเผด็จการกับการให้เหตุผลเชิงประชาธิปไตย	ย่อมขัดกัน
ในเชิงปรัชญา	 การอ้างความชอบธรรมว่าเป็นการกระท�าเพ่ือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของฝ่าย
เผด็จการนิยม	ในการก่อรัฐประหารยึดอ�านาจการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย	จึงไม่ต่าง
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อะไรกบักลุม่มจิฉาชีพ	อ้างเหตผุล	ความชอบธรรมในการปล้นสะดมทรพัย์สนิอนับรสิทุธ์ิและชอบ
ธรรมของประชาชนผู้ประกอบสัมมาอาชีพ	 ดังนั้น	 การก่อรัฐประหารจึงเป็นมิจฉาอาชีวะอย่าง
หนึ่งในทางปรัชญา	 จริยธรรม	 และในทางศีลธรรมทางศาสนาที่สัมพันธ์กับข้อห้ามมิให้ลักขโมย
ทรัพย์สินหรือปล้นเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นเขาไม่ให้	(อทินนาทาน)

	 โลกขณะนีป้ระสบกบัปัญหาภยัธรรมชาติ	ปัญหาการสญูเสยีความสมดุลแห่งระบบนเิวศ	
และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	อย่างวิกฤต	ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์เป็น
ส่วนใหญ่	กล่าวถือมนุษย์จ�านวนมากได้บุกรุกเข้าไปแย่งพื้นที่ของสัตว์โลกอื่น	ๆ	เช่น	ป่าไม้	และ
แม่น�้าสาธารณะ	เป็นต้น	อันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสัตว์น�้า	การบุกรุก
แย่งทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้และแม่น�้า	 ถือได้ว่าเป็นการปล้นทรัพย์สินของสัตว์โลกอื่น	 ๆ	
มนุษย์น้ันกล่าวโดยทางสภาวะแห่งความเป็นสตัว์โลกย่อมไม่มสีทิธอ้ิางความชอบธรรมครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง	ๆ	ในโลกนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวหรือแต่เพียงกลุ่มของตนกลุ่มเดียวสัตว์โลก
อื่น	ๆ	ย่อมมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยและมีชีวิตอยู่รอดในท่ามกลางทรัพยากรต่าง	ๆ	บนโลกนี้ด้วย

	 ความคดิเชงิปรชัญามนษุยนยิม	(HUMANISM)	ได้กลายเป็นทีถ่กเถยีงกนัในแง่จรยิธรรม
เพือ่สิง่แวดล้อมว่าจรงิหรอืไม่ท่ีสรปุว่า	มนษุย์เท่านัน้ส�าคญัเหนอืกว่าสตัว์โลก	อืน่	ๆ 	มนษุย์เท่านัน้
หรอืทีมี่ค่าเหนอืสตัว์โลกอืน่ๆ	และสามารถแย่งชงิแหล่งอาหารจากสตัว์โลกอืน่	ๆ 	ได้โดยไม่ผดิกฎ
ธรรมชาติ	การวิเคราะห์ในเชิงศีลธรรมสัตว์โลกอื่น	ๆย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกับมนุษย์ในการที่จะมี
ชีวิตอยู่รอด	และมนุษย์ควรเคารพในสิทธิของสัตว์โลกอื่น	ๆ	ด้วย	ท่าทีต่อสัตว์โลกอื่น	ๆ	ควรจะ
แสดงออกมาในลักษณะไม่แตกต่างจากท่าทีที่แสดงต่อมนุษย์ดัวยกันเอง

	 ปัญหาความรุนแรงต่อสิทธิของสัตว์โลกจึงได้รับการต�าหนิจากพระพุทธศาสนา	ดังเห็น
ได้จากข้อห้ามมิให้มนุษย์ยึดถือเอาสิ่งของทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีคนอื่นเป็นเจ้าของ
ครอบครองโดยชอบธรรม	 การฝืนข้อห้ามทางศีลธรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการประพฤติทุจริตคือ
การกระท�าความชั่ว	ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นปัญหาวิกฤตของโลกปัจจุบันนี้

	 ๓.	ปัญหาความลุ่มหลงในโอฆะ	คือกระแสความนิยมทางโลก	(โอฆะ	๔)

	 ค�าว่า	โอฆะ	หมายถึงห้วงน�้า	ในที่นี้พระพุทธศาสนาเน้นถึง	กิเลส	อันเป็นดุจกระแสน�้า
หลาก	ท่วมใจสัตว์๑

	 สังคมโลก	 ถูกกระแสกิเลสรุนแรง	 ท่วมกันส่งผลให้สัตว์โลกดิ้น	 ไหล	 แหวกว่ายไปตาม
กระแสที่รุนแรง	กลายเป็นความนิยมอย่างบ้าคลั่ง	กระแสที่ไหลท่วมสังคม	จนกลายเป็นค่านิยม

	 ๑		พระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับประมวลศัพท์	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	พิมพ์ครั้งที่	๖,	๒๕๓๓),	หน้า	๔๓๘.
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ที่คนลุ่มหลงตามหลักพุทธธรรมมี	๔	ประการ	คือ

	 ๑)		ความลุ่มหลงในสิ่งอันเป็นที่รักใคร่	(กาม)
	 ๒)		การยึดติดในการมีต�าแหน่งสถานภาพทางสังคม	(ภพ)
	 ๓)		ความลุ่มหลงยึดติดในความคิด	หรือทฤษฎีแบบใดแบบหนึ่ง	หรือในความเชื่อแบบ
ใดอย่างไร้เหตุผล	จนกลายเป็นความเกลียดชังต่อผู้ที่เห็นต่าง	(ทิฏฐิ)
	 ๔)		ความงมงายในประเพณ	ีการปฏิบตัทิีห่าเหตผุลไม่ได้	โดยเชือ่ว่าสิง่ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกัน
มาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี	และยึดติดกับการปฏิบัติแบบนั้นโดยไม่มีความรู้อย่างแท้จริง	(อวิชชา)๒

	 ปัญหาความลุ่มหลงในกระแสกิเลสทั้ง	๔	อย่างมีมาตั้งแต่โบราณ	ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
และจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต	ตราบเท่าที่มนุษย์โลกยังคงมีกิเลส	เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ
สงสาร

	 วิเคราะห์ในเชิงลึก	 เราจะพบได้ว่ารากเหง้าของปัญหาสังคมก็คือความนิยมในสิ่งที่ไม่มี
สาระว่ามีสาระ	ในสิ่งที่เป็นอนิจจัง	ว่าเป็นนิจจัง	ในสิ่งสมมติว่า	เป็น	ปรมัตถสัจจะ	เป็นต้น	ดัง
จะขอวิเคราะห์	โอฆะ	แต่ละข้อโดยละเอียดต่อไป

	 ๑.		ความลุ่มหลงใน	กามะ	(กามโอฆะ)

	 กามะ	คอื	ความใคร่	ความปรารถนา	ในทีน่ีห้มายถงึ	ส่ิงทีน่่าใคร่	น่าปรารถนา๓	ตามหลัก
พระพุทธศาสนา	กามะ	มี	๒	อย่าง	คือ	๑)	กิเลสกามะ	๒)	วัตถุกามะ

	 กิเลสกาม	คือ	กิเลสที่ท�าให้อยาก	ให้รัก	ให้อยากได้	ได้แก่	ราคะ	โลภะ	อิจฉา	(อยากได้)	
เป็นต้น	

	 วัตถุกาม	ได้แก่วัตถุอันน่าใคร่	ในที่นี้หมายถึง	กามคุณทั้ง	๕	ซึ่งประกอบด้วย	รูป	เสียง	
กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	อันน่าใคร่	น่าชอบใจ

	 กามะทัง้	๒	ประการนีอ้าศยักนัและกันเกดิข้ึน	ซ่ึงหมายถึงเป็นเหตุเป็นผลของกนัและกนั
กไ็ด้จงึเกดิขึน้	ไม่มกีามหรอืกเิลสชาตใิดเกดิข้ึนมาเองโดยปราศจากการกระตุน้จากปัจจยัอย่างอืน่

	 ในเบื้องต้นใคร่ขอวิเคราะห์	กิเลสกาม	คือ	ราคะ	ราคะคือความก�าหนัดยินดีในสิ่งที่น่า
ใคร่เป็นสภาวะของจิตที่ถูกปรุงแต่งให้ติดอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากระทบ

	 ราคะจะเกดิขึน้เมือ่อายตนะ	คอื	ตา	ได้มองเหน็รปูทีน่่าพึงพอใจ	และติดอยูใ่นรปูนัน้	รปู
จึงเป็นวัตถุกาม	ส่งผลให้เกิดความก�าหนัด	อยากได้	อยากครอบครอง	รูปที่เห็นหรือมากระทบ

	 ๑	ที.ปา	๑๑/๒๕๘/๒๔๒,		อภิ.	วิ	๓๕/๙๖๓/๕๐๖

	 ๒		อ้างแล้ว,	พระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยุตโต),	พจนนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับประมวลศัพท์,	หน้า	๑๒.
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	 ความก�าหนัดจะเกิดขึ้นเมื่ออายตนะคือ	ตา	หู		จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ได้เห็นได้ยิน	ได้
ฟังเสียงที่ไพเราะชวนให้หลงใหล	ได้ดมกลิ่น	หอมสดชื่น	ได้ลิ้มรสที่อร่อยตามที่ตนชอบ	ได้สัมผัส
หรอืได้แนบสนทิกบัเนือ้หนงั	หรอืพ้ืนผวิทีอ่่อนนุม่สบาย	ความก�าหนดัยนิดใีนรปู	ในเสยีง	ในกลิน่	
ในรส	ในสัมผัส	ล้วนถูกกระตุ้นโดยวัตถุกาม	ดังกล่าว	ดังนั้น

 กิเลส	คือความก�าหนัด	ความใคร่	ความอยากได้ครอบครอง	จึงมีพลังผลักดันให้บุคคล
ที่ตกอยู่ภายใต้กระแสของกามคุณคลั่งไคล้	หลงใหลแสวงหาและเพลิดเพลินอย่างขาดสติ

	 ในสมัยพุทธกาล	 กระแสความคลั่งไคล้หลงใหลในกามคุณได้กลายเป็นลัทธิความนิยม
ของบุคคลในยุคนั้น	ลัทธินี้ได้กลายเป็นหลักการปฏิบัติสุดโต่งของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า	ความ
สขุและสจัธรรมทีแ่ท้จริงก็คอืการได้รบัการบ�ารงุบ�าเรอ	ปรนเปรอด้วยกามคณุอย่างไม่มขีดีจ�ากัด
ตามความประสงค์ของบุคคล	พระพุทธศาสนาเรยีก	ลทัธคิวามเช่ือและการปฏบิติัแบบนีว่้า		“กาม
สุขัลลิกานุโยค”	 ซึ่งหมายถึง	 การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุขหรือการหมกมุ่น
แสวงหาความสุขความเพลินจากกามคุณอย่างเต็มที่

	 ลัทธิกามสุขัลลิกานุโยค	 เป็นปรัชญาชีวิตของกลุ่มวัตถุนิยมและกลุ่มบริโภคนิยม	 ใน		
สังคมอียิปต์สมัยกลาง	มีนักปรัชญาวัตถุนิยมอียิปต์	คนหนึ่งชื่อ	OMARCAIYAM	เขาได้สนับสนุน
วิถีชีวิตแบบบริโภคสุดโต่งภายใต้ปรัชญาของเขาที่ว่า	

	 “We	eat,	we	drink	we	make	love.	We	will	be	merry.๔”

	 นักวัตถุนิยมจะยึดติดอยู่กับกระแสวัตถุกามและกิเลสกาม	ปรากฏการณ์ในโลกปัจจุบัน
ชี้ให้เห็นพัฒนาการด้านวัตถุและเทคโนโลยี	 ซึ่งมุ่งสนองตอบความต้องการของนักวัตถุนิยม	 นัก
วัตถุนิยมจะอ้างความจ�าเป็นระดับสูงและละเอียดยิ่งข้ึน	 ส่ิงท่ีเป็นความจ�าเป็นข้ันพ้ืนฐาน	 (Pre	
Requisites)	อันได้แก่ปัจจัย	๔	คือ	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	และเครื่องนุ่งห่ม	ไม่เพียง
พอเสียแล้ว	ความต้องการสิ่งอื่น	ๆ	อีก	ทั้งที่เป็นส่วนเกินแห่งการด�ารงชีวิตก็ได้กลายเป็นความ
จ�าเป็น	(Want	has	become	need)

	 พระพุทธศาสนายอมรับว่าวัตถุมีความจ�าเป็นเฉพาะในการด�ารงชีวิตให้อยู่รอด	ปัจจัย
ทั้งสี่ดังกล่าว	คือวัตถุที่จ�าเป็นนอกเหนือจากนั้นกลายเป็นส่วนเกิน	พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธ
วัตถุ	 แต่พระพุทธศาสนาปฏิเสธการบริโภคหรือเสพวัตถุเกินความจ�าเป็น	 วัตถุเกินความจ�าเป็น
ท�าให้จิตใจของมนุษย์ติดอยู่กับส่วนเกิน	 มนุษย์ปัจจุบันได้กลายเป็นทาสของวัตถุส่วนเกิน	 และ
เสาะแสวงหาวัตถุส่วนเกินมาบ�ารุงบ�าเรอชีวิตให้มีความสะดวก	สบายมากยิ่งขึ้น	และมนุษย์ก็ได้
ติดอยู่กับความสะดวกสบายจนไม่สามารถทนต่อการขาดส่ิงท่ีมาช่วยอ�านวยความสะดวกสบาย

	 ๔		โอมาร์	คัยยัม
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ได้	 ความทุกข์จากการเสาะแสวงหาสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายได้แพร่กระจายไปทั่วทุกแห่ง	
มนุษย์ท�าสงคราม	 สู้รบกันก็เพื่อแย่งชิงสิ่งอ�านวยสะดวกสบายในชีวิต	 ปรากฏการณ์ดังกล่าว	
จึงแสดงออกมาในรูปของการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ	 และท�าลายแหล่งอาหารของสัตว์โลก	
พฤติกรรมของมนุษย์ดังกล่าวนี้สามารถสรุปได้ว่าเป็นการถือเอาสิ่งของที่คนอื่นครอบครองอยู่
ก่อน	และเป็นการปล้นทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเอง	

	 โลกมนุษย์	ถือได้ว่า	เป็นกามาวจรภูมิ	หรือเป็น	กามภพ	แต่เป็น	กามสุคติภูมิ	คือกามาว
จรภูมิ	เป็นสุคติ	หรือสุคติภูมิที่ยังเกี่ยวข้องกันกาม๕		เพราะฉะนั้น	โลกมนุษย์จึงจ�าเป็นต้องมีวัตถุ
เพื่อการด�ารงชีวิตอยู่รอด	วัตถุที่เป็นรูปธรรมตามปรัชญาทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยธาตุ	
๔	คือ	ปฐวี	อาโป	เตโช	วาโย	ธาตุ	๔	อย่างนี่เรียกว่า	มหาภูตรูป

 ปฐวีธาต	ุ	คือสภาวะที่แผ่กระจายไปหรือกินเนื้อที่	เป็นธาตุเข้มแข็ง	หรือ	ธาตุดิน

 อาโปธาต	ุคือสภาวะดูดซึม	เป็นธาตุเหลว	หรือธาตุน�้า

 เตโชธาต	ุ	คือสภาวะที่ท�าให้ร้อนเรียกว่า	ธาตุไฟ

 วาโยธาต	ุคือสภาวะที่ท�าให้เคลื่อนไหวจัดเป็นธาตุลม

	 ธาตุท้ัง	 ๔	 อย่างน้ีเป็นส่วนประกอบฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายรูปธรรมแห่งชีวิตมนุษย์ชีวิต 
จึงต้องอาศัยวัตถุธาตุที่จ�าเป็นทั้ง	๔	อย่าง	และวัตถุธาตุทั้ง	๔	จะด�ารงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยคือ
สิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	๔	อย่าง	อันได้แก่อาหาร	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม

	 ดังได้กล่าวมาแล้ว	 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือองค์ประกอบ
ที่เป็นนามธรรมได้แก่จิตใจ	หรือวิญญาณ	คือความรู้สึกนึกคิด	จิตใจ	ความรู้สึกนึกคิดนี้มักจะถูก
ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกต่าง	ๆ	ตามวัตถุที่มากระทบผ่านตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย			ความรู้สึก
ยินดีหรือก�าหนัดจะเกิดขึ้นเมื่อ	สิ่งที่มากระทบปรุงแต่งใจให้รู้สึกเพลิดเพลินยินดี		องค์ประกอบ
ส่วนนี้แห่งชีวิตมีพลังสูงมาก	มีอ�านาจเหนือองค์ประกอบท่ีเป็นวัตถุหรือเป็นรูปแห่งชีวิต	 ดังนั้น	
ชีวิตมนุษย์จึงถูกผลักดันให้ดิ้นรน	แสวงหาวัตถุเกินความจ�าเป็นต่อชีวิตอยู่ตลอดเวลา	ประกอบ
กับโลกปัจจุบันถูกกระแสค่านิยม	หรือ	กามโอฆะ	ครอบง�า	ปัญหาสังคมจึงเกิดขึ้นตามมาในรูป
แบบต่าง	ๆ 	และยิง่สลบัซบัซ้อนมากยิง่ข้ึนตามล�าดับแห่งพัฒนาการโลกทางวตัถหุรอืทางรูปธรรม

 กามโอฆะ	หรือกระแสแห่งกามได้แสดงรูปแบบออกมาให้เห็นในหลายรูปแบบ	รูปแบบ
เด่นของกระแสแห่งกามได้แก่	

	 ๑.	การพัฒนาเศรษฐกิจ

	 ๕		อ้างแล้ว,	สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโต),พจนานกุรมพุทธศาสตร์	ฉบบัประมวลศพัท์,	๒๕๔๔,	หน้า	๑๓.
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	 ๒.	การพัฒนาสังคม
	 ๓.	การพัฒนาสาธารณสุข
	 ๔.	การพัฒนาการศึกษา
	 ๕.	การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 ๖.	การพัฒนาวัฒนธรรม
	 ๗.	การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
	 ๘.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต
	 ๙.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	 ๑๐.	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค			ฯลฯ

	 รปูแบบดงักล่าวนีอ้าจพจิารณาได้ว่าเป็นรูปแบบการพฒันาตามกระแสกามโอฆะ	ทีม่ทีัง้
ความจ�าเป็นและเกนิความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานอย่างแท้จรงิ	หรอืาจกล่าวได้ว่าเป็นกระแสแห่งกาม	
ทีเ่ป็นทัง้มคีณุค่าและไม่มคีณุค่าต่อชวีติและต่อสังคมโลก	อย่างแท้จริงโดยเป็นกระแสแห่งค่านยิม
ของสังคมที่ประกอบด้วยจริยธรรม	และอจริยธรรม	(Ethical	and	no	ethical)

	 แต่ดูเหมือนว่า	 สังคมโลกตกเป็นทาสแห่งกระแสค่านิยมแบบกามโอฆะที่เป็นไปใน
ลักษณะเป็นอจริยธรรม	ภาวะอจริยธรรม	คือภาวะที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้	และสังคมโลกดู
จะไม่สนใจภาวะ	อจริยธรรมแห่งค่านิยม	ข้อนี้	สังเกตเห็นได้ในการพัฒนาซึ่งมุ่งตอบสนองความ
ต้องการด้านวตัถ	ุ(วตัถกุาม)	มุง่พฒันาส่งเสรมิการบรโิภค	การพฒันาเศรษฐกจิ	เป็นตวัอย่างของ
การมุ่งส่ิงเสรมิกระแสความนยิมแบบวตัถ	ุมุง่สนองความก�าหนดั	ความยนิดหีรอืความใคร่ในวตัถุ	
การพฒันาด้านอืน่	ๆ 	ตามตวัอย่างทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นการพฒันาส่งเสรมิให้เกดิการบรโิภคมาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภค	หรือโครงสร้างพื้นฐานของสังคม	 เช่น	 ถนน	 สื่อการ
คมนาคม	ทางบกทางน�้าและทางอากาศ	ระบบประปา	และเทคโนโลยีการสื่อสาร	ก็ล้วนแต่เป็น
องค์ประกอบส�าหรับการพัฒนา	 ค่านิยมแห่งกามทั้งสิ้น	 วัตถุนิยม	 ซึ่งเป็นกระแสความนิยมใน
วัตถุอัน	 	 น่าใคร่น่ายินดีได้แผ่ขยายไปคือการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 และ
การรเิริม่สร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์ใหม่	ๆ 	ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมโดยมุง่ตอบสนองโจทย์คอื
การพัฒนาประเทศ	 ได้กลายเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของการวิจัยระดับชาติ	 ดังปรากฏในกรอบ
เงื่อนไขประเด็นการวิจัยแห่งองค์กรรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 คือการพัฒนาวัตถุอันน่า
ใคร่	น่ายินดี		เพิ่มกิเลสคือวัตถุกามมากยิ่งขึ้น๖

	 ๖		ดกูรอบการวิจัยของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการวจิยัแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๘.
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	 กระแสความนยิมในกาม	ตามทศันะพทุธปรชัญา		กค็อืกระแสความนยิมในกามสขุนัน่เอง	
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.	ปยุตฺโต)	ได้จ�าแนกกระแสแห่งกามสุขออกเป็น	๓	ระดับ	คือ๗

	 ๑.	กามสุขขั้นดีเลิศ	คือการเสวยกามสุข	พร้อมทั้งรู้จักความสุขอย่างประณีตด้วย	ความ
สขุอย่างประณตีนัน้จะเป็นเครือ่งคุม้ครองรกัษา	และค�า้ประกันให้การเสวยกามสขุอยูใ่นขอบเขต
แห่งความดงีาม	ให้เสวยกามอย่างมศีลีธรรมไม่ก่อปัญหาทัง้แก่ตนเองและคนอืน่	แต่สามารถเป็น
อยู่อย่างเกื้อกูล	ท�าให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคม	 โดยมีลักษณะทั่วไปคือ	 รู้เท่าทัน
เหน็โทษอนัได้แก่ความพร่องเสยี	หรอืแง่ทีเ่ป็นความบกพร่องของกามสขุนัน้รูจ้กัประมาณในการ
เสพ	ไม่หลงมัวเมา	เช่นในทางเพศผู้มีครอบครัวก็มีการสันโดษ	คือพอใจอิ่มอยู่แค่คู่ครองของตน	
อยู่ร่วมกันด้วยธรรม	เช่น	ซื่อตรง	จงรักภักดี	ต่อกัน	และชักจูงกันให้เจริญก้าวหน้าในความดีงาม
และในความสุขที่ประณีตสูงขึ้น	 เช่น	คู่อริยาสาวมิคามารดาของนายพกุละ	 เป็นต้น	 (องฺ.จตุกก.	
๒๑/๕๕/๘๐)

	 ๒.	กามสุขข้ันด	ีคอื	การเสวยกามสขุทีม่ศีลีธรรมแต่ยงัห่างเหนิจากความสขุอย่างประณตี	
มีลักษณะคล้ายกับการเสวยกามสุขข้ันดีเลิศนั่นเอง	 คือเสวยกามสุขในตามปกติธรรมดาโดย
ยอมรบัและรูเ้ท่าทันความจรงิว่า	เมือ่มีกามก็ต้องมทีกุข์บ้างเป็นคูก่นั	มองเหน็แง่เสยีหรอืโทษของ
กามนัน้	แล้วด�าเนนิชวีติโดยให้มทีกุข์น้อยทีส่ดุ	ให้กามก่อโทษน้อยทีสุ่ด	ไม่หมกมุน่รู้จักประมาณ
และพยายามปฏบิตัตินให้เป็นทีเ่กิดประโยชน์สขุให้มากทัง้ต่อตนเองและต่อผูอ้ืน่	แต่เพราะยงัขาด
กามสขุอย่างประณตีเป็นหลกัส�าหรบัทางออกจึงยงัเส่ียงต่อการท่ีจะถูกปลุกเร้าให้ถล�าลึกลงไปใน
กามสุข	อาจกลับหมกมุ่นได้อีก	ไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง

	 ๓.	กามสุขขั้นทราม	คือการสวยกามสุขอย่างหมกมุ่นมัวเมา	จิตใจฝักใฝ่ลุ่มหลงครุ่นคิด
แต่เรื่องการแสวงหา	และปรนเปรอตนด้วยสิ่งเสพติดต่าง	ๆ	ที่มีลักษณะเด่น	เช่นในเรื่องอาหาร
และเรือ่งเพศกม็กีารกระตุน้ปลกุเร้าให้มคีวามต่ืนเต้น	ความเครียด	ความกระสันกระส่าย	ร่ายรน	
กระวนกระวาย	 เกินเลยไปจากระดับที่เป็นความต้องการตามธรรมชาติ	 ของการกินอาหารและ
การสืบพันธุ์	อาจปรุงแต่งวิธีการและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ขึ้นมา	เพื่อปลุกเร้าความกระหายในอาหาร
และความก�าหนัดขั้นต้นคือเชื้อส�าหรับจุดไฟราคะให้โหมความอยากเร้าให้รุนแรงมากกว่าปกติ	
เป็นประจ�า	จนอาจเรียกว่าวิปริตก็ได้	

	 ในสภาพเช่นนี	้กามสขุไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาหารหรือทางเพศ	จะเป็นไปอย่างโดดเด่น	
จนเลยเกิดจากจติส�านกึต่อจดุหมายเดมิ	กลายเป็นการหลงติดในกระแสกามโอฆะ	จนกระทัง่อาจ
เป็นปรัชญาชีวิตว่า	อยู่เพื่อกาม	มีชีวิตอยู่เพื่อกิน	เพื่อเสพเท่านั้น	สภาพเช่นนี้ของสังคมจะก่อให้

	 ๗		สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์	(ปอ.	ปยตุโต),	พทุธธรรม,	พิมพ์คร้ังที	่๓๙,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณ์

ราชวิทยาลยั,	๒๕๕๗),	หน้า	๑๐๖๓
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เกิดกามสงคราม	คือการสู้รบในสังคมเพื่อแย่งชิงกามและแย่งชิงเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดกาม
สุข	ดังที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน	และต่อไปในอนาคตด้วย

	 ๒.	การยึดติดในการมีต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคม	(ภพ)๘

	 ต�าแหน่ง	 (Position)	 หรือสถานภาพ	 (Status)	 คือ	 ลักษณะตัวตนทางสังคม	 (Social	
Self)	 ซึ่งสังคมท่ัวไปให้การยอมรับและตีค่าให้บุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคม	
มสีทิธิและหน้าทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั	กล่าวคอืผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมระดับสูง	จะ
มสีทิธเิป็นอภสิทิธิช์น	มอี�านาจและสทิธพิเิศษเหนอืกว่าบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งหรอืสถานภาพทาง
สังคมในระดับต�่า	สังคมทั่วไปจะให้เกียรติยกย่องบุคคลที่ด�ารงสถานภาพทางสังคมสูง

	 ต�าแหน่งหรือสถานภาพ	เมื่อวิเคราะห์ในเชิงสังคมวิทยา	มี	๒	อย่าง	คือ๙

	 ๑.	สถานภาพหรือต�าแหน่งติดตัว	(Ascribed	Status) 
	 ๒.	สถานภาพหรือต�าแหน่งจากความส�าเร็จ	(Achieved	Status)

๑.	สถานภาพหรือต�าแหน่งติดตัว	(Ascribed	Status)

	 สถานภาพหรอืต�าแหน่งติดตวั	คอื	สถานภาพทีเ่ป็นไปโดยธรรมชาติ	เป็นสถานภาพติดตัว
มาตั้งแต่ก�าเกิดและในบางกรณีเป็นสถานภาพที่เป็นไปโดยสังคมก�าหนดให้เป็น	 ตัวอย่าง	 เช่น	
ความเป็นหญิง	ความเป็นชาย	ความเป็นพ่อแม่	ความเป็นลูก	 เป็นต้น	สถานภาพหรือต�าแหน่ง
เหล่านี	้เป็นในโดยอัตโนมตั	ิส่งผลให้บุคคลแสดงบทบาทและหน้าทีแ่ตกต่างกนัออกไป	แต่มพีนัธะ
รับผิดชอบต่อกันและกัน	เช่นต�าแหน่งความเป็นพ่อแม่	ย่อมมีพันธะ	คือบทบาทหน้าที่เลี้ยงดูลูก
ให้อยู่รอดปลอดภัยให้การศึกษาอบรมลูกให้ลูกเป็นคนดีของสังคม	 สถานภาพความเป็นพ่อแม่
จึงเป็นสถานะแห่งผู้ให้	สังคมก�าหนดให้พ่อแม่เป็นผู้ให้	ส่วนลูกคือผู้รับสถานภาพของลูกจึงเป็น
อีกแบบหน่ึง	 ส่งผลให้ลูกมีบทบาทหน้าที่ต้องท�าตนให้สมกับเป็นผู้รับ	 ต�าแหน่งหรือสถานภาพ
ความเป็นพ่อแม่	 และความเป็นลูกนั้นจะติดตัวไปตลอดชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้	 แต่
เมื่อมีสมาชิกเกิดใหม่จากผู้เป็นลูกความเป็นพ่อแม่ก็จะขยับไปเป็น	ปู่	ย่า	หรือ	ตา	ยาย	แต่ก็ยัง
เป็นต�าแหน่งหรือสถานภาพที่มีบทบาทหน้าที่เหมือนเดิม

	 ๘	 ค�าว่า	 ภพ	 แปลจากภาษาบาลีว่า	 ภวะ	 หมายถึงเจนจ�านงที่จะกระท�าการ	 เพ่ือให้ได้มาและให้เป็นไปตามความ 

ยดึมัน่ถอืมัน่น้ัน	 และท�าให้เกิดกระบวนพฤติกรรมขึน้อีก	 เป็นกรรมดี	 เป็นกรรมชัว่	 เป็น	 อาเนญชกรรม	 (ไม่ดไีม่ชัว่)	 ด.	 อ้างแล้ว, 

พระพรหมคุณาภรณ์	(ปอ.	ปยตุโต),	พทุธธรรม,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั		๒๕๕๗),	หน้า	๑๗๒-๑๗๓.

	 ๙	 จ�านงค์	 	 อดวัิฒนสิทธ์ิ	 และคณะ,สังคมวิทยา,(พิมพ์คร้ังที	่ ๑๐,	 กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักพิมพ์แห่งมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์,	๒๕๕๐)
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	 ต�าแหน่งหรือสถานภาพความเป็นหญิง	 ความเป็นชาย	 เป็นสถานภาพติดตัวมาโดย
ก�าเนิด	 สังคมท่ัวไปก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของหญิงและชาย	 เช่น	 เพศหญิง	 มีบทบาทเฉพาะใน
ครอบครัว	 เพศชายมีบทบาทในการท�างานหาอาหารมาเลี้ยงดูและคนในครอบครัวเป็นต้น	 แต่
ปัจจุบันบทบาทของเพศหญิง	 และเพศชายไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก	 ความนิยมให้ความเสมอ
ภาคทางเพศ	ท�าให้บทบาทในการประกอบอาชีพการงานระหว่างหญิงกับชาย	 แทบไม่แตกต่าง
กัน	อย่างไรก็ตาม	เพศหญิงมีข้อก�ากัดทางกายภาพ	สังคมจึงก�าหนดบทบาทหน้าที่ของเพศหญิง
เฉพาะในเรือ่งการประกอบอาชพีบางอย่าง	และไม่ส่งเสริมให้เพศหญงิประกอบอาชพีเหมอืนกบั
เพศชายในบางอาชีพ	ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสภาพร่างกายและจิตใจของเพศหญิง

	 กล่าวโดยทางประเพณีปฏิบัติ	สังคมปิด	(Closed	Society)		บางสังคมก�าหนดต�าแหน่ง
หรอืสถานภาพทางสงัคมของบุคคลให้คงทีต่ัง้แต่เกดิโดยไม่มโีอกาสเปลีย่นแปลงหรอืเคลือ่นย้าย
ไต่ระดับไปสู่ต�าแหน่งท่ีสูงต่อไปได้	 เช่น	 สังคมวรรณะ๑๐	 (Caste	 Society)	 ที่ก�าหนดให้คนอยู่
ในวรรณะใดก็ประกอบอาชีพตามแบบอย่างของบรรพบุรุษในวรรณะนั้น	 และมีกฎวรรณะห้าม
แต่งงานข้ามวรรณะ

๒.	ต�าแหน่งหรือสถานภาพที่ได้รับจากความส�าเร็จ	(Achieved	Status)

	 ต�าแหน่งหรือสถานภาพท่ีได้รับจากความส�าเร็จนี้	 หมายถึง	 การบรรลุความส�าเร็จใน
การด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้นไปจากความเป็นสามัญชน	โดยอาศัยความรู้	ความสามารถ	และปัจจัย
หรือองค์ประกอบอย่างอื่นเป็นเครื่องสนับสนุนไปสู่ต�าแหน่งหรือสถานภาพที่สูงขึ้นนั้น	 ในสังคม
เปิด	 (Open	 Society)	 จะเปิดโอกาสและเสรีภาพให้สมาชิกของสังคมสามารถแข่งขันก้าวไปสู่
ต�าแหน่งหรอืสถานภาพทางสงัคมทีส่งัคมยกย่องว่ามเีกยีรติ	มศีกัด์ิศรี	และมสิีทธพิิเศษเหนอืกว่า
บุคคลอื่น	ในสังคมเปิดจะก�าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์การแข่งขัน	และมีการพิจารณาตัดสิน
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งหรือสถานภาพที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นธรรมและยุติธรรม

	 ตามปกติสถานภาพหรือต�าแหน่งที่ได้จากความส�าเร็จนี้เป็นสถานภาพหรือต�าแหน่งที่มี
อยู่จ�ากัด	 และมีอยู่เฉพาะในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจที่มีการจัดรูปแบบองค์การอย่างเป็น
ระบบ	 เช่น	ต�าแหน่ง	หรือสถานภาพการเป็นข้าราชการ	 เป็นพนักงาน	 เป็นนักบริหาร	 เป็นต้น	
สถานภาพดงักล่าวจะต้องอาศยัความรูค้วามสามารถและคณุวฒุทิางการศกึษา	เป็นองค์ประกอบ
ในเบื้องต้นและได้มาจากกระบวนการแข่งขันหรือสรรหา	ตามระเบียบกฎข้อบังคับขององค์การ	
ในสงัคมเปิดบคุคลทีม่ตี�าแหน่งหรอืสถานภาพในองค์การอาชีพ	ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือ

	 ๑๐		วรรณะ	๔	ของสังคมอนิเดียคือ	วรรณะ	พราหมณ์	วรรณะกษัตริย์	วรรณะแพศย์	และวรรณะสทูร์	มกีารวางกฎ	

ส�าหรบัสมาชกิในวรรณะอย่างเข้มงวด	ผู้ทีล่ะเมดิกฎวรรณะ	เช่นแต่งงานกับคนต่างวรรณะของตน	จะถกูขบัไล่จากวรณะนัน่	ๆ 	กลาย

เป็นคนนอกวรรณะหรอืคนจันฑาล	คือชนชัน้ต�า่สุดของสังคมวรรณะ
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องค์การภาคเอกชนสามารถเลื่อนต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมสูงขึ้นไปตามล�าดับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของตน

	 ต�าแหน่งหรือสถานภาพที่ได้มาจากความส�าเร็จนี้	อาจพิจารณาได้ว่า	เป็น	ภพ	หรือ	เป็น
ภาวะ	อย่างหนึง่	ซึง่ผูท่ี้ยดึตดิกบัภาวะคอืต�าแหน่งจะพยายามหวงแหนภาวะของตนหรือภพของ
ตนไว้ไม่ยอมให้ใครมาแย่งหรอืยดึครองในจากตน	สภาพการแข่งขนัเพือ่แย่งชงิภพหรอืต�าแหน่งจงึ
เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในสังคมเปิด	ภพหรือต�าแหน่งใดที่มีความส�าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากมีการ
ให้อ�านาจพเิศษ	ให้ศกัดิศ์รพีเิศษ	ให้ลาภให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ถอืครองพิเศษเหนือกว่าบคุคล
อื่น	 ภพหรือต�าแหน่งนั้นจะมีการต่อสู้แข่งขันกันอย่างรุนแรง	 และอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
กันในสังคมตามมาในท่ีสุด	 ความขัดแย้งอันเพียงมาจากการแข่งขันมักจะปรากฏออกมาในการ
ท�าร้ายเบียดเบียนคู่แข่งหรือใช้วิธีการที่ไม่ประกอบด้วยจริยธรรม	(เล่ห์เหลี่ยม)	ในการเอาชนะคู่
แข่ง	วิธีการที่ไร้จริยธรรมคือวิธีการที่ไม่ประกอบด้วยศีลธรรม	เป็นวิธีการที่ไม่เคารพกฎระเบียบ
การแข่งขัน	เป็นวิธีการล่วงละเมิดพลังทัดฐานทางสังคม	(Social	norms)

	 ปัญหาการยึดติดกับภาพหรือต�าแหน่งทางสังคมจะเกิดขึ้นทั้งก่อนการเข้าสู่ต�าแหน่ง
และหลังการเข้าสู่ต�าแหน่ง	 ตามปรัชญา	 Determinism	 (นิยัตินิยม)๑๑	 ต�าแหน่งทางสังคมอาจ
ถือว่าเป็นต�าแหน่งท่ีถูกก�าหนดและมีตัวก�าหนดให้เกิดต�าแหน่ง	 ตัวก�าหนดให้เกิดต�าแหน่งหรือ
สถานภาพทางสังคมได้แก่	๑)	ความต้องการของผู้บริหาร	๒)	ข้อก�าหนดในกฎหมาย	๓)	ความ
ต้องการของประชาชนผา่นนโยบายพรรคการเมอืง	๔)	แรงผลักดนัจากกลุ่มอ�านาจในสังคม	และ	
๕)	การขยายงานในหน่วยงาน

	 ปัจจัยตัวก�าหนดต�าแหน่งดังกล่าวมีปรากฏทั่วไปทั้งในสังคมเปิดแบบเสรีประชาธิปไตย	
และในสงัคมปิดแบบเผดจ็การ	ปัจจยัตวัก�าหนดเป็นปัจจัยควบคมุและเป็นเหตใุห้เกดิปรากฏการณ์
ต่าง	ๆ 	ในสงัคมแต่แนวคดิเรือ่งตวัก�าหนดนีอ้าจจะขดัแย้งกบัแนวคดิเรือ่งเจตจ�านงเสร	ี(Free	will)	
ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

	 ตามหลกัพระอภธิรรม๑๒	ภพ	อาศยั	ปัจจัยหลายอย่างซ่ึงเป็นเหตุเป็นผลต่อเมอืงเป็นลูกโซ่	
ดังที่ปรากฏในหลักปฏิจจสมุปบาทว่า	เพราะมีอุปาทาน	คือการยึดมั่นถือมั่น	ภพ	จึงมี		อุปาทาน	
จึงเป็นปัจจัยก�าหนดให้เกิดภาวะ	 หรือต�าแหน่ง	 และเพราะมีภพหรือมีการยึดอยู่กับภาวะหรือ
ต�าแหน่ง	 จึงมีภาวการณ์เกิดเป็นพนักงาน	 เป็นข้าราชการ	 เป็นหัวหน้า	 เป็นทหาร	 เป็นต�ารวจ	
เป็นผู้บังคับบัญชา	เป็นต้น

	 ๑๑	Determinism	อ้างถึงในRoy	Bhaskar	in	The	Blackwell	Dictionary	of	modern	Social	Thought,	หน้า	๑๕๔

	 ๑๒	อภิ.วิ.	๓๕/๙๙/๘๕
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	 เมือ่บคุคลถกูคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมบคุคลนัน้จะมตัีวตนทาง
สังคม	(Social	Self)	ตามแบบที่สังคมก�าหนดให้เป็น	และต้องแสดงบทบาทตามที่ก�าหนดไว้ให้
ปฏิบตัติามบทบัญญตัสิ�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่งนัน้	ๆ 	สงัคมจะรบัรูค้วามมอียูข่องบคุคลตามต�าแหน่ง
หรอืสถานภาพทีไ่ด้รบัจากความส�าเรจ็	เพราะฉะนัน้	ความเป็นตวัตนทางสังคม	คอืภาวะคล้ายตวั
ตนตามที่ตนส่องกระจกเห็นว่าสังคมก�าหนดให้ตนเป็นอะไร	มีบทบาทอย่างไร	โดยนัยนี้สังคมคือ
ตัวกระจกส่องเงาให้บุคคลรับรู้ว่าตัวตนของตนนั้นเป็นอย่างไร

	 ปกติการด�ารงต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมสูงขึ้นมากเท่าไร	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	ก็
จะยิ่งสูงตามไปด้วย	 ความสะดวกสบายต่างๆ	 ทางวัตถุและทางสังคมก็จะเกิดขึ้นตามมา	 ภาวะ
ความสะดวกสบายในชีวิตอันเนื่องมาจากกระแสคือภาวะหรือสถานภาพนั้นท�าให้บุคคลยึดติด
ในภพหรือภาวะ	 และหลงติดไปว่าภาวะนั้นเป็นของตนเอง	 คนอ่ืนจะเอาไปหรือแย่งไปไม่ได	้
พร้อมกับพยายามผูกขาดยึดเอาต�าแหน่งนั้น	ๆ 	ส�าหรับตนและญาติพี่น้องหรือมิตรสหายของตน
เท่าน้ันพยายามกดีกนัคนอืน่ไม่ให้เข้ามายดึครองต�าแหน่งหรือภาวะทีต่นครองอยู	่การมตี�าแหน่ง
ทางสังคมสูงย่อมท�าให้ได้เปรียบเหนือคนที่มีสถานภาพทางสังคมต�่า	 ผู้ที่มีต�าแหน่งทางสังคมสูง				
ย่อมมอี�านาจท่ีจะด�าเนนิการต่ออย่างไรกไ็ด้เพือ่กีดกนับคุคลอืน่หรอืกลุม่อืน่มามอี�านาจเท่าเทยีม
กับตน

	 โลกปัจจบุนัถกูกระแสคอืความต้องการด�ารงต�าแหน่งทางสงัคมในระดับสูงขึน้	ดึงดูดให้
มีความทะเยอทะยานดิน้รน	ต่อสูเ้พือ่บรรลถุงึต�าแหน่งทางสงัคมสงูขึน้เร่ือย	ๆ 	ตามล�าดบัชัน้แห่ง
ความต้องการ	 เนื่องจากต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมในระดับสูงมีจ�ากัด	 จึงท�าให้เกิดการ
แข่งขันอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ได้ต�าแหน่ง	 ๆ	 ส�าคัญทางสังคม	ผลจากการแข่งขันดุเดือดจึงอาจ
จะเกิดความขัดแย้งตามมาในที่สุด	ความเดือดร้อนของสังคมหรือปัญหาสังคมก็คือกระแสความ
นิยมในภาวะหรือต�าแหน่ง

	 ต�าแหน่งท่ีมกีารแย่งชงิและเป็นเหตใุห้เกดิความขดัแย้งอย่างรนุแรงในสงัคมคอืต�าแหน่ง
ทางการเมอืง	โดยเฉพาะการเมอืงในระบบการเลอืกตัง้๑๓	สงัคมทีผู่ค้นปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่าง
เคร่งคดั	และผูร้กัษากฎระเบียบใช้อ�านาจบงัคับให้ปฏบิตัติามระเบยีบอย่างยตุธิรรมและเป็นธรรม	
ความขัดแย้งจากการเลือกตั้งจะไม่เกิด	 แต่จะมีการแข่งขันเข้าสู่ระบบการเลือกต้ังอย่างสะอาด
บรสิทุธิโ์ดยปฏบัิตติามกฎกตกิาว่าด้วยการเลอืกต้ัง		ในทางตรงกนัข้ามสังคมทีผู่ร้กัษากฎระเบยีบ
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลไม่เท่าเทียมกัน	ดังที่เรียกว่าผู้รักษากฎเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน	
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมจะเกิดขึ้นตามมาโดยไม่มีที่สิ้นสุด

	 ๑๓	ในสังคมโลกเสรี	ระบบการเลือกตัง้ผู้มอี�านาจสูต่�าแหน่งทางการเมอืงด�าเนนิการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคน

มสิีทธิเท่าเทยีบกันในการเลอืกบคุคลและพรรคการเมอืงทีต่นชอบ	แต่ในระบบสงัคมเผดจ็การโดยพรรคหรอืโดยกลุม่	เช่น	ระบบคอม

มนิสิน์	เฉพาะผูเ้ป็นสมาชกิพรรคเท่านัน้มีสิทธิเลือกผู้น�าสูงสุดของพรรคและบริหารประเทศชาติ
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	 อาจจะมคี�าถามว่า	ท�าไมภพหรอืทางการเมอืง	หรือต�าแหน่งทางการเมอืงจึงได้รับความ
สนใจและมีการแย่งชงิกนัรนุแรงทีส่ดุ	ค�าตอบอาจจะอธบิายในเชงิเหตผุลได้หลายอย่าง	เช่น	อาจ
อธิบายได้ว่า	 มนุษย์แย่งเกิดในภาพทางการเมือง	 เพราะเป็นภพหรือเป็นต�าแหน่งที่สามารถใช้
อ�านาจให้คุณและให้โทษใครก็ได้	 โดยชอบธรรม	 จากการมีอ�านาจจะดึงดูดความเคารพ	 ความ
เกรงกลัวจากผู้ใต้อ�านาจ	ทรัพย์สิน	ลาภ	ยศ	ก็จะบังเกิดตามมา	การอธิบายในลักษณะที่สัมพันธ์
กับกระแสวัตถุนิยมมักจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการวิเคราะห์	เมื่อพูดถึงอ�านาจทางการเมืองและ
ภพทางการเมืองที่สร้างปัญหาแก่สังคม	มักจะเป็นภพของนักการเมืองที่ปราศจากคุณธรรมและ
จริยธรรมของความเป็นนักการเมืองที่ดี
	 กล่าวในเชิงปรัชญาการเมือง	 นักการเมืองควรจะวางตนเป็นต้นแบบที่ดี	 (Archetype)	
ของสังคม	 นักการเมืองคือบุคคลที่สาธารณชนจับตามองและให้ความสนใจตลอดเวลา	 สื่อสาร
มวลชนประเภทสื่อรายวัน	 (Daily	 Newspaper)	 จะรายงานข่าวหรือเรื่องราวด้านต่าง	 ๆ	 ของ
นักการเมืองอยูเ่สมอ	และสือ่เหล่านีอ้ยูร่อดมคีนซือ้ไปอ่านกเ็พราะการเสนอข่าวของนกัการเมอืง
เป็นหลัก	นักการเมืองจึงต้องอาศัยสื่อเป็นพาหนะน�าตนไปสู่สาธารณะ	แต่การน�าเสนอเรื่องราว
นกัการเมอืงทีด่จีะพบได้เฉพาะในสังคมเผด็จการ๑๔	ส่วนในสังคมเสรีประชาธปิไตย	ส่ือสารมวลชน
มักจะน�าเสนอภาพข่าวเกีย่วกบันกัการเมอืงในเชงิลบมากกว่าในเชงิบวก	แต่ถงึจะมภีาพข่าวออก
มาอย่างไรกต็ามนกัการเมอืงถอืว่าเป็นบคุคลสาธารณะ	ย่อมเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบของ
สังคมตลอดเวลา
	 ในทางพระพุทธศาสนา	ภพของการเป็นนักการเมืองถือว่าเป็นกามภาพ	ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นนกัการเมืองย่อมเกดิจากการสมคัรใจและจากการแต่งตัง้ของประชาชน	กล่าวคอืนกัการเมอืง
ต้องเป็นคนทีป่ระชาชนชืน่ชอบ	มคีณุลกัษณะมุง่ท�างานเพือ่ประโยชน์สขุของส่วนรวม๑๕	และด�ารง
ชีพด้วยค่าจ้างจากประชาชน	ปัญหาของนักการเมืองคือการยึดติดในต�าแหน่ง	การหลงยึดติดใน
ต�าแหน่งคือการไม่ยอมสลัดทิ้งภพ	 แม้ว่าระยะเวลาการด�ารงอยู่ในภาพจะหมดส้ินไปแล้วก็ตาม	
ดังที่เราได้เห็นนักการเมืองทั้งหลาย	พากันดิ้นรนต่อสู้แข่งขันกันเพื่อก้าวสู้ต�าแหน่งทางการเมือง
ทกุครัง้ทีมี่การเลอืกตัง้	ผูท่ี้ไม่สมหวงัในการเลอืกตัง้จะไม่ยอมรบัความพ่ายแพ้ของตน	มกัจะกล่าว
หาคู่แข่งขันของตนว่าใช้วิธีการสกปรกในการเข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมือการซ้ือเสียง	 จึงเป็นการ
กล่าวหาจากฝ่ายที่ไม่สามารถก้าวสู้ภพหรือต�าแหน่งทางการเมืองออกมาเป็นประจ�า
	 กระแสคือการยึดติดกับภพหรือต�าแหน่งทางสังคม	 สามารถลดลงได้ด้วยการท�าใจรู้จัก
ให้	รู้จักปล่อยวาง	และบ�าเพ็ญสมาธิ	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า๑๖

	 ๑๔	สังคมเผดจ็การจะไม่เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วจิารณ์ผูน้�าในเชงิลบหรือเชงิเสยีหายไม่ว่าโดยผ่านหรือสารมวลชน
ประเภทใดกต็าม
	 ๑๕	ดขู้อความบางตอนในอคัคัญสูตร
	 ๑๖	ข.ุม.	๒๙/๘๒๕/๕๑๗
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 อุปาทาน	(การยึดติด)	เป็นแรงผลักดันให้เกิดภพ	คือการเกาะติดอยู่กับต�าแหน่งโดยไม่
ปล่อย	อาจจะวเิคราะห์ต่อไปได้ว่าเพราะความกลัวต่อความมัน่คงจึงมกีารยดึติด	เพราะความกลัว
ต่อการสญูเสยีหลกัประกนัความมัน่คงในชวีติ	มนษุย์จงึมกัจะยดึตดิอยูก่บัต�าแหน่งทีไ่ด้รบัมาโดย
ไม่ปล่อยเมื่อถึงเวลาควรปล่อย	 การยึดติดในสถานภาพอาจจะเนื่องมาจากมาความเคยชิน	 เช่น	
ความเคยชินกับความสะดวกสบายในชีวิตเพราะมีผู้คอยให้การปรนนิบัติรับใช้	 จึงท�าให้มนุษย์
ไม่ปล่อยวางจากต�าแหน่ง	 หรือสถานภาพทางสังคม	 ท่ีสังคมให้ความเคารพเกรงกลัว	 แต่ความ
เคยชินก็เป็นอุปาทานอย่างหนึ่งและเป็นนิสัยที่เกิดข้ึนจากสภาพส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ารง
ชีวิตตามปกติของมนุษย์	นิสัยของมนุษย์จึงพัฒนาตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
	 การยึดติดกับต�าแหน่งโดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้ต�าแหน่งเป็นฐานหรือเป็นเคร่ืองมือในการ
ท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี	 แต่การยึดติดกับต�าแหน่งโดยไม่ได้ใช้ต�าแหน่ง
ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม	ถือเป็นสิ่งไม่ดี	แต่ในบางสถานการณ์ผู้ที่มีต�าแหน่งอาจจะ
ลุอ�านาจแก่โทสะ	ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอย่างไร้เหตุผล	ถือว่าใช้ต�าแหน่งในที่
ผิด	ดังนั้นต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมจึงมีทั้งคุณและโทษพร้อมกัน	การใช้ต�าแหน่งในทาง
สร้างคุณประโยชน์เป็นคณุสมบตัขิองนกับรหิารทีม่คีณุธรรมและจรยิธรรมทีด่	ีในทางตรงกนัข้าม
นักบริหารที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี	 มักจะใช้ต�าแหน่งในการกอบโกยผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองและคนที่ใกล้ชิด	 ประเด็นที่ยกขึ้นมากล่าวนี้สัมพันธ์กับการอยู่ภายใต้กระแสค่านิยมคือ
การมีต�าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมของบุคคล	 ขณะเดียวกันเราก็ไม่ปฏิเสธว่าสภาพสังคมก็
มีส่วนท�าให้ผู้อยู่ในต�าแหน่งยึดติดอยู่กับต�าแหน่ง
	 วิเคราะห์ตามหลักพุทธปรัชญาทางสังคมการมีต�าแหน่งหรือสถานภาพเป็นไปตามหลัก
โลกธรรม๑๗	คอืลกัษณะทีเ่ป็นจรงิแห่งสถานะของชาวโลก	การม	ียศ	กค็อืการมตี�าแหน่งทางสังคม
ในระดับที่สูงขึ้น	การมียศ	ย่อมสัมพันธ์กับการกระท�าซึ่งส่งผลให้มีการเลื่อนระดับ	ขณะเดียวกัน
การเสื่อมจากยศก็อาจจะเป็นผลจากการกระท�าเช่นเดียวกัน	 ค�าว่าการกระท�า	 (Action)	 อาจ
หมายถึงกรรม	 (Karma)	 ซึ่งหมายถึงการกระท�าดี	 (Wholesome	 Karma)	 และการกระท�าไม่
ดี	(Unwholesome	Karma)	การกระท�าเช่นใดเป็นการกระท�าดีและการกระท�าเช่นใดเป็นการ
กระท�าไม่ดีมีข้ออธิบายโดยละเอียดในหลักพุทธธรรมว่าด้วยกรรมประเภทต่าง	ๆ	๑๘

	 กระแสภพแห่งสงัคม	ในสมยัปัจจบุนัสามารถวเิคราะห์ตามหลกัพทุธปรชัญาสงัคมอย่าง
หนึ่ง	คือการยึดติดในกระแส	ความเด่น	และความดัง	ความเด่นและความดัง	เป็นภาวะหรือภพ
อย่างหนึง่ซึง่เกดิข้ึนและดบัไปตามสถานการณ์	กระแสความเด่นและความดังจะแพร่กระจายโดย
อาศยัสือ่ประเภทต่าง	ๆ 	เป็นผูน้�าไปเผยแพร่	ความเด่นของบคุคลเป็นความนยิมทีส่งัคมมอบให้แก่

	 ๑๗	โลกธรรมมี	๘

	 ๑๘	ตวัอย่างเช่น		กุศลกรรม	๓,		อกุศลกรรม	๓,		กศุลกรรม	๑๒,		อกศุลกรรม	๑๒.
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บุคคลบางคนที่มีพฤติกรรมเด่น	หรือมีการกระท�าเด่นด้านต่าง	ๆ	ใดด้านหนึ่ง	เช่น	ด้านการเมือง	
ด้านการกฬีา	ด้านการแสดง	ด้านดนตรหีรอืการแสดงความกล้าหาญทางจรยิธรรมแบบในอดุมคติ	
สือ่ทัง้หลายเป็นองค์กรธรุกจิทีมุ่ง่น�าเสนอข่าวสารเด่นดงั	ของบคุคลหรอืองค์การทางสงัคมในเชงิ
แข่งขันตลอดเวลา	 เพื่อความอยู่รอดขององค์การสื่อ	 แต่การน�าเสนอข่าวเด่นข่าวดังของบุคคล
อาจเป็นการน�าเสนออย่างปราศจากความรับผิดชอบก็ได้	คนที่เสนอข่าวเด่นหรือดังหากเป็นคน
ดก็ีเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้บคุคลในสงัคมได้ศกึษาน�าไปเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิชวีติ	แต่หากคน
เด่นหรือดังในทางเสียหายได้รับการเสนอต่อสาธารณะในลักษณะประโคมว่าเป็นคนดังก็อาจจะ
สร้างความสับสนในหมู่คนท่ีด้อยสติปัญญา	 และอาจเป็นแบบอย่างให้คนด้อยการศึกษาบางคน
เลียนแบบเพื่อสร้างความสนใจแก่สังคมก็ได้	 พฤติกรรมลักษณะเช่นน้ีได้ยินดังฟังบ่อย	 การยึด
ตามค่านิยมของกลุ่มตนเองอย่างบ้าคลั่ง	 (Ethnocentrism)	 ก็อาจจะท�าให้ในกลุ่มปฏิบัติการ
บางอย่างในการท�าลายกลุ่มอื่นที่ไม่ใช้กลุ่มเดียวกัน๑๙	 เช่นในทางการเมืองมีการน�าเสนอคนที่ไม่
สังกัดพรรคเดียวกัน	 หรือคนท่ีอยู่ในแวดวงคนอื่นที่เป็นปรปักษ์ทางความคิดทางการเมือง	 ว่า
เป็นคนเลว	คนชั่วคนโกงบ้านโกงเมือง	ในลักษณะเป็นโทสวาท	(Hate	Speech)	ผลที่ตามมาก็
คือสมาชิกฝ่ายกล่าวหาบางคนอาจท�าการรนุแรงต่อกลุม่ตรงกนัข้าม	และอาจได้รบัการยกย่องว่า
เป็นวีระบุรุษแม้ว่าจะท�าการประทุษร้ายต่อชีวิตของคนอื่นก็ตาม๒๐	 ปัญหาทางศีลธรรมในสังคม
ได้กลายเป็นปัญหาถกเถียงกันว่าเหมาะสมหรือไม่ในการยกย่องอาชญากรว่าเป็นคนดังและคน
เด่น	 ซึ่งจะกลายเป็นแบบอย่างการกระท�าผิดให้แก่คนอื่นในสังคม	 ข้อถกเถียงทางสังคมในเรื่อง
ลักษณะเช่นนี้	 อาจจะขยายเป็นประเด็นข้อถกเถียงทางปรัชญาการเมือง	 ควบคู่กันไป	 การกระ
ท�าบางอย่างทางการเมืองแม้จะมีผลร้ายต่อบุคคลอื่น	 อาจถือว่าไม่ผิดกฎหมาย	 แต่ไม่ใช่ไม่ผิด
ศีลธรรมกฎหมายการเมืองอาจจะนิรโทษกรรมแก่คนท�าผิดรุนแรงว่าเป็นคนไม่มีความผิดตาม
กฎหมายก็ได้	และกลายเป็นคนที่กฎหมายฟอกให้เป็นคนสะอาดรวมถึงเป็นคนดี	คนดังและคน
เด่นได้ในที่สุด

	 ข้อถกเถียงเรื่องความถูกหรือความผิดทางสังคมเป็นปรัชญาทางสังคม

	 ข้อหนึง่	อาจกลายเป็นพระเอกของอกีสงัคมหนึง่	ข้อนีจ้งึขึน้อยูก่บัการตีความว่าจะใช้หลกั
จรยิธรรมทางสงัคมของสงัคมใดมาเป็นบรรทัดฐานการวนิจิฉยั	กระแสการยดึตดิกบัผูม้อี�านาจทาง
สงัคมจึงเป็นกระแสความนยิมข้อหนึง่ในการวนิจิฉยัความถกูหรอืความผดิซึง่ได้กลายเป็นการขดั

	 ๑๙		การสร้างกระแสพวกเราพวกเขา	(we	group/they	group)	เป็นตวัอย่างการท�าลายคนอ่ืนและยกย่องพวกเดยีวกัน	

แม้จะท�าไม่ดก็ีตาม

	 ๒๐	ปรากฏการณ์ความขดัแย้งทางการเมือง	เมือ่เดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๗	น�าไปสูก่ารยงิกนัระหว่างกลุม่ขัดแย้งเกดิมือ

ปืนป๊อบคอร์นยงิคนตายต่อมาศาลตัดสินจ�าคุกตลอดชวิีต	แต่ปรากฏว่าบรรดากลุม่บคุคลกลุม่เดยีวกนั	พากนัยกย่องอาชญากรดงั

กล่าว่าเป็นวรีะบรุษุ	 แม้จะฆ่าคนตายผิดกฎหมาย	และผิดศีลธรรมก็ตาม	นีค้อืตัวอย่างการยดึตดิกับภพ	หรือความรู้สึกว่าเป็นพวก

เดยีวกนัอย่างบ้าคล่ัง
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กับกระแสแห่งศีลธรรมทางศาสนา

	 ภาวะทางสงัคมหรอืภพทางสงัคม	อาจจะเรยีกในทางปรชัญาทางพระพทุธศาสนาว่า	สา
รปุปะ๒๑		คือภาวะหรอืฐานะหรอืแนวทางชวีติ	ซึง่รวมถงึจดุมุง่หมายแห่งการกระท�ากจิกรรมหรอื
การปฏบิตัหิน้าท่ีของตน	ในพระวนิยัปิฎก	เรยีกว่า	สารปุปะ๒๒	หมายถงึความเหมาะ	ความสมควร	
เป็นธรรมปฏิบัตอัินเหมาะสมส�าหรบัผูม้ภีาวะหรอืต�าแหน่งทางสงัคมเป็นพระภกิษ	ุประเดน็นีอ้าจ
ขยายไปถึงข้อแนะน�าส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางสังคมต่าง	ๆ	ว่า	ควรรู้จักบทบาท	หน้าที่	และ
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต�าแหน่งทางสังคมนั้นๆ

	 การยดึถือในฐานะเป็นสมาชกิพวกเดยีวกนัปกป้องสมาชกิกลุม่เดียวกนั	(หรอืทีใ่ช้ในภาษา
ค�าพูดว่า	พวกเดียวกัน)	เป็นการอธิบายถึงกระแสความบ้าคลั่งหลงใหลอย่างหนึ่ง	ผู้ที่ยึดกระแส
ดังกล่าว	 อาจจะท�าการท่ีเรียกว่า	 การท�าลายตนเองเพื่อผลประโยชน์คือความเสียหายของกลุ่ม
ศัตรูในจ�านวนมากกว่าหลายเท่า	(Altruistic	Suicide)	เช่นกรณีระเบิดพลีชีพ	(Life	Bombing)	
ของผู้ก่อการร้ายคนเดียวที่กระท�าต่อรัฐ	 ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของเจ้า
หน้าที่รัฐจ�านวนมากและรวมถึงความเสียหายแก่สาธารณะสถานและสาธารณสมบัติ	 ดังที่เกิด
ขึน้ในพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	ทัว่โลก	ทีใ่ดกต็ามมคีวามขดัแย้งเรือ่งภพ	หรอืสถานภาพทางสงัคมและทางการ
เมืองสูง	ณ	ที่แห่งนั้นสภาพการพลีชีพเพื่อสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงกันข้ามย่อมเกิดขึ้นเป็น
ประจ�า

	 นักวิชาการรุ่นบุกเบิกทางสังคมศาสตร์	 ชาวฝรั่งเศส	 ชื่อ	 Emile	 Durkheimได้ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเรียกว่า	 อัตนิวิบาตกรรม	 (Suicide)	 หรือการฆ่าตัวตายในสังคมยุโรป
เขาได้พบความสัมพันธ์ระหว่างการฆ่าตัวตายกับสภาพหรือภพทางสังคมสภาพทางสังคมท่ีแตก
ต่างกันส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายแบบต่าง	ๆ	กล่าวคือ	 (๑)	 ในสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่นสูง	มี
การยึดมั่นกับประเพณีวัฒนธรรมอย่างเข้มงวด	 สมาชิกในกลุ่มหรือสังคมแบบนี้จะมีความจงรัก
ภักด	ี(Royalty)	ต่อกลุม่สงู	จะปกป้องกลุม่และสมาชกิในกลุม่ทกุวถิทีาง	รวมถึงการพลชีพีตนเอง	
เช่นในสังคมชาวคาธอลิก	อัตราคนฆ่าตัวตายเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม	(Altruistic	Suicide)	จะสูง
กว่าอตัราการฆ่าตวัตายเพราะสาเหตอุย่างอืน่	(๒)	ในสังคมทีก่�าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทาง
เศรษฐกิจและทางการเมอืง	บรรทดัฐานทางสงัคมจะอ่อนแอ	เช่น	กฎหมาย	กฎประเพณต่ีางๆ	ไม่
สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกในสังคมได้	ภาวะไร้บรรทัดฐานทางสังคม	(Anormy)	จะเป็นปัจจัย
ผลกัดนัให้คนฆ่าตวัตาย	(Anormic	Suicide)	และ	(๓)	ในสงัคมปกตโิดยทัว่ไป	เช่น	สงัคมเมอืงทีม่ี

	 ๒๑	มาจากค�าว่า	ยถาสารปุปะสนัโดษ	 คือยินดตีามทีส่มควรแก่ภาวะหรอืฐานะทีต่นเป็นอยู	่ :	 อ้างแล้ว,	 สมเดจ็พระ 
โฆษาจารย์	(ปอ.	ปยตุโต),	พทุธธรรมฉบบัประมวลศัพท์,	พมิพ์คร้ังที	่๑๒,	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,	
๒๕๕๑)	หน้า	๔๓๐.
	 ๒๒	อ้างแล้ว	หน้า	๔๔๔
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ความสลบัซบัซ้อนทางสมัพนัธภาพ	สมาขกิในสงัคมต่างสนใจเฉพาะเรือ่งของตวัเอง	และหมกมุน่
อยูก่บัการแสวงหาปัจจยัเพือ่การอยูร่อดของตนจะขาดความสนใจในบคุคลอ่ืน	ข้อนีท้�าให้สมาชกิ
ในสงัคมรูส้กึโดดเดีย่วไร้เพือ่น	และเมือ่สนใจใครกต็ามพอเกิดความผดิหวงัในบคุคลทีต่นสนใจ	ก็
จะมีความรู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่าความรู้สึกมีปมด้อย	 (Inferiority	 complex)	 เป็นเหตุปัจจัย
อย่างหนึ่งท�าให้คนฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว	(Egoistic	Suicide)

	 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเห็นถึงความสัมพันธ ์กับ
ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมได้เป็นอย่างดี	สภาพท่ีพงึปรารถนา	(อฏิฐารมณ์)	และสภาพ
ทีไ่ม่พงึปรารถนา	(อนฏิฐารมณ์)	ส่วนหนึง่ถกูปรุงแต่งด้วยอิทธพิลค่านยิมของสังคมหรือของกลุ่ม	
นกัวชิาการทางสงัคมศาสตร์จงึมกัจะสรปุเป็นฐานทฤษฎว่ีา	สภาพทางสังคมหรือเง่ือนไขทางสังคม	
(Social	Conditions)๒๓	เช่น	ปัจจัยให้เกิดความขัดแย้งและการยึดติดกับกลุ่มหรือพวกพ้องของ
ตน	ซึง่อาจสร้างปัญหาเป็นผลกระทบต่อปกตขิองสังคมโดยส่วนรวมกไ็ด้	การแย่งชงิผลประโยชน์
เกิดจากความไม่พึงพอใจในสภาวะที่คนบางกลุ่มเป็นหรือได้รับหรืออยู่ในภพคือต�าแหน่งที่มีอยู่
ในระดับต�่าซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อการได้รับผลประโยชน์ที่ตนได้รับ	ความรู้สึกไม่ยุติธรรมในการ
ได้รับผลประโยชน์เป็นเหตุปัจจัยผลักดันให้เกิดการขัดแย้งในกลุ่ม

	 นักสังคมวิทยาชื่อ	William	 Summer๒๔	 ได้กล่าวถึงผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความขัด
แย้งในสังคม	๖	อย่างได้แก่	(๑)	ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ศิลปะ	ทรัพย์สิน	อ�านาจ	เกียรติยศชื่อ
เสียง	ความรัก	ฯลฯ

	 ผลประโยชน์ดงักล่าวถอืว่าเป็นสิง่ทีส่งัคมให้คณุค่า	เป็นสิง่ทีส่งัคมส่วนใหญ่	ให้ความสนใจ
และอยากได้เป็นสมบตัขิองตนเอง	ความปรารถนาทีจ่ะครอบครองผลประโยชน์และปกปักรกัษา
สิง่เหล่านีผ้ลกัดนัให้เกดิการสร้างระเบยีบ	และกฎเกณฑ์ในการถอืครองผู้ทีม่สีถานภาพ		หรือภพ
ทางสงัคมสงูส่งย่อมได้เปรยีบกว่าผูท้ีม่ภีพทางสังคมต�า่	และผู้ท่ีมภีพทางสังคมสูงย่อมมคีวามชอบ
ธรรมในการสร้างระเบียบ	 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการครอบครองและการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่สังคมให้
คุณค่า	ซึ่งคนที่มีสถานภาพทางสังคมต�่ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและไม่มีความยุติธรรมส�าหรับพวก
ตน	ดังนั้น	จึงดิ้นรน	ขวนขวาย	และต่อสู้กับกลุ่มที่มีอ�านาจซึ่งเสวยผลประโยชน์ดังกล่าว	และไม่
เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นเข้ามาเสวยผลประโยชน์ร่วมกับตน	 การไม่แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมและยุติธรรม	ย่อมน�าความไม่พอใจให้แก่กลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์	สภาพความ
ไม่ยตุธิรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์	จงึเป็นเง่ือนไขทางสงัคมทีน่�าไปสูก่ารแย่งชงิผลประโยชน์			
และกลายเป็นความขัดแย้งในเรือ่งผลประโยชน์ทางสงัคม	กระแสการแย่งชงิภพหรือต�าแหน่งทาง

	 ๒๓	อ้างแล้ว,	จ�านงค์	อดวัิฒนสิทธ์ิ,	สังคมวิทยา
	 ๒๔	อ้างแล้ว,	จ�านงค์	อดวัิฒนสิทธ์ิ,ประวัตแินวความคดิทางสงัคม(กรุงเทพมหานคร:	ส�านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์,		๒๕๒๗)
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สังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเสวยผลประโยชน์ทางสังคมจึงเกิดตลอดเวลา

	 ปัญหาดังกล่าวนี้จึงเชื่อมโยงกับปรัชญาว่าด้วยปัญหาสังคมวิเคราะห์จากพุทธปรัชญา
ทางสังคม	ซึ่งได้กล่าวถึงในตอนที่ว่าด้วยปัญหาสังคม

 ๓.	กระแสความลุ่มหลงยึดติดในทิฏฐิ	(ทิฏฐิโอฆะ)

	 ทิฏฐิหรือ	ทิฐิ	แปลว่าความคิดเห็น	พจนานุกรมไทย	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน๒๕	ให้ความ
หมายทิฏฐิหรือทิฐิว่า	(๑)	ความคิดเห็น	(๒)	ความอวดดื้อถือดี

	 ในความหมายว่าเป็นความคิดเห็นนั้น	 ทิฐิตรงกับค�าในภาษาไทยอีกค�าหนึ่งว่าทฤษฎี	
(Theory)	ซึ่งค�านี้มีรากฐานมาจากภาษาสันสกฤต	แปลวา	ความเห็น๒๖	เช่นเดียวกับค�าว่า	ทิฐิ

 ทฤษฎี	 เป็นลักษณะการคาดคิดตามหลักวิชาการเพื่อเสริมเหตุผลและความน่าเชื่อถือ
แห่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	ทฤษฎีมักจะใช้เป็นหลักประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ใน
สังคมและในโลกทางกายภาพ๒๗

	 วิเคราะห์ในความหมายว่าความอวดดื้อถือดีนี้	ทิฏฐิ	 เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่ท�าให้เกิดความ
ขัดแย้ง๒๘	โดยรวมกับกิเลสอื่นอีกคือ	ตัณหา	และมานะ	และขณะเดียวกัน	ทิฏฐิ	เป็นเนื้อหาอย่าง
หนึง่	ทีม่กัจะมกีารยดึตดิหรอืยดึมัน่	(ทฏิฐุปาทาน)	การยดึตดิในทฏิฐหิรอืความเหน็ม	ี๒	อย่าง	คอื	
ยึดติดในสัมมนาทิฏฐิ	(ความเห็นถูก)	และยึดติดในมิจฉาทิฏฐิ	(ความเห็นผิด)

	 สมัมาทิฏฐิ	เป็นความเหน็ถูกต้องตามท�านองคลองธรรมว่าท�าดีมผีลดี	ท�าชัว่มผีลช่ัว	บดิา
มารดามีพระคุณ๒๙	เห็นว่ารูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นต้น	สัมมา
ทิฏฐิ	 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผล	ส่วนมิจฉาทิฏฐิ	 เป็นความเห็นผิดจาก
ครรลองคลองธรรม	เช่นเหน็ว่า	ท�าได้ได้ชัว่	ท�าชัว่ได้ดี	คณุบดิามารดาไม่ม	ีเป็นความเหน็ทีไ่ม่น�าไป
สูค่วามพ้นทกุข์๓๐	มจิฉาทฏิฐิเป็นกระแสทีท่่วมโลกหรอืสงัคมมนษุย์ขณะนีเ้ป็นอย่างสูง	พระพทุธ
ศาสนาต้องการให้มนุษย์พัฒนาความเป็นสัมมาทิฏฐิ	 และก�าจัดความเป็นมิจฉาทิฏฐิให้หมดสิ้น	

	 ๒๕		อ้างแล้ว,	พจนานกุรมไทย	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒,(กรงุเทพมหานคร:	ส�านกัพมิพ์นานมบีกุส์พบัลเิคชัน่	
จ�ากัด)	หน้า๕๒๙.
	 ๒๖		อ้างแล้ว
	 ๒๗		จ�านงค์		อดวัิฒนสิทธ์ิ,	แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการพัฒนา,	(กรุงเทพมหานคร:	โครงการปริญญาโท	สาขาวิชา
พฒันาสงัคมศาสตร์,๒๕๕๘),		หน้า	๑๐
	 ๒๘		อง.ฉกก.	๒๒/๓๗๗/๔๙๔๐
	 ๒๙		อ้างแล้ว,	สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโต),พจนานกุรมพุทธศาสตร์	ฉบบัประมวลศพัท์,(พิมพ์คร้ังที	่๑๒,	
กรงุเทพมหานคร:โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕),	หน้า.	๔๓๕
	 ๓๐		อ้างแล้ว,	พจนานกุรมพทุธศาสตร์	ฉบบัประมวลศพัท์,	หน้า		๓๑๙.
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เพื่อน�าชีวิตไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ตั้งแต่ความทุกข์ระดับหยาบจนถึงระดับละเอียด

	 ๔.	กระแสโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม

	 สงัคมโลกปัจจบุนัมคีวามเจรญิก้าวหน้าในทกุด้านสงูมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเจรญิ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีไม่มียุคไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีจะก้าวไกลมากเหมือนยุคปัจจุบัน	กระแสโลกาภิวัตน์
ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีหลท่วมทับชวีติและจิตใจของมนษุย์อย่างขนานใหญ่	เพราะ
ฉะนั้นมนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงถูกครอบง�าด้วยกระแสการยึดติดในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ซึ่งจะท�าหรือมีอิทธิพลก่อให้ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิต
ด้านการประกอบอาชีพ	 การศึกษา	 การนันทนาการ	 การแสวงหาอ�านาจทางการเมือง	 จะเห็น
ได้ว่าการยึดติดกับกระแสทิฏฐิทางการเมือง	 ทิฏฐิทางเศรษฐกิจ	 ทิฏฐิทางการศึกษา	 และทิฏฐิ
ทางการนันทนาการ	ล้วนถูกก�าหนดโดยกระแสอิทธิพลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ความเห็นของมนุษย์โดยท่ัวไปย่อมมีความแตกต่างกัน	 ปัจจัยก�าหนดความคิดเห็น
ของมนุษย์ประกอบด้วย	๑)	ค่านิยมสังคม	๒)	การเลี้ยงดูในครอบครัว	๓)	ระดับการศึกษา	๔)	
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 (ทั้งที่เป็นกัลยาณมิตร	 และอกัลยาณมิตร)	 ๕)อิทธิพล	 สิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ	 ๖)	 วัฒนธรรมในองค์การที่ท�างาน	๗)	 การเปิดรับส่ือติดต่อกับโลกภายนอก	๘)	
ประสบการณ์จากชีวิตจริง	๙)	อิทธิพลผู้น�าสังคมการเมือง	เศรษฐกิจ	สันทนาการ	และกีฬา	๑๐)	
การได้รับการอบรมขัดเกลาจากสถาบันศาสนา	และ	๑๑	)	การมีพื้นฐานทางคุณธรรมจากอดีต	
(พระพุทธศาสนาจะให้น�้าหนักแก่ปัจจัยข้อนี้ด้วย)๓๑

	 กระแสความคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นทิฏฐิโอฆะอย่างหนึ่งความคิดแบบวิทยาศาสตร์	
เน้นการพิสูจน์	ทอดลอง	สัมผัสได้	สิ่งที่เป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์	คือสิ่งที่เห็นประจักษ์และ
สัมผัสได้โดยผ่านอินทรีย์	สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้	และพิสูจน์ไม่ได้โดยหลักการศึกษาวิจัย	ตาม
แนววิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	จะถูกปฏิเสธว่าไม่มีจริง	กลุ่มที่ยึดความคิดแบบวิทยาศาสตร์สุดโต่ง
มักจะถือตัวว่ากลุ่มของตนเท่าน้ันที่รู้ความจริงแท้	 ผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกับตนเป็นคนไม่รู้จริง	 อาจจะ
ถึงขั้นถูกประณามว่า	 เป็นคนโง่	 ไม่ใช่ปัญญาชนเช่นพวกตน	กลุ่มนักคิดแบบวิทยาศาสตร์จัดอยู่
ในกลุ่มวัตถุนิยมหรือสสารนิยม	 (Materialism)	 ความคิดยึดติดกับหลักการแบบวิทยาศาสตร์
สุดโต่งท�าให้เกิดความแคบไม่เปิดกว้างรับฟังทัศนะจากกลุ่มอื่นที่มีความคิดแตกต่างจากกลุ่มตน	
ความขัดแย้งทางความคิดเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบันเนื่องจากลุ่มความคิดสุดโต่งไป
ทางใดทางหนึ่ง	ผลจากการขัดแย้งทางความคิดอาจน�าไปสู่การแสดงออกทางวาจาและทางกาย
ในลักษณะกระทบกระทั่งกัน	และแสดงความรุนแรงต่อกัน	กระแสความคิดที่แตกต่างนี้เองเป็น
ปัจจัยผลักดันให้สังคมโลกเกิดความสับสนวุ่นวาย	 จนถึงข้ันมีการกระท�าตอบโต้กันอย่างรุนแรง

	 ๓๑		ดใูนม.อ.ุ๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๓๗๖-๓๘๕
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สร้างความเดือนร้อนแก่มนุษยชาติ
	 กระแสความคดิท่ีตรงกนัข้ามกบักระแสความคดิแบบวทิยาศาสตร์	กค็อืกระแสความคดิ
แบบจิตนิยมสุดโต่ง

	 ความคิดแบบจิตนิยม	(Idealism)	คือความคิดที่ว่าความจริงแท้ว่าโดยสาระอันสูงสุดมี
ลักษณะเป็นนามธรรมไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรม	 ความจริงแท้ไม่สามารถสัมผัสได้โดยอาศัย	 ตา	 หู	
จมูก	ลิ้น	หรือสัมผัสทางกายภาพ	ความจริงแท้สัมผัสได้ทางความรู้สึกพิเศษ	สิ่งที่เป็นจริงจึงอยู่
เหนอืวสิยั	ความสามารถในการเข้าถงึของปถุชุนซ่ึงไม่ได้รับการพัฒนาให้มศีกัยภาพพิเศษในการ
เข้าถึง	กลุ่มนักคิดจิตนิยมจึงมักจะโต้แย้งกับนักคิดเชิงวิทยาศาสตร์นิยม	ซึ่งมักจะเน้นสสารหรือ
วัตถุ	ความคิดจิตนิยมมีความสลับซับซ้อนสูง	เพราะเป็นเรื่องนามธรรม

	 อย่างไรก็ตามกระแสความคิดแบบต่าง	 ๆ	 อาจจะปรากฏเป็นการผสมผสานสลับไปมา
อยู่เสมอ	นั่นคือมนุษย์เป็นผู้คิดและส่งต่อความคิดของตนไปยังเพื่อนมนุษย์	ความคิดของมนุษย์
เป็นสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันและถึงต่อจากยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง	 ความคิดจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดต่อ
กันได้	ในตัวมนุษย์คนเดียว		อาจมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมาได้ตลอด	มนุษย์โดยทั่วไปมักจะ
มีความคิดไม่คงที่	ความคิดจึงตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือไม่คงที่	เครียดหรือกดดัน	และหาตัวแท้
ไม่ได้	

	 วเิคราะห์ตามหลกัพทุธปรชัญา	ทิฏฐหิรอืความคดิจดัอยูใ่นกลุม่ตัณหา	และมานะ	(ความ
ต้องการไม่มีที่สิ้นสุด	และการถือตัว)	ทิฏฐิ	 มีรากฐานมาจากตัณหา	และมานะ	หากพิจารณาดู
ตามนิยามของราชบัณฑิตยสถานที่ว่า	ทิฏฐิคือ	การอวดดี	ถือตน	ทิฏฐิจะ	ตรงกับความหมายว่า	
มานะ	ทางพระพุทธศาสนา	มานะ	คือ	ความถือตัว	และเป็นความส�าคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่๓๒	ใน
คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	มหาวรรค	ได้กล่าวถึงมานะ	๙	อย่าง	คือ	๑)	เป็นผู้เลิศกว่า
คนอื่น	ส�าคัญตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น	๒)	เป็นผู้เลิศกว่าคนอื่น	ส�าคัญตัวว่าเสมอกับบุคคลอื่น	๓)	เป็น
ผู้เลิศกว่าคนอื่น	ส�าคัญตัวว่าเลวกว่าบุคคลอื่น	๔)	เป็นผู้เสมอคนอื่น	ส�าคัญตัวว่าเลิศกว่าบุคคล
อื่น	๕)	เป็นผู้เสมอคนอื่น	ส�าคัญตัวว่า	เสมอกับคนอื่น	๖)	เป็นผู้เสมอคนอื่นส�าคัญตัวว่าเลวกว่า
คนอื่น	๗)	เป็นผู้เลวกว่าคนอื่น	ส�าคัญตัวว่า	เลิศกว่าคนอื่น	๘)	เป็นผู้เลวกว่าคนอื่น	ส�าคัญตัวว่า	
เสมอกับคนอื่น	และ	๙)	เป็นผู้เลวกว่าคนอื่น	ๆ	ส�าคัญตัวว่าเลวกว่าบุคคลอื่น๓๓	ความถือตัวหรือ
ความทะนงตวันีเ้ป็นกิเลสตวัหนึง่ในกลุม่อปุกเิลส๓๔	อนัเป็นกเิลสปรงุแต่งจติใจให้เกดิความขุน่มวั	

	 ๓๒		อ้างแล้ว,	สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโต),	พจนานกุรมพุทธศาสน์	ฉบบัประมวลศพัท์,	หน้า	๒๓
	 ๓๓		ข.ุม.	๒๙/๑๐๒/๔๙
	 ๓๔		ม.มู.	๑๒/๒๖//๒๖
	 ๓๕	 	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	 (ปอ.ปยตุโต),	 พจนานกุรมพุทธศาสตร์	 	 ฉบบัประมวลธรรม,	 (กรุงเทพมหานคร	 : 
โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย	๒๕๕๑)	หน้า	๓๑๒.
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รับคุณธรรมได้ยาก	ท�าจิตใจให้เปรอะเปื้อน	เศร้าหมอง๓๕	อุปกิเลสโดยละเอียดมี	๑๖	อย่าง	คือ 
๑)	อภิชฌาวิสมโลภะ	 (คิดเพ่งเล็งอยากได้)	๒)	พยาบาท	 (คิดร้าย)	๓)	 โกธะ	 (ความโกรธ)	๔) 
อปุหานะ	(ความผกูโกรธ)	๕)	มกัขะ	(ความหลบหลู่คณุความดีของคนอืน่)		๖)	ปสาสะ	(การตีเสมอ,	
ไม่ให้ใครดีกว่าตน)	๗)	อิสสา	(ความริษยา)	๘)	มัจฉริยะ	(ความตระหนี่)	๙)	มายา	(มารยา)	๑๐)	
สาเกยยะ	(ความโอ้อวดหลอกลวง)	๑๑)	กัมภะ	(ความหัวดื้อ)	๑๒)	สารัมภะ	(ความแข่งดีมุ่งแต่
จะเอาชนะกนั)	๑๓)	มานะ	(ความถอืตวั)	๑๔)	อติมานะ	(ความถอืตัวว่ายิง่กว่าบคุคลอืน่	เป็นการ
ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น)	๑๕)	มหะ	(ความมัวเมาลุ่มหลง)	๑๖)	ปมาทะ	(ความประมาทละเลย)

	 อุปกิเลสทั้ง	๑๖	อย่างนี้		อาจกล่าวได้ว่าล้วนปรุงแต่งจิตให้มีความอวดดี	ทรนงตัว	ผลัก
ดนัให้บคุคลในสงัคมแสดงพฤตกิรรมในทางไม่เหมาะสม	จนขาดสามญัส�านกึ	(Common	sense)		
ขาดความเคารพในสิทธิ	 และหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี	 ขาดมารยาททางสังคม	 (Social	
Etiquette)	 	 คือความเกรงใจกัน	 มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาด้วยอ�านาจของความตัวความ
อยากมทีัง้เป็นกศุลธรรม	และอกศุลธรรม	อปุกเิลสทัง้	๑๖	อย่างจดัอยูใ่นกลุม่อกศุลธรรม	ซึง่ปรงุ
แต่งให้มนุษย์มีจิตใจอยากได้ในทางไม่เหมาะสม

	 กระแสทิฏฐิในความหมายอวดตัวถือดี	 ดื้อรั้น	 ก�าลังมาแรง	 มนุษย์ในสังคมปัจจุบันจึง
มกัจะถอืว่าความคิดเหน็ของตนเท่านัน้ถกูต้องเหมาะสม	ความขดัแย้งกนัเกิดขึน้อย่างกว้างขวาง	
และความขดักันในความคดิถกูแสดงออกมา	ผ่านช่องทางตา	และห	ูซึง่เรยีกว่าส่ือ	(man	media) 
ในสังคมโลกเสรี	 สื่อสารมวลชน	 คือองค์การธุรกิจ	 (Business	 Organization)	 มีการแบ่งปัน
กันเอาใจตลาดคือผู้เป็นลูกค้าสื่อนั้นๆ	 อย่างเข้มข้น	 ตลาดของสื่อต่างๆปัจจุบันอาจจะจ�าแนก 
เป็น	๓	กลุ่ม	คือ๓๖

	 ๑.	กลุ่มผู้จงรักภักดีต่อสื่อที่ตนชื่นชม	(Royalty) 
	 ๒.	กลุ่มเป็นกลางไม่ฝักใฝ่สื่อฝ่ายใด	(Neutral) 
	 ๓.	กลุ่มปฏิกิริยา	(Reactionary)

	 กลุม่ทีไ่ม่ชอบกลุม่ใดกลุม่หนึง่จงึมกัแสดงพฤตกิรรมต่อต้านกลุม่ทีแ่สดงผ่านสือ่ประเภท
นั้นๆหากปราศจากช่องทางในการสื่อสาร	มนุษย์จะไม่รู้ว่าใครคิดเห็นอย่างไร	ใครแสดงความคิด
เหน็เป็นสมัมาทฎิฐ	ิใครแสดงความคดิเหน็เป็นมจิฉาทฎิฐิ	ใครมคีวามคดิเหน็เชงิสร้างสรรค์	ใครมี
ความคิดเห็นเชงิท�าลาย	ใครมคีวามคดิเห็นถกูปรงุแต่งด้วยอปุกเิลสสงู	ใครสามารถมภีมูต้ิานทาน
อุปกิเลสได้บ้าง	 สื่อสารมวลชนนับว่ามีบทบาทสูงมากในการถ่ายทอดความคิดเห็นของมนุษย	์
เพราะฉะนั้นกระแสคือทิฏฐิสามารถรับรู้ว่ามีความรุนแรงโดยอาศัยสื่อ	 และช่องทางที่ส�าคัญใน
การถ่ายทอดความคดิเหน็ของมนษุยค์อืสือ่อีเลกทรอนิกส์	ประเภทโทรทศัน	์โทรศพัท์มือถอืและ

	 ๓๖		จ�านงค์		อดวัิฒนสิทธ์ิ,	ส่ือมวลชนกับวกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา,	(สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์.	มจร.	๒๕๔๘)
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อินเตอร์เน็ต

	 สื่อ	 ๓	 กลุ่มนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพการงาน	การศึกษา 
และการบันเทิง

	 สื่อสารมวลชนจึงเป็นช่องทางให้เราทราบว่ามนุษย์ถูกกระแสคือทิฏฐิครอบง�า	 สื่อสาร
แต่ละช่องทางย่อมเสนอสารตรงตามความต้องการของกลุ่มต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมีผลประโยชน์ขัดกันก็
มี	 สื่อที่เสนอสารเกี่ยวกับผลประโยชน์ตรงใจกับกลุ่มใด	 กลุ่มนั้นย่อมเปิดรับส่ือสารประเภทนั้น
เป็นประจ�าและมีความจงรักภักดีต่อสื่อสารนั้น	 สื่อทั้งหลายจึงเสนอความคิดเห็นสะท้อนความ
ต้องการของกลุม่ผลประโยชน์	ความขดัแย้งอนัเนือ่งมาจากการเสนอความคดิเหน็ท่ีขดักนัจึงเป็นก
ระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	ในสังคมโลกปัจจุบันนี้	ปกติสื่อสารไม่มีพรมแดน
ย่อมแพร่กระจายไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 โดยปราศจากการกีดกัน	 ซึ่งก็ยิ่งเป็นการสะท้อนกระแส
ความคิดเห็นข้ามชาติ	 ดังนั้นกระแสความคิดเห็นจึงถูกแสดงผ่านสื่อไปยังผู้รับสารอย่างไม่มีขีด
จ�ากัดด้านเชื้อชาติ	และวัฒนธรรม	มนุษย์ยังมีการรวมตัวข้ามชาติเพื่อวัตถุประสงค์เดี่ยวกันก็ได้	
แม้จะอยู่คนละชาติหรือคนละประเทศก็ตาม	ดังตัวอย่างของกลุ่ม	GREEN	PEACE	 (กลุ่มรักษ์สี
เขียว)		ซึ่งเป็นการป้องกันและการแก้ไขมิให้สิ่งแวดล้อมถูกท�าลาย	เป็นการป้องกันนี้มิให้ถูกสาร
พิษปนเปื้อน	โดยการรณรงค์ให้เคารพต่อระบบนิเวศน์ในน�้า		กลุ่มนี้มีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วโลก	
กระแสความคิดเห็นของมนุษย์จึงมีทั้งกระแสเรียกร้องให้ป้องกันสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมิให้
ถกูท�าลาย	และกระแสคดัค้านโครงการของรฐัขนาดใหญ่ทีจ่ะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ
สิ่งแวดล้อม		ดังเช่นในประเทศไทยมีตัวอย่างชาวชุมชนรวมกลุ่มต่อต้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังน�้าบริเวณริมอ่าวทะเล๓๗		การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันส่งผลให้มีการแพร่
กระจายความคดิเหน็ทีเ่ป็นความทกุข์ของประชาชนไปยงัผูม้อี�านาจและเป็นการป้องสงัคมให้รบัรู้
ถงึอ�านาจรฐัทีค่กุคาม	สวัสดภิาพ	และสวัสดกิารของชมุชน	มองในแง่บวกการมสีือ่เสรใีนสงัคมเสรี
ประชาธปิไตยช่วยให้สงัคม	ได้รบัรู้ว่ามอีะไรบ้างเกดิขึน้แก่ประชาชนทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจรฐัสือ่สาร
มวลชนในสังคมเสรีประชาธิปไตยมีบทบาทสูงมากในแพร่กระจายความคิดเห็นของประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นในเชิงบวกหรือความคิดเห็นในเชิงลบต่อผู้มีอ�านาจทางการเมืองการ
ปกครอง	 แต่ในสังคมเผด็จการสื่อสารมวลชนที่จะสื่อเฉพาะความคิดเห็นในเชิงบวกเท่านั้นต่อผู้
มีอ�านาจบริหารบ้านเมือง	จะมีการลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้แสดงความคิดเห็นในเชิงปฏิเสธต่อผู้
มีอ�านาจ

	 สิทธิมนุษยชน	(Human	Right)	เป็นแนวคิดทางปรัชญาสังคมอย่างหนึ่งที่สะท้อนการมี

	 ๓๗		ชาว	อ.จะนะ	จ.สงขลา	รวมกันคัดค้านการต่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณริมชายฝ่ังทะเลกโ็ดยตระหนกัถึงอันตรายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับบริเวณรมิชายฝ่ังทะเลซึง่ท�าให้การประกอบอาชีพวนัปลาของชาวประมงริมฝ่ังทะเลได้รบัคกุคามส่งผลให้เกดิความ
ไม่มัน่คงในอาชีพชาวประมงรมิชายฝ่ังทะเลก็ได้
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เสรภีาพในสทิธกิารแสดงออกทางความคดิเหน็อย่างชอบธรรมของมนษุย์	ความคดิเรือ่งสทิธขิอง
มนุษย์	เป็นกระแสโลกอย่างหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากโลกเสรีประชาธิปไตย	
โดยเฉพาะโลกทางทวปียโุรปตะวนัตก	และโลกทางทวปีอเมริกาเหนอื	ปรัชญาเร่ืองนีเ้น้นสิทธขิอง
มนษุย์ในการประกอบอาชพีสจุรติ	การปกป้องตนเองจากภยัอันตราย	การได้รบับรกิารสาธารณะ
อย่างเท่าเทยีมกบับุคคลอืน่สทิธใินการศึกษาเล่าเรยีน	สทิธใินการรบัรูข่้าวสาร	สทิธใินการใช้เวลา
พักผ่อน	 สิทธิให้การเขียนและการพูดเพื่อการสร้างสรรค์และสิทธิที่จะพึงได้รับสวัสดิการจากรัฐ
ในรูปแบบต่าง	ๆ	ตามกฎหมาย	และตามสิทธิแห่งความเป็นพลเมืองดี	แต่การใช้สิทธิตามความ
พอใจของมนษุย์ซึง่มผีลกระทบกระเทอืนต่อชวีติตามปกตขิองเพือ่นมนษุย์ด้วยกนัเป็นการขดักบั
หลักมนุษยธรรม	ดังนั้น	หลักสิทธิมนุษยชน		สอดคล้องกัน	หลักมนุษยธรรม		 “หลกัสทิธมินษุย
ชน	ไม่ควรขัดกับหลักมนุษยธรรม”

	 ๕.	กระแสโลกาภิวัตน์ทางการเมือง

	 กระแสโลกาภิวัตน์ทางการเมือง	 หมายถึงกระแสความคิดเห็นในเชิงนิยมต่อระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย	การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย	เป็นกระแส
ความนิยมอย่างแพร่หลายของโลกสมัยใหม่	ประเทศที่มีการพัฒนาการเมืองการปกครองสูง	คือ
ประเทศทีส่่งเสรมิสทิธขิองประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้ท�างานการเมอืงตามความพอใจหรือ
ความนิยมของตน	 และมีการหมุนเวียนผู้น�าผู้บริหารประเทศตามครรลองการเลือกต้ังท่ัวไปท่ี
บริสทุธิแ์ละยตุธิรรม	ในระบอบการเมอืงการปกครองแบบประชาธปิไตย	ประชาชนทกุคนมสิีทธิ
เท่าเทียมกันในการเลือกผู้ท�าทางการเมือง	มีการเคารพความคิดเห็นและความนิยมของคนส่วน
ใหญ่	สงัคมในโลกเสรปีระชาธปิไตยทีม่คีณุภาพจะสร้างบรรยากาศแห่งความรักความสามคัคกีนั
ดุจญาติพี่น้องระหว่างสมาชิกในสังคม	 ผู้บริหารที่ดีจะต้องรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความ
อดทน	จะต้องท�างานด้วยความเสียสละ	มีความยุติธรรม	มีจิตใจสูงส่งด้วยการให้และปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างของผู้บริหารที่ดี๓๘

	 ในบรรดากระแสทิฏฐิทั้งหลาย	 กระแสทิฏฐิทางการเมืองการปกครองเป็นกระแสท่ีมี
พลังรุนแรงในการดึงดูดความสนใจของมนุษย์	 โดยปกติมนุษย์ทั่วไปนิยามการมีอ�านาจ	 ถ้ามีคน
ให้ความเคารพ	 เรื่องฟังในค�าสั่งและปฏิบัติตามค�าส่ัง	 (ไม่ว่าจะเป็นค�าสอนหรือข้อเขียนหรือค�า
พูดก็ตาม)	 มนุษย์จะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายและมีศักด์ิศรีพลังท่ีท�าให้มนุษย์รู้สึกว่า
ตัวเองมีศักด์ิศรีสูงก็คือพลังอ�านาจโดยเฉพาะอ�านาจทางการเมือง	พระพุทธศาสนายอมรับพลัง

	 ๓๘		ดคุูณสมบตั	ิผู้บรหิารท่ีดตีามหลักทศพธิราชธรรม	ประกอบด้วย	๑)	การให้	๒)	การประพฤตดิงีาม	๓)	การเสยีสละ	
๔)	ความซือ่สตัย์สจุรติ	๕)	ความมีอธัยาศัยไมตร	ี๖)	การรู้จักระงับยบัยัง้ใจตนเองได้	๗)	การไม่ลอุ�านาจด้วยความโกรธ		๘)	การมี
ความเมตตา	ไม่เบียดเบยีนประชาชน	๙)	ความอดทนในการท�างาน	และ	๑๐)	ความยตุธิรรม	และเทีย่งธรรม	(ขุ.ชา.	๒๘/๒๔๐/๘๖)
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อ�านาจการเมือง	จึงมีหลักการพิสูจน์ความจริงข้อนี้ว่า	อ�านาจเป็นใหญ่ในโลก	(วสี	อสฺสริย�	โลเก)		
พลงัอ�านาจทีม่าจากความเชือ่ในความคดิเหน็ของตนว่าถกูต้อง	สมควรทีค่นอืน่จะต้องรบัฟังและ
ปฏิบัติตามนั้นถือว่าเป็นพลังที่น�าศักดิ์ศรีของมนุษย์ออกมาเด่นมาก	 ความคิดเกี่ยวกับอ�านาจจึง
เป็นความคิดท่ีส่งผลให้มีความพยายามเสนอรูปแบบในการได้มาซึ่งอ�านาจและการใช้อ�านาจที่
เป็นยอมรับ	 ในระบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเสนอรูปแบบ
การได้มาซึ่งอ�านาจเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและโดยสากลนิยมรูปแบบการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจจะนิยมใช้กันมากที่สุด	 การออกเสียงประชามติในรูปของการเลือกต้ังท่ัวไปจัดเป็น
มาตรฐานการเข้าสู่อ�านาจที่ชอบธรรมพรรคการเมืองท่ีได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากการเลือก
ตั้งทั่วไปจะได้รับสิทธิก่อนในการจัดตั้งรัฐบาล	 หากไม่สามารถจัดต้ังรัฐบาลได้ด้วยเหตุหรือด้วย
เงื่อนไขอื่นใด	สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะตกเป็นของพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงรองลง
มาตามล�าดับ

	 การได้มาซ่ึงอ�านาจในระบบประชาธิปไตยปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหาถกเถียงกันมาก
ในบางประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาเศรษฐกจิค่อนข้างล้าหลงั	และมรีะดับคณุภาพทางการศกึษา
ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างต�่า	ระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคม
ที่ผู้คนด้อยคุณภาพเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง	 แต่เป็นปัญหาระดับโครงสร้างอ�านาจของสังคม	
ในสังคมด้อยการพัฒนาโครงสร้างอ�านาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ประชาชน	แต่อยู่ที่ชนชั้นน�า	(Elite)	
ส่วนใหญ่ชนชั้นน�าคือข้าราชการระดับสูง	 แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังมีอิทธิพลอยู่	
เพราะระบบราชการมักจะมีวัฒนธรรมการอุปถัมภ์กัน	 นั่นคือผู้บังคับบัญชาอุปถัมภ์ผู้ใต้บังคับ
บัญชา	ความผูกพัน	ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณจะยังคงมีอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการอุปถัมภ์	เมื่อกลุ่มผู้
ได้รบัอปุถมัภ์ไต่เต้าสูต่�าแหน่งสงูทางการเมอืงการปกครองไม่ว่าจะโดยวิธใีดกต็าม	กม็กัจะนกึถงึ
กลุ่มบุคคลที่เคยอุปถัมภ์ตน	ดังนั้น	การบริหารประเทศชาติ	จึงมักจะหมุนเวียนในกลุ่มชนชั้นน�า
เท่าน้ันผู้บริหารที่มีอ�านาจในการจัดการบ้านเมือง	 จึงไม่ใช่ตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง	 โดย
เฉพาะตัวแทนประชาชนชั้นล่างของสังคม	แต่มักจะเป็นตัวแทนของชนชั้นน�า	หรือชนชั้นสูงของ
สังคมเป็นส่วนใหญ่

	 เป็นที่ยอมรับกันว่า	 กระแสความนิยมระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยได้แพร่
กระจายอย่างกว้างขวาง	ระบบประชาธิปไตยจงึเป็นระบบการเมอืงท้ังในอดุมคตแิละในการปฏิบตัิ	
และถือว่าเป็นระบบการปกครองอย่างหน่ึงท่ีมลีกัษณะโดดเด่นมีข้อบกพร่องน้อยทีส่ดุและอาจจะ
ดีที่สุดในโลกก็ได้	การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากทีส่ดุ	โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ	การบรหิารของผูบ้รหิารระบบการบรหิาร
แบบธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	จะมีขึ้นได้ก็โดยอาศัยการตรวจสอบอย่างโปร่งใส	ซึ่ง
จะมีขึ้นไม่ได้หากสังคมไม่เป็นประชาธิปไตย
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	 ในระดบัปัจเจกบุคคล	ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครองที่
เคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์อย่างเท่าเทียมกนั	บคุคลทกุคนได้รับความเสมอภาค	ความมศีกัดิศ์รี	
ความมีเสรีภาพและความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่นใน
เรือ่งการได้รบับรกิารจากรฐั	และการได้รบัความยติุธรรม	รัฐต้องปกป้องปัจเจกบคุคลไม่ให้ได้รับ
อนัตรายและการคกุคามเบียดเบียนจากบุคคลอืน่	ปัจเจกบคุคลมสิีทธแิละโอกาสเท่าเทยีมกนัใน
การแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ในทางสร้างสรรค์	ขณะเดียวกนับคุคลทกุคนจะต้องปฏิบติัตามกฎ
กติกาที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอื่น	ๆ	ของหน่วยงาน	องค์การธุรกิจ	ที่ออกมา
โดยไม่ขดักบักฎหมายรฐัธรรมนูญ	การยอมรบัแนวทางปฏิบตัทิีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย	รฐัธรรมนญู	
เป็นหัวใจส�าคัญในการด�ารงอยู่แห่งระบอบประชาธิปไตย
	 ในบางสังคม	 บุคคล	 และกลุ่มบุคคลบางกลุ่มจะใช้สิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิด
เห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นและการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง	 อย่างไร้ขอบเขตและไร้ความ
รับผิดชอบโดยไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่๓๙	 โดยอ้างเหตุผลต่าง	 ๆ	 เช่น	 กู้ชาติ
บ้าง	 ปรับปรุงปฏิรูประบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขให้สมบูรณ์บ้าง	 ต่อต้านเผด็จการและรักษาระบอบประชาธิปไตยบ้าง	 ต่อต้านการโกง
ชาติบ้านเมืองบ้าง	ฯลฯ	เหตุผลดังกล่าวมีการอ้างถึงอย่างกว้างขวาง	และมีการโฆษณาชวนเชื่อ	
(Propaganda)	ผ่านสื่อต่าง	ๆ	ท�าให้คนจ�านวนมากเห็นคล้อยและเชื่อตามพร้อมกับออกมาร่วม
ชุมนุม	ตามแหล่งที่นัดชุมนุมของแต่ละกลุ่มการเมือง	ผลก็คือ	รัฐไม่สามารถควบคุมได้	กลายเป็น
รัฐล้มเหลว	(Failed	State)	และในที่สุดก็มีอ�านาจนอกระบบการเมืองการปกครอง	ซึ่งก็คือกลุ่ม
ข้าราชการที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ท�าการยึดอ�านาจในชื่อต่างๆ	 เช่น	 ชื่อคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาต	ิหรอืช่ืออืน่ท�าการรฐัประหาร	ควบคุมอ�านาจการบรหิารบ้านเมอืงแทนนกัการเมอืงทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ในระบอบประชาธิปไตย	ปัญหาวกิฤตทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย	ส่วนหนึง่
เกิดจากการใช้สิทธิทางการเมืองเกินขอบเขตของกฎหมาย	สร้างพลังกฎหมู่	(Group	Rule)		ขึ้น
มาแทนกฎหมาย	(Legal	Rule)	ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีในความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้า
ร่วมประท้วงก่อความรุนแรงหรือ	Mob
	 กล่าวตามปรัชญาสังคมศาสตร์โดยเฉพาะแนวคิดทางสังคมวิทยา	ความรู้สึกผูกพันและ
จงรักภักดีต่อกลุ่มของตน	 จะท�าให้บุคคลมองคนอื่นเป็นปรปักษ์	 เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเป็น
พวกเขา	 (They	group)	กับความรู้สึกว่า	 เป็นพวกเรา	 (We	group)	ท�าให้เกิดการแบ่งแยกใน
สังคม๔๐	ความรู้สึกว่าเป็นพวกเราเกิดจากความรู้สึกผูกพันต่อกลุ่มอย่างเหนี่ยวแน่น	 และกลุ่มท่ี

	 ๓๙	 ตวัอย่างกรณปีระท้วงรนุแรง	(Mob)	โดยกลุ่มการเมอืงในการปิดกรุงเทพมหานคร	(Shutdown	Bangkok)	และกลุม่
ปิดถนนต่าง	ๆ 	ในกรงุเทพมหานคร	เมือ่ปี	๒๕๕๗	แสดงถงึการใช้สทิธิแ์สดงพฤตกิรรมทางการเมอืงสดุโต่งแบบไร้ขอบเขตจ�ากดัอย่างหนึง่
	 ๔๐	 Charles	 H.cooley	 (๑๘๖๔-๑๙๒๗)	 อ้างถึงใน	 จ�านงค์	 	 อดิวัฒนสิทธิ์,	 ประวัติแนวความคิดทางสังคม,
(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านกัพมิพ์	โอเดยีนสโตร์,	๒๕๒๔)	หน้า	๑๗๑-๑๗๘.
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ท�าให้เกิดความรู้สึกผูกพันอย่างเหนี่ยวแน่นคือกลุ่มปฐมภูมิ	(Primary	Group)	กลุ่มปฐมภูมิกลุ่ม
แรกคือครอบครัว	กลุ่มวงศาคณาญาติ	กลุ่มเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด	กลุ่มเพื่อนเล่นในวันเด็ก	 (Peer	
group)	กลุ่มเพื่อนักเรียน	กลุ่มเพื่อนนักศึกษา	กลุ่มเพื่อนร่วมงานและที่ขยายวงกว้างในทางการ
เมอืงกค็อืกลุม่สมาชกิพรรคการเมืองเดยีวกนั	กลุ่มเหล่านี	้มบีทบาทส�าคญัในการสร้างความรู้สึก
พวกเราหรือพวกเดียวกัน	ตัวตนทางสังคม	 (Social	Self)เกิดขึ้นจากกลุ่มปฐมภูมิ	กลุ่มปฐมภูมิ
ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเป็นที่พึ่งของสมาชิกกลุ่มให้ความอบอุ่น
และความเห็นอกเห็นใจแก่สมาชิกกลุ่มที่ประสบความทุกข์ความเดือนร้อน	มีความสัมพันธ์กันที่
สลับซับซ้อน	สังคมประเพณีนิยม	(Traditionalism)	จะมีลักษณะเป็นสังคมปฐมภูมิสูงกว่าสังคม
สมยันยิม	(Modernism)	สงัคมสมยันยิมคอืสังคมอตุสาหกรรมสมยัใหม่	มลัีกษณะเป็นสังคมเมอืง	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์และไม่เป็นกันเอง			สังคมสมัยใหม่มีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าเป็นสังคมกลุ่มทุติยภูมิ	(Secondary	group)

	 กลุ่มทุติยภูมิ	 คือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นส่วนตัวการติดต่อสัมพันธ์กันเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์	 ผลประโยชน์ตอบแทน	 คือเป้าหมายของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มทุติยภูม	ิ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมากเท่าไร	 ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นส่วนตัวก็ยิ่งมีมากขึ้น
เท่านัน้	สงัคมอตุสาหกรรมสมยัไม่	สงัคมเมอืง	และสังคมทีม่ปีระชากรเคล่ือนย้ายเข้าและเคลือ่น
ย้ายออก	เป็นประจ�าจะมีลักษณะเป็นสังคมทุติยภูมิ

	 อย่างไรกต็ามดงัท่ีกล่าวมาแล้ว	ในสังคมทีมี่ความสมัพนัธ์แบบทตุยิภมู	ิการตดิต่อสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิก	รวมทั้งการรวมตัวเป็นกลุ่ม	จะอยู่ภายใต้การมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ตัวอย่างเช่น
การรวมตัวเป็นพรรคการเมืองในสังคมเสรีประชาธิปไตย	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความเห็นร่วมกันใน
การปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม	 ผลประโยชน์ของกลุ่มไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ	แต่ขยายไปถึงผลประโยชน์ทางด้านอุดมการณ์ชีวิตซึ่งเป็น	วิญญาณาหาร	ของมนุษย์	
อย่างหนึง่หากวเิคราะห์เชงิพทุธปรชัญาทางสงัคม	อดุมการณ์ชวีติ	คอืสิง่ทีห่ล่อเลีย้งชวีติให้มคีวาม
หวัง	และด�าเนินการเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายชีวิตตามความหวัง	เป็นหมายตามอุดมการณ์	ชีวิตคือ
ความสงบสุข	การหลุดพ้นจากความทุกข์	ความปลอดภัย	จากการถูกเบียดเบียน	การไม่ตกเป็น
ทาสของอิทธิพลใด	ๆ	การรับรู้ถึงอุดมการณ์ชีวิตจะเกิดขึ้นผ่านการติดต่อสัมพันธ์กัน

	 การรวมตัวเป็นกลุ่มหรือพรรคการเมืองในสังคมท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มทุติยภูมินั้น	 จะ
มีความเหน่ียวแน่นมาก	 เมื่อมีกลุ่มหรือพรรคการเมืองคู่แข่งเกิดขึ้นมา	 	 การสร้างความรู้สึกว่า
สมาชิกพรรคเดียวกัน	 คือ	พวกเรา	 ส่วนสมาชิกพรรคการเมืองคือ	พวกเขา	 ไม่ใช่พวกเรา	 ผลัก
ดันให้เกิดความรู้สึกแตกแยกระหว่างสมาชิกต่างกลุ่มปรากฏการณ์นี้น�าไปสู่การแตกแยกความ
สามัคคีระหว่างสมาชิกต่างพรรค	แม้จะเป็นพลเมืองของประเทศเดียวกันก็ตาม
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	 ในสังคมที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย	 อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย	 ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นอดุมการณ์ชวีติสาระส�าคญัของประชาธปิไตยข้อหนึง่ทีน่ยิมอ้างและใช้กันมากของ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย	 คือเสรีภาพ	 หลักการข้อนี้ของอุดมการณ์ประชาธิปไตยถูกใช้ในการ
แดงออกเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม	 และคือการท�าลายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตนไม่ชอบและ
เชื่อว่าขัดผลประโยชน์ของกลุ่มตนวิธีหนึ่งที่น�ามาใช้ด้วยการกล่าวให้ร้าย	ป้ายสี	สร้างวลีหรือค�า
พูดกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดี	 โกงชาติบ้านเมือง	 รวมจนกระทั่งวลีที่เป็นวาทกรรมทางการเมืองว่า	
“พวกเผาบ้านเผาเมือง”	 หรือวลีการโฆษณาของการเมืองว่า	 “หากพวกเราไม่ช่วยกัน	 พวกเขา
มาแน่”		ปรากฏการณ์การสร้าง	ความรูส้กึว่าคูแ่ข่งทางการเมอืงคอืพวกเราไม่ใช่พวกเดียวกนักบั
ตนได้ก่อให้เกิดผลกระทบคือการแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติเดียวกัน	และได้กลายเป็น
ปัญหาสังคมของประเทศอย่างหนึ่ง

	 เป็นท่ียอมนับกันโดยหลักการประชาธิปไตยว่า	 	 อ�านาจทางการบริหารจะได้มาก็
ด้วยการลงประมติเป็นชอบจากคนส่วนใหญ่ผ่านการหยั่งเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป	 ผู้ใดหรือ
พรรคการเมืองใด	 ที่ประชาชนส่วนใหญ่ลงประชามติมอบอ�านายให้ไปบริหารประเทศชาติ	 ผู้
นั้นหรือพรรคการเมืองน้ันย่อมมีความชอบธรรมในการใช้อ�านาจทางการปกครองและมีสิทธิอัน
ชอบธรรมทีจ่ะสร้างอ�านาจขึน้มาใหม่ด้วย	การให้ความส�าคญัเฉพาะกลุม่ผูม้อี�านาจและผูค้ดิค้าน
อ�านาจทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	ย่อมมส่ีวนในการสร้างความไม่สงบสขุให้เกดิขึน้ใน
สงัคม	ในทางสงัคมความเป็นปึกแผ่นของสงัคมลดถอยลง	เพราะการขาดความสามคัคกีนัระหว่าง
สมาชิกต่างพรรคการเมอืงท่ีขัดแย้งกนัการกล่าวให้ร้ายป้ายสกีนัระหว่างพรรคคูแ่ข่งทางการเมอืง	
ย่อมสร้างความรูส้กึแบ่งแยกเป็นพวกเราพวกเราระหว่างผูค้นในชาติด้วย	วาทกรรมทางการเมอืง
ในทางป้ายสย่ีอมยยุงส่งเสรมิให้เกดิความเกลียดชงัระหว่างผู้คนในสังคม	ความขัดแย้งในสังคมจึง
เกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของการโฆษณาช่วยเชื่อระหว่างพรรคการเมืองต่าง	ๆ	

	 ค�าถามจงึเกดิขึน้ว่า	ประชาธิปไตยส่งเสรมิความสามคัคีหรอืความสมานฉนัท์ในสงัคมได้
จริงหรือไม่?	 	ปัจจัยส�าคัญที่ท�าลายความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของสังคม	คือระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย	จริงหรือไม่?		และเพราะเหตุใดในบางสังคมประชาธิปไตยจึงล้มลุก
คลุกคลาน๔๑

	 ในสังคมท่ียึดถือหลักประชาธิปไตยอย่างเหนี่ยวแน่นจะส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
ควบคู่กันไปด้วย	 ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย	 กับมนุษยชนจึงด�าเนินไปด้วยกัน
อย่างแยกกันไม่ออก	 	 การเน้นหลักประชาธิปไตย	 และหลักสิทธิมนุษยชนท�าให้มองข้าม	 หลัก
ศีลธรรม	 ประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน	 กลายเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์	 ใครก็ตามต่อต้านหลัก

	 ๔๑		เช่นในสังคมไทย	ประชาธิปไตยเริม่มาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๗๕	แต่มกีารปฏิวตัรัิฐประการ
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การประชาธปิไตยและหลกัสิทธมินษุยชน	จะถูกกลุม่ยกย่องบชูาลทัธดัิงกล่าวประณามว่าเป็นคน
เลวหรือคนไม่ดี	บุคคลที่เสพติดกับอ�านาจทางการเมือง	และเข้าสู่อาชีพทางการเมือง	โดยระบบ
ประชาธิปไตย	จะยึดติดกับระบบนี้	เพราะว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยท�าให้ตนมีอาชีพ
ที่สร้างความมั่งคั่งทางทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว	 ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยให้โอกาสแก่
ตนและกลุ่มของตน	 สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงท�าลายคู่แข่งอาชีพทางการเมือง
ของตนด้วยอ�านาจกิเลส	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	และความหลง	ความมีชื่อเสียง	 โด่งดังจาก
การแสดงออกในเชิงท�าลายล้างจะแพร่กระจายออกไปรวดเร็วและมีผลกระทบต่อคู่แข่งทางการ
เมืองอย่างแน่นอน	โดยไม่ค�านึงถึงในวงกว้างว่า	สังคมจะได้รับผลกระทบรุนแรงแค่ไหน

	 ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางก็คือว่า	 ประชาธิปไตยเป็นระบบการ
ปกครองที่มีการแบ่งแยกกลุ่มคนเป็นพวกเขาพวกเรามากท่ีสุด	 การแบ่งแยกเป็นกลุ่มพวกเขา
พวกเราก็คือ	 การปรากฎขึ้นมาพรรคการเมือง	 พรรคการเมืองเป็นกระทบทางสังคมอย่างหน่ึง	
(Social	Process)	ที่ด�าเนินกิจกรรมการแสวงหาสมาชิก	และการสนับสนุนจากสมาชิกเพื่อการ
เข้าสู่อ�านาจในการบริหารการปกครอง	 ในบางสังคมกิจกรรม	ทางการเมืองดังกล่าวน�าไปสู่การ
แบ่งแยกอย่างรนุแรงในสงัคม	และในทีส่ดุกจ็ะปฏเิสธกลุม่บคุคลทีส่นบัสนนุพรรคการเมอืงคูแ่ข่ง
ว่าไม่ใช่ชนชาติเดียวกัน	 และต้องหาวิธีการก�าจัดคนกลุ่มนี้ท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อม	แม้
กระทั่งการสังหารให้ตายก็ย่อมท�าได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการกระท�าผิดทางศีลธรรม	 ซึ่งประเด็นนี้
จะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดในตอนที่ว่าด้วยปรัชญาทางการเมือง

	 โดยทัว่ไปข้อมลูเชิงประจกัษ์ทีพ่บจากส่ือสารมวลชนกค็อืว่า	การแสดงความคดิเหน็ในมติิ
ทางการเมือง	มักจะไม่ค�านึงถึงกรอบศีลธรรมทางศาสนา	ความละอายต่อบาป	(หิริ)	ความเกรง
กลัวต่อผลของการท�าบาป	(โอตตัปปะ)	มักจะไม่ปฏิบัติตาม	ความยึดติดในกระแสความคิดเพื่อ
เอาชนะคู่แข่งทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอย่างงมงายอย่างหนึ่ง	 จิตวิญญาณ	 (Spirit)	
แห่งการยอมรับและแสดงมุทิตาจิตด้วยความบริสุทธิ์ใจมักจะไม่ปรากฏในกลุ่มนักการเมือง 
บางกลุ่ม

	 การยตุคิวามขดัแย้งในสังคมประชาธปิไตย	จะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่ยตุกิารกล่าวร้ายป้ายสกัีน
อย่างไร้ศลีธรรมสือ่สารมวลชนกค็วรจะมบีทบาทร่วมมือในการสร้างสังคมทีบ่ริสุทธิ	์ปราศจากการ
เสนอข่าวยัว่ยใุห้เกดิการแสดงออกทีร่นุแรงต่อกนัในสังคม	โดยเฉพาะการยัว่ยเุสนอข่าวว่านกัการ
เมืองบางกลุ่มเป็นปีศาจ	 เต็มไปด้วยความคดโกง	 ไร้ความซื่อสัตย์สุจริต	 จนถึงกับประทับตรา	
(Labeling)	ว่าเป็นคนชัว่ช้า	ทัง้ทีพ่ยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุการกล่าวหาไม่ปรากฏชดักต็าม	การ
เสนอข่าวในเชิงความรู้สึกมากกว่าความจริงเป็นเหตุข้อหนึ่งที่น�าไปสู่อคติระหว่างกลุ่มการเมือง

	 ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมข้ีอดหีลายประการและมีจดุอ่อนหลายอย่าง	แต่
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มนุษย์ควรรู้จักใช้ประชาธิปไตยในการสร้างสรรค์	ประชาธิปไตยควรเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
มนุษย์	พัฒนาศีลธรรม	และน�าความปลอดภัยมาสู่สังคมอย่างยั่งยืน

	 ๖.	กระแสความลุ่มหลงยึดติดกับอวิชชา	(อวิชชาโอฆะ)

	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์๔๒	(ปอ.ปยตฺุโต)	ได้ให้ความหมายอวชิชาว่า	เป็นความไม่รู้จริง	
ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง	เช่น	ความไม่รู้ตามหลักอริยสัจจ์	๔	(ไม่รู้ทุกข์	ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์	
ไม่รู้ความดับทุกข์	ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์)	และอาจขยายต่อถึงไม่รู้อดีต	ไม่รู้อนาคต	ไม่รู้ทั้ง
อดีตและอนาคต	ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท	ท่านได้ขยายต่อไปอีกว่า	อวิชชานั้น	เป็นความไม่รู้ไม่เห็น
ตามความเป็นจริง	 ไม่รู้เท่าทันตามสภาวะ	 หลงไปตามสมมติบัญญัติ	 เป็นความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับ
ความเชื่อถือต่าง	ๆ	เป็นภาวะขาดปัญญา	(Lack	of	knowledge)	คือ	การไม่ใช้ปัญญาในขณะ
นั้นๆ	และเป็นความไม่เข้าใจเหตุผล๔๓

	 อวิชชา	เป็นสายโซ่ข้อหนึ่งในรายโซ่ที่สัมพันธ์กันเป็นวัฏฏะสงสารแห่งชีวิต	ดังที่อธิบาย
ไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาท๔๔

	 ในหลักปฏิจจสมุปบาท	อวิชชา	เป็นปัจจัยแห่งสังขาร	นั้นก็คือ	อวิชชา	น�าไปสู่การปรุง
แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์๔๕	(ปอ.ปยุตฺโต)	ขยายความข้อนี้ว่า	

	 “เพราะไม่รู้ตามเป็นจริง	ไม่เห็นแจ้ง	ไม่เข้าใจชัดจึงคิดปรุงแต่ง		เดาคิดวาดภาพไปต่าง	
ๆ	 เหมือนคนอยู่ในความมืด	 เห็นแสงสะท้อนนัยน์ตาสัตว์มีความเชื่อผีอยู่แล้ว	 จึงคิดเห็นเป็นรูป
หน้าตาหรอืตวัผขีึน้มาจรงิ	ๆ 	และเหน็เป็นอาการต่างๆเกดิความกลวั	คดิกระท�าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง	เช่นวิ่งหนีเป็นต้น	หรือเหมือนไม่เห็นของหายอยู่	ในก�ามือ	จึงคิดหาเหตุผลมาทาย	เดา	และ
ถกเถียง	ต่าง	ๆ	คนที่เชื่อว่า	เทวดาชอบใจจะบันดาล	อะไร	ๆ	ให้ได้		ก็คิดปรุงแต่งค�าอ้อนวอน	
หรือบวงสรวงสังเวยต่าง	ๆ 	ขึ้น	กระท�าการเช่นอ้อนวอนต่าง	ๆ 	คนไม่รู้เท่ากันสภาวะของสังขารที่
ไม่เที่ยงแท้	ไม่ยั่งยืน	เกิดจากการปรุงแต่งขององค์ประกอบต่าง	ๆ	ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย	จึง
คิดเห็นเป็นของดีงาม	น่าเอา	น่าครอบครอง	คิดวาดภาพไปต่างๆ	ตั้งความมุ่งหมาย	คิดหาทาง
และท�าการต่างๆที่จะได้จะเอามาครอบครอง”๔๖

	 ๔๒		อ้างแล้ว,	พจนานกุรมพทุธศาสตร์ฉบบัประมวลศพัท์,(พิมพ์คร้ังที	่๑๒,	กรุงเทพมหานคร:.	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั,	๒๕๕๑)	หน้า	๕๑๙
	 ๔๓		พทุธธรรม		อ้างแล้ว	หน้า	๑๐๙
	 ๔๔		ด	ูปฏิจจสมปุบาท	ส๊.น.ิ	๑๖/๖๑/๓๐
	 ๔๕		อ้างแล้ว,	พจนานกุรมพทุธศาสตร์	ฉบบัประมวลศพัท์,(พิมพ์คร้ังที	่๑๒,	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั,	๒๕๕๑)	หน้า	๕๑๙
	 ๔๖		พทุธธรรม		อ้างแล้ว	หน้า	๑๑๒.
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	 อวิชชาถือว่าเป็นมลทินเหมือนกว่ามลทินทั้งหลาย	 และอาจเรียกได้ว่าเป็นยอดของ
มลทิน๔๗

สาเหตุการเกิดขึ้นมาของอวิชชา

	 มองในแง่พุทธปรัชญา	อวิชชา	เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิด	การคิดปรุงแต่งหรือการเดาไป
ต่าง	ๆ	(สังขาร)	ขณะเดียวกันอวิชชา	ก็เป็นผลของปัจจัยอย่างอื่นด้วย

	 ๑.	อาสวะเป็นบ่อเกดิของอวชิชา	ในคมัภร์ี	มชัฌมินกิาย	มลูปัณณาสก์	พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า	“อวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิด	อวิชชาดับเพราะอาสวะดับ”๔๘

	 อาสวะ	เป็นกเิลสทีห่มกัหมม	หรอืดองอยูใ่นสันดาน	ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตต์เมือ่ประสบ
อารมณ์ต่าง	ๆ๔๙	ตามคัมภีร์อภิธรรม	อาสวะ	อาจแบ่งได้	๔	อย่าง	คือ	กามาสวะ	(อาสวะคือกาม)	
ภวาสวะ	(อาสวะคือภพ)		ทิฏฐาสวะ	(อาสวะคือทิฏฐิ)	และอวิชชาสวะ	(อาสวะคืออวิชชา)๕๐

	 อาสวะ	๓	อย่างแรกได้กล่าวไว้แล้ว	ในทีน่ีจ้ะเหน็ว่า	ตวัอวชิชากค็อือาสวะตวัหนึง่	เพราะ
ฉะนั้น	 อวิชชา	 จึงเป็นตัวกิเลสที่หมักหมมอยู่มานาน	 จนเป็นบ่อเกิดของอวิชชาย่อยต่าง	 ๆ	 อีก
มากมาย	แต่ในพระสูตรตัดอาสวะ	๔	ออก๕๑

	 ๒.	มองในแง่ปฏจิจสมปุบาท	อวิชชา	กอ็าจเป็นผลของปัจจยัตวัอืน่	ๆ 	ด้วยผลของอวชิชา

	 	 ๑.	ผลักดันให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ

	 	 ๒.	ผลักดันให้ยึดติดในกาม

	 	 ๓.	ความต้องการที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ตลอดไป	(ภพ)๕๒

	 ความไม่รู้	ครอบคลุมถึงไปทัศนคติแบบต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะทัศนคติในเชิงลบ	การก�าหนด
แบบแผน	ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมาหลักศีลธรรม

	 จากการวิเคราะห์ข้างบนนี้จะเห็นว่า	อวิชชากับมิจฉาทิฏฐิ	เกี่ยวโยงกันอย่างแยกกันไม่
ออก		มิจฉาทิฏฐิ	ตามนัยแห่งพุทธปรัชญาเป็นผลมาจากอวิชชา	ดังนั้น	อวิชชา	จึงเป็นรากเหง้า
แห่งมิจฉาทิฏฐิท้ังอวชิชาและมจิฉาทฏิฐิ	ถอืได้ว่าเป็นกเิลสทีห่มกัหมม	ดองอยูใ่นสันดานและต่าง
ก็มีอ�านาจครอบคลุมจิตใจที่อ่อนแอ	 ซึ่งไม่ได้รับการฝึกอบรม	 ให้แสดงออกไปในลักษณะไม่ถูก

	 ๔๗	 อวิชชา		ปรม�	มล�	(ความไม่รูเ้ป็นยอดแห่งมลทนิ)
	 ๔๘	 ม.	ม	ู๑๒/๑๓๐/๑๐๑
	 ๔๙	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์(ปอ.	ปยตุโฺต)		(	พจานกุรมพุทธศาสตร์	ฉบบัประมวลศพัท์	อ้างแล้ว	หน้า	๕๕๑.
	 ๕๐		อภิ.วิ.	๓๕/๙๖๑/๕๐๔
	 ๕๑	 ที.ม.	๑๐/๗๖/๙๖
	 ๕๒	 อ้างแล้ว,	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์(ปอ.	ปยตฺุโต),		พุทธธรรม,		หน้า	๑๒๒.
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ต้องตามหลักศีลธรรม	คือหลักการปฏิบัติที่ทางกาย	ทางวาจาและทางใจ		อวิชชา	กับมิจฉาทิกฐิ	
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวถิชีวีติและสงัคมมนษุย์เป็นอย่างมาก	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ 
(ปอ.ปยุตฺโต)๕๓	 ได้กล่าวยืนยันในประเด็นมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมโนกรรม	 (ทุจริต)	 ซ่ึงเป็นกรรมท่ี 
ส�าคัญมีผลมากร้ายแรงที่สุดยิ่งกว่ากายกรรมและวจีกรรม

	 อวชิชา	กล่าวโดยสรปุ	กค็อื	การไม่รูไ้ม่เข้าใจ	และมองไม่เห็นกฎไตรลกัษณ์	อนัได้แก่	ความ
ไม่เที่ยง	(อนิจจัง)	ความทุกข์ความบีบคั้นต่าง	ๆ	(ทุกขัง)	และความไม่มีตัวตนที่แท้จริง	(อนัตตา)	
มนุษย์อาจจะมีความรู้ในกฎพระไตรลักษณ์ในเชิงทฤษฎี	 แต่ในเชิงลึกและเชิงปฏิบัติอาจจะขาด
ความรู้อย่างลึกซึ้ง	มนุษย์ในโลกที่มีกิเลสจึงมักยึดติดกับสภาวะตัวตนของตัวเอง	หลักอวิชชาจะ
เน้นไปที่ความหลงผิด	 มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตัวเอง	 มนุษย์ท่ีมีอวิชชาครอบง�า	 จะไม่ตก
มักรู้ว่า	สภาพที่ถือกันว่าเป็นสัตว์บุคคล	ตัวตนเป็นตัวเรา	เป็นตัวเขา	นั้น	“เป็นเพียงกระแสแห่ง
รูปธรรมนามธรรมส่วนย่อย	 ต่าง	 ๆมากมาย	 ที่สัมพันธ์เพียงอาศัยกัน	 เป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบต่อ
กัน”๕๔		สภาวะที่ตรงกันข้ามกับอวิชชา	ก็คือ	วิชชา	คือการรู้	และการตระหนักด้วยความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งว่า		ภาวะที่เป็นบุคคล	เป็นตัวตน	เป็นสัตว์	มนุษย์นั้น	คือ	ผลรวมแห่งความรู้สึกนึกคิด	
ผลรวมแห่งความอยาก	ความปรารถนา	อุปนิสัยเคยชิน	 ความโน้มเอียง	ทัศนคติ	 ความเชื่อทุก
ระดับชั้น	ความคิดเห็น	ความชอบ	ความไม่ชอบต่าง	ๆ	หรือความนิยมในคุณค่าของสิ่งทั้งหลาย
ทัง้ปวงท้ังทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม	ล้วนเป็นผลรวมจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม	(Cultural	
Transmission)		จากยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง	รวมทั้งการศึกษาอบรม	การเลียนแบบ	และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กนั	ทัง้ในระดบัภายในกลุม่และภายนอกกลุ่มโดยเฉพาะผลทีม่าจากกรติดต่อสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

	 มนษุย์อาจจะรูใ้นเชงิทฤษฎหีรอืเชิงวชิาการเกีย่วกบักฎแห่งไตรลักษณ์ดังกล่าว	แต่ความ
ซาบซ้ึงในผลของการยึดติดอย่างลุ่มหลงต่อภาวะตัวตน	 ต�าแหน่ง	 ยศฐา	 บรรดาศักด์ิหรือ	 ภพ	
อย่างที่วิเคราะห์มาแล้ว	 ไม่ได้เกิดมีขึ้นต่อมนุษย์อย่างแท้จริง	ภายใต้อิทธิพลของอวิชชา	มนุษย์
จึงมีพฤติกรรมก่อความรุนแรงต่อมนุษย์ด้วยกันเองและต่อสัตว์โลก	รวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อม	อย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งส่งผลให้โลกมนุษย์เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้ง	การต่อสู้กันอย่างไร้คุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเหมาะสม

	 นักวิชาการ	ชื่อ	David	R	Loyได้กล่าวในท�านองยืนยันความเชื่อของตนว่า	คนในสังคม
ปัจจุบันที่ถูกอวิชชา	 ครอบง�าสูงสุดคือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนและบุคคลในแวดวง
การศึกษาระดบัอดุมศกึษา	แต่กม็ผีูก้ล่าวแย้งว่า	บคุคลระดบัปัญญาชนทีม่คีณุภาพทางสตปัิญญา

	 ๕๓	 อ้างแล้ว	หน้า	๗๓๖
	 ๕๔		อ้างแล้ว,	สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโฺต),		หน้า	๑๒๓.
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สูงสุดคือกลุ่มบุคคลในแวดวงสื่อสารมวลชน		แนวคิดของ	David	R	Loy	ได้รับการขยายความ
ต่อไปว่า	 บุคคลที่เชื่อข้อมูลจากสื่อสารมวลชนก็คือบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบง�า	 สื่อสารมวลชน 
ในสังคม

	 ทุนนิยม	คือองค์กรธุรกิจอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นผลก�าไร	และมีการแข่งขันกันสูงมาก	ข้อมูล
ที่เผยแพร่ออกมาผ่านสื่อสารมวลชนมักจะไม่ได้รับการกลั่นกรอง	 เพราะไม่มีเวลา	 ดังนั้น	 บาง
ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนอาจไม่เป็นจริงทั้งหมดก็ได้ธุรกิจสื่อสารมวลชนมีความรีบ
เร่งในการหาข่าวสารและรบีน�าเสนอข่าวสารทีค่ดิว่าน่าจะได้รับความสนใจจากผู้อ่านหรือผู้ดูและ
ท�าให้สือ่ขายได้ด	ี	การรบีเร่งน�าเสนอข่าวสารในแต่ละวนัจงึไม่ได้ขึน้อยูก่บัการตรวจสอบความถูก
ต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน

	 ข้อนีจ้งึกลายเป็นปัญหาทางสตปัิญญาของผูเ้สพข่าวสารซึง่อาจจะได้รบัข้อมลูข่าวสารที่
ไม่มีประโยชน์และกลายเป็นคนวิ่งตามกระแสข่าวสารอย่างไร้สติ	ในที่สุดอวิชชาก็ครอบง�าจิตใจ	
การเปิดรับสื่อสารต่าง	ๆ	ด้วยอวิชชา	ย่อมท�าให้เป็นคนไม่ฉลาดทางสติปัญญา	จิตใจผู้รับสื่ออาจ
จะเต็มไปด้วยความเกลยีด		อาฆาต	พยาบาท	อนัเป็นผลมาจาการเสพติดข่าวสารเทจ็ก็ได้		สือ่สาร
มวลชนจงึเป็นช่องทางหนึง่ทีป่ล่อยความไม่รู้จริงมาสูม่นษุย์	และมนษุย์ในปัจจุบนัยิง่ตกเป็นทาส
ของสื่อสารมวลชนมากเท่าไร	 อวิชชา	 ก็ย่ิงครอบง�าจิตใจมากขึ้นเท่านั้นเป็นการยากที่มนุษย์ทุก
คนจะมีวิจารณญาณในการเสพข่าวสารข้อมูล	พื้นฐานทางจิตใจ	การศึกษาอบรม	และสภาพสิ่ง
แวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันส่งผลให้สติปัญญาและความมีวิจารณญาณของ
มนุษย์แตกต่างกันออกไป	เพราะฉะนั้น	ตัวความรู้	(วิชน)	ที่แท้จริงเท่านั้นสามารถช่วยให้มนุษย์
มีวิจารณญาณได้อย่างถูกต้องและถูกชักจูงโดยตัวอวิชชา

	 ตามหลักพุทธปรัชญา	 อวิชชา	 กับโมหะ	 มีนัยยะ	 ไม่แตกต่างกัน	 โมหะ	 คือความหลง	
ความงมงาย	ความไม่รู้ความเชื่ออย่างไร้เหตุผล

 โมหะ	หรือความหลง	อาจแบ่งเป็น	๒	ระดับ	คือ	

	 ระดับที่	๑	ความหลงโดยปราศจากสติปัญญาและไม่รู้ความจริงแท้ของโลก
	 ระดับที่	๒	ความหลงโดยมีโลกียปัญญาและมิจฉาทิฏฐิ	ปะปนอยู่

	 ความหลงโดยปราศจากสติปัญญาและไม่รู้ความจริงแท้ของโลก	

	 ความหลงแบบนี้		เป็นความหลงที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาอบรม	จนไม่สามารถแยกได้ว่า
อะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศล	อะไรเป็นบาป	อะไรเป็นบุญ	ปฏิบัติตามอ�านาจกิเลสตัณหาที่เป็น
ไปตามสัญชาตญาณสัตว์โลก		มีความพอใจสิ่งใดก็ยึดติดกับสิ่งนั้น	โดยไม่ยอมปล่อยวาง	หากถูก
ขดัใจกจ็ะแสดงอารมณ์โกรธ	ไม่พอใจต่อผูขั้ดใจ	ผูท้ีม่คีวามหลงแบบนีจ้ะใช้อารมณ์หรอืความรูส้กึ



109

เป็นใหญ่ในการตดัสนิท�าหรอืไม่ท�าสิง่ใดสิง่หนึง่	ความรนุแรงซึง่คงเป็นผลมาจากความหลงระดับนี้	
ค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูง	ความรู้สึกหลงยึดติดกับสิ่งที่บุคคลพึงพอใจโดยไม่ยอมปล่อยวาง	เมื่อ
ถึงเวลาที่ควรปล่อยวาง	 ถือว่าเป็นความโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับสภาพอันแท้จริงของโลก		
สภาพอันแท้จริงของโลกจะเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์	(อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา)	และกฎแห่ง
โลกธรรม	(มีลาภ	เสื่อมลาภ	มียศ	เสื่อมยศ	มีสรรเสริญ	มีนินทา	มีสุข	มีทุกข์)

	 ความหลงระดับที่สองเป็นความหลงที่มีโลกียปัญญา	และมิจฉาทิฏฐิ	ปะปนกันอยู่

	 ความหลงในระดับนี้	 ถือได้ว่าเป็นความหลงที่มีสติปัญญาอยู่บ้างแต่เป็นสติปัญญาระ
ดับโลกียะ	 	คือมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สมมติ	หรือบัญญัติขึ้นมาโดยสังคม	และยึดติดกับสิ่ง
สมมตหิรอืบญัญตัเิหล่านีว่้า	เป็นความจรงิแท้	ตวัอย่าง	เช่น	บคุคลทีมี่ความเข้าใจว่าศกัด์ิศรคีวาม
เป็นมนุษย์ก็คือการได้รับเกียรติยกย่องให้ด�ารงต�าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ในสังคม	 โดยอาจจะ
เป็นต�าแหน่งข้าราชการทหาร	ต�ารวจ	หรือพลเรือน	หรืออาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เห็นผู้บริหาร
ระดบัสงูในองค์การธรุกจิเอกชน	หรอืองค์การรัฐวิสาหกจิ		หรอืองค์การภาครัฐอย่างใดอย่างหนึง่	
บคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งดงักล่าว	หลงยดึตดิกบัต�าแหน่ง	และหลงยดึติดกบัเกยีรตยิศชือ่เสยีงทีต่าม
มาจากการด�ารงต�าแหน่ง	 ดังกล่าว	 โดยไม่ยอมรับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลอื่น	 เมื่อมีเหตุ
ปัจจัยผลักดันให้หลุดพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าว	จะรู้สึกว่าตนเอง	สูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
มีความรู้สึกโกรธแค้น	อาฆาตพยาบาท	บุคคลที่ตนเชื่อว่า	 เป็นเหตุท�าให้ตนหลุดจากต�าแหน่งที่
ตนด�ารงอยู่ก่อนนั้น	 ไม่ยอมรับกฎแห่งจริงแท้ของโลก	 โดยเฉพาะกฎแห่งสังคมท่ีกล่าวถึงในกฎ
ไตรลักษณะและโลกธรรม

	 ความหลงยึดติดแบบนี้มีค่อนข้างสูงในโลกมนุษย์ปัจจุบันเราจึงเห็นคนที่มีสติปัญญา	ได้
รับการศึกษาระดับสูงก่อความเดือนร้อนแต่สังคม	และแก่แผ่นดินในรูปแบบต่าง	ๆ	ในทางธุรกิจ	
ผูป้ระกอบกิจการต่าง	ๆ 	ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัสงู	และด�าเนนิธรุกิจด้วยกลยทุธ์แข่งขนัอย่าง
บ้าคลั่งเพื่อกอบโกยผลก�าไร	และเอาเปรียบเหมือนบุคคลอื่นทั้งที่เป็นคู่แข่งและไม่ใช่คู่แข่ง	อย่าง
ปราศจากศีลธรรมอนัดงีามในทางการเมอืงกเ็ช่นกนัเราได้เห็นนกัการเมอืงทีม่กีารศกึษาระดบัสงู	
กล่าวให้ภัยโจมตคีูแ่ข่งทางการเมอืงอย่างไร้ศลีธรรม	นกัการเมอืงท่ีไม่ได้รับชยัชนะในการเลือกต้ัง
จะมีความอาฆาตแค้น	ต่อกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะ	และอาจนึกคิดว่าอ�านาจและ
ต�าแหน่งการบรหิารการปกครองบ้านเมอืง	ทีคู่แ่ข่งยดึครองไปนัน้เป็นของตนเท่านัน้	นกัการเมอืง
ที่มีมิจฉาทิฏฐิจะอาฆาตเคียดแค้นคู่แข่งเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ร่วมชาติเดียวกัน	และไม่ยอมรับ
กฎไตรลักษณ์และกฎแห่งโลกธรรม	 และพยายามทุกวิถีทางเพื่อยื้อแย่งอ�านาจการบริหารบ้าน
เมืองมาเป็นของตนเอง	บางสังคมมีการใช้กลไกอ�านาจทางการบริหารหลายทางในการต่อสู้เพื่อ
แย่งชิงอ�านาจกลับคืน	เช่น	กลไกทหาร	กลไกศาล	กลไกองค์กรอิสระและกลไกสื่อสารมวลชนถือ
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ข้าง	เป็นเคร่ืองมอืในการแก้แค้นท�าลายล้างคู่แข่งทางการเมอืงของตนให้หมดอ�านาจ	ดังทีเ่กิดขึน้
ในบางประเทศในโลกนี้

	 มนุษย์มีความหลงติดในกามารมณ์มากที่สุด		คือหลงกิเลสที่ผ่านมาทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	
กาย	ใจ	หรอืหลงรปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั	และความคดิฟุง้เฟ้อ๕๕	แต่ในยคุสมยัปัจจบุนัมสีิง่ทีผ่ลกั
ดันให้มนุษย์ลุ่มหลงมากมาย	 ส่วนใหญ่จะเป็นความลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของและลุ่มหลงในเงินตรา	
รวมทั้งสิ่งที่สังคมยกย่องว่ามีคุณค่าสูงอื่น	ๆ	 เราจึงเห็นตัวอย่างของคนในสังคมโลก	มุ่งแสวงหา
สิ่งบ�ารุงบ�าเรอชีวิตให้สุขส�าราญ	 	 กล่าวคือลุ่มหลงในการกิน	 กาม	 และเกียรติ	 ทรัพย์	 อ�านาจ	
อบายมุข	และดังที่กล่าวมาแล้ว	คือหลงติดในสมมติว่า	เป็นสัจจะ	หลงติดกับตัวเอง	และสิ่งของ
ของตัวเอง	 และเราจะเห็นว่าความหลงยึดติดน�าความทุกข์มาสู่ชีวิตมนุษย์	 หลงมากก็ทุกข์มาก	
หลงน้อยก็ทุกข์น้อย	 ไม่หลงเลยก็ไม่ทุกข์	 เพราะฉะนั้น	 ความหลงจึงถือว่าเป็นความไม่รู้เท่าทัน
สัจธรรมตามความเป็นจริง๕๖

ลักษณะความรุนแรงทางวาจา

	 ความรุนแรงทางวาจา	 (Verbal	 Violence)	 เป็นแสดงออกโดยค�าพูดโดยผู้พูดมีเจตนา
ไม่บรสิทุธิ	์ค�าพดูทีแ่สดงออกมานัน้	มลีกัษณะหยาบคาย	ไม่มพ้ืีนฐานความจริง	มุง่ท�าร้ายผู้ทีเ่ป็น
เป้าหมายในการพูดถึงให้ได้รับความเสียหาย	เสื่อมเสียศักดิ์ศรี	เป็นที่เกลียดชัง	และท�าให้ผู้เห็น
เป้าหมายโกรธแค้นไม่พอใจพร้อมกับพยายามตอบโต้ทุกวิถีทาง

	 ความรุนแรงทางวาจามีลักษณะส�าคัญ	ดังนี้

	 (๑)	เป็นวาจาหยาบคาย		ฟังแล้วไม่ไพเราะห	ู(๒)	เป็นวาจาเทจ็	มุง่ใส่ความเพือ่ให้ผูเ้ป็น
เป้าหมายได้รับความเสียหายหรือมิฉะนั้น	 เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างในลักษณะ
หลอกลวง	 (๓)	 เป็นวาจาส่อเสียด	 พูดแดกดันในลักษณะดูถูก	 เหยียดหยาม	 (๔)	 เป็นวาจาที่
แสดงออกมาแบบพล่อยๆ	ไร้ความรับผิดชอบ	และไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตามมา		(๕)	เป็นวาจา
ที่สร้างความเกลียดชังให้แก่ผู้อื่น

	 ความรุนแรงทางวาจา	 ถือว่าเป็นการพูดท่ีมุ่งก่อความเสียหาย	 ความทุกข์	 ความเดือด
ร้อน	ความเกลยีดชงั	ความอาฆาตพยาบาท	แก่ผูอ้ืน่	โดยมเีจตนาเตม็ไปด้วยความโกรธปราศจาก
ความรัก	ความเมตตาต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป้าหมายของการพูดถึง	เป็นการพูดจา
ใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเกลียดชังแก่คู่แข่งในทางการเมือง

	 ๕๕		ว.วชิรเมธี,	กิเลส	management,	(ส�านกัพิมพ์ปราการ,	กรุงเทพมหานคร	:	๒๕๕๕),	หน้า	๑๔๙.
	 ๕๖		อ้างแล้ว,	กิเลส	management,		หน้า	๑๓๗.
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	 มูลเหตุให้แสดงความรุนแรงทางวาจา

 มูลเหตุผลักดันให้แสดงความรุนแรงทางวาจาแก่บุคคลอื่นม	ีดังนี้๕๗

	 (๑)	 ความไม่พอใจส่วนตัว	 (๒)	 ความกลัวว่าคู่แข่งจะได้รับผลประโยชน์เหมือนตน	 (๓)	
ความโกรธเนื่องจากถูกขัดใจ	(๔)	ความระแวงสงสัย	(๕)	ความลุ่มหลงขาดสติ	(๖)	ความเชื่อใน
ค�าพูดยุยงของบุคคลอื่น

	 วิชาการสมัยใหม่อธิบายมูลเหตุผลักดันให้แสดงความรุนแรงทางวาจา	แตกต่างกันออก
ไป	โดยนกัวชิาการได้สร้างทฤษฎคีวามรนุแรงทัง้ทางกายและทางวาจาตามศาสตร์ทีต่นสนใจ	และ
ศึกษามา	ดังนี้	

	 ๑.	 ทฤษฎี	 การรับรู ้ทางจิตวิทยา	 (Psychological	 Perception	 theory) 
	 ๒.	 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคมวิทยา	 (Sociological	 Socialization	 theory) 
	 ๓.	 ทฤษฎี	 ความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางรัฐศาสตร์	 (Political	 Interest	 Conflict	
theory)
	 มูลเหตกุารณ์แสดงความรนุแรงทางวาจาตามทฤษฎดีงักล่าวข้างต้นนี	้สามารถวเิคราะห์
ความแนวปรชัญาทางสงัคมกไ็ด้	ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานการวจิยัทางสังคมศาสตร์	และจรยิศาสตร์ทาง
สังคม	ทางทฤษฎีตั้งขึ้นมาตามผลของการศึกษาแบบสะสมในเวลาและสถานที่ต่าง	ๆ 	บางทฤษฎี
ตัง้ขึน้มาโดยอาศยัประสบการณ์ทางวชิาการของนกัวชิาการบางทฤษฎตีัง้ขึน้มาโดยการประมวล
เหตกุารณ์ทางสงัคม	และทางการเมอืงทีม่ลีกัษณะฝันแปรซ่ึงน่าจะเกีย่วโยงกบัปัจจัยหลายอย่าง	

	 ทฤษฎีการรับรู้ทางจิตวิทยา

	 ทฤษฎีการรับรู้เป็นทฤษฎีหลักทฤษฎีหนึ่งในทางจิตวิทยาซึ่งอธิบายว่า	 มนุษย์มีการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมโดยอาศยัการรบัรูม้าก่อน	มนษุย์แสดงพฤติกรรมเชงิก้าวร้าว	เพราะรบัรู้
เนือ่งจากตวัอยา่งของบคุคลที่แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว	แลว้ไดร้บัการสนองตอบจากบคุคลอืน่ใน
เชงิยอมสยบ	กลวัเกรงให้สิง่ของท่ีตนต้องการได้เสนอช่องทางการรบัรูข้องมนษุย์ส่วนใหญ่จะเป็น
ช่องทางตาและห	ูซึง่กค็อืการได้เหน็ภาพและได้อ่านข้อความด้วยตา	และการได้ยนิได้ฟังจากการ
บอกเล่าด้วยเสียง	มนุษย์จะแสดงออกตามการรับรู้	เพราะได้เปิดอินทรีย์ดูและได้ยินเป็นประจ�า
จนเกิดความเคยชิน	พฤติกรรมความก้าวร้าวเป็นประสบการณ์สะสมของมนุษย์ด้วย	มนุษย์ที่มี
ความชอบในการแสดงความรุนแรงเรียกตามทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งว่า	ลัทธิความนิยมความรุนแรง	
(Sadism)

	 ๕๗	 การอธิบายมลูเหตผุลักดนัการแสดงความรุนทางวาจาดงักล่าวนี	้ ด�าเนนิการโดยประยกุต์ฐานแห่งหลกัพุทธธรรม
ว่าด้วยอคต	ิ๔	คอื	ความล�าเอยีง	หรอืการเลือกปฏิบตั	ิ๔	ประการคอื	ฉนัทาคต	ิ(ล�าเอียงเพราะรัก)		ภยาคติ	(อ�าเอียงเพราะกลวั)	
โทศาคต	ิ(ล�าเอยีงเพราะโกรธ)	และโมหาคติ	(ล�าเอียงเพราะโมหะ)
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	 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคมวิทยา

	 ทฤษฎีนี้	 อธิบายว่า	 พฤติกรรมของมนุษย์ได้รับการกล่อมเกลา	 จากค่านิยมของกลุ่ม	
กลุ่มมีค่านิยมการท�าดีว่าอย่างไรก็จะอบรมสมาชิกในกลุ่มให้ปฏิบัติตามค่านิยมนั้น	 และมีการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาตามล�าดับ๕๘	เช่นในกลุ่มอาชญากรจะมีค่านิยมการก่อความรุนแรงต่อชีวิต
และทรัพย์สินโดยไม่ค�านึงถึงหลักกฎหมาย	 หรือหลักศีลธรรม	 และในสังคมเผด็จการที่ผู้น�ามี
อ�านาจสูงสุด	 พฤติกรรมของมนุษย์ต้องแสดงออกที่ไม่เป็นการต่อต้านผู้มีอ�านาจ	 ซึ่งผู้มีอ�านาจ
อาจชอบแสดงความรนุแรงท้ังทางกายและทางวาจาในการลงโทษผูฝ่้าฝืนค�าสัง่ของผูม้อี�านาจ	ไม่
ว่าค�าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม	ดังนั้น	การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์	จึงถูกก�าหนดโดยค่านิยม
ของกลุม่หรอืของสงัคม	บคุคลในกลุม่จะมชีวีติอยูร่อดต้องปรบัตวัให้สอดคล้องกบับรรทดัฐานการ
ปฏิบัติอันเป็นค่านิยมของกลุ่มนั้น	 กลุ่มท่ีชอบความรุนแรงก็จะถ่ายทอดค่านิยมความรุนแรงไป
ยังสมาชิก	ทฤษฎีนี้	อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวฒันธรรมความเชือ่และการปฏบิตั	ิหากส่ิงแวดล้อมเป็นคนพาล	พฤติกรรมของมนษุย์กจ็ะมี
ลกัษณะเป็นพาลไปด้วย	ดงัพทุธภาษติในมงคลข้อท่ีหนึง่ว่า	อย่าได้คบคนพาล	ขอให้คบแต่บณัฑิต	
จึงเป็นมงคลหรือเป็นความดีที่แท้จริง๕๙

	 ทฤษฎีความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางรัฐศาสตร์

	 ทฤษฎีจะเน้นการขัดแย้งผลประโยชน์ทางการเมือง	 ซ่ึงได้แก่อ�านาจ	 ศักด์ิศรี	 ความมี
ทรพัย์	และความมียศฐาน์บรรดาศกัดิ	์โดยเฉพาะอย่างยิง่	อ�านาจถือได้ว่าเป็นความต้องการสงูสดุ
ของขบวนการทางการเมือง	 (Political	movement)	 ในสังคมมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และต่อไปในอนาคต	การแย่งชิงอ�านาจทางการเมืองได้เกิดขึ้นมาเป็นประจ�า	 ในสังคมเผด็จการ
การแย่งเชิงอ�านาจจะใช้ก�าลังทุกอย่างโดยเฉพาะก�าลังคน	 ก�าลังอาวุธ	 และก�าลังสติปัญญาใน
การวางแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้	ซึ่งมีลักษณะรุนแรง	ในสังคมเสรีประชาธิปไตย	ที่ก้าวหน้าหรือ
พฒันาสงู	การแย่งชงิอ�านาจจะใช้วาจา	หรอืค�าพูดในการดึงดดูความสนใจและการสนบัสนนุจาก
สมาชิกแห่งสงัคม	ซึง่จะต้องวางกลยทุธ์ในการต่อสูอ้ย่างระมดัระวงั	และอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลยทุธ์ท่ีเป็นนโยบายของพรรคการเมือง	อาจจะไม่ใช้ก�าลังคนและก�าลังอาวธุในการต่อสู้
โดยตรงแต่จะต้องใช้ก�าลังทรัพย์	ก�าลังสติปัญญา	และก�าลังเทคโนโลยี	กลยุทธ์การต่อสู้เพื่อแย่ง
ชงิอ�านาจทางการเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยแบบด้อยพัฒนาหรือก�าลังพัฒนา	มกัจะเป็นการใช้
ความรุนแรงทางวาจาสร้างความเกลียดชังแก่คู่แข่งขันทางการเมืองในลักษณะเป็น“เอาความดี 

	 ๕๘		จ�านงค์		อดวัิฒนสิทธ์ิ,	สังคมวิทยา,	(พมิพ์คร้ังที	่๑๐,	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์;	
๒๕๕๑)	หน้า	๖๘
	 ๕๙		ข.ุ	ข	ุ๒๕/๓๑๗/๓๗๖.
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ใส่ตัว	โยนความชั่วแก่ฝ่ายตรงกันข้าม”	หรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีท�าลายคู่ต่อสู้๖๐

	 ความรุนแรงทางวาจาในทางการเมือง			ได้สร้างความแตกแยกและความเกลียดชังทาง
สงัคมเป็นอย่างมากโดยใช้	Hate	Speech	หรอืวาจาแสดงความเกลยีดชงั	ได้ถกูแสดงออกมาโดย
นกัการเมอืงบางคนทีมุ่ง่สร้างความเกลยีดชงัแก่นกัการเมอืงคูแ่ข่ง	ด้วยการพูดใส่ร้าย	ป้ายสี	สาด
โคลนความสกปรก	ให้และอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนดี	ไม่เคยจ่ายสิ่งของหรือเงินซื้อคะแนนเสียง
แม้แต่บาทเดยีวพฤตกิรรมแสดงค�าพดูดงักล่าวมผีูน้ยิามนกัการเมอืงประเภทนีว่้า	“เอาความดใีส่
ตัว	เอาความชั่วใส่คนอื่น”

ความรุนแรงทางวาจา	:	วิเคราะห์เชิงพุทธปรัชญา

	 ความรุนแรงทางวาจา	พระพุทธศาสนาเรียกว่า	วจีทุจริต๖๑	(misconduct	by	speech)	
แปลว่าความประพฤติชั่วทางวาจา๖๒	และถือว่าเป็นอกุศลกรรมทางวาจา	ความประพฤติชั่วทาง
วาจานี้ถูกผลักดันจากมโนทุจริต	(ความคิดชั่ว)	คือความโลภ	ความโกรธ	และความหลง	วจีทุจริต
นี้มี	๔	อย่างคือ	(๑)	พูดเท็จ	(๒)	พูดส่อเสียด	(๓)	พูดค�าหยาบ	และ	(๔)	พูดเพ้อเจ้อ	
	 วจีทุจริตทั้ง	๔	อย่างนี้เป็นการแสดงความรุนแรงทางวาจาได้อย่างไร

	 ๑.	การพูดเท็จ	(มุสาวาทา)

	 การพูดเท็จ	(False	Speech)	คือการพูดโกหก	หรือพูดไม่จริง	จัดเป็นความชั่วที่สังคม
มักจะมองข้าม	แม้กระทัง่ในองค์กรภาครฐัทีเ่กีย่วกับการจดัการ	ป้องกนัและลงโทษการประพฤติ
ทุจริต	มักจะไม่ให้ความส�าคัญกับวจีทุจริต	แต่ดูเหมือนจะให้ความส�าคัญกับการทุจริตเป็นพิเศษ
เช่นการโกงทรัพย์สินของรัฐ	 และการแสวงหาทรัพย์ด้วยวิธีการผิดกฎหมายจะต้องได้รับการ
จัดการลงโทษตามระดับโทษานุโทษ

	 การพูดเท็จเป็นความรุนแรงทางวาจาได้อย่างไร	

	 การพูดเท็จ	เช่นการกล่าวโจมตีบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหายด้วยสิ่งที่ไม่เป็นจริง	ท�าให้
เกดิการเสือ่มเสยีชือ่เสยีงแก่ผูถ้กูกล่าวโจมตเีป็นอย่างมาก	ถ้าบคุคลทีถ่กูใส่ร้ายเป็นคนมชีือ่เสยีง	
และมีต�าแหน่งการงานในระดับสูงทางสังคม	ก็ยิ่งจะได้รับการกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก

	 ในทางการเมืองจะมีการพูดเท็จใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทางการเมืองที่มีชื่อเสียงให้เกิดความ
เสื่อมเสียเป็นประจ�าโดยเฉพาะในฤดูกาลรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง	ดังได้กล่าวมาแล้ว	

	 ๖๐		สุรศักดิ	์นานานุกูล,	ฟองสบู่แตก	ยดึทรพัย์สนิขายชาตขิายแผ่นดิน,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	ฟองทองเอ็นเตอร์
ไพรส์	จ�ากดั,	๒๕๔๒)	หน้า	๔๕-๔๖.
	 ๖๑		ที.ปา	๑๑.	๒๒๘/๒๒๗
	 ๖๒		อ้างแล้ว,	สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโฺต),	พจนานุกรมพุทธศาสน์		ฉบบัประมวลศพัท์	ตพิีมพ์คร้ังที	่๑๒	
:	๒๕๕๑)	หน้า	๓๕๕
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	 เหตผุลอย่างหน่ึงในการกล่าวอ้างเพือ่ความชอบธรรมในการยดึอ�านาจการปกครอง	หรอื
การท�ารัฐประหารก็คือรัฐบาลปล่อยให้มีการโกง	ประพฤติทุจริตอย่างหนักในวงการราชการโดย
เฉพาะรัฐมนตรีบางกระทรวงมีพฤติกรรมใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างไม่โปร่งใส	 สร้างความ
เสียหายแก่ประเทศชาติ	 เป็นต้น	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงท�าการรัฐประหาร๖๓	 แต่ตอนหลังการ
อ้างเหตุผลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง	 และไม่มีรัฐมนตรีคนใดถูกด�าเนินคดี	 พิพากษา
จ�าคุกหรือถูกยึดทรัพย์สินแต่อย่างใด	 การพูดเท็จเป็นการกระท�าที่สะเทือนความน่าเชื่อถือแก่
บุคคลบางคนจัดเป็นการกระท�าที่ส่งผลคือความเสียหายต่อบุคคลได้

	 การพูดส่อเสียด	(malicious	speech)

	 การพูดส่อเสยีด	(malicious	speech)	เป็นการพดูให้ร้ายหรอืประสงค์ร้าย	หรือเป็นการ
พูดยุยงให้แตกสามัคคีกัน๖๔

	 สงัคมโลกปัจจบุนัมช่ีองทางการสือ่สารคอืผูส่้งสารสามารถส่งสารไปถงึผูร้บัได้ไกล	กว้าง
ขวาง	และอย่างเป็นอสิระ	ปราศจากพรมแดน	โดยอาศัยระบบการสือ่สารสมยัใหม่	ทีร่วดเรว็และ
ส่งได้ไกล	 ซึ่งมีการส่งสารโจมตีกันและกันอย่างไม่มีหิริโอตตัปปะ	 สังคมโลกปัจจุบันท่ีมีอิทธิพล
มากคือ	 สังคมออนไลน์	 (On-line	 Society)	 อันเป็นสังคมที่มนุษย์มีการติดต่อกันโดยอาศัยสื่อ
อนิเตอร์เน็ต	ต่าง	ๆ 	เช่น	Face	book,	YouTube	เป็นต้น	ช่องทางการพูดยยุงส่งเสรมิการแตกแยก
ความสามัคคี	จึงมีมากเกินกว่าจะควบคุมได้	การพูดส่งเสียดเกิดจากความเกลียดชังเป็นพื้นฐาน	
ความเกลยีดชงัเป็นผลมาจากความไม่ชอบเป็นการส่วนตัว	นอกจากนีค้วามเกลยีดชงัอาจเป็นผล
มาจากการถูกชักจูงโน้มน้าวให้เกิดความเกลียดจากกลุ่มขัดแย้งทางการเมือง	 วัฒนธรรม	 และ
เศรษฐกิจ	 การพูดส่งเสียดโดยผ่านสื่อจึงเป็นการกระท�ารุนแรงต่อสังคมอย่างหนึ่งเพราะท�าให้
สงัคมเกิดความแตกแยก	และคนทีต่กเป็นเป้าหมายการพดูส่อเสยีดย่อมจะได้รบัผลสะเทอืนทาง
อารมณ์	อันเนื่องมาจากแรงเสียดสีแรงกระแทกทางวาจาส่อเสียด	การพูดส่อเสียดมีลักษณะการ
พดูแบบแดกดนั	ผูฟั้งทีเ่ป็นเป้าหมายย่อมมคีวามรูส้กึเจบ็ปวดและโกธรเคอืง	หากควบคมุอารมณ์
ไม่ได้ย่อมแสดงออกในเชิงตอบโต้	และก่อเหตุทะเลาะวิวาท	สร้างความรุนแรงทางกายและทาง
อารมณ์ให้แก่คู่กรณี	การพดูส่อเสยีดอาจเป็นการพดูแบบเปรยีบเปรยหรอืพดูลอยๆ	มุง่กระทบต่อ
ผู้ฟัง	ให้ผู้ฟังได้รับความเจ็บปวดทางอารมณ์ด้วยความสะใจของผู้พูด	การพูดส่งเสียดถูกกระตุ้น
ด้วยอารมณ์โกรธ	เกลียด	และไม่พอใจ	เป็นค�าพูดที่ไม่บริสุทธิ์	เพราะเจือด้วยความอาฆาต	มาด
ร้าย	ดังนั้น	การพูดส่อเสียดจึงนับได้ว่าเป็นวาจาที่รุนแรงอย่างหนึ่ง

	 ๖๓	 	 ดูแถลงการณ์คณะรัฐประหารท่ีเรียกชื่อว่า	 คณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ	 (รสช.)	 ที่ท�าการยึดอ�านาจการ 
ปกครองเมือ่	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึง่ระบเุหตุผลการท�ารัฐประหารอย่างหน่ึงว่าเป็นเพราะการประพฤตทิจุริตของรัฐบาล
	 ๖๔		อ้างแล้ว,	สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโต),	พจนานกุรมพุทธศาสน์		ฉบบัประมวลศพัท์,	หน้า	๑๗๓.
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	 การพูดค�าหยาบ	(ผรุสวาจา)

	 การพูดค�าหยาบ	(Harsh	Speech)	คือ	การพูดค�าที่ไม่สุภาพ	ไม่ไพเราะ	ไม่ถูกกาละ	เท
สะ	และตัวบุคคล	ค�าหยาบเป็นค�าที่ผู้ฟังไม่ชื่นชม	ผู้ฟังฟังแล้วเกิดความโกรธ	ไม่พอใจ	ผู้ที่พูดค�า
หยาบมักจะเป็นผู้ที่ขาดการอบรมสั่งสอน	 ขาดสติสัมปชัญญะ	 เป็นคนชอบโกรธ	 แสดงอารมณ์
โกรธโดยไม่มีสติยับยั้ง	และมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการพูด	มุ่งให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ฟังลักษณะ
ของคนพูดค�าหยาบ	จึงสรุปได้	ดังนี้

	 ๑)	เป็นคนขาดการศึกษาอบรม	๒)	เป็นคนเจ้าอารมณ์	(โทสจริต)	๓)	เป็นคนมีเจตนาไม่
บริสุทธิ์	๔)	เป็นคนไม่รู้จักกาละเทศะ	และตัวบุคคลที่พูดด้วย

	 กล่าวโดยลกัษณะ	ค�าหยาบ	เป็นค�าทีส่งัคมพิจารณาว่า	เป็นค�าพดูของคนชัน้ต�า่ในสงัคม	
เป็นค�าพูดทีผู่ฟั้งรบัไม่ได้	และมกัจะเป็นค�าพดูทีเ่จือด้วยค�าด่าว่าอย่างไร้ความปราณ	ีอาจจะด่าว่า	
บคุคลอ่ืนด้วยค�าว่า	“ไอ้..หรอื.	อ.ี..น�าหน้า	และอาจต่อท้ายด้วยสตัว์โลกบางชนดิทีม่ภีาพลกัษณะ
แสดงความโง่	เชื่องไม่ดุร้าย	เช่น	วัว	ควาย	หรืออาจจะดุร้ายก็ได้	เช่น	เสือ	สุนัข	คนพูดค�าหยาบ
มกัจะพจิารณาว่า	เป็นคนไร้การศกึษา	เป็นคนไม่มวีฒันธรรมผู้ดี	เป็นค�าพูดของไพร่	กรรมกร	คน
ยากจน	 ไม่มีชาติสกุล	 เป็นต้น	 แต่การพูดค�าหยาบ	อาจเป็นค�าพูดที่แสดงความคุ้นเคยกันอย่าง
ยิ่งก็ได้	 เช่นเพ่ือนสนิทอาจพูดกันประหนึ่งไม่เคารพกันโดยใช้วาจาหยาบคายพูดกันแบบไม่ต้อง
เกรงใจกันก็ได้	 ซึ่งกรณีเพื่อนสนิทที่มีการพูดต่อกันด้วย	 ค�าพูดที่มีลักษณะหยาบคายปนอยู่ด้วย
ไม่ถือว่าเป็นการพูดมุ่งให้ร้ายและก่อความสะเทือนอารมณ์ให้แก่กัน	

เกณฑ์การตัดสินการพูดหยาบ	(วจีทุจริต)

	 ในการพจิารณาว่า	ค�าพดูใดเป็นวจทีจุริตหรือไม่นัน้มเีกณฑ์ตัดสินในเชงิพุทธปรัชญา	ดังนี้

	 ๑)	เจตนาของผู้พูด	 	 ๒)	ผลกระทบจากการพูด

	 ๓)	เวลาในการพูด	 	 ๔)	สถานที่ในการพูด

	 ๕)	บุคคลที่พูดด้วย		 	 ๖)	การตัดสินใจของวิญญูชน

	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ปอ.ปยุตโต)	ได้สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดี	ความชั่วหรือ
กรรมดี	กรรมชั่ว	ทั้งตามแนวกรรมนิยมล้วน	ๆ 	และกรรมนิยามที่สัมพันธ์กับสังคมนิยมนี้	ทั้งโดย
สภาวะและโดยคุณค่า๖๕

	 ในการพูดค�าหยาบ	ค�าส่อเสียด	หรือค�าพูดเพ้อเจ้อ	ไร้สาระเป็นวาจาทุจริต	คือการกระ
ท�าความชั่วทางวาจา	มีเกณฑ์วินิจฉัยหรือเกณฑ์ตัดสิน	ดังนี้

	 ๖๕		อ้างแล้ว,	สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์	(ปอ.ปยตุโฺต),พุทธธรรม,		หน้า	๑๘๐
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	 ๑)		พิจารณาจากคุณและโทษต่อชีวิตหรือต่อจิตใจและบุคลิกภาพของผู้พูด 
	 ๒)		พิจารณาจากคุณและโทษต่อบุคคลว่าท�าให้ตนเดือนร้อยหรือไม่
	 ๓)	พิจารณาจากคุณและโทษต่อสังคม	 ว่าเป็นการเบียดเบียนท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือ
ไม่	เป็นการท�าลายหรือเอื้อประโยชน์สุขต่อผู้อื่นหรือส่วนรวมหรือไม่
	 ๔)	พิจารณาจากมโนธรรมคือจิตส�านึกของตัวเอง
	 ๕)	พิจารณาตามมาตรฐานทางสังคม	รวมถึงบทบัญญัติค�าสอนทางศาสนา	วัฒนธรรม	
ประเพณี	กฎหมายและบรรทัดฐาน	การประพฤติปฏิบัติทางสังคม
	 ๖)	พิจารณาจากการกลั่นกรองและตรวจสอบของวิญญูชนทั้งหลาย
	 ๗)	พิจารณาตามกระแสค่านิยมในช่วงแห่งกาลสมัย	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�า

	 ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย	สคาทาวรรค	พระไตรปิฎกเล่ม	๑๕๖๖	พระพุทธเจ้าตรัสว่า

	 “ธรรมสามประการ	เพื่อเกิดขึ้นแก่โลก	ย่อมเกิดขึ้น	 เพือ่มใิช่ประโยชน์เกือ้กลู	เพือ่ความ
ทุกข์	เพื่อความ	 เป็นอยู่ไม่ผาสุก		สามประการคืออะไร		ได้แก่โลภะ....โทสะ...โมหะ		ฯลฯ”

	 “คนโลภ	ปรุงแต่งกรรมใด	ด้วยกาย	วาจา	ใจกรรมนั้นเป็นอกุศล	คนที่มีความโลภ	ถูก
ความโลภครอบง�า.........ย่อมหาเรื่องก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นโดยการฆ่าเขาบ้าง	 จองจ�าบ้าง	 ท�าให้
สูญเสียบ้างต�าหนิโทษเอาบ้าง	ขับไล่บ้าง..ด้วยถือว่าเป็นคนมีก�าลัง.............”

	 “คนมีโทสะ	ปรุงแต่งกรรมใดด้วย	กาย	วาจา	 ใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศล	คนที่มีโทสะ	
ย่อมหาเรื่องต่อความทุกข์แก่ผู้อื่น............”

	 “คนมีโมหะ	 ปรุงแต่งกรรมใดด้วย	 กาย	 วาจา	 ใจแม้กรรมนั้นเป็นอกุศล	 คนมีโมหะ....
ย่อมหาเรื่องก่อความทุกข์แก่ผู้อื่น......” 

	 วจีทุจริต	 จึงถือว่าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา๖๗	 หรือการแสดงออกที่มีผลกระทบ
เป็นความทุกข์	 ความโกรธ	 ความไม่พอใจแก่ผู้ฟัง	 เพราะฉะนั้นผู้ท่ีกล่าววจีทุจริตจึงถือว่าเป็นผู้
ก่อความรนุแรงทางวาจา	และเป็นผูส้ร้างปัญหาสังคมอย่างหนึง่	หากผู้พูด	เป็นคนมตี�าแหน่งทาง
สังคมสูง	 ค�าพูดวจีทุจริตย่อมส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้าง	 และกระทบถึงความน่าเชื่อถือและ
ศักดิ์ศรีของผู้พูด	 ขณะเดียวกันหากผู้ท่ีถูกพูดถึงหรือผู้ที่เป็นเป้าหมายของการพูดมีสถานภาพ
ทางสังคมและการเมืองในระดับสูง	ผลกระทบจากการพูดวจีทุจริตไม่ว่าจะเป็นค�าหยาบ	ค�าเท็จ	
ค�าเสียดสี	เยาะเย้ย	หรือค�าพูดในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยาบ	ย่อมสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มผู้
สนับสนุนซึ่งมีเป็นจ�านวนมากในสังคม	ปฏิกิริยาตอบโต้กลับในลักษณะรุนแรงก็จะถูกแสดงออก

	 ๖๖	 ส�.	ส.	๑๕/๔๐๓/๑๔๒
	 ๖๗	 อ้างแล้ว,	ราชบณัฑิตยสถาน		พจนานกุรม	ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน,		พ.ศ.	๒๕๔๒,	หน้า	๑๐๕๒.
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มาด้วย	ความขัดแย้งในสังคม	ส่วนใหญ่มาจากวจีทุจริตระหว่างผู้น�ากลุ่มต่างๆ	ในสังคม

	 กล่าวโดยทางศีลธรรม	 การประพฤติชั่วทางวาจา	 ก็คือการท�าบาปอย่างหนึ่งเป็นการ
ท�าบาปโดยผู้ท�าไม่มีหิริโอตตัปปะ	 ผู้ท�าบาปทางวาจาถือได้ว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดศีลธรรมว่าด้วย
การพูดที่ดี	การพูดที่ดี	(วจีสุจริต)	คือการงดเว้นจากการพูดชั่ว		เวันจากพูดเท็จ	เว้นจากการพูด
ค�าหยาบ	เว้นจากการพูดส่อเสียด	และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ	

	 อย่างไรก็ตามการล่วงละเมดิศลีธรรมอาจไม่เป็นบาปเสมอไป	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัองค์ประกอบ
แห่งการกระท�า	องค์ประกอบแห่งบาปประกอบด้วยเจตนาของผู้ท�าความเพียรพยายามในการก
ระท�า	ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม	รูว่้าการกระท�านัน้ไม่ดี	แต่กย็งัขนืท�า	ผลคอืความทกุข์เกดิขึน้แก่ผู้
ถูกกระท�า	องค์ประกอบเหล่านี้	เจตนาเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่สุด	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	“เจตา
นานั่นแหละคือการกระท�า”๖๘

	 วิเคราะห์จากทฤษฎีปรัชญาทางจริยธรรมหรือจริยศาสตร์	 โดยเฉพาะทฤษฎี	
Utilitarianism๖๙	 (สารประโยชน์นิยม)	 การท�าใดๆ	 ก็ตาม	 หากด�าเนินไปแล้วเกิดประโยชน์สุข
สงูสดุแก่คนจ�านวนมากท่ีสดุการกระท�านัน้ถือว่าเป็นการกระท�าความดี	ปรชัญาจรยิศาสตร์สาขา
นีม้องไปทีผ่ลของการกระท�าเป็นหลกั	การกระท�าผิดศลีธรรมทางศาสนาหากเกดิประโยชน์สุขแก่
คนหมู่มาก	การกระท�านั้น	ๆ	ไม่จัดเป็น	ทุจริตหรือความประพฤติชั่ว	ข้อนี้ไม่ค�านึงถึงว่าจะเป็น
กายทจุรติหรอืวจทีจุรติกต็าม	ผลจากการกระท�าเป็นเกณฑ์ใช้ตัดสินการกระท�าดีหรือกระท�าความ
ชั่ว	เจตนาในการกระท�าไม่ใช้เกณฑ์ตัดสินการท�าความดีอย่างเดียว	

กล่าวโดยสรุป		ความรุนแรงทางวาจา

	 เป็นท่ียอมรับว่า	 ความรุนแรงทางวาจาก่อให้เกิดปัญหา	 คือความทุกข์	 ความเจ็บปวด	
แก่ผู้ได้รับฟังเป็นอย่างมาก	โดยไม่ค�านึงถึงผู้รับฟังโดยตั้งใจ	(ผู้ที่เป้าหมายของการพูดถึง)	หรือผู้
ฟังโดยไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ตาม	 ผลกระทบจากการใช้วาจารุนแรงเกิดขึ้นในทุกระดับกล่าวคือ	 ใน
ระดบัปัจเจกบุคคล	ระดบักลุม่	และระดบัชาติ	และหากผูพ้ดูมสีถานภาพระดับเป็นผู้น�าทีโ่ลกรู้จกั
ก็ย่อมกระทบถึงผู้ที่อยู่ในชาติอื่น	ๆ 	ด้วย		ความรุนแรงทางวาจาบางอย่างเช่นการพูดเท็จ	ในบาง
สถานการณ์และในบางเวลา	อาจจะเป็นผลดีแก่บุคคลและแก่สังคมก็ได้	บุคคลที่ประกอบอาชีพ	
บางอย่างอาจจะเสียงต่อการพูดเท็จมากที่สุด	และดูจะเข้าข่ายการประพฤติชั่วทางวาจา	อาชีพ
ธุรกิจการค้าขาย	อาชีพนกัการเมืองอาชพีนักการทูต	อาชีพนกัขายประกันภัย	อาชีพทนายความ	
และอาชีพในกระบวนการยุติธรรมบางอาชีพ	อาชีพดังกล่าวนี้	ล้วนแต่เสี่ยงต่อการละเมิดศีลข้อ

	 ๖๘	 เปรยีบเทียบกับองค์ประกอบการละเมนิศีลข้อที	่๑	คอื	การงดเว้นจากการฆ่าสตัว์	ด.ู....
	 ๖๙	 จ�านงค์	 	 อดิวฒันสทิธิ,์	 “จรยิธรรมส�าหรบัผูน้�า”,	 กรงุเทพมหานคร	 :	 โครงการบณัฑติศกึษา	 สาขาวชิาพฒันา
สงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	๒๕๕๖	หน้า	๔๓-๔๕.	(อัดส�าเนา)
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มุสาวาทมากที่สุด	 แต่การพูดเท็จของกลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพดังกล่าวสังคมอาจจะไม่ถือว่า
เป็นการพดูเทจ็กไ็ด้	และในกลุม่อาชพีดงักล่าว	อาจพิจารณาการพูดเทจ็ว่าเป็นกลยทุธ์อย่างหนึง่	
เช่นกลยทุธ์ทางการเมอืง	กลยทุธ์ทางการตลาดกลยทุธ์ทางการขาย	กลยทุธ์ในการประสานความ
สามัคคี	 (นักการทูต)	 	 กลยุทธ์ในการช่วยลูกค้า	 (ทนายความ)	 	 เป็นต้น	 	 ปัญหาทางจริยธรรม
สามารถเอ่ยถึงได้ว่า	กลยุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นกลยุทธ์การโกหกอย่างหนึ่ง	ซึ่งก่อให้เกิด
ผลดีทางการเมือง	 ทางธุรกิจ	 และทางการทูต	 เป็นต้น	 ถ้าหากบรรดากระจกส่องเงาของสังคม	
เช่นสือ่สารมวลชน	เป็นกลุม่เดยีวกนักบับคุคลทีป่ระกอบอาชพีเหล่านัน้	กจ็ะยกย่องคนพูดโกหก
ว่าเป็นคนดี	มีศีลธรรม	เพราะฉะนั้น	ค่านิยมการพูดเท็จของกลุ่มที่ประกอบอาชีพดังกล่าวจึงได้
รับการยกย่องว่า	 เป็นเรื่องดีในแง่ธุรกิจหรืออาชีพการงาน	 เม่ือเป็นเช่นนี้ผลกระทบคือปัญหา	
ความเดือดร้อนจึงไม่ค่อยมีการเอ่ยถึง		การพูดเท็จจึงกลายเป็นปรัชญาชีวิตการท�างานของกลุ่ม
บางประเภท	 ในที่สุดสังคมก็ดูเหมือนจะยอมรับการพูดเท็จว่าเป็นกลยุทธ์จ�าเป็นท่ีน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จในการประกอบอาชีพบางอย่างในเรื่องนี้	 ปรัชญาทางศีลธรรมระดับศาสนาว่าการพูดเท็จ
เป็นบาป	จะไม่ค่อยมคีนสนใจมากนกั	การพดูเทจ็จงึถือว่าเป็นแก่นปรชัญาทางสงัคมส�าหรบักลุม่
อาชีพบางอย่าง	ดังที่ปรากฏอยู่ในสังคมโลกปัจจุบัน
	 ในสมัยพุทธกาล	 มีบุคคลจ�านวนมากที่สามารถใช้ศิลปะการพูดเท็จบรรลุถึงเป้าหมาย
ทางสังคม	และทางการเมือง	เช่น	พราหมณ์ที่ชื่อ	วัสสการพราหมณ์สามารถใช้ศิลปะการพูดเท็จ
ยุยงให้เจ้าชายลิจฉวีแตกความสามัคคีในที่สุด	เจ้าชายทั้งหลายต่างระแวงสงสัย	และไม่เอาใจใส่
ช่วยเหลอืเก้ือกลูกนั	ไม่ร่วมมอืกนับรหิารประเทศชาต	ิประเทศชาตเิกดิความอ่อนแอ	พอพระเจ้า
อชาตศัตรยูกทัพมาตีกส็ามารถตไีด้ง่าย	แคว้นวชัชล่ีมสลายเพราะการยยุงด้วยกลยทุธ์ของจารชน
หรือไส้สึก๗๐

การเสพยาเสพย์ติด	(Addicted	Drugs)

	 ปัญหาสงัคมทีส่่งผลกระทบระดบัวกิฤตทัง้ต่อบคุคลและสังคม	ปัญหาหนึง่คอื	ปัญหายา
เสพย์ตดิ	ยาเสพย์ตดิ	มมีานานตัง้แต่ก่อนสมยัพทุธกาล	และได้พฒันาเปลีย่นแปลงรปูแบบการผลติ
ส่วนผสม	 และฤทธิ์ของยาให้มีความเข้มข้นและรุนแรงมากยิ่งข้ึนแก่ผู้เสพยาเสพย์ติดมีท้ังท่ีเป็น
ของเหลว	หรือเป็นน�้าและเป็นสารแห้งหรือสารสกัด	โดยตัวของมันเอง	สิ่งเสพติดมีคุณลักษณะ
เป็นยาใช้รักษาความเจ็บปวดและรักษาโรคบางอย่างได้	 หากไม่ได้เสพจะเกิดภาวะคลุ้มคล่ัง
กระวนกระวายใจ	 ควบคุมตนเองไม่ได้	 คล้ายกับคนเสียสติ	 คนที่ติดสิ่งเสพติดอาจจะท�าร้ายคน
อื่นได้	 และอาจจะท�าทุกวิถีทางเพ่ือหาเงินไปซ้ือสิ่งเสพติดนั้นๆ	 โดยเฉพาะการต่ออาชญากรรม
ลักขโมยสิ่งของรวมทั้งปล้นจี้	เป็นต้น

	 ๗๐	 ดรูายเอยีดใน	ที.ม.	๑๐/๖๘/๘๖;	อง.สตตก.	๒๓/๒๐/๑๘	และสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์,	๒๕๕๑,	พจนานุกรม
พระพุทธศาสนาฉบับประมวลศัพท์	อ้างแล้ว	หน้า	๒๖
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	 การติดยาเสพย์ติด	 เริ่มตั้งแต่การสูบบุหร่ี	 การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์	 การสูบฝิ่น	
กัญชา	การเสพยาไอซ์	ยาน�้า	และสิ่งเสพติดอื่น	ๆ	ที่ออกฤทธิ์สร้างภาพหลอนให้แก่ผู้เสพ	ท�าให้
ผู้เสพติดกลายเป็นคนป่วยทางกายและทางจิต	 มีสภาพคล้ายคนบ้าเสียสติ	 มีความลับ	 ความ
หวาดระแวงคนอืน่ว่าจะท�าร้ายตนปัจจบุนัในประเทศไทยมผู้ีป่วยติดยาเสพย์ติดเป็นจ�านวนมาก๗๑

	 ยาเสพย์ติด	 หมายถึงสารใด	 ๆ	 ก็ตามที่เสพไปแล้ว	 ท�าให้ผู้เสพมีความต้องการจะเสพ
ตลอดเวลา	 ผาเสพย์ติดที่มีผู้เสพมากที่สุดคือ	 ยาบ้า๗๒	 คนที่ติดยาเสพย์ติดมากที่สุดคือคนว่าง
งานอยู่ในช่องอายุ	๒๐-๓๐	ปี๗๓		สารเสพย์ติดติดชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเสพมากที่สุดคือสุรา	เครื่อง
ดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์	 ผสมได้แก่สุราและเบียร์	 เคร่ืองดื่มประเภทมึนเมาดังกล่าว	 มีผู้เสพเป็น
จ�านวนมาก	 ผลิตไม่พอกันจ�านวนผู้บริโภคได้มีการส่ังเข้าจากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	จน
กระทั่งประเทศไทยติดสถิติโลกมีผู้ดื่มเครื่องด่ืมประเภทมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นอันดับ
ต้นๆ	ของโลก๗๔	ผลจากการเสพสิ่งเสพย์ติดดังกล่าว	ท�าให้เกิดปัญหาสังคม	ซึ่งจะต้องมีเสียค่าใช่
จ่ายสงูมาก	เช่น	ปัญหาการทะเลาะววิาท	ปัญหาสุขภาพอนามยัทัง้ทางกายและจิตใจ	ปัญหาการ
ถูกขับไล่ออกจากงาน	ปัญหาค่าใช้จ่ายในการป้องกัน	ปราบปรามและแก้ไข			สิ่งที่ส�าคัญที่สุด

ปัญหาหนึ่ง	คือ	ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน๗๕

	 สังคมโลกมีค่านิยมร่วมกันอย่างหนึ่งคือค่านิยมในการใช้สุรา	 เบียร์	 หรือเคร่ืองด่ืมที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในการเลี้ยงฉลองความส�าเร็จในการปกระกอบอาชีพการงาน๗๖	 หรือ
เลี้ยงฉลองต�าแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น	หรือการได้รับรางวัลยกย่องด้านใดด้านหนึ่ง	ค่านิยมดังกล่าวได้
รับการยอมรับ	 และน�ามาปฏิบัติแม้กระทั่งในการเล้ียงต้อนรับแขกต่างประเทศระดับที่มีความ
ส�าคญัอย่างยิง่	กล่าวได้ว่าเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ผสมเป็นเครือ่งด่ืมท่ีโลกให้การยอมรับ	และถือ
เป็นสัญลักษณ์ในการฉลองความส�าเร็จและการให้การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่๗๗		สุรา	เรียกชื่ออีกอย่าง
หนึ่งว่า	 น�้าอมฤต	 (น�้าที่เป็นอมตะ)	 เป็นน�้าศักด์ิสิทธิ์ผู้ท่ีมีโอกาสด่ืม	 ก็คือผู้ท่ีอยู่ในต�าแหน่งทาง

	 ๗๑		ตวัเลขสถติผิูต้ดิยาเสพย์ตดิกระทรวงยตุธิรรม	โดยศนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพย์ตดิแห่งชาต	ิพ.ศ.	
๒๕๕๗-๒๕๕๘	จ�านวนท้ังส้ิน	๓๐๓,๕๐๙	คน.
	 ๗๒	 สถาบนัธญัญารกัษ์,	“รายงานผูป่้วยทีต่ดิยาเสพย์ตดิประเภทยาบ้า	มากกว่ายาเสพย์ตดิประเภทอืน่ๆ”	พ.ศ.๒๕๕๘.
	 ๗๓	 อ้างแล้ว,	สถาบนัธัญญารกัษ์	
	 ๗๔	 ตามสถติขิองส�านกังานปราบปรามยาเสพย์ติดแห่งชาติ	ประเทศไทยตดิอันดบั	๔	ของโลกในการบริโภค	เคร่ืองดืม่
ทีม่สีารแอลกอฮอล์ผสม
	 ๗๕	 ตามสถติปิระเทศท่ีมีอบุตัเิหตบุนท้องถนนในโลกปรากฏว่า	ประเทศไทยตดิอันดบั	๒	ของโลกทีม่อุีบัตเิหตเุกิดข้ึน
บนท้องถนนมาทีสุ่ด		รายงานข้อมลูจาก	Global	Status	Report	on	Road	Safety,	๒๐๑๕,	องค์การอนามยัโลก.
	 ๗๖	 ดรูายละเอยีดในกลัป์ลกิา	ฉนิวริรุห์ศริทิรพัย์		ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดืม่สรุาของผูถ้กูคมุประพฤติ
คดเีมาแล้วขบั	วทิยานพินธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต	มหาวิทยามหดิล,	๒๕๕๗.	
	 ๗๗	 การใช้สุราเป็นเครือ่งด่ืมส�าคัญ	 เช่น	 การอวยพรวนัเกดิ	 อวยพรคูบ่่าวสาวในงานเลีย้งฉลองสมรส	และการแสดง
ความยนิดใีนความส�าเรจ็บางอย่างและการฉลองเทศกาลขึน้ปีใหม่	เร่ิมมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ	การใช้สรุาในโอกาสส�าคญัๆ	มนัเป็นค่า
นยิมทางโลก	(Worldly	Value)
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สงัคมสงู	ชนชัน้ล่างไม่มีโอกาสได้ลิม้รสชาตขิองสรุา	วรรณคดไีทยหลายเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเทพนยิาย
ได้กล่าวถึงเหล่าเทวดาต่างฉลองชัยด้วยการเสวยน�้าจัณฑ์	(สุรา)	หลังจากได้ชัยชนะต่อเหล่าอสูร
ในการท�าศึกสงครามแย่งชิงดินแดนสวรรค์จากเหล่าอสูรได้	สุรา	โดยรูปศัพท์อาจแปลว่า	ความ
กล้าหาญ	คือน�้าที่ท�าให้คนดื่มมีความกล้าหาญอย่างไม่กลัวตาย	น�้าสุราเป็นน�้าเมาที่กลั่นจากน�้า
หมักวัสดุหลายชนิด	เช่น	พืช	ผลไม้และผักชนิดต่างๆ	

	 ยาเสพย์ตดิบางชนดิหากใช้ตามค�าแนะน�าของแพทย์สามารถใช้รกัษาโรคภยัไข้เจ็บ	และ
ความเจ็บป่วยได้	 แต่ถ้าหากใช้เองโดยไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ก็ย่อมจะเกิดโทษแก่ผู้
เสพ	ตั้งแต่การสร้างนิสัยเสพติดขาดการเสพไม่ได้	จนถึงเป็นพิษต่อร่างกายและท�าให้เสียชีวิตได้
ในทีส่ดุ	ยาเสพย์ตดิ	ยงัเปิดช่องทางให้เชือ้โรคภยัไข้เจ็บบางอย่างแพร่กระจายเข้าสูร่้างกาย	ท�าให้
ร่างกายอ่อนแอไม่มีก�าลัง	ช่วยตัวเองไม่ได้และเป็นที่รังเกียจของคนอื่น

	 การติดสาเหตุยาเสพย์ติด

	 จากการศึกษาวิจัยของผู้สนใจปัญหายาเสพย์ติด	 จ�านวนมากได้สรุปสาเหตุการติดยา
เสพย์ติด	คล้าย	ๆ	กัน	ดังนี้

 ๑	 	 อิทธิพลของเพื่อน	 โดยในหมู่วัยรุ่นที่ติดยาเสพย์ติดส่วนใหญ่ยอมรับอิทธิพลของ
เพื่อนว่าเป็นผู้ชักจูงให้เสพยาเสพย์ติด๗๘

	 ๒	 ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่	 โดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่ท�างานนอกบ้าน 
ทั้งคู่	กลับบ้านดึก	ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ดูแลลูกเท่าที่ควร	ลูกมีปัญหาไม่รู้ปรึกษาใคร	เพื่อนอาจ
แนะน�าให้ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่หรือยาเสพย์ติดบางอย่างเพื่อมิให้เกิดปัญหาฟุ้งซ่านทางความคิด	มี
ความเชื่อกันในหมู่วัยรุ่นจ�านวนมาก	ที่เชื่อว่า	ยาเสพย์ติด	คือยาช่วยกล่อมประสาทช่วยบรรเทา
ความฟุ้งซ่าน	เป็นต้น	

 ๓		ความต้องการอยากลอง		โดยการรู้เท่าไม่ถงึการณ์	ข้อนีเ้ป็นเพราะขาดการอบรมเร่ือง
ภัยยาเสพย์ติด	การได้ยินได้ฟังหรือการได้เห็นกลุ่มผู้เสพยาเสพย์ติดตามสื่อสารมวลชนประเภท
ต่าง	ๆ 	อาจะมอีทิธพิลดงึดดูเดก็เยาวชนให้แสวงหาและลองเสพยาเสพย์ติด	ซ่ึงอาจจะหลงเชือ่ว่า	
เป็นความดงีามและจะได้รบัการยอมรบัจากเพือ่น	ๆ 	ในสงัคมมากยิ่งขึน้	การลองเสพยาเสพย์ตดิ
เป็นการแสดงความกล้าหาญอย่างหนึง่ของมนษุย์ในสังคมท่ีมุง่แสวงหาได้รับการยอมรับจากกลุ่ม	
การที่จะได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม	ต้องปฏิบัติตนตามแบบอย่างของคนในกลุ่ม	กลุ่มมี
ค่านิยม	และปฏิบัติตนอย่างไร	จึงจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนดีแห่งกลุ่มนั้น	สมาชิกที่ได้รับ

	 ๗๘	 วรรณวมิล	คงวชิยั,	“ปัจจัยด้านความผกูพนัทางสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการกระท�าผดิเกีย่วกับยาเสพย์ตดิ	:	กรณี
ศกึษาผูต้้องขงัชายชาวมุสลิมในชายแดนใต้”,	วิทยานพินธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต	บณัฑิตวิทยาลยั	มหาวทิยาลยัมหิดล,	๒๕๕๕.
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การยอมรับจะต้องกล้าปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติของกลุ่ม	 ถ้ากลุ่มมีค่านิยมในเรื่องการเสพยา
เสพย์ตดิว่าเป็นเรือ่งด	ีแสดงความกล้าหาญของสมาชกิกลุม่	กลุม่กจ็ะยกย่องสมาชกิทีป่ฏบิตัติาม
ค่านิยม	ถือการลองเสพยาเสพย์ติด	หากเสพติดต่อเป็นเวลานานก็จะกลายเป็นติดยาเสพย์ติดใน
ที่สุด

 ๔		การถูกบังคับให้เสพยาเสพย์ติด		การถูกบังคับนี้มีทั้งถูกบังคับโดยนายจ้างโดยตรง	
หรอืโดยผูใ้หญ่ทีบ่งัคบัเดก็และถกูบงัคบัโดยมีความต้องการท�างานให้มากข้ึน	เพ่ือผลตอบแทนจะ
ได้มากขึ้น	ดังตัวอย่างของลูกจ้าง	กรรมกร	ท�างานในโรงงานหรือคนขับรถบรรทุกที่เสพยาเสพย์
ติดเพื่อให้ตาสว่างไม่ง่วงนอนในการขับรถระยะไกล	 นอกจากนี้การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า	 เยาวชน
บางกลุ่มติดยาเสพย์ติด	เพราะเพื่อนบังคับให้เสพ๗๙

สาเหตุการติดยาเสพย์ติด	:	วิเคราะห์จากพุทธปรัชญาทางสังคม

	 สาเหตุเกี่ยวกับปัญหายาเสพย์ติด	 มองจากพุทธปรัชญาทางสังคมสามารถวิเคราะห์ได	้
ดังนี้

	 ๑.	การคบคนไม่ดีเป็นเพื่อน

	 ในมงคลสูตร	ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นมงคลอย่างแรก	คือการไม่คบคนพาลหรือคนไม่ดี๘๐

	 ในความหมายนี้	แสดงให้เห็นว่าคนพาลหรือคนไม่ดีย่อมไม่ชักชวนในทางที่ดีงาม	แต่จะ
ชักชวนในทางเสือ่มเสยี	การมมีติรเป็นคนพาล	คอืการมเีพือ่นทีไ่ม่เป็นกลัยาณมติรหรอืมติรเทยีม	
อันเป็นมิตรไม่จริงใจ	ดังพระพุทธเจ้าแสดงถึงลักษณะแห่งมิตรเทียม	๔	ประเภท๘๑	(มิตตปฏิรูป)
	 ๑)	 มิตรปอกลอก
	 ๒)							มิตรดีแต่พูด
	 ๓)	 มิตรชอบประจบ
	 ๔)	 มิตรชวนฉิบหาย

	 ลักษณะมิตรเทียมข้อที่	๔	คือคนชวนฉิบหายนั้น	มักจะชักชวนให้ท�าดังนี้	
	 ๑)	 ชักชวนให้ดื่มน�้าเมา	(รวมทั้งยาเสพย์ติดต่างๆ)
	 ๒)	 ชักชวนเที่ยวกลางคืน	(เที่ยวสตรี	เป็นต้น)
	 ๓)	 ชักชวนเที่ยวดูการพนัน	และ
	 ๔)	 ชักชวนเล่นการพนัน

	 ๗๙	 ดรูายละเอียดงานวิจัยของ	สุนษิา		บญุมัง่ม	ี	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการกระท�าความผดิคู่เดยีวเสพตดิของนักเรียนในค่าย
ทหารววิฒัน์พลเมอืง		วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัมหดิล,	๒๕๕๓.
	 ๘๐	 ด	ูมงคลสูตร.........ข.ุ	ข.ุ	๒๕/๕/๓
	 ๘๑	 ที.	ปา		๑๑/๑๘๖/๑๙๙
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	 การคบมิตรเทียมจึงเป็นสาเหตุติดยาเสพย์ติดและติดด่ืมเครื่องด่ืมมึนเมา	 ซ่ึงท�าให้เกิด
ความหายนะตามมา	 แม้ในปราภวสูตร	 พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเส่ือมว่ามาจากการหลงติดใน
อบายมุข๘๒		ได้แก่นักเที่ยวผู้หญิงเป็นนักดื่ม	นักพนัน	และคบคนชั่วเป็นมิตร

	 ๒.	การมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

	 ภูมคิุม้กนั	(Immunity)	หมายถงึเกราะหรอืเครือ่งคุม้กนั	มใิห้บุคคลตกอยูภ่ายใต้อ�านาจ
แห่งการประทุษร้ายหรอืการโจมตีจากพลงัภายนอกภมูคิุม้กันของมนษุย์	ประกอบด้วยภมูคุ้ิมกนั
ทางร่างกาย	คือพลังคุ้มครองและป้องกันมิให้บุคคลตกอยู่ภายใต้อ�านาจของเชื้อโรค	โดยมีวัคซีน
ฉีดป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่เด็กแรกเกิด	 จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามล�าดับ	
และภูมิคุ้มกันทางจิตใจ		ซึ่งได้แก่การมีจิตใจที่เข้มแข็ง	อดทนต่อสิ่งยั่วยุ	มีปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่มา
กระทบประสาทสมัผสัต่าง	ๆ 	ภูมคุ้ิมกันทางจติใจกค็อืคณุธรรมทีไ่ด้รบัการปลกูฝังมาอย่างต่อเนือ่ง	
คณุธรรมทีถื่อได้ว่าเป็นภมูคิุม้กนัจติใจทีส่�าคัญได้แก่	สมัมาทฏิฐ	ิคอืสตปัิญญาทีรู่แ้ละเข้าใจว่าอะไร
ดี	อะไรไม่ดี	อะไรควรท�า	อะไรไม่ควรท�า	ขันติ	คือความอดทน	สามารถต้านทานความทุกข์ยาก
ล�าบากกายและใจและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งการมีสมรรถภาพทางจิตใจที่สามารถต้านทาน
สิ่งที่มายั่วยวน	 ท�าให้เคลิบเคลิ้มหลงใหลอย่างขาดสติ	 สัจจะ	 คือการยึดมั่นในสัจธรรมไม่โกหก	
ไม่ประพฤติทุจริต	 ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงามทางศาสนาและปฏิบัติตามกฎหมาย	
ประเพณี	 วัฒนธรรมของสังคม	 ผู้ท่ีมีภูมิธรรม	 คือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันการตกเป็นทาสสิ่งเสพติดและ
อบายมุขต่าง	ๆ	

	 ผู้ที่ติดยาเสพย์ติด	และหลงติดในอบายมุขคือผู้ที่ภูมิธรรมดังกล่าวข้างบนบกพร่อง	เป็น
ผู้ที่ขาดการปฏิบัติตนในทางที่ชอบหรือ	อัตตสัมมาปณิธิ	(อัตตสัมมาปณิธิ	หมายถึงการด�ารงตน
อยูใ่นศลีธรรมและด�าเนนิแน่วแน่ในวิถทีางทีจ่ะน�าไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม)๘๓	ท่ีไม่ได้รับการอบรมขัด
เกล่าให้ประพฤตปิฏิบัตใินทางท่ีถูกต้องตามหลกัศีลธรรม	ถอืเป็นผูท้ีไ่ม่ได้ท�าบญุมาก่อน	ย่อมไม่มี
คณุธรรมคอืความดงีามทีม่ีพ่ลงัต้านทาน	เมือ่ถูกผู้มาชกัชวนให้เสพยาเสพย์ติด	และเพลิดเพลินใน
อบายมขุ	ย่อมหลงตามได้ง่าย	การท�าบญุคอืการสัง่สมคุณความดี	การท�าบญุมากกค็อืการท�าบญุ
เป็นประจ�า	การท�าบุญที่ส�าคัญก็คือ	การให้ทาน	การรักษาศีล	และการเจริญภาวนา	เพื่อให้จิตใจ
ม่ันคงมีสมาธิและมปัีญญา	สามารถแก้ปัญหาต่างๆ	ได้๘๔	ผูท้ีม่บีญุคอืผูท่ี้ท�าความด	ีผูไ้ม่มบีญุคอืผู้
ที่บกพร่องจากความดี	พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันลักษณะความบกพร่องทางศีลธรรมว่า	ย่อมชักน�า

	 ๘๒	 อง.	อฏัฐก.		๒๓/๑๔๔/๒๙๒
	 ๘๓	 ดรูายละเอยีดในสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์(ปอ.ปยตุโต)	 พจนานกุรมพุทธศาสน์	 ฉบบัประมวลศพัท์	 	 อ้างแล้ว 
หน้า	๕๓๑	และดูรายละเอียดใน	อง.	จตกุก.	๒๑/๓๑/๔๑
	 ๘๔	 การท�าบญุส�าหรบักลัยาณปถุชุนทีส่�าคัญ	ปรากฏอยูใ่นหลักธรรมท่ีชือ่ว่า	บญุกริยิาวตัถุม	ี๓	หมวดใหญ่ๆ	คือ	ทานมยั		
ท�าบญุด้วยการให้	สีลมยั	ท�าบญุด้วยการรกัษาศีลและประพฤตดิ	ีภาวนามยั	ท�าบญุการเจริญภาวนา	ท.ีปา	๑๑/๒๒๘/๒๓๐.
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ให้คนท�าชั่วได้ง่าย	คนที่มีศีลธรรมย่อมท�าความชั่วได้ยากว่า

	 ความดี	 คนดีท�าได้ง่าย	 ความดี	 คนชั่วท�าได้ยากความชั่ว	 คนชั่วท�าได้ง่าย	 ความชั่ว	
อริยบุคคลทั้งหลายท�าได้ยาก๘๕

	 การท�าความดีถือว่าเป็นการท�าบุญ	 ผู้ท�าความดีไว้มาก	 คือ	 ผู้สั่งสมบุญอย่างสม�่าเสมอ	
ซึ่งอาจจะสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้๘๖

	 ๓.		การมีชีวิตอยู่ในถิ่นที่ไม่ดี	มีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม

	 การมชีวีติอยูใ่นท่ามกลางสิงแวดล้อมไม่เหมาะสม	ซ่ึงเต็มไปด้วยผู้คนทีม่ัว่สุมเสพยาเสพย์
ตดิ	และเกีย่วข้องกบัยาเสพย์ตดิ	ย่อมปลกูฝังให้เกิดค่านยิมชืน่ชอบยาเสพย์ติดโดยไม่รูตั้ว	มนัเป็น
เรื่องเหนือวิสัยที่บุคคลจะเลือกเกิดและมีชีวิตอยู่ในถิ่นที่ดีมีสิ่งแวดล้อมห่างไกลจากยาเสพย์ติด	
แต่ถ้าหากบุคคลได้รับการศึกษาให้ตระหนักรู้ถึง	 มหันตภัยจากยาเสพย์ติดก็ย่อมจะท�าให้บุคคล
มีความรู้เท่าทัน	และสามารถตัดสินใจเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยที่ดี๘๗	 และเลือกอาชีพการงานที่สุจริต	
ข้อนี้อาจมีข้อยกเว้นส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจเองไม่ได้	

บทบาทผู้น�า

	 ในสังคมท่ีมผีูน้�าต้ังอยูใ่นศลีธรรม	ท�าตนเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิติัทีด่	ีสมาชกิ
ของสังคมนั้น	 ย่อมจะประพฤติปฏิบัติดีตามแบบอย่างของผู้น�าผู้น�าท่ีดีนอกจากประพฤติปฏิบัติ
ดีแล้ว	จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกติกาที่สังคมบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ	
ระเบียบสังคมตามความผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 มีการให้รางวัลความดีความชอบแก่ผู้ใต้บังคับ
บัญชาอย่างเป็นธรรม	และอย่างยุติธรรม	พร้อมกับดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชนชน
อย่างใกล้ชิดโดยผ่านกลไกลของรฐัทีม่หีน้าทีป่ฏบิตัติามระเบยีบราชการ	ในการให้สวสัดกิารและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชนให้มีความปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมทุกชนิด

	 ผู้น�าในสังคมไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะผู้น�าทางการเมืองการปกครองแต่รวมถึงผู้น�าสาธารณ-
ประโยชน์	 และผู้น�าอาชีพการงานในองค์การวิชาชีพ	 เหนืออื่นใดในระดับครอบครัว	 พ่อแม่คือ
ผู้น�าที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนหรือบุตรธิดา	 ซึ่งจะต้องอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรให้ปฏิบัติดี
ปฏบิตัชิอบ	ห่างไกลจากสิง่เสพติด	พร้อมกบัปฏบิติัตนเป็นตัวอย่างทีดี่ของลกูด้วย	ลกูคอืตากล้อง
ที่ถ่ายภาพนายแบบ	นางแบบ	คือ	พ่อแม่	และซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่ทุกอย่าง	รวมทั้งเลียน

	 ๘๕	 วิ.		จู		๗/๓๔๓/๒๐๓
	 ๘๖	 ผู้ท่ีท�าความดมีาตัง้แต่อดตี	เรยีกว่า	ปพุเพกตปญุญตา		ดูใน	อง.		จตกุก.		๒๑/๑๓/๔๑.
	 ๘๗	 ถิน่อาศัยท่ีด	ีเรยีกว่า	ปฏิรูปเทศ	ซ่ึงเป็นถิน่คนดมีนีกัปราชญ์	ดใูน		องฺ.		จตกุก.		๒๑/๑๓/๔๑.
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แบบอย่างของพ่อแม่ด้วย๘๘		พระพทุธศาสนาให้ความส�าคญัแก่ผูน้�าสงูมาก	ผูน้�าคอื	ผูท้ีม่อีทิธพิล
เหลอืพฤตกิรรมของบุคคลอืน่	บุคคลมักจะด�าเนนิชวีติตามแบบอย่างผูน้�าทีต่นด�ารงชวีติอยูอ่ย่าง
ใกล้ชิด	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอธัมมิกสูตร..ว่า	

	 เมือ่ฝงูโคข้ามน�า้ไปถ้าโคจ่าฝงูไปคดเคีย้วโคทัง้ฝงูกไ็ปคดเคีย้วตามกนั	ในเมือ่
โคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน	ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้น
ประพฤติไม่เป็นธรรม	 ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไป
ด้วย	หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์	เมื่อฝูงโคข้ามน�้า
ไปถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน	 ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์
ก็เหมือนกันผู้ใด	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม	ประชาชน
ชาวเมอืงนัน้กจ็ะประพฤตชิอบธรรมตามไปด้วย	หากพระราชาตัง้อยูใ่นธรรม	ชาว
เมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข๘๙

การแก้ปัญหายาเสพย์ติด	:	วิเคราะห์ตามแนวพุทธปรัชญา

	 พระพุทธศาสนา	สอนหลักธรรมอริยสัจ๙๐	ในฐานะเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงความจริง
อันสูงส่ง	เกี่ยวกับปรากฏการณ์	การเกิดขึ้นมาของชีวิต	ความทุกข์ในชีวิต	การดับทุกข์และการ
ปฏิบัติเพื่อมุ่งแก้ความทุกข์และบรรลุถึงความสุขแห่งชีวิต	 แม้ว่าในโลกแห่งวิชาการจะมีการน�า
เสนอวธิกีารหลากหลายในการแก้ปัญหายาเสพย์ตดิ	อนัเป็นปัญหาทีร้่ายแรงทีส่ดุปัญหาหนึง่แห่ง
สงัคมมนษุย์	แต่กป็รากฏว่าจ�านวนผูเ้สพยาเสพย์ตดิไม่ลดลงมแีนวโน้มจะสงูเพิม่ขึน้	และจ�านวน
ผูค้้ายาเสพย์ตดิ	รวมทัง้แห่งผลติยาเสพย์ตดิกดู็จะไม่ลดจ�านวนลงเช่นกนั	กลับแพร่กระจายไปใน
ที่ต่าง	ๆ	ทั่วดลกอย่างสม�่าเสมอ
	 ในที่นี้ใคร่ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหายาเสพย์ติดตามแนวพุทธปรัชญา	ดังต่อไปนี้

	 ๑.		การมีผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน

	 ในระดับสังคมผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหา	 คือผู้น�าทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�า
ทางการบรหิารกจิการบ้านเมอืง	ซึง่กค็อืผูน้�าภาครฐันัน่เอง	ในระดบัชมุชน	ผูน้�าก็มบีทบาทส�าคญั
อย่างยิ่งทั้งในการป้องกันและกันแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด๙๑

	 ๘๘	 พระปัญญานันทมุน	ี(พระพรหมมังคลาจารย์)		วดัชลประทานรังสฤษฏ์	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบรีุ	ได้กล่าวไว้ว่า	ลกู
ย่อมเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่	ดจุดงัตากล้องถ่ายภาพนายแบบ	นางแบบไว้ตลอดเวลา		ดรูายละเอียดใน	จ�านงค์		อดวิฒันสทิธิ์		
สงัคมวทิยา	อ้างแล้ว	หน้า	๕๑.
	 ๘๙	 อง.ฺ	จตุกฺก.	(ไทย)		๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖
	 ๙๐	 วินย.	๔/๑๔/๑๘	;	ส�.	ม.	๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘	(ทกุข์	สมทุยั	นิโรธ	มคัคะ)
	 ๙๑	 ดรูายละเอียดงานวิจัยของ	ฐยิาพน		กันตาธนวฒัน์		กระบวนการสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนนิการป้องกนัยาเสพย์
ตดิของชมุชนในเขตภาคกลาง	ปรญิญานพินธ์	วิทยาศาสตร์ดษุฎบีณัฑิต,	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,	๒๕๕๖.
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	 ๒.	กระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรม

	 การด�าเนินการปฏิบัติการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด	 ควรพิจารณาแยกกลุ่มผู้
ส่งเสริมการผลิต	 การจ�าหน่าย	 ยากเสพย์ติด	 ออกจากกลุ่มผู้เสพ	 กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ก่อให้เกิด
การแพร่กระจายยาเสพย์ติด	ส่วนกลุ่มหลังคือกลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อ	เพราะฉะนั้น	ในการพิจารณา
ลงโทษ	 กระบวนการยุติธรรมจะต้องด�าเนินการกับกลุ่มแรกอย่างจริงจัง	 และตัดสินพิจารณา
ตามกระบวนการของกฎหมาย	และศีลธรรมก�ากับไว้ด้วย	ส่วนกลุ่มหลังควรพิจารณาปฏิบัติการ
ต่อด้วยความเมตตา	และหาแนวทางช่วยเหลือให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อยาเสพย์ติด	กลุ่มหลัง
นี้ถือว่าเป็นคนป่วยก็ได้	ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นอาชญากรหรือผู้กระท�าผิดกฎหมาย	กลุ่มแรกคือ
กลุม่ผูผ้ลติผูจ้�าหน่าย	นอกจากผดิกฎหมายแล้วยงัถือว่าเป็นผู้ประกอบมจิฉาอาชวีะในทางศาสนา
ด้วย๙๒

	 ๓		บทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหายาเสพย์ติด

	 พระสงฆ์ในพระพทุธศาสนา	มบีทบาทส�าคญัในการเทศนาสัง่สอน	ศลีธรรม	และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม	ส�าหรับประชาชนทั่วไป	ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามค�าแนะน�าสั่งสอนของพระ
สงฆ์ย่อมจะมีภูมิต้านทานอธรรม	 และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาเสพย์ติดได้	 มี
หลักธรรมหลายข้อที่สามารถประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดซ่ึงพระสงฆ์
มีส่วนส�าคัญในการอบรมสั่งสอนหลักธรรมเหล่านั้น	แลให้แนวทางในการปฏิบัติ	เช่น	หลักอานา
ปานสติ๙๓	หรือสติก�าหนดลมหายใจ	เข้า	และ	ออก	ในทุกอิริยาบถ		หากมนุษย์มีความสามารถ
ในการตั้งสติไว้ท่ีลมหายใจเข้า-ออก	 เป็นประจ�าสามารถครองตนเหนือกิเลส	 และสิ่งยั่วยุต่าง	 ๆ	
รวมทั้งยาเสพย์ติดก็สามารถยับยั้งแก้ไขได้๙๔

	 ๔		กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด	ต้องยึดถามหลักการวิเคราะห์	และการแก้
ปัญหาตามแนวอริยสัจ	๔

	 หลกัอริยสจั	๔	สามารถน�ามาใช้ในการศกึษาปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหายาก
เสพย์ติดได้อย่างยั่งยืน	โดยเริ่มต้นตามล�าดับ	ดังนี้	

	 ๙๒	 พระพทุธศาสนาพจิารณา	อาชพีท่ีผิดศีลธรรมคือการผลติและการค้าขายทีไ่ม่เหมาะส�าหรับปรากฏอยุใ่นหลกัธรรม
ทีเ่รยีกว่า	มจิฉาวณิชชา		การค้าขายท่ีผิดศีลธรรมซ่ึงอบุาสกอบุาสกิาไม่ควรท�าได้แก่	(๑)	ค้าอาวธุ		(๒)	ค้ามนุษย์	(๓)	ค้าสตัว์ส�าหรับ
เป็นอาหาร	(๔)	ค้าของมนึเมา	(๕)	ค้ายาพษิ.		ดใูน	องฺ.		ปญจก.		๒๒/๑๗๗/๒๓๓
	 ๙๓	 อง.ฺ		ทสก.		๒๔/๖๐/๑๑๙,		ข.ุ		ปฏิ.		๓๑/๓๖๑/๒๔๔.
	 ๙๔	 ดรูายละเอียดงานวิจัย	พระมหาวิชาญ		สุวชิาโน		การศึกษารูปแบบและแนวทางการประยุกต์หลกัอานาปานสติ
เข้ามามีส่วนช่วยในการป้องกนัปัญหายาเสพย์ตดิในสถานศกึษา	 	 วทิยานิพนธ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต	 	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	๒๕๔๔.
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	 ๑		ความชัดเจนของปัญหา	(ทุกข์)

	 ปัญหายาเสพย์ติด	 คือ	 ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสพ	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง	ปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกดิขึน้แก่ผูเ้สพทีเ่สพตดิ	คอืปัญหาทางกายภาพและทาง
จิตใจ		สุขภาพของผู้เสพย่อมทรุดโทรมไม่แข็งแรง	จิตใจผู้เสพก็อ่อนแอ	มีความหวาดระแวง	ส่ง
ผลกระทบต่อสตปัิญหาและอารมณ์	โดยตรงต่อผูเ้สพ	รวมถงึส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูเ้สพ	ทีอ่าจ
จะสร้างความเดือนร้อนแก่สังคมขึ้นมา	ดังนั้น	ยาเสพย์ติดจึงเป็นปัญหาที่มีความชัดเจนสามารถ
นิยามความหมายได้	และมีตัวชี้วัด	(Indicators)	แสดงออกมา	สามารถวัดระดับความรุนแรงได้
ทั้งในระดับปริมาณและคุณภาพ

	 ๒		สาเหตุของปัญหา	(สมุทัย)

	 ปัญหายาเสพย์ตดิ	เมือ่วเิคราะห์อย่างละเอยีดจะพบว่า	เกิดจากตวับคุคลทีม่ภีมิูต้านทาน
อ่อนแอ	 สิ่งแวดล้อมท่ีชักจูงพาไปการคบค้าสมาคมกับคนไม่ดี	 และโครงสร้างสังคมท่ีมีการแบ่ง
เป็นชนชั้นวรรณะ	 และการไม่กระจายโอกาสและความมั่งคั่งไปสู่ชนชนล่าง	 ดังได้กล่าวมาแล้ว
ในสาเหตุของการติดยาเสพย์ติด

	 ๓		การแก้ปัญหา	(นิโรธ)

	 การแก้ปัญหายาเสพย์ติด	 คือการก�าจัดไม่ให้มนุษย์ตกเป็นทาสยาเสพย์ติด	 การไม่เสพ
ยาเสพย์ติด	การไม่ผลิต	และไม่ขายยาเสพย์ติด	ซึ่งเป็นสภาวะบ่งบอกถึงสังคมสะอาด	ปลอดจาก
อบายมขุ	และปลอดจากอาชญากรรมความเดอืดร้อน	ในประเด็นนี	้จึงหมายถึงกระบวนการสร้าง
สงัคมทีด่งีาม	สงัคมทีป่ลอดภยั	มเีสถยีรภาพมัน่คงทัง้ทางศลีธรรมทางการเมอืง	และทางเศรษฐกจิ	
สังคมมีความน่าอยู่	 มีความร่มเย็น	 ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน	สังคมที่มีลักษณะดังกล่าว
ต้องเป็นสังคมที่ผ่านการแก้ปัญหายาเสพย์ติด	 และปัญหาอื่น	 ๆ	 ได้อย่างเป็นผลส�าเร็จ	 เพราะ
ฉะนั้น	 ลักษณะสังคมที่พึงปรารถนาก็คือสังคมที่มีตัวชี้วัดการลดลงของอาชญากรรม	 รวมทั้งยา
เสพย์ติด	จนถึงระดับที่ไม่มีอาชญากรรม	และไม่มียาเสพย์ติดแพร่ระบาดอีกต่อไป

	 ๔	แนวทางแก้ปัญหายาเสพย์ติด	(มรรค)

	 แนวทางแก้ปัญหายาเสพย์ติด	 มีการเสนอหลายแนวทางท้ังในระดับชุมชน	ครอบครัว	
และระดับประเทศชาติ	และทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก้ปัจเจกบุคคล
ให้มีคุณธรรมและมีความสามารถในการยึดกฎหมายและศีลธรรมทางศาสนาเป็นแนวปฏิบัตินั้น	
ได้ปรากฏออกมาทั้งในระดับนโยบายแห่งชาติ	 และระดับนโยบายแห่งท้องถิ่น	 หรือแห่งชุมชน	
วิเคราะห์ตามแนวพุทธปรัชญา	การแก้ปัญหายาเสพย์ติด	ต้องเริ่มต้น	(๑)	ให้การศึกษาอบรมให้
บุคคลมีความรู้	 (ปัญญา)	 ในพิษโทษ	หรืออันตรายของยาเสพย์ติด	 (๒)	 เสนอแนะแนวทางการ
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ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม	(ศีล)	และต้องปฏิบัติตามอย่างแน่วแน่และต่อเนื่อง	(๓)	บุคคลต้อง
ได้รับการอบรมให้จิตใจมีความมั่นคง	 (สมาธิ)	 ไม่หวั่นไหว	 กับสิ่งที่มายั่วยุ	 โดยเฉพาะยาเสพย์
ติด	 (๔)	 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมต้องส่งเสริมให้บุคคลมุ่ง	 ความดีไม่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
อบายมขุและสิง่เสพตดิ	และประการสดุท้าย	(๕)	ผู้น�าต้องเป็นแบบอย่างทีดี่ในการด�ารงชวีติและ
การแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดอย่างเป็นระบบ

---------๐--------
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บทที่ ๕

ปรัชญาว่าด้วยการพัฒนาสังคมตามแนวพุทธศาสนา

การพัฒนาสังคมคืออะไร
	 การพัฒนา	 เป็นวาทกรรม	 (Discourse)	 ท่ีก�าหนดให้คุณค่าแก่กระบวนการทางสังคม

อย่างหนึ่ง	(Social	Process)	ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง	ซึ่งเป็นที่ปรารถนา

ร่วมกันของภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และภาคองค์กรทางสังคม	 กล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาคือ	

กระบวนการที่ภาคส่วนทั่วไปในสังคม	 ต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า	 เป็นคุณภาพ	

ประสิทธิภาพ	และสุขภาพ	 ในระดับชีวิต	 ระดับชุมชน	 ระดับองค์กร	 และระดับสิ่งแวดล้อม	

ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้

	 การวางแผน	(Planning)	เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา	และเป็นจุดส�าคัญที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้	การวางแผนเป็นการด�าเนินการโดยครอบคลุม	ปัญหาความต้องการ	วิธีการด�าเนิน

การ	งบประมาณ	เป้าหมายและการประเมินผล	การวางแผนกับการพัฒนา	จึงต้องด�าเนินการไป

พร้อม	ๆ	กัน

	 ในทางวิชาการ	 การพัฒนาสังคม	 หมายถึงกระบวนการสร้างความเจริญเติบโต	

(Growth)	ความก้าวหน้า	 (Progress)	และสร้างความเข้มแข็งหรือความยั่งยืนให้แก่ระบบ

ต่างๆ	ในสังคม	(Sustainability	of	the	Social	Systems)	และสงัคมด�ารงอยูไ่ด้อย่างสมดลุ	

ระบบต่างๆ	 ในสังคม	คือ	 สถาบันทั้งหลายที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างยึดเหนี่ยวสังคมให้เป็นปึก

แผ่นเป็นอย่างหนึง่อย่างเดยีวกนั	และสร้างเครอืข่ายสมัพนัธภาพทางสงัคม	(Social	Relationship	

Network)	 ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน	 ระบบสังคมที่ส�าคัญประกอบด้วยครอบครัว	 การศึกษา	

การเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	ศาสนาและความเชื่อ

 กล่าวโดยทางพุทธปรัชญา	การพัฒนาคือกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามทาง

สติปัญญา	(Intellectual	Growth)	หรอื	ปัญญาภาวนา	คอื	ความเจริญงอกงามทางอารมณ์	

(Emotional	Growth)	หรอื	สีลภาวนา	ซึง่เป็นการพฒันาให้บคุคลมวีฒุภิาวะเป็นผูใ้หญ่	รูจ้กั

รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นสมาชิกที่ดีมีศีลธรรมอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
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สุข)	 ความเจริญงอกงามทางร่างกาย	 (Physical	 Health)	 	 หรือกายภาวนา	 ซึ่งหมายถึง

กระบวนการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพ	พลานามัยที่สมบูรณ์	 และความเจริญงอกงามทาง

จิต	(Mental	or	Spiritual	Development	หรือ	จิตตภาวนา	ซึ่งหมายถึงกระบวนการฝึก

อบรมจติใจให้มีคณุธรรมคอืความรกัความเมตตา	รู้จกัเสยีสละไม่เหน็แก่ตัว	การฝึกอบรมจติใจ

ให้มีสติมีสมาธิ	มีความสงบรู้จักระงับอารมณ์โกรธ	โลภ	หลง	)

	 การพัฒนาสังคมตามหลักพุทธปรัชญา	คือการพัฒนาให้บุคคลเคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์	(ตามหลักเบญจศีล	เบญจธรรม)	มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	(สังคห

ธรรม)	 รวมตัวกัน	 (สามัคคี)	 ในการป้องกันอันตราย	และการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและรวม

ตัวกันปรึกษาหารือประเด็นการปกระกอบอาชีพการบริหารกิจการต่างๆ	ในสังคม	(สาราณิย

ธรรม)

	 ลักษณะการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธปรัชญา

	 พุทธปรัชญา	 ว่าด้วยการพัฒนาสังคมครอบคลุม	 การพัฒนาชีวิต	 จิตใจ	 กฎกติกา	

โครงสร้างอ�านาจทางสังคมและการรักษาความสมดุลแห่งระบบนิเวศ	(Ecosystem)	

 การพัฒนาสังคมตามหลักพุทธปรัชญามีลักษณะ	ดังนี้

การพัฒนาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

	 เป้าหมายการพัฒนาบุคคลตามหลักพุทธปรัชญาก็คือการบรรลุถึงภาวะเจริญก้าวหน้า	

สร้างสิ่งที่ดีงาม	ให้เกิดมีขึ้น	(ภาวิต)	ความดีหรือคุณธรรมคือเป้าหมายของการพัฒนาบุคคล	คน

ดีคือคนที่มีอุดมด้วยกุศลธรรมได้แก่มีวิชชาความรู้	(วิชชา)	อย่างเป็นสัมมาทิฏฐิ	ปราศจากความ

โลภอยากได้สิง่ของต่าง	ๆ 	อย่างไม่รูจั้กพอเพยีง	(อโลภะ)และมจีติใจทีป่ระกอบด้วยความรกัความ

เมตตาไม่คิดโกระ	อาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นอย่างไร้สติตลอดเวลา	(อโทสะ)

 ๒.	เป้าหมายของการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธปรัชญา	

	 เป้าหมายของการพัฒนาสังคมก็คือสังคมปลอดภัย	 สงบสุข	 ปราศจาการเบียดเบียน	

ทารุณกรรม	 และปราศจากการกระท�าความรุนแรงต่อกันและกัน	 สมาชิกทุกคนในสังคมมี

สวัสดิการมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียงและได้มาตรฐาน

 เป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธปรัชญา	มีดังนี้

 ๑.)	 	 การปรับปรุงคุณภาพชีวิต	 ทุกระดับจนถึงมาตรฐานภาวจิต	 นั่นคือสังคมต้อง

ก้าวหน้าวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมต้องก้าวหน้า	(Progress)	ไปสู่ระดับที่พึงพอใจ

 ๒.)		 	ความยุติธรรม	 (Justice)	ความเท่าเทียมกัน	 (Equality)	มนุษย์ทุกคนในสังคม

ต้องได้รบัการปฏบิตัอิย่างยตุธิรรม	ผูม้อี�านาจในสงัคมต้องอ�านวยความยตุธิรรมและการให้บรกิาร

ต่างๆ	โดยไม่เลือกปฏิบัติ	(ละเว้นอคติ	๗)	และค�านึงถึงหลักการปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยปัญญาที่
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ชาญฉลาดลึกซึ้งและชัดเจน	(อุเบกขา)	ความยุติธรรมและความเป็นธรรมนี้	รวมถึงการให้รางวัล

และลงโทษด้วย

	 ๓.)	การไม่ก่อความรุนแรง	(Non-violence)	ปัญหาความรนุแรง	(Violence)	เป็นปัญหา

สังคมที่ส�าคัญที่สุดตามพุทธทัศนะ	 ความรุนแรงปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปแม้ในปัจจุบันก็มีปัญหา

ความรุนแรงปรากฏอยู่

	 ความรนุแรง	แสดงออกมาทางกาย	(การใช้ก�าลังบงัคบัข่มเหงคนอืน่)	ทางวาจา	(การพูด

แสดงความอาฆาตพยาบาท	ความโกรธเคือง	ซึ่งปรากฏอยู่ใน	hate	speech		หรือค�าพูดแสดง

ความเกลียดชัง)	 และทางจิตใจ	 (ซึ่งท�าให้ผู้ที่มีจิตใจรุนแรงแสดงกิริยาอาการออกมาทางสีหน้า	

และท่าทางโดยไม่ต้องใช้ค�าพดูผูม้จิีตใจรนุแรงในเชิงท�าลาย	อาจจะบบีคัน้ตวัเองหรอืท�าการรนุแรง

ต่อตนเองโดยไม่รู้ตัว)

	 ปรัชญาการพัฒนาทั่วไป

 ๑.	ปรัชญาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development)

	 Anandกับ	 Sen๑	 ได้ชี้ให้เห็นว่า	 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเกี่ยวกับปัจจุบันมากเท่ากับ

เกี่ยวกับอนาคต	 เพราะว่าคุณค่าทางจริยธรรมเกี่ยวกับความยั่งยืนเช่นขึ้นอยู่กับคุณภาพแห่งผล

ส�าเร็จแบบใดแบบหนึ่งที่เราต้องการจะให้คงอยู่

	 UNDP๒	ย�้าว่า	การพัฒนาที่ยังก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ไม่

เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่สมควรจะยึดถือให้คงอยู่ต่อไป	

Development	 that	 perpetuates	 today’s	 inequalities	 is	 neither	 sustainable	nor	

worth	sustaining

	 การพัฒนาท่ียั่งยืน	 เป็นแนวคิดท่ีมีการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ก็เป็นแนวคิดที่ยัง

คลุมเครือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที่คลุม	 เครือมาก

เป็นพิเศษ	 เพราะค�าว่าสังคมมีหลายมิติ	 และมิติทางสังคมก็มีความคลุมเครือ	 ความเจริญทาง

เศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน๓	แต่ถึงกระนั้น	 มิติทาง

เศรษฐกิจก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นมิติหนึ่งท่ีมีความส�าคัญและเป็นเสาหลัก	 (Pillar)	 อย่างหนึ่ง

ของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

	 ๑	 SudriAnand	and	Amarty	a	sen.	(๑๙๙๔).	Sustainable	human	development:	concept	and	theories.	
New	yoke:	UNDP	Human	development	Report	occasional	paper	No.๘
	 ๒	 UNDP.	(๑๙๙๖).	Human	Development	Report.	New	York:	UNDP.	P๔.	
	 ๓	 Sarachchandra	M.	Lede.	(๑๙๙๑).	Sustainable	Development:	A	Critical	Review	Would	Development	
๑๙,๑๖	June	:	๖๐๗-๖๒๑.	P	๖๑๓.
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	 Conrey๔	ได้นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า	เป็นวิถีการพัฒนาที่ทนต่อแรงบีบคั้นและแรง

กระแทกทุกชนิด	และฟื้นฟูตัวได้เร็วเมื่อเผชิญกับแรงบีบคั้นและแรงกระแทกต่าง	ๆ 	การพัฒนา

ที่ยั่งยืนมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	๔ประการคือ:	ผลผลิต		ความยั่งยืนแห่งระบบนิเวศ	เสถียรภาพ	

(ทางสังคมและการเมือง)	และความยุติธรรม

	 เป้าหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื	 คอื	 มนษุย์	คณุภาพชีวติของมนษุย์เป็นเป้าหมายของ

การพฒันามนษุย์	 มนษุย์จะต้องมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบับคุคลอืน่	ความยตุธิรรมเป็นเป้าหมายเด่น

ที่สุดในการพัฒนาสังคม	 การพัฒนาเศรษฐกิจจะเกี่ยวโยงกับวิธีการที่จะบรรจุถึงวัตถุประสงค์ 

ดงักล่าว

	 การพัฒนาท่ียั่งยืนจะต้องค�านึงถึงหลักการทางยุทธศาสตร์และหลักการทางจริยธรรม

ต่าง	ๆ	

	 Paul	Selman๕	ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึหลกัการขัน้พ้ืนฐานส�าหรับการพัฒนาทีย่ัง่ยนืกล่าวคอื	(๑)	

ความยุติธรรมระหว่างยคุสมยั	 (Inter-generation	 Equity)(การค�านงึถงึอนาคต)	 (๒)	 ความ

ยตุธิรรมภายในยคุสมยั	(Intra-generation	equity)	(ความยติุธรรมทางสังคม)	(๓)	ความรับผดิ

ชอบข้ามพรมแดน	 (Tran	 frontier	 responsibility)	 (ความยัง่ยนืในพืน้ที	่ หรอืภมูภิาค)	หรอื

ประเทศหนึ่งไม่สามารถบรรลุถึงได้โดยการกอบโกยสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจากสถานที่ 

แห่งอืน่

 หลักการส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน	จึงประกอบด้วย	

	 ๑.	การยึดหลักความส�าคัญของระบบนิเวศวิทยา	(Ecological	holism)

	 วางแผนการพฒันาภายในขอบข่ายระบบนเิวศวทิยาเชือ่มโยงการศกึษาวเิคราะห์ระดบั

พื้นที่ในท้องถิ่นกับระดับโลกสนับสนุนความร่วมมือกันด้านต่างๆ	 และจัดการแลกเปลี่ยนอย่าง

สมดุล

	 ๒.	ให้ความส�าคัญต่ออนาคต	(Future	Orientation)

	 ในการพัฒนาจะต้องด�าเนินการโดยให้ความมั่นใจว่า	 ขอบเขตที่ส�าคัญทางจริยธรรมจะ

ต้องรวมถงึผลประโยชน์ส�าหรับคนในอนาคตด้วยและการตัดสินด�าเนนิการพัฒนาจะต้องมุง่เพ่ือ

ให้เกิดความคงอยู่ระยะยาวและการฟื้นฟูสภาพต่างๆ	เข้าสู่ความเป็นปกติอย่างรวดเร็ว

	 ๓.	ความรบัผดิชอบทางสงัคม	และการกระท�าของกลุม่ร่วมกนั	(Social	Responsibility	

and	collective	action)

	 ๔	 Gordon	 Conway.	 (๑๙๙๗).	 Doubly	 Green	 Revolution	 :	 Food	 for	 All	 in	 the	 ๒๑stCentuey.	
Hwrmondsworth:	Penguin.
	 ๕	 Paul	 Selman.	 (๑๙๙๖).	 Local	 Sustainability:	Managing	 and	PlaniingEcologicalty	 Sound	Places.	
London:	Paul	Chapman
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	 ในการพัฒนาจะต้องยอมรับการมีอยู่ของกันและกัน	 และเสริมสร้างการบริหารจัดการ

แบบสหกรณ์ให้เข้มแขง็	แบ่งสรรพสนิค้าทัว่ไปทีใ่ช้ร่วมกนัและความรบัผดิชอบร่วมกนัในทกุระดับ

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก

การสร้างแรงทะเยอทะยาน	(Aspiration)

	 คนทั้งในยุคปัจจุบันและยุคอนาคต	 จ�าเป็นต้องมีไม่เพียงแต่คุณภาพชีวิตที่ก�าหนดไว้

เท่านั้น	แต่ยังต้องการโอกาสที่จะเสริมสร้างความก้าวหน้านั้นคือสิทธิในการพัฒนาอีกด้วย

ความมีสมรรถนะในการปรับตัว	(Adaptability)

	 ในการพัฒนาจะต้องคดิทบทวนการวางแผน	การเรยีนรูแ้ละการพฒันาองค์การเพือ่เสรมิ

สร้างสมรรถนะในการปรับตัวเข้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ

หลักการส�าคัญส�าหรับการวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ

	 ในการพฒันาจะต้องค�านงึถงึหลกัการวางแผนและการตดัสนิใจด�าเนนิการตามแผนการ

พัฒนา	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ

	 ๒.	การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

	 ๓.	การยึดระบบการเมืองที่เป็นจริง

	 ๔.	ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้	(โดยผ่านการตรวจสอบและการสื่อสาร)

 ตัวอย่างหลักการแต่ละข้อ

	 ๑.	จ�ากัดการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน

	 ๒.	การค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 ๓.	การค�านึงถึงอนาคตของยคุต่อไปเป็นหลกัการในการก�าหนดระบบการเมอืงทีเ่ป็นจรงิ

และด�าเนินการสอดคล้องกับความยั่งยืนอย่างครบด้าน

	 ๔.	 การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมนวัตกรรมจะท�าให้เกิดการ

ปรับตัวได้	

การวางแผนพัฒนาสังคม

	 H.J.Gans๖	นิยามการวางแผนทางสังคมว่า

	 ในความหมายโดยทั่วไป	การวางแผน	คือ	วิธีการตัดสินใจวิธีหนึ่ง	(๑)	ที่น�าเสนอให้

เห็นจดุมุง่หมายหรอืก�าหนดชีจ้ดุมงุหมาย	(๒)	ก�าหนดวธิกีารหรอืโปรแกรมทีจ่ะบรรลหุรอืคดิ

ว่าท�าให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้น	 และ	 (๓)	 ด�าเนินการตามนั้นโดยประยุกต์ใช้เทคนิค

	 ๖	 H.J.Gans.	(๑๙๖๘).	People	and	Plans.	New	York.	:	Basic	Books;	P	๑๒๙.
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วิเคราะห์เพื่อค้นให้พบการปฏิบัติที่เหมาะสมระหว่างจุดมุ่งหมายกับวิธีการและผลที่ได้รับตาม

มาจากการปฎิบัติตามเป้าหมายและวิธีการแห่งทางเหลือที่ก�าหนดไว้

	 การนยิามความหมายนีม้ลีกัษณะยดืหยุน่และรวมเอาระดับและเทคนคิทางการวางแผน

แบบต่างๆ	การนิยามของ	H.J.	Gansสะท้อนให้เห็นความคิดขึ้นพื้นฐานของการวางแผนอันเป็น

ความคิดทีม่เีหตผุล	ซึง่ช่วยให้การด�าเนนิการกระบวนการทางสังคมแบบต่างๆ	สามารถเป็นไปได้	

ความมีเหตุผลจะต้องมีในการวางแผนเสมอ

	 ความมเีหตผุล	(Rationality)	สามารถวเิคราะห์ได้ในการวางแผนแบบต่าง	ๆ 	เช่นในการ

วางแผนของนกับรหิารระดบัผูเ้ชีย่วชาญ	(Technocratic)	ความมเีหตุผลและการค�านวณ	มคีวาม

ส�าคญัอย่างยิง่	การจดัท�านโยบายทีด่แีละการวางแผนทีดี่	หมายถงึการออกแบบระบบอย่างหนึง่	

ซึ่งช่วยให้สังคมซึ่งน�้าหนักอย่างมีเหตุผลระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลก�าไรของทางเลือกที่ตัดสินใจ

เลือก๗

	 ในทศันะทางสงัคมวทิยา	ความมเีหตผุลในการวางแผน	ขึน้อยู่กบัลกัษณะของเป้าหมาย

และลักษณะของสังคมท่ีน�าแผนไปปฏิบัติใช้การตัดสินในเรื่องต่างๆ	 เกี่ยวกับสังคมนั้น	 เป็นกระ

บวนการทางการเมือง	ซึ่งมักจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับค่านิยมและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนรวม

เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ๘

	 ในเชิงทฤษฎี	การวางแผนทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับการประเมินเป้าหมายทางสังคม

และการพัฒนาสังคมแบบต่างๆ	 เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และมีความ	 สัมพันธ์ทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่

	 การวางแผนทางสังคมครอบคลุมการวางแผนระดับภูมิภาค	 ระดับพื้นที่	 การวางแผน

พฒันาเมอืงการวางแผนพัฒนาชมุชน	การวางแผนโครงการสวสัดิการสงัคม	การวางแผนดังกล่าว

น้ีได้มีการกล่าวถงึอย่างกว้างขวาง	ตดิต่อเนือ่งกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานในประวตัศิาสตร์การ

วางแผนทางสังคม๙

	 แบบการวางแผนทางสังคมกล่าวว่ารูปแบบการวางแผนมีทั้งที่ดีเป็นรูปแบบจ�าเป็น	

(Imperative)	และรูปแบบตามอ�าเภอใจ	(Liberal)

	 อย่างไรก็ตามกล่าวในเชิงปฏิบัติ	แบบการวางแผนทางสังคม	มีดังนี้

 ๑.	 การวางแผนโดยการสั่งการโดยตรง	 (Planning	 by	 direct	 commands)	 การ

วางแผนแบบน้ีด�าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานผู้มีอ�านาจการปกครองและการบริหาร

	 ๗	 H.Owen	and	C.L.Schultze,	eds.	 (๑๙๗๖).	Setting	National	Priorities.	Washington,	DC.	 :	Booking	
Institution.	P.๑๐.
	 ๘	 M.J.Dear.	(๒๐๐๐).	The	Postmodern	Urban	Condition.	Oxford:	Blackwell	Publicantions.	P.๑๑๙
	 ๙	 E.V.Rostow.	(๑๙๖๒).	Planning	for	freedom.		Newhaven	,	CT,:	Yale	University	Press.	(๒๒)	
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ประเทศเป็นผู้ก�าหนดปัจจัยที่ว่าเป็นส�าหรับการด�าเนินตามแผน	 กระบวนการด�าเนินการและ

ผลลัพธ์ที่เป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวางแผน	ล้วนถูกก�าหนดจากผู้มีอ�านาจ

 ๒.	การวางแผนโดยทางอ้อม	(Indirect	Planning)

	 การงานแผนแบบนีผู้ม้อี�านาจเป็นผูค้อยกับดแูลและก�าหนดเป้าหมาย	การวางแผนและ

ด�าเนินตามแผนเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติซึ่งจะก�าหนดระเบียบควบคุมและปฏิบัติตาม

แผนเพือ่บรรลุถงึเป้าหมายทีก่�าหนดไว้โดยผูม้อี�านาจสงูสดุจากส่วนกลาง	ผูม้อี�านาจสงูสดุอาจจะ

เป็นทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

 ๓.	การวางแผนที่จ�าเป็น	และมีตัวบ่งชี(้Imperative	and	Indicative	planning)

	 การวางแผนแบบนีนิ้ยมปฏิบัตใินสงัคมทนุนยิมแบบประชาธปิไตย	การวางแผนทีจ่�าเป็น

หมายถึงการสั่งการในทางการบริหาร	 และจะต้องมีการบังคับบางอย่าง	 การวางแผนสาธารณะ	

เป็นการวางแผนที่จ�าเป็นเช่นในเรื่องการใช้ที่ดินและเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน	การวางแผน

ที่จ�าเป็นดังกล่าวจะต้องด�าเนินการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับตามมาด้วย

	 ส�าหรับการวางแผนแบบมีตัวบ่งช้ี	 หมายถึง	 การวางแผนที่มีวัตถุประสงค์	 และอาจจะ

มีนโยบายก�าหนดไว้เพื่อผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์	 การวางแผนแบบนี้นิยมปฏิบัติในการ

วางแผนระดบัมหภาค	และแนวคดิส�าคญัส�าหรับการวางแผนแบบนีจ้ะมาพร้อมกบัการวจัิย	การ

วิเคราะห์	และการปฏิบัติตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางสังคม

 ๔.	การวางแผนธุรกิจเอกชน(Private	Planning)

	 การวางแผนภาคธุรกิจเอกชน	 เป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชนตั้งแต่

ระดบับรษัิทมหาชนลงมาถงึระดบัเศรษฐกจิในครอบครัวชนบท	(Cottage	Industry)	ต่อมาภาค

รัฐมีการวางแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	 เป็นบริษัทมหาชน	 (Privatization	 of	 the	 State	

enterprise)	ซึ่งรวมอยู่ในการวางแผนธุรกิจเอกชนนี้ด้วย

 ๕.	การวางแผนสาธารณะ	(Public	Planning)

	 การวางแผนสาธารณะ	 คือการวางแผนโดยผู้บริหารประเทศ	 การวางแผนทางสังคมมี

ลักษณะเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันกับการวางแผนสาธารณะ	 โดยทั่วไปการวางแผนแบบนี้

เป็นการแทรกแซงโดยภาครฐัเพ่ือพฒันาสวัสดกิารสงัคม	และคุม้ครองผลประโยชน์ของประชาชน

การวางแผนทางสังคมกับการพัฒนาสังคม
	 การพฒันาสงัคมจะด�าเนนิต่อไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	

ก็ต้องอาศัยการวางแผนทางสังคมการวางแผนทางสังคมช่วยสนับสนุนหลักการ	 (Principles)	

นโยบาย	(Policies)	และวิสัยทัศน์	(Visions)	ในการสร้างความก้าวหน้าทางสังคม

 การวางแผน	(Planning)	หมายถงึ	การก�าหนดความชดัเจน	และการจัดล�าดบัความ

ส�าคญัแห่งกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถุประสงค์	ตามแนวทฤษฎเีหตุและผลทีเ่หน็ชดัรวม
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ทัง้การช้ีให้เหน็ชดัถงึทรพัยากรต่างๆ	ทีจ่�าเป็นในการสนบัสนนุกจิกรรมทัง้หลายการวางแผนทาง

สังคมจึงประกอบด้วยหลักการส�าคัญอย่างน้อย	๓	ประการ	คือ

	 (๑)	 กิจกรรมที่มีการวางแผนให้ด�าเนินการต้องมีความชัดเจนเช่นกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	ต้องมีความหมายชัดเจนว่าคืออะไร	มีกิจกรรมอะไรบ้าง

	 (๒)	กระบวนการหรือล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว	เป็นอย่างไร	

กิจกรรมประเภทใดมีความส�าคัญมากที่สุด	กิจกรรมประเภทใหม่ความส�าคัญรองตามล�าดับ

	 (๓)	แหล่งทรัพยากรต่างๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนามีอะไรบ้าง๑๐

	 โครงสร้างของการวางแผนทางสงัคมประกอบด้วย	ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม	(Social	

Development	Strategies)	ซึ่งครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากร	(Resource	Allocation)	การ

จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมริเริ่มโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก	 แต่โดยส่วนใหญ่	 การจัด

ท�ายุทธศาสตร์มักมุ่งเป็นไปท่ีการลดความยากจน	 และการสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐาน

โดยผ่านการลงทุนภาคสังคม

 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม	อาจหมายถึง	แนวทางการพฒันาสังคมในขอบเขตส�าคญั	

เช่น	การลดความยากจนและการลดความเหลื่อมล�้า	การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทาง

สังคมการให้บริการสังคมขั้นพ้ืนฐาน	 และการพัฒนาสถาบันส�าคัญในชนบทและการสร้าง

ความร่วมมือ	ในบางประเทศ	การวางยุทธศาสตร์	การพัฒนาสังคม	มุ่งเพื่อสนองความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 การพัฒนาสุขภาพและโภชนาการ	 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรค

ติดต่อร้ายแรง	(เช่น	HIV/AIDS)	การปกป้องเด็กและการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๑

	 โดยทั่วไปยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	 ไม่สามารถแยกออกจากยุทธศาสตร์การพัฒนา

มนุษย์	 และอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 เป็นยุทธศาสตร์สนองความต้องการขั้นพื้นฐาน	 หรือ

ยทุธศาสตร์การบรรเทาความยากจนหรอืการลดความยากจน	ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคมนีส่้วน

มากจะกล่าวถึงความต้องการของบุคคลและสมรรถนะของบุคคล	 ไม่ใช่ความต้องการของสังคม

หรือสมรรถนะของสังคม

	 การพัฒนาสังคม	อาจหมายถึง	การพัฒนาหลายมิติ	(Multi-dimensional)	การพัฒนา

หลายระดับ	(Multi-Level)	ซึ่งอาจเป็นระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น	การพัฒนาที่ยึดประชาชน

เป็นศนูย์กลาง	(People-Centered)	การพฒันาแบบองค์รวม	(Holistic)	การพฒันาเชงิบรูณาการ	

(Integrated	Development)	ซึ่งรวมเอาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	

และกฎหมาย

	 ๑๐	 Neil	Thin.	(๒๐๐๒).	Social	Progress	and	Sustainable	Development.	London:	ITDG	Publishing.	P๖๑.
	 ๑๑	 CIDA.	(๒๐๐๐).	CIDA’S	Social	Development	Priorities:	A	Framework	for	Action.	P๓.
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 มีบางทฤษฎีที่เน้นองค์ประกอบส�าคัญ	๔	ประการส�าหรับการพัฒนาสังคมกล่าวคือ	

(๑)	การเสริมพลังอ�านาจแก่มวลชน	(๒)	การพัฒนาสถาบันสังคม	(๓)	ระบบการเมืองและมี

ส่วนร่วมมีความน่าเชื่อถือ	และมีการให้ความรู้แก่ประชาชน	(๔)	การพัฒนาระบบสาธาณูป

โภค	การให้บริการทางสังคมและให้ให้โอกาสในการสร้างรายได้

	 การวางแผนทางสังคม	มุ่งเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางสังคม	(Social	Progress)	

สงัคมมีการเปล่ียนแปลงความก้าวหน้าในเรือ่งสทิธิมนษุยชน	(Human	Rights)	เป็นความจ�าเป็น

ที่ขาดไม่ได้	 ส�าหรับธรรมาภิบาล	ส�าหรับการปกครองโดยกฎหมาย	 (Legal	 rule)	 และระบอบ

ประชาธิปไตย

 ส�าหรับยุทธศาสตร์	เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางสังคม	มีดังนี้

	 ก.		การวางแผนทางสังคมระดับกกว้างและระดับเฉพาะเจาะจง	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	แผนการปฏิบัติเพื่อสิทธิมนุษยชน

	 	 ๒.	แผนสร้างความปรองดองและบูรณาการทางสังคม

	 	 ๓.	ยุทธศาสตร์การปกป้องทางสังคม

	 	 ๔.	แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาสังคม

	 ข.	การวางแผนทางสังคมเฉพาะเรื่อง

	 	 ๑.	การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

	 	 ๒.	การวางแผนพัฒนาคนพิการ

	 	 ๓.	การวางแผนพัฒนาผู้สูงอายุ

	 	 ๔.	การวางแผนพัฒนาชนกลุ่มน้อย

	 	 ๕.	การวางแผนพัฒนาเด็ก

	 	 ๖.	การส่งเสริมความตระหนักในสิทธิ

	 ค.	การวางแผนพัฒนาสังคมพหุภาคีระดับชาติ

	 	 ๑.	การวางแผนพัฒนาชาติ	(เช่น	แผน	๕	ปี)

	 	 ๒.	การวางแผนยุทธศาสตร์ลดความยากจน

	 	 ๓.	การวางแผนยุทธศาสตร์การจ้างงาน

	 	 ๔.	การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท

	 	 ๕.	การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

	 ง.	การวางแผนพัฒนาสังคมเฉพาะภาคส่วน

	 	 ๑.	ภาคการเกษตร

	 	 ๒.	ภาคที่อยู่อาศัย

	 	 ๓.	ภาคสาธารณสุข
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	 	 ๔.	ภาคการศึกษาและอาชีวศึกษา

	 	 ๕.	ภาคโครงสร้างและการให้บริการพื้นฐาน

	 	 ๖.	ภาคอนุรักษ์

	 การวางแผนเสริมสร้างความก้าวหน้าทางสังคมดังกล่าว	 ยึดหลักการส่งเสริม	 ความ

ยุติธรรม	(Justice)	สันติภาพ	(Peace)	และความเป็นปึกแผ่น	(Solidarity)	หลักการดังกล่าวจะ

ต้องมีการส่งเสริมเป็นพิเศษส�าหรับกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ	 (Disadvantaged	 or	

marginalized)	รวมทั้งชนกลุ่มน้อย	ซึ่งจะต้องได้รับโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งตนเอง	การมี

อตัลกัษณ์ของกลุม่การอนรัุกษ์ค่านยิมทางวฒันธรรม	เพ่ือท่ีชนกลุ่มน้อยทัง้หลายจะมชีวีติอยูอ่ย่าง

เป็นอิสระ	 มีสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่มชนดังกล่าว

จะต้องมีมาตรการส่งเสริมพลังอ�านาจ	ให้กลุ่มชนเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งให้บริการ	และที่ส�าคัญคือ

ให้โอกาสกลุม่ชนเหล่านีม้ส่ีวนร่วมในการให้ข้อคดิเหน็การวางแผนทางสังคมต่างๆ	ทีจ่ะส่งผลต่อ

ที่ดินและทรัพยากรต่างๆ	ที่ตนท�ากินหรือที่มีความส�าคัญทางวัฒนธรรมส�าหรับชนเหล่านั้น

สาระส�าคัญที่เป็นแก่นของการพัฒนาสังคม

	 กระบวนการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าสูงขึ้นเป็นที่พึงพอใจและมีความหมายมากยิ่งขึ้น	

ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นแก่นส�าคัญ	๔	ประกอบ	(Neil	Thin,	๒๐๐๒,p.	๘๓)

 ๑.	ความยุติธรรมทางสังคม	(Social	Justice)			มายถึง	การมีโอกาสเท่าเทียมกันและ

การที่คนทุกคนมีสิทธิแห่งมนุษยชนเหมือนกัน

 ๒.	ความเป็นปึกแผ่นแห่งสังคม	(Social	Solidarity)	หมายถึง	การที่สังคมมีการรวม

ตัวกันมั่นคง	 การเข้าใจความรู้สึกของกันและกัน	 การร่วมมือกัน	 และมีชีวิตอยู่ในกลุ่มอย่างมี

ศักดิ์ศรี

 ๓.	การมีส่วนร่วม	(Participation)	คือ	การที่ทุกคนในสังคมมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วน

อย่างส�าคัญยิ่งในการพัฒนา

 ๔.	ความมั่นคงปลอดภัย	(Social	Security)	คือความมั่นคงและความปลอดภัยในการ

ด�ารงชีวิตโดยปราศจากภัยคุกคามทางกายภาพต่างๆ	

	 สาระการพฒันาท้ังสีด้่านน้ี	เป็นแก่นเสรมิพลงัในแก่กนัและกนัส�าหรบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ทุกด้าน	แต่อาจจะมีการแลกเปลี่ยน	(Trade-off)	ในกลุ่มสาระ	๔	ด้านนี้	รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

ระหว่างสาระหลัก	 และอาจจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่สัมผัสได้โดยเฉพาะยิ่งขึ้นในระยะสั้นโดย

ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

	 ความยุติธรรมทางสังคม	

	 ความยตุธิรรมทางสงัคมเป็นความคดิทีดี่อย่างหนึง่	แต่ในความเป็นจรงิ	ความยติุธรรมทีเ่ป็น



138

ไปได้นัน้	มลัีกษณะทีแ่ตกต่างกนั	โดยขึน้อยูกั่บสภาพทางวฒันธรรมและสถานการณ์	ข้อนีส่้งผลให้เกดิ

การปฏบิตัอิย่างไม่ยตุธิรรมและเป็นปัญหาให้มกีารวพิากษ์	วจิารณ์อย่างกว้างขวาง	ในบางประเทศที่

พฒันาแล้ว	มกีารเน้นถึงสทิธมินษุยชนในฐานะเป็นค่านยิมขัน้พืน้ฐานส�าหรบัทกุวฒันธรรม	บคุคลไม่

ว่าจะมวีฒันธรรมเป็นอย่างไร	กส็มควรได้รบัความยติุธรรมทางสังคมเท่าเทียมกนับคุคลท่ีมวีฒันธรรม

แตกต่างจากตน

	 มีหลักปรัชญาที่สัมพันธ์กับความยุติธรรมทางสังคมที่ส�าคัญอยู่สองสาขา	 คือ	 ปรัชญา	

Utilitarianism	 กับปรัชญา	 Rawlsianism๑๒	ปรัชญาทั้งสองสาขานี้ล้วนดึงดูดความสนใจทาง

มโนธรรม	แต่มีหลักการขัดแย้งกัน

 ปรชัญา	Utilitarianism	(อรรถสาระนยิม)		พิจารณาการกระท�าใด	ๆ 	ว่ายติุธรรม	ถ้าการก

ระท�านัน้น�าความดงีามหรอืความมีประโยชนสูงสุดมาสู่ประชาชนจ�านวนมาก	(Greatest	good	to	

the	 greatest	number	of	 people)	ปรชัญานีม้คีวามสมัพันธ์อย่างใกล้ชดิกบัการส่งเสรมิความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	 โดยมกีารคดิว่า	 ถงึแม้จะมผู้ีสญูเสยีบ้างหรอืขาดทนุบ้าง	 แต่โดยทัว่ไป

ทรพัย์สนิย่อมจะกระจายเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่	เป็นทีเ่หน็ชดัว่า	ความยากจนยงัคงอยู	่แม้ใน

ประเทศทีม่	ี GDP	 (Gross	Domestic	 Product)	หรอืผลผลติมวลรวมในประเทศสงู	 และวถิกีาร

พฒันา	(Trajectories	of	Development)	ในปัจจุบนัมท่ีาทีท่ีคนในยคุอนาคตว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย

สงูมาก	ปรชัญาอรรถสาระนยิม	จงึมองดเูหมอืนกบัส่งเสรมิให้เกดิความอยตุธิรรมเพิม่มากขึน้ในขณะ

นีแ้ละในอนาคตด้วย

	 ในทางตรงกันข้าม	ปรชัญาสาขา	Rawlsianismมีแนวคิดดึงดูดความสนใจทางจริยธรร

มสูงกว่า	ปรัชญาสาขานี้อธิบายว่า	 โลกที่ยุติธรรมคือโลกที่มีการจัดระเบียบตามแบบวิถีที่เราจะ

จดัระเบยีบเพือ่ให้เราจะได้ไปเกดิใหม่ในโลกแบบนัน้	โดยทีเ่ราไม่รู้ว่าเราจะไปเกดิในโลกแบบนัน้

หรอืไม่	ข้อนีส้ามารถพจิารณาได้ว่า	เป็นการขยายโอกาสทีจ่ะครอบคลมุถงึความยติุธรรมระหว่าง

ยุคด้วย	กล่าวคือ	ถ้าเราไม่รู้ว่า	เมื่อไรเราจึงจะไปเกิดใหม่	เราจะต้องการจัดระเบียบโลก	เพื่อให้

เกิดโอกาสที่ดีและยุติธรรมแก่คนในยุคอนาคตได้ด้วยวิธีใด

	 ปรชัญาท้ังสองสาขาน้ีจงึตัง้ค�าถามเกีย่วกบัการสนองตอบทีก่ว้างขวางมากยิง่ขึน้ทีเ่ป็นค�าถาม

ต่อหลกัการทางปรชัญาท�านองเดยีวกนั	การปฏิบติัตามประเพณวีฒันธรรมในสงัคมโลกปัจจุบนัมคีวาม

แตกต่างกนัสงูมาก	การปฏิบัตติามนโยบายท่ีแท้จรงิ	จงึมคีวามแตกต่างสงูตามไปด้วย	ไม่ว่าเราจะยดึ

ตามแนวปรชัญาสาขาใดกต็าม	ตวัอย่าง	เช่น	บคุคลท่ีเป็นเหยือ่ของการปฏบิตัทิางวัฒนธรรมบางอย่าง	

เช่น	การขลบิหรอืตดัอวยัวะเพศ	(Genital	mutilation)	กอ็าจจะกล่าวว่า	พวกตนไม่ได้คดิว่าตนเป็น

	 ๑๒	 อ้างถงึใน	Neil	Thin.	(๒๐๐๒).	Social	Progress	and	Sustainable	Development.	หน้า	๘๕.



139

เหยือ่ความอยตุธิรรม	ดงันัน้	ความยตุธิรรมจงึไม่มท่ีาททีีจ่ะเป็นเพยีงเป้าหมายทีร่บัรูก้นัเท่านัน้	แต่จะ

เป็นสิง่ทีจ่ะต้องมกีารกล่าวโต้แย้งหรอือภิปรายกนัต่อไป

	 การพฒันาความยตุธิรรมจ�าเป็นต้องพดูถงึความมสีทิธ	ิ(Rights)	ความมสีทิธใินทีน่ี	้หมายถงึ	

การเน้นความส�าคญัของการให้เกียรติการอ้างสทิธทิางการเมอืง	 เพือ่ความยติุธรรมและอสิรภาพทาง

สงัคม		การพฒันาบนพืน้ฐานความจ�าเป็น	(Needs-based)	ดูจะตรงกนัข้ามกบัการพฒันาบนพืน้ฐาน

ของสทิธ	ิ การพฒันาบนพืน้ฐานความจ�าเป็นนัน้	 เน้นการท้าทายเชงิเทคนคิในการสนองตอบความ

จ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นความจ�าเป็นด้านวตัถ	ุแต่ข้อนีใ้นเชงิปฏบิติัยงัมคีวามเหลือ่มล�า้กนั

อยูม่าก	 ไม่ใช้จะแยกการพฒันาบนพืน้ฐานสิทธแิละบนพืน้ฐานสทิธนิัน้รวมเอาการเน้นเชงิกลยทุธ์ใน

เรือ่งการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	ซึง่เน้นการแก้ปัญหาสาเหตุความอยติุธรรมและความยากจน	และเน้น

ขัน้ตอนการปฏิบัต	ิเพือ่ให้มคีวามมัน่ใจได้ว่า	สิง่จ�าเป็นเร่งด่วนจรงิๆ	จะได้รบัการสนองตอบ	โดยหลกั

การบางประการการพัฒนามนษุย์รวมเอาการพฒันาบนพืน้ฐานสทิธิและส่ิงจ�าเป็นข้ันพืน้ฐาน

	 ปรัชญาการพัฒนาบนพื้นฐานของสิทธิท่ีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรับไปปฏิบัติ

ทัง้ในระดับชาตแิละระดบันานาชาต	ิมุง่เพือ่ขยายแนวคดิเร่ืองความยากจนโดยครอบคลุม	ถงึมติิ

ทางสังคมแห่งความยากจน	นั้นคือ	สาเหตุและอาการ	(Causes	and	symptoms)	แห่งความ

ยากจนด้วย	 ดังนั้น	 การส่งเสริมให้กลุ่มชนด้อยโอกาสมีพลัง	การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น

มั่นคงทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น	 และกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	

จึงพิจารณาได้ว่าเป็นส่วนประกอบในเรื่องสิทธิในการพัฒนา	 และเป็นปัจจัยการสนองตอบ

ความต้องการอย่างยั่งยืน

ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม

	 ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมีความใกล้เคียงแนวคิดเรื่องสังคมมากที่สุด	 ความเป็นปึก

แผ่นทางสังคมหมายถึงภาวะที่ผู้คนประสานเชื่อมโยงกันอย่างแนบสนิท	มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

สาธารณูปโภค	ความเชื่อ	ศาสนา	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติร่วมกัน	ความเป็นปึก

แผ่นทางสังคม	 เป็นแนวคิดหลักทางสังคม	 เหมือนกับค�าว่า	 การผลิตและการแลกเปลี่ยนเป็น

แนวคิดหลักทางเศรษฐกจิ	ความเป็นปึกแผ่นมลีกัษณะคล้ายกบัค�าว่า	การรวมตวักนัอย่างเหนยีว

แน่นทางสังคม	(Social	cohesim)	หรือ	ทุนทางสังคม	(Social	Capital)		นอกจากนี้	ค�านี้หมาย

ถึงการเชื่อมโยงท่ีดีระหว่างผู้คนในสังคม	 การมีอัตลักษณ์ร่วมกัน	 การมีความเข้าใจกันและกัน	

และการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

	 นกัคดิทางสงัคมศาสตร์ท่านหนึง่๑๓	กล่าวถึงลักษณะร่วมของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม

	 ๑๓	 Robert	Goodland.	 (๒๐๐๐).	 Social	 and	 Environmental	 Assignment	 to	 Promote	 Sustainability.	
Washington,	DC.:	World	Bank	Environmental	Management	Series	No.๗๔.	P๒๒.
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ลกัษณะหนึง่คอืค�าว่า	“ทนุทางสงัคม”	ว่าเป็นปัจจยัส่งเสรมิการพฒันาสงัคม	ดงันัน้	การพฒันา

ส่งเสริมให้สังคมด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	ยั่งยืน	ก็คือการส่งเสริมให้ทุนสังคมด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน	

แต่โดยส่วนใหญ่การศึกษาวิจัยภายใต้แนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมนี้	 มักจะด�าเนินการโดยนัก

เศรษฐศาสตร์

 จิตวิญญาณที่เป็นแกนกลางของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม	 คือความรัก	 (Love)	

ความไว้วางใจ	(Trust)	ความเหน็อกเหน็ใจ	(Empathy)และความเข้าใจกนั	(understanding)

และความเป็นปึกแผ่นทางสงัคม	สมัพนัธ์กบัระยะเวลายาวนานในการประสานติดต่อกนัและความ

ผูกพันระหว่างยุคสมัย	 กล่าวคือความรู้วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมจะยังคงได้รับการ

ธ�ารงไว้ได้โดยอาศยัการตดิต่อสมาคม	และถ่ายทอดข้ามไปยงับคุคลสมยัต่อไป	ชวีติทีม่กีารตดิต่อ

สมาคมกนัอย่างดจีะช่วยเบกิขยายพรมแดนแห่งความรับผิดชอบทางสังคม	และส่ิงแวดล้อมอย่าง

ไม่มีขีดจ�ากัดรวมทั้งความรับผิดชอบต่อบุคคลในยุคสมัยอนาคตด้วย

	 การวิเคราะห์การพัฒนาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมนี้	 ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มการ

เปลีย่นแปลง	สถาบนัสงัคมและสมัพนัธ์ภาพทางสังคม	เข้าใจภาวะผันแปรกิจกรรมจากการติดต่อ

สมาคมกัน	และค่านิยมในกิจกรรมทางสังคมต่าง	ๆ	เช่น	ความร่วมมือกัน	การติดต่อสื่อสารกัน	

การไว้วางใจ	และความผิดปกติบางอย่างเช่น	ความรู้สึกแปลกแยก	(Alienation)	และการไม่ไว้

วางใจกัน	 ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงในลักษณะต่าง	 ๆ	 ของกลุ่ม

ชน	 ตัวอย่าง	 เช่น	 การคบค้าสมาคมกันเป็นประดุจกลไกการประกันทางสังคม	 การเป็นสมาชิก

กลุ่มในสังคม	และการเชื่อมโยงกันระหว่างสมาชิก	ช่วยให้บุคคล	คอบครัว	และเครือข่าย	ที่กว้าง

ขวางมีความสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของบุคคล	 และ

ของกลุม่บคุคล	เช่น	การเจบ็ไข้ได้ป่วย	การเสยีชวีติอย่างกะทนัหนัหรอืภยัพบิติัทางกายภาพต่างๆ

	 การเน้นท่ีความเป็นปึกแผ่นช่วยในการวเิคราะห์ความเป็นเหตุและผลดังเช่น	ผลเสยีจาก

การพฒันา	และความเสีย่งทีเ่กดิเพิม่ขึน้	เมือ่สายใยแห่งความสมัพนัธ์เสือ่มลง	หรอืเมือ่ความเป็น

ปึกแผ่น	 กลับกลายเป็นการท�าลาย	 เช่น	 การก่อจลาจลวุ่นวายของกลุ่มชาติพันธุ์	 และกลุ่ม

อาชญากรก่ออาชญากรรมต่างๆ	 ความเป็นปึกแผ่นอาจจะวิเคราะห์ในเชิงบวกก็ได้	 เช่น	 ความ

ก้าวหน้าของสงัคมอนัเกดิจากความร่วมมอืกนัและสือ่สารกนัอย่างมคีวามหมายในเชงิสร้างสรรค์	

ความเป็นปึกแผ่นนี้มีสถานะแห่งเป้าหมายในฐานะเป็นมิติด้านเป็นคุณภาพชีวิต	ดังนั้น	จะต้องมี

การพิจารณาโดยการกล่าวถึงเป้าหมายด้านการพัฒนา	 เม่ือความเป็นปึกแผ่นไม่สมบูรณ์ในหมู่

ผู้คนที่ด้อยโอกาส	จะต้องจัดหายุทธศาสตร์การพัฒนาโดยครอบคลุมวิธีการที่จะท�าให้เกิดความ

เป็นปึกแผ่นในหมู่ผู้คนด้อยโอกาสเหล่านั้น
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การมีส่วนร่วมทางสังคม

	 การมีส่วนร่วม	 เป็นทั้งกระบวนการและเป้าหมายของการพัฒนาและการมีส่วนร่วมได้

รบัการเน้นว่าเป็นศนูย์กลางการพัฒนาด้วย	ขณะเดยีวกนัแนวคดิการมส่ีวนร่วมได้ขยายขอบเขต

ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 แนวคิดทางปรัชญาการเมืองที่สัมพันธ์กับแนวคิดการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาก็คือแนวคิดเรื่องการมอบอ�านาจ	 (Empowerment)	 ให้กับประชาชน

และแนวคิดเรื่องการกระจายอ�านาจ	 (Distribution	of	 power)	 แนวคิดทางการเมืองดังกล่าว

เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

	 อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมนี้	หากมองในแง่เป้าหมาย	(Goal)	ของการพัฒนาก็คือการ 

กระตุ้นส่งเสริมให้กลุ่มชนด้อยโอกาสที่อ่อนแอ	และเข้าไม่ถึงกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์

อย่างกว้างขวางได้เข้ามามบีทบาท	และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการพัฒนามากยิง่ข้ึน	การมส่ีวนร่วม

ของกลุ่มอ่อนแอทางสังคม	 จะช่วยท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังในภาครัฐและภาคประชาชนได้

รบัรูปั้ญหาและความต้องการท่ีแท้จรงิของประชาชนผูไ้ม่เคยมบีทบาทมาก่อน	การพฒันาทีย่ัง่ยนื

นัน้หมายถงึการสร้าง	การบัรูส้ทิธิหน้าที	่การส่งเสริมความรับผิดชอบและการเสริมสร้างสมรรถนะ

ของผู้คนทุกระดับชั้นให้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

	 แนวคิดทางปรชัญาเกีย่วกับการมส่ีวนร่วมสมัพันธ์กบัเนือ้หาการพฒันาสงัคมทีส่�าคญัอยู่

สองประการคือ	กระบวนการรวมเบ็ดเสร็จ	 (Inclusion)	และหรือแยกเบ็ดเสร็จ	 (Exclusion)	

และความหลายหลายทางวัฒนธรรม๑๔	กล่าวในลักษณะโตแ้ยง้กลายๆ	วา่	แนวคดิกระบวนการ

รวมเบ็ดเสร็จ	 เป็นแนวคิดที่นิยมใช้กันมากในการจัดท�านโยบาย	และการวิเคราะห์นโยบายทาง

สังคม	ของยุโรป	และเป็นแนวคิดที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในฐานะเป็นวิธีการเน้นมิติ	ภาวะ	สูญเสียทาง

สังคม	(Social	Deprivation)	

	 ดังที่กล่าวมาแล้ว	การมีส่วนร่วมเปน็ทั้งวิธีและเป้าหมายของการพัฒนา	แต่แนวคิดทาง

ปรัชญาการพฒันาส่วนใหญ่เท่าทีผ่่านมามีแนวโน้มทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่าการมส่ีวนร่วมเป็นแนวคดิ

ว่าด้วยเครื่องมือนิยม		(Instrumentalism)	กล่าวคือ	การมีส่วนร่วมนั้นเป็นเครื่องมือหรือวิธี

การทีจ่ะช่วยให้บรรลถุงึการปรบัปรงุคณุภาพทางกายชีวภาพให้ดีขึน้	ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนหน่ึง

แห่งคุณภาพชีวิต	 และการมีส่วนร่วมนี้สัมพันธ์กับแนวคิดทางปรัชญาว่าด้วยท้องถ่ินนิยม 

(Localism)	อันเป็นแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมในระดับจุลภาพ	(Micro-level	participation)	

เพื่อการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่ม

	 ๑๔	 Arjan	de	haan,	 (๑๙๙๙).	 Social	 Exclusion	 :to	wards	 an	holistic	 understanding	of	 deprivation.	 
London:	DFID,	Prepared	for	the	world	development	Report	๒๐๐๑	Forum	on	Inclusion,	Justice,	and	poverty	
Reduction.
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	 อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีจ�าเป็นขณะน้ีกค็อืจะต้องสร้างความสมดลุระหว่างการพฒันาตามแนว

ปรัชญาเครื่องมือนิยม	ซึ่งเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งเป้าไปยังจุดหมายหรือเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ในแผนการพัฒนา	กับการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นเป้าหมายการ

พัฒนา	 สิ่งที่จะต้องคิดและพัฒนากันต่อไปก็คือว่า	 การมีส่วนร่วมนี้จะต้องพิจารณาโดยรวมให้

กว้างยิง่ขึน้จะต้องพจิารณาให้พ้นจากกรอบการคดิแบบเดมิๆ	ทีจ่�ากดัการมส่ีวนร่วมเฉพาะระดบั

จลุภาพหรอืระดบัรากหญ้าโดยจะต้องรวมถึงการพจิารณาสมัพนัธ์ภาพทีเ่ชือ่มโยงประชาชนทีถ่กู

แบ่งแยกให้แตกต่างกันในทางพื้นที่และทางล�าดับชนชั้นในสังคมด้วย

ความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

	 การสร้างความมัน่คงปลอดภยัรวมถงึการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ความยากจน	และ

ความไม่ปลอดภัย	อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ	ประชาชนที่มีความยากจนมักจะรู้สึกไม่มั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต	 เพราะฉะนั้น	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนจะต้องรวมเอายุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการความเสี่ยง	 (Risk	management)	 โดยจะต้องครอบคลุมถึงการพัฒนาความ

สามารถของบุคคลและครัวเรือนในการลดความทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ	 จาก

ผลกระทบของเหตกุารณ์หรอืสภาพการณ์อนัไม่พงึปรารถนา	และเพิม่ความสามารถในการขยาย

โอกาสแห่งชวีติให้ก้าวไกลขึน้	ประชาชนทัว่ไปจะต้องได้รับการปกป้องจากการตกอยูใ่นสภาวะ

ความยากจน	อัตคัดยากไร้	และต้องได้รับการส่งเสริมให้ก้าวพ้นจากความยากจนด้วย

	 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงนี้	 รวมถึงการพัฒนาสถาบันทางสังคมให้คืนสภาพสู่

ปกตไิด้เรว็	(Resilience	)	จากการขดัแย้งและช่วยพัฒนาการปรับตัวเข้าสู่ค่านยิมและเทคโนโลยี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ	เพราะฉะนั้น	การจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นมาตรการสร้างความมั่นคง

ปลดภยั	ความมัน่คงปลอดภัยนี	้ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะคนในปัจจุบนัเท่านัน้	แต่ความมัน่คงปลอดภัย

รวมถึงการสร้างหลักประกันถึงสิทธิของคนในยุคต่อไปที่จะได้รับการสนองตอบทางด้านการ

พัฒนาและด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม๑๕

	 ยทุธศาสตร์การปกป้องทางสงัคม	(Social	Protection)	เป็นประเด็นทีจ่ะ	ต้องได้รบัการ

ก�าหนดวางและจ�าเป็นต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง	ด้วยเหตุผลส�าคัญ	๒	ประการคือ

	 ๑.	ภาวะความเสี่ยง	และภาวะเปราะบางทั่วไป	(Risks	and	Vulnerability)	

	 ๒.	ความต้องการที่จะช่วยอุ้มชูผู้ที่ยากจนที่สุด	(The	need	to	provide	support	to	

the	poorest)

	 ๑๕	 UN.	(๑๙๙๙).	Report	of	the	United	Nations	Conference	on	Environment	an	development.	New	
York:	Un	General	Assembly.
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	 การจดัการความเสีย่งทางสงัคมและการปกป้องทางสงัคมโดยส่วนใหญ่มุง่ไปทีก่ารจัดการ

มิให้ประชาชนตกไปสู่ภาวะความยากจน	 หรือความทุกข์ยากต่างๆ	 โดยการจัดการให้มีงานท�า

อย่างต่อเนื่อง	มีรายได้มีหลักประกันสุขภาพ	นอกจากนี้	ความเสี่ยงที่ขยายขอบเขตไปถึงสาเหตุ

อย่างอื่นก็ต้องค�านึงถึงด้วยเป็นกัน	 เช่น	 ความเสี่ยงจากความตาย	 หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมา

จากความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธสู้กัน	 ความรุนแรงต่างๆ	 ภายในประเทศ	 อุบัติภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรม	 และภัยพิบัติตามธรรมชาติเป็นต้น	 การจัดการความเสี่ยงจึงเก่ียวข้องกับการลด

ความเสีย่ง	(Risk	Reduction)	การบรรเทาความเสีย่ง	(Risk	Mitigation)	และการแก้ปัญหาความ

เสีย่ง	(Risk	coping)	ด้วยมาตรการต่างๆ	ท่ีก�าหนดขึน้มาจากภาครฐัและภาคประชาชนซ่ึงมีความ

เข้าใจร่วมกัน

การพัฒนาตามแนวพุทธปรัชญา

							 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาชีวิต	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 การน�าพุทธธรรมมาเป็นปรัชญาชีวิต	 เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 จึงมีความเป็นไป

ได้อย่างยิ่ง	ต่อไปนี้เป็นการใช้พุทธธรรมส�าหรับการแก้ปัญหามนุษย์	สังคม	และธรรมชาติ	ซึ่งมี

อยู่	๒	ขั้นตอนดังนี้

 ๑.		การเปลี่ยนความคิดในการมองธรรมชาติของมนุษย์

	 การใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหา	มนุษย์	สังคม	สภาพแวดล้อม	และก่อให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น	ในเบื้องแรกมนุษย์จะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดในการมองธรรมชาติของมนุษย์	๔	

เรื่องให้ถูกต้องเสียก่อน	โดยใช้หลักสัจธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางดังต่อไปนี้๑๖

	 	 ๑.๑	ในเรือ่งของศกัยภาพ	จะต้องมองว่า	มนษุย์สามารถพฒันาตนในระบบเหตุ

ปัจจัยธรรมชาติให้ประโยชน์ท้ังสองฝ่ายประสานกลมกลืนกัน	 มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองให้อยู่

ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น	และสามารถจัดความสัมพันธ์ได้ดีขึ้น

	 	 ๑.๒	ในเรื่องอิสรภาพ	จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาก็คือ	พัฒนาปัญญาให้

คนมีอิสรภาพ	 ค�าว่าอิสรภาพในที่นี้หมายถึงสามารถจะมีความสุขได้โดยใช้ธรรมชาติ	 หรือ

เบียดเบียนธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมน้อยลง	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ดีด้วยตนเอง

	 	 ๑.๓	ในเรือ่งของความสขุ	หมายถงึมนษุย์สามารถมคีวามสุขได้ด้วยตนเองมาก

ขึ้น	โดยความสุขนั้นขึ้นต่อธรรมชาติ	ขึ้นต่อวัตถุ	หรือสิ่งภายนอกน้อยลง	เป็นความสุขที่เกิดขึ้น

จากจิตใจที่ได้รับการพัฒนาสูงขึ้นกว่าเดิม	 เป็นความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง	 และเป็นอิสระมากขึ้น	

เป็นความสุขที่เกิดร่วมกับการเห็นสภาพแวดล้อม	 และสังคมมีความสุข	 มิได้เป็นความสุขส่วน

บุคคลที่เกิดขึ้นอย่างโดดๆ	เช่นในอดีต

	 ๑๖	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๓๗).	พุทธธรรม.		หน้า	๑๕๗-๑๗๐.
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	 	 ๑.๔	 ภาวะของมนุษย์	 ตามธรรมชาติย่อมมีความแตกต่างกันหลากหลาย	 ท้ัง

แนวตั้งและแนวนอน	แนวตั้งคืออยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากัน	และแนวนอนคือมีความถนัด	

อัธยาศัย	 ความสนใจไม่เหมือนกันพุทธศาสนามองมนุษย์	 สัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันหมด	 และ

ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น

 จุดเน้นของพระพุทธศาสนาก็คือ	 การพัฒนามนุษย์ตามแนวตั้ง	 โดยพุทธศาสนาให้

ความส�าคัญในการพฒันามนษุย์ตามศกัยภาพของตนเอง	แม้ว่ามนษุย์ไม่สามารถพฒันาศกัยภาพ

ได้เท่ากัน	แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้	ด้วยความเกื้อกูลกลมกลืนและเติมเต็มให้แก่กันและกันได้

	 วิธีการแก้ปัญหาก็คือจะต้องเพิ่มศักยภาพทางด้านปัญญาให้แก่มนุษย์	 ก็คือพัฒนา

ศักยภาพด้านการคิด	 การใช้ปัญญาของมนุษย์ให้ถึงขั้นมีความสามารถที่จะวิวัฒน์	 (Evolution)	

หรือเกิดความคิด	 ในลักษณะมีอิสรภาพ	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความสมดุลระหว่าง	

ความต้องการทางวัตถุกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม

	 ๒.	พุทธวิธีแก้ปัญหามนุษย์	สังคม	และธรรมชาติ

	 	 การแก้ปัญหาจะต้องด�าเนินการเป็นระบบ	และเป็นกระบวนการ	และเป็นการ

แก้ปัญหาแบบที่สมัยใหม่เขาเรียกกันว่า	 บูรณาการ	 (Integrated)	 และเป็นองค์รวม	 (holistic)	

โดยมอีงค์ประกอบทีป่ระสานครบถ้วนและสัมพันธ์กนัครบถ้วนถกูต้องพอดีตลอดทัง้องค์รวม	จึง

จะท�าให้เกิดภาวะสมดุล	หรือดุลยภาพได้๑๗

	 วิธีแก้ปัญหาในข้ันต่อไปก็คือการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคน	 ด้วยการปรับ

เปลี่ยนทัศนคติหรือท่าทีต่อธรรมชาติ	 พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ	 และการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 ๒.๑	ท่าทีต่อธรรมชาติ

	 	 เมื่อใดที่มนุษย์มีความเข้าใจ	มีท่าทีต่อธรรมชาติถูกต้องไปในทางที่ดีแล้ว	ก็จะ

พลกิผนัพฤตกิรรมให้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	โดยหลักการส�าคญัทศันะของพระพทุธศาสนามอง

ธรรมชาติใน	๓	ลักษณะ	คือ

	 	 	 ๑)		มองธรรมชาติว่า	เป็นทีร่ืน่รมย์ท�าให้มนษุย์มคีวามสขุกับธรรมชาติ

	 	 	 ๒)	มองเห็นพืชพันธุ์	มนุษย์	และสัตว์ทั้งหลายในธรรมชาติเป็นเพื่อน

ร่วมกฎธรรมอันเดียวกันกับตน	ดังนั้นจะต้องมีเมตตา	มีไมตรีต่อกัน

	 	 	 ๓)	 พุทธศาสนามองธรรมชาติว่า	 เป็นสภาพที่มีคุณค่าเกื้อกูลต่อการ

พัฒนาตนของมนุษย์ด้วยกัน

	 ๑๗	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๓๖).	อ้างแล้ว	หน้า	๑๘๖-๒๐๗.
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	 	 การมองเห็นธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติอัน

เดียวกัน	 ท�าให้จิตใจของมนุษย์เป็นจิตใจที่ขยายปริมณฑลกว้างออก	 และเป็นจิตใจท่ีเปี่ยมด้วย

เมตตา	 เป็นจิตใจท่ีถึงพร้อมด้วยความรักอันไม่มีขอบเขต	 และพร้อมที่จะท�าส่ิงท่ีดีงามเพ่ือ

มนุษยชาติ

  ๒.๒	พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

	 	 เมื่อมนุษย์มีท่าทีที่ถูกต้องต่อธรรมชาติแล้ว	ขั้นต่อไปจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องต่อ

พฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ	หลกัของพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นจุดเร่ิมต้นข้อนีค้อื	การรู้จักความพอดีใน

การบริโภค	หรือที่เรียกกันว่า	มัตตัญญุตา	โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่มนุษย์จะต้องรู้จักประมาณก่อน

	 	 วธิกีารประมาณกค็อื	การฝึกใช่ปัญญา	รูจ้กัแยกแยะระหว่างคณุค่าแท้กบัคณุค่า

เทียม	เพราะมนุษย์เราสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	วัตถุ	สิ่งของ	บุคคล	สถานที่	เกิดความต้องการ

ต่างๆ	 ขึ้น	 เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการหลากหลาย	 และมีความกว้างไร้ขอบเขต	 ถ้ารู้จักใช้

ปัญญามาแยกแยะระหว่างคุณค่าแท้คุณค่าเทียม	ท�าให้ลดความต้องการลงจนถึงจุดที่พอดีจริงๆ	

ผลทีเ่กดิขึน้กค็อื	คนจะมธัยสัถ์	ตดัความฟุง้เฟ้อ	ลดการเบยีดเบยีนกนัในสังคมและเอือ้ประโยชน์

ต่อสภาพแวดล้อมไปตัวด้วย

  ๒.๓	การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์

	 	 การรูจ้กัพอดใีนการบรโิภค	มคีวามหมายรวมไปถึง	การสร้างสรรค์วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไปในแนวทางใหม่	เพื่อสนองท่าทีต่อธรรมชาติและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง

ที่กล่าวมาแล้ว

	 	 ทศิทางพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทยในสบิปีข้างหน้า	โดยมทีศันะเกีย่วกบัการ

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่ามนุษย์ประมวลน�าความรู้จาก

ธรรมชาติ	มาปรับปรุงวิถีชีวิตของตนให้สะดวกสบายขึ้น	ความรู้นี้คือวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นความ

รู้สากล	มนุษย์ได้น�าความรู้สาขานี้และความรู้ในสาขาอื่น	 เช่นเศรษฐศาสตร์การเงินมาประยุกต์

ใช้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์	ที่เรียกว่า	เทคโนโลยี	ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์ก็ต้องพยายาม

ศึกษาจิตใจของมนุษย์เอง	เพื่อมุ่งลดความทุกข์	แสวงหาความสุขและวิถีชีวิตที่สงบ	ที่จะอยู่ร่วม

กันอย่างสันติ	 โดยลดการเบียดเบียนกัน	ความรู้นี้ก็	 คือ	ศาสนธรรมเพื่อให้การแก้ปัญหามนุษย์	

สังคม	และสภาพแวดล้อมบังเกิดผลอย่างสมบูรณ์	บุคคลจ�าเป็นจะต้องพิจารณาลดพฤติกรรมที่

เป็นอุปนิสัย	หรือความเคยชินที่เป็นพิษเป็นภัยต่อการพัฒนาตนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื	ได้แก่	การท�าอะไรตามสบาย	พฤตกิรรมเหน็แก่ความสนกุเป็นทีต่ัง้ซ่ึงเป็นพฤตกิรรมระดบั

บุคคล	และพฤติกรรมระดับสังคมวัฒนธรรม	เช่น	พฤติกรรมหน้าใหญ่ใจโต	พฤติกรรมหลงใหล	

รวมทั้งพฤติกรรมการแก้ปัญหาด้วยความเห็นแก่ตัวแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแก้ปัญหาเป็น
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เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมแทน	ถ้าสามารถท�าได้อย่างนี	้กเ็ท่ากับว่าเป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคญัส�าหรบั

การสร้างสันติสุขส่วนบุคคล	และสร้างสันติภาพของสังคมไปพร้อมๆ	กัน

พุทธปรัชญาว่าด้วยการพัฒนามนุษย์

	 การพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามแนวพุทธปรัชญา

	 ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีเป็นนามธรรมและส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรม	

ส่วนประกอบที่เป็นนามธรรมเรียกรวมว่า	 จิตใจ	 ส�าหรับส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมเรียกว่า	

ร่างกาย	

	 การพัฒนาชีวิตมนุษย์จึงเป็นการพัฒนาจิตใจและร่างกายของมนุษย์	จิตใจและร่างกาย

เป็นพื้นฐานแห่งชีวิต

	 การพฒันาท้ังจติใจและร่างกายจ�าต้องด�าเนนิการไปพร้อมๆ	กนั	และมลีกัษณะการพฒันา

แบบสมดุล	(Balanced	Development)

	 พระพุทธศาสนาพิจารณาว่า	 จิตใจเป็นผู้น�าร่างกาย	 ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามความ

ต้องการของจิตใจเป็นส่วนใหญ่	พลังขับเคลื่อนให้ร่างกายเคลื่อนไหว	นอกจากระบบการสั่งการ

จากประสาทในสมองแล้ว	ส่วนที่มีพลังที่สุดบังคับให้สมองสั่งการคือจิตใจนั้นเอง

	 ตามปกติจิตใจจัดอยู่ในระบบรบัความรู้สึกและระบบการรับรู้	(Perception)	ความรู้สึก

เป็นธรรมชาติของจิตทั่วไป	เช่น	รู้สึกดีใจ	รู้สึกเศร้าใจ	รู้สึกสุข	รู้สึกทุกข์	ความรู้สึกดังกล่าวเกิด

ขึ้นจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัส	เช่น	ตาได้สัมผัสกับรูป	หูได้สัมผัสกับ

เสยีง	หากจติใจชอบกจ็ะปรงุแต่งให้เกดิความสุข	ความยนิดี	ในทางกลับกนัหากจิตใจไม่ชอบกจ็ะ

ปรุงแต่งให้เกิดความเกลียด	ความทุกข์

	 สภาพความรู้สึกสุข	 หรือทุกข์ข้ึนอยู่กับระดับการรับรู้	 การรับรู้	 เป็นภาวะที่จิตเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสาร	มีความสามารถในการแยกแยะข้อดีข้อเสียของสิ่งที่มากระทบทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	

และกาย	 การได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบเรียกว่า	 ประสบการณ์	 การรับรู้เป็นความตั้งใจที่จะรับ

ข้อมูลข่าวสาร	ที่มากระทบประสาทสัมผัสหรืออินทรีย์ทั้ง	๕	ดังกล่าว	ผลที่ปรากฏจากการตั้งใจ

รบัข้อมูลข่าวสาร	ท�าให้เกดิการประเมินค่าว่า	สิง่นัน้มปีระโยชน์หรอืไม่มปีระโยชน์ต่อชวีติตนเอง

และต่อบุคคลอื่นๆ	ในสังคมมากน้อยเพียงใด

	 พื้นฐานเบื้องต้นการพัฒนาชีวิต

	 ตามหลักพุทธปรัชญา	พื้นฐานเบื้องต้นของการพัฒนามี๒อย่างคือ

	 ๑	สิ่งแวดล้อมที่ดี	(กัลยาณมิตร/ปรโตโฆสะ)

	 ๒	การเตรียมจิตใจให้ตั้งใจรับรู้อย่างเป็นระบบและเชื่อมั่น	(กุศลฉันทะ)
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สิ่งแวดล้อมที่ดี

	 สิ่งแวดล้อมที่ดี	 คือการมีมิตรที่ดี	 ชุมชนสังคมที่ดี	 ศิลปวัฒนธรรมที่ดี	 ประเพณีปฏิบัติ

ต่างๆ	ที่ดีงาม	รวมถึงระบบการเมืองการปกครองที่ดี	ผู้น�าทางสังคมที่ดี	เป็นต้น

	 สิ่งแวดล้อมที่ดี	 ท�าให้เกิดศรัทธา	 ความเชื่อมั่นในการท�าความดี	 และชักจูงโน้มน้าวให้

ยดึถอืเป็นแบบอย่างของการพฒันาเพือ่ให้บรรลถุงึเป้าหมายทีด่งีาม	ในคมัภร์ี	สงัยตุตนกิาย	มหา

วารมรรค	พระพุทธเจ้าตรัสว่า๑๘

 	 “ภิกษุทั้งหลาย	เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่

	 	 ย่อมมีแสงอรุณเป็นบุพนิมิต	ฉันใด	

	 	 ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวน�าเป็นบุพนิมิต

	 	 แห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฏางคิกมรรคแก่ภิกษุ

	 	 ฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร	พึงหวังสิ่งนี้ได้	คือ

	 	 จักเจริญ	จักท�าให้มาก	ซึ่งอริยอัษฏางคิมรรค”

	 ข้อน้ีเป็นการแสดงให้เห็นว่า	การปฏบิตัติามหนทางอนัประเสรฐิหรอือรยิมรรคจกัด�าเนนิ

ไปได้	ก็โดยอาศัยกัลยาณมิตรเป็นแบบอย่าง	การปฏิบัติตามอริยมรรคถือได้ว่าเป็นการยกระดับ

การด�าเนินชีวิตให้สูงขึ้นหรือให้ประเสริฐขึ้น	 กัลยาณมิตร	 รวมเอาสิ่งที่เป็นสัปปายะ	 คือองค์

ประกอบต่างๆ	ที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น๑๙

การเตรียมจิตใจให้ตั้งใจรับรู้อย่างเป็นระบบและเชื่อมั่น

 การเตรียมจิตใจให้พร้อมรับรู้เป้าหมายของการพัฒนาต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	

การเตรียมความพร้อมทางจิตใจนี้	 เป็นการโน้มน�าความคิดให้เชื่อว่า	 การพัฒนานั้นเป็นส่ิงที่ดี	

ขณะเดียวกัน	การกระตุ้นให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นว่า	การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมี

จติใจทีเ่พยีบพร้อมด้วยคณุธรรมและจรยิธรรมอนัดีงามนัน้	เป็นส่ิงทีท่�าให้มนษุย์มคีณุค่า	มศีกัด์ิศรี	

มีสถานภาพในสังคมสูงข้ึน	 กระบวนการขั้นนี้อาจเรียกว่า	 เป็นขั้นตอนการสร้างความใฝ่รู้หรือ

ความกระตอืรอืร้นใฝ่รูใ้ฝ่พัฒนา	(กศุลฉนัทะ)๒๐		มนษุย์ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องการพัฒนาอย่างแจ่มชัด

	 ๑๘	 ส�.	ม.		๑๙/๑๒๙/๓๖
	 ๑๙	 สัปปายะ	คือสภาวะท่ีเก้ือหนนุการบ�าเพญ็สมาธมิ	ี๗	อย่าง	คอื	(๑)	ทีอ่ยูอ่าศยั	(๒)	แหล่งอาหาร	(๓)	เร่ืองทีพู่ดคยุ
เสรมิการปฏบัิต	ิ(๔)	บคุคลท่ีเก่ียวข้องช่วยให้จิตใจสงบผ่องใส	(๕)	อาหารการกนิ	(๖)	อุณหภูมสิภาพแวดล้อม	(๗)	อิริยาบถ	ดรูาย
ละเอยีดใน	วนิย.	อ.	๑/๕๒๔
	 ๒๐	 ฉนัทะ	เป็นหลักการน�าไปสู่ความส�าเรจ็ข้อ	๑	ในหลกัธรรม	อิทธบิาท	๔	คอื	ฉนัทะ	วริิยะ	จติตะ	วมิงัสา	ท.ีปา.		
๑๑/๒๓๑/๒๓๓
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	 กุศลฉันทะ	จ�าเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของมนุษย์	กุศลฉันทะเปรียบเสมือน

สภาพดินท่ีดี	 พร้อมที่จะรองรับการปลูกพืชให้เจริญงอกงามและให้ผลผลิตตามที่ผู้ปลูก

ต้องการ	ดังนั้น	การรับรู้สิ่งที่ดีมีประโยชน์	มีคุณค่า	เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคคล

มีความพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมในสิ่งที่ดีงาม	และมีความกระตือรือร้นในการรับการฝึกอบรม

หรือการพัฒนาโดยไม่ท้อแท้	แม้จะมีอุปสรรคมาขัดขวางก็จะไม่ยอมท้อ	ยิ่งมีกุศลฉันทะแรงหรือ

เข้มแขง็มากเท่าไร	กย็ิง่มวีริยิะอตุสาหะทีจ่ะรบัการฝึกอบรมมากขึน้เท่านัน้	กศุลฉนัทะ	เป็นความ

พร้อมแห่งจิตใจท่ีเสรมิด้วยปัญญา	คอืมคีวามรูค้วามเข้าใจในสิง่ท่ีได้รบัมาอย่างด	ีสามารถแยกแยะ

ได้ว่าความรู้ที่ได้รับมามีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์

การเตรียมความพร้อมทางจิตใจนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญยิ่งส�าหรับการพัฒนา

ชีวิตมนุษย์

	 เมื่อมีองค์ประกอบพื้นฐานทางการภาพและทางจิตใจซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาจิตใจ

มนุษย์ดังกล่าวแล้ว	จึงสมควรด�าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจมนุษย์ต่อไป

กระบวนการพัฒนาจิตใจของมนุษย์

	 กระบวนการพัฒนาจิตใจของมนุษย์	วิเคราะห์ตามแนวพุทธปรัชญา	ด�าเนินการตามขั้น

ตอน	๗	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 ขั้นตอนที่	๑	ส�ารวจสภาพทางจิตใจ

	 	 ขั้นตอนที่	๒	ระบุความต้องการในการพัฒนา

	 	 ขั้นตอนที่	๓	ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจิตใจ

	 	 ขั้นตอนที่	๔	จัดท�าบทเรียน/แบบฝึกอบรม

	 	 ขั้นตอนที่	๕	ด�าเนินการฝึกอบรม

	 	 ขั้นตอนที่	๖	วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม

	 	 ขั้นตอนที่	๗	ประเมินผลการฝึกอบรม

	 กระบวนการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ดังกล่าว	ด�าเนินการตามกรอบอริยสัจจ์	๔	กล่าวคือ

ขั้นที่	๑		ขั้นที่	๒		ขั้นที่	๓		ต้องได้รับการอธิบายให้ชัดเจน	ทั้ง	๓	ขั้นนี้เปรียบเหมือนสภาพปัญหา	

และความจริงบางอย่างอันไม่พึงปรารถนา	ซึ่งวิเคราะห์ตามพุทธปรัชญาก็คือ	ความทุกข์

	 สภาพจิตใจแห่งบุคคลเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาสามารถรู้ได้จากการสังเกต

พฤติกรรมหรือการแสดงออกทางกายและทางวาจา	 แต่ขั้นนี้จะด�าเนินต่อไปได้ก็โดยอาศัย	 การ

สังเกตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

	 สภาพจิตใจที่มีปัญหาจะแสดงออกมาโดยปราศจากการควบคุม	ถึงจะมีการควบคุม	แต่
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ก็ควบคุมได้น้อย	 ดังนั้น	 พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงสะท้อนถึงปัญหาทางจิต	 เช่น	 เมื่อมีความ

โกรธ	ก็จะแสดงออกมาซึ่งความโกรธโดยไม่ค�านึงถึงสถานที่และเวลา	คนที่มีปัญหาทางจิตมักจะ

ขาดความอดทน	ชอบมองโลกในแง่ร้าย	(Pessimistic)	เป็นคนเจ้าอารมณ์ใจแคบ	ทนเห็นคนอื่น

ได้ดกีว่าตนเองไม่ได้	(อจิฉารษิยา)	และชวีติดเูหมอืนจะมคีวามทกุข์ตลอดเวลา	แทบจะไม่มคีวาม

สุขหรือสดชื่นใดๆ	และอาจจะไม่มีการแสดงออกมาแม้กระทั้งรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะ

เป้าหมายของการพัฒนาจิตใจมนุษย์
	 พระพรหมคณุาภรณ์	(ปอ.ปยตุโต)	กล่าวถงึบคุคลทีม่จิีตใจพัฒนาดีแล้วจะประกอบด้วย

จิตที่มีคุณลักษณะ	๓	ประการคือ

	 	 ๑		สุขภาพจิตดี

	 	 ๒		คุณภาพจิตดี

	 	 ๓		สมรรถนจิตดี

	 	 เสถียรพงศ์		วรรณปก๒๑	กล่าวไว้	เช่นกันว่า	บุคคลที่มีการพัฒนาดีแล้ว	จิตใจ

จะมีลักษณะเด่น	๓	ประการ	คือ

	 	 ๑		ผ่อนคลาย

	 	 ๒		อ่อนโยน

	 	 ๓		เข้มแข็งและสร้างสรรค์

	 เมื่อศึกษาและวิเคราะห์โดยละเอียด	 เป้าหมายการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ตามหลัก

พุทธปรัชญามีดังนี้

	 ๑		พัฒนาจิตใจให้มีความสุข

	 พระพุทธศาสนาเห็นว่า	ชีวิตคือความทุกข์๒๒	สิ่งที่ต้องท�าให้เกิดความสุข	คือการก�าจัด

ความทุกข์ได้ย่อมท�าให้มีความสุข	การจะบรรลุถึงความสุขได้ต้องก�าจัดสาเหตุแห่งความทุกข์	

(สมุทัย)		อันได้แก่ความโลภ	ความโกรธ	และความหลง	กิเลสใหญ่	๓	ประการนี้เป็นบ่อเกิด

แห่งความทุกข์	และผลักดันให้แสดงออกมาเป็นกิเลสย่อยหรือกิเลสฝอยต่างๆ	อีกมากมาย	เช่น	

ความอาฆาตพยาบาท	ความขดัเคอืงน้อยใจ	ความลุม่หลงพอใจในกามคณุอย่างไร้สต	ิการตกเป็น

ทาสอบายมขุ	ดงันัน้	การมคีวามต้องการอยากได้	อยากมี	อยากเป็นโดยไม่มทีีส้ิ่นสดุ	ล้วนถกูผลกั

ดันโดยกิเลสคือโลภะ	 ราคะ	 การมุ่งโจมตี	 ท�าลายล้างคนที่คิดต่างเห็นต่าง	 เป็นผลของกิเลสคือ

โทสะ	พยาบาท	 เป็นต้น	ประกอบกับอวิชชาเข้ามาครอบง�าจึงยึดมั่นถือมั่น	 (อุปาทาน)	 ในทิฏฐิ

	 ๒๑	 เสถยีรพงศ์		วรรณปก.	(๒๕๕๙).นสพ.มตชิน		๓	ตค.		หน้า	๓๒.
	 ๒๒	 ชวิีตคือนามรปู		วิสุทธิ.		๓/๒๑๖.		ชวิีตไม่เทีย่งเป็นทกุข์	ไม่มตีวัตน.		ท.ี	ปา.		๑๑/๒๒๘/๒๒๙	ฯลฯ
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ของตนเองจนไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น	 ดังนั้น	มิจฉาทิฏฐิ	 จึงเป็นสาเหตุผลัก

ดันให้เกิดความทุกข์อย่างหนึ่ง	ข้อนี้วิเคราะห์ตามหลักอริยสัจจ์	๔

	 ความสุขของมนุษย์เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการปฏบิติัตามจรยิธรรม	ความสขุแห่งจิตใจเกิด

จากการได้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ	จดัเป็นนริามสิสขุ๒๓		คอื	เป็นความสุขทีไ่ม่องิด้วยอามิสหรอืวัตถุ

สิ่งของใดๆ		เป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยความหมักหมม	เป็นความสุขที่ไม่เกิดโทษในภายหลัง๒๔

	 อามิสสุข		เป็นความสุขในเบื้องต้นส�าหรับปุถุชนผู้ยังเสพกามคุณอยู	่แต่ผู้ที่มีปัญญา

รูเ้ท่าทนักฎแห่งไตรลกัษณ์	จะไม่ถล�าลกึหลงใหลในอามสิสขุ	จนเกดิอนัตรายหรอืความเดือดร้อน

รุนแรง	 จิตใจที่พัฒนาดีแล้วจะมีหลักประกันชีวิต	 คือนิรามิสสุขโดยจะไม่แสวงหาความสุขที่อยู่

บนฐานการเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่น

 อามิสสุข	ได้จากการสนองความต้องการทางประสาททั้ง	๕	คือ	ทางตา	ทางหู	ทาง

จมกู	ทางลิน้	และทางกายสมัผสั	และได้จากความคดิอยากได้ส่ิงต่างๆ	แล้วได้รับส่ิงนัน้ตามความ

ปรารถนา	ส่วนนิรามิสสุข	 เป็นความสุขภายในจิตใจ	ที่ปลอดโปร่งผ่องใส	ปราศจากสิ่งขัดขวาง

กีดกัน	 เป็นความสุขที่ปลอดจาก	 ความวิตก	 กังวล	 ความรู้สึก	 คับแคบ	 และปราศจากกิเลส 

ปรุงแต่ง	

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย.์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)๒๕		ได้กล่าวว่า		อามิสสุข	เป็นความสุขที่อิง

อาศัยปัจจัยภายนอก	อันได้แก่อารมณ์	และวัตถุส�าหรับสนองความต้องการ	จิตที่ติดอยู่กับอามิส

สุข	เป็นจิตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามักจะดิ้นรน	กระวนกระวายแสวง	มีลักษณะยึดติด	หวงแหน	

เป็นความสขุทีอ่งิอยูก่บัความเหน็แก่ตัว	และเป็นความสุขทีพ่ร่องอยูเ่ป็นนติย์	มนษุย์ทีม่คีวามสุข

แบบนีจ้ะมีจติใจผนัแปรเปลีย่นแปลงไปตามอารมณ์และวัตถภุายนอก	ซึง่อาจจะเรยีกว่าภาวการณ์

ตกเป็นทาสของปัจจัยภายนอก

	 ส่วนความสขุทีเ่ป็นนริามสิสขุ	เป็นความสขุจากภายในจติใจ	โดยไม่องิอาศยัอารมณ์และ

วัตถุจากภายนอก	 เป็นความสุขท่ีปราศจากกิเลสคือความอยากมาปรุงแต่ง	 เป็นความสุขที่เกิด

จากความเข้าใจในเหตุผลขอลการท�าสิ่งท่ีดีงาม	 เป็นความสุขทางจิตที่เป็นอิสระและมีปัญญา	

(อุเบกขา)		ภาวะจิตใจที่มีลักษณะดังกล่าวเรียกว่า	ภาวะพ้นทุกข์	มนุษย์ควรได้รับการพัฒนาให้

รู้จักแสวงหาความสุขที่อยู่เหนือวัตถุหรืออารมณ์ภายนอก	 โดยควรเป็นความสุขที่ได้รับจากการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นอันเป็นหลักจริยธรรมเพื่อสังคม

	 ๒๓	 ตามหลักพุทธธรรม	ความสุขม	ี๒	อย่าง	คือ	(๑)	อามสิสขุ	(สขุท่ีอิงอาศยัวัตถุสิง่ของหรือกามคณุ	)	(๒)	นริามสิสขุ	
(คอืสุขทีไ่ม่อิงอาศัยวัตถุส่ิงของหรอืกามคุณ)		ด	ู	อง.		ทุก.		๒๐/๓๑๓/๑๐๑
	 ๒๔	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๔๙).พุทธธรรม.		อ้างแล้ว.		หน้า	๗๑.
	 ๒๕	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๔๙)	อ้างแล้ว.	หน้า	๗๔-๗๖.
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	 ๒.	พัฒนาจิตใจให้มีความนิ่มนวลอ่อนโยน

	 จิตใจที่มีความนิ่มนวล	อ่อนโยน	คือจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก	ความเมตตา	เป็นจิตใจ

ที่มองเห็นการช่วยเหลือบุคคลอื่นส�าคัญเหนือประโยชน์ส่วนตน	 เป็นจิตใจที่พร้อมจะให้โดยไม่

หวังอะไรตอบแทน	บุคคลที่มีจิตใจพัฒนาดีแล้วจะสร้างแต่สิ่งที่ดีงาม	มนุษย์ที่มีคุณธรรมเท่านั้น

จะเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ด้วยกัน	 มนุษย์ที่มีคุณธรรมก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจน่ิมนวล	 อ่อนโยน	

แม้แต่อ�านาจเหนอืธรรมชาตกิย่็อมชอบมนษุย์ทีม่จีติใจนิม่นวล	อ่อนโยน	ดงันัน้	มนษุย์ทีม่เีมตตา

ย่อมเป็นที่รักของเทวดา	และอมนุษย์ทั้งหลายด้วย	 	มนุษย์ที่มีเมตตาถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีเกราะ

ป้องกันภัย	ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์ด้วยกัน	หรือภัยจากเทวดาและอมนุษย์ต่างๆ๒๖

 ศัตรูที่ส�าคัญแห่งจิตใจที่นิ่มนวล	 อ่อนโยนก็คือ	 ความอาฆาต	พยาบาท	 และความ

โกรธ	ตัวกิเลสดังกล่าวท�าให้จิตใจหยาบกระด้าง	ไม่นิ่มนวล	และย่อมสามารถผลักดันจิตใจให้มี

การแสดงออกในลักษณะประทุษร้ายต่อตนเองโดยไม่รู้ตัว	รวมทั้งกระตุ้นให้ร่างกายประทุษร้าย

ต่อบคุคลอืน่ด้วยทีท่�าให้เกดิความเครยีด	อนัเป็นภาวะท่ีตรงกนัข้ามกบัความย่อมคลายดังท่ีกล่าว

มาแล้ว

	 กระบวนการพฒันาจติใจให้เกดิความนิม่นวล	อ่อนโยน	ต้องเร่ิมต้นด้วยการชีใ้ห้โทษ	แห่ง

ความอาฆาตพยาบาทและความโกรธ	โทษคอืภยัทีส่ร้างความเสียหายอันเน่ืองมาจากความอาฆาต

พยาบาทและความโกรธมีปรากฎเป็นตัวอย่างตามสื่อต่างๆ	ที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นประจ�า๒๗

			 พระครูพิพิธปริยัติกิจ	 (ชยันต์	 พุทธธมฺโม)	 และพระมหาสมพงษ์	 สนฺตจิตโต	 ได้ท�าการ

ศึกษาเรือ่ง	ความโกรธ	และวธิจีดัการความโกรธ๒๘	ได้กล่าวถึงภยนัตรายของความโกรธ	ซึง่สามารถ

สรุปได้	๒๒	ประการ	คือ	๑)	สูญเสียสุขภาพ	๒)	มีผิวพรรณทรามไม่สดใส	๓)	ขาดสติท�าให้อยู่เป็น

ทุกข์	๔)	ประสบทุกข์ทันตา	๕)	โภคทรัพย์เสียหาย	๖)	เสื่อมจากลาภยศ	สรรเสริญ	และสุข	๗)	

เสี่ยงต่อการเป็นฆาตกร	๘)	จิตก�าเริบฟุ้งซ่านไม่สะอาด	๙)	เปลี่ยนพฤติกรรมผิดปกติทันที	๑๐)	

ประสบทุกข์และภัยพิบัติต่าง	ๆ	๑๑)	ท�าลายประโยชน์ที่ท�าไปแล้ว	๑๒)	มองไม่เห็นธรรม	๑๓)	

เสื่อมจากกุศลธรรม	๑๔)	พูดจาหยาบคาย	เสียดสี	๑๕)	ทะเลาะวิวาท	ท�าลายมิตรภาพและก่อ

ความแตกแยก	๑๖)	ท�าร้าย	ท�าลายกัน	จนกระทั่งก่อสงคราม	๑๗)	ท�าอัตวินิบาตกรรม	๑๘)	ไร้

	 ๒๖	 ดรูายละเอียดในปัพภารวาสิตสิสเถรวัตถุ.	ธ.อ.	๘/๑๒๓		ซึง่พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนพระปัพภารวาสตีสิสเถระแผ่
เมตตาแก่เทวดาทีม่ารงัควาญตนขณะท่ีบ�าเพญ็เพยีรภาวนาในป่า
	 ๒๗	 หนงัสอืพิมพ์ข่าวสด	ลงวนัที	่๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	รายงานโทษภารท�าร้ายร่างกายวยัรุ่น	คูก่รณขัีบรถจกัรยานยนต์	
เฉีย่วชนรถเก๋ง	ของพธีิกร	ดารา	ท่ีมชีือ่เล่นว่า	นอต	ซึง่ท�าให้ดาราพิธกีารดงักล่าวสูญเสยีต�าแหน่งหน้าท่ีการงานจากการเป็นพิธกีาร
ในสถานโีทรทศัน์ทุกช่องทุกรายการ	ความโกรธท�าให้อนาคตความรุ่งเรืองแห่งชวีติดบัลงอย่างน่าเสยีดาย
	 ๒๘	 พระครพิูพธิปรยิติักิจ	(ชยนัต์	พทฺุธธมโฺม)		และพระมหาสมพงษ์	สนตฺจิตฺโต	(๒๕๕๘).		ความโกรธและการจดัการ
ความโกรธ:๑	กรงุเทพมหานคร	:	กองทุนผลิตหนงัสือและต�าราวชิาการทางพระพุทธศาสนายวุพุทธสงฆ์,	หน้า	๔๙-๖๗
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ญาติขาดมิตร	๑๙)	ประพฤติทุจริต	ทางกาย	วาจา	และใจ	๒๐)	ตายก่อนวัย	และตายไม่สงบ	๒๑)	

ขัดขวางการบรรลุธรรมชั้นสูง	๒๒)	เกิดในอบายภูมิ	ทุคติภูมิ	และนิรกภูมิ

	 ศัตรูของความนิ่มนวล	อ่อนโยน	ก็คือความโกรธ	การพัฒนาจิตใจให้มีความนิ่มนวลต้อง

พัฒนาการป้องกัน	มิให้ความโกรธเกิดขึ้น	ขณะเดียวกันเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นต้องแก้ไขโดยลด	

เลกิ	ละความโกรธ	การแก้ไขวกีารดงักล่าวต้องใช้สตกิ�ากบั	สตคืิอรูเ้ท่าทนัสภาวะแห่งจติทีถู่กปรงุ

แต่งด้วยอารมณ์	ที่มากระทบ	สติจึงเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขความโกรธ

	 ความโกรธนั้น	 เป็นกิเลสส�าคัญมากและ	 เป็นมูลเหตุแห่งการกระท�าทุจริตทางใจ	 ทาง

กายและทางวาจา	การก�าจัดความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข๒๙	ความโกรธ	นอกจากเป็นศัตรูแห่ง

ความเมตตา	กรุณาแล้ว	ยงัเป็นศตัรแูห่งความผ่อนคลายอกีด้วยซึง่ความผ่อนคลายในท่ีนีก็้คอื

ความสุขนั่นเอง

	 ๓		การพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็ง	สร้างสรรค์

	 จิตใจทีเ่ข้มแขง็	คอืจติใจทีม่ภีมูต้ิานทานกเิลสและสิง่ยัว่ยตุ่างๆ	อย่างแขง็แกร่ง	เป็นจติใจ

ที่มีขันติเป็นอย่างสูงและเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยสติปัญญา	 พร้อมกับแข็งแกร่งด้วย	 สมาธิและ

วิปัสสนา	(สติ)	ตลอดเวลา	จิตใจที่เข้มแข็งแสดงถึงจิตใจที่ดีงามพร้อมๆ	กัน	

	 คุณลักษณะจิตใจที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์	 ประกอบด้วยจิตใจท่ีมีคุณธรรมเหล่านี้	 คือ	

ขันติ	วิริยะ	สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสมาธิ	สัมมาสติ	กตัญญู	โยนิโสมนสิการ	คุณลักษณะดังกล่าว	มิได้

แยกออกจากคณุลกัษณะทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	แต่ในบางคนอาจจะมคีณุลกัษณะจติใจด้านใดด้าน

หนึ่งเข้มแข็งกว่าด้านอื่น	ดังนั้น	คุณลักษณะด้านอื่นจึงอาจจะไม่มีโอกาสแสดงออกมาให้เห็น

	 การพฒันาจติใจให้มีความเข้มแข็งและสร้างสรรค์	ตามคณุลกัษณะทีก่ล่าวมา	จะต้องเริม่

ต้นด้วย	การเตรียมความพร้อม	๑)	ทางด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กระบวนการพัฒนา	คือผู้ถูก

พัฒนา	 และผู้มีสนับสนุนการพัฒนา	๒)	 ทางด้านสภาพส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการ

พัฒนาโดยไม่พลุกพล่านจอแจและมีความปลอดภัย	๓)	ทางด้านหลักสูตร	เนื้อหาที่เหมาะสม	๔)	

ทางด้านปัจจัยบ�ารุงและส่งเสริมการพัฒนารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ	๕)	ทางด้าน

สภาพดินฟ้า	อากาศ	(ต้องจัดอบรมภายใต้สภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม)	๖)	ทางด้านการคมนาคม	

การสื่อสารที่สามารถเดินทางติดต่อไปมาได้สะดวก๓๐

	 ความพร้อมด้านต่างๆ	 เป็นเงื่อนไขจ�าเป็นมากส�าหรับกระบวนการพัฒนาจิตใจ	ความ

พร้อมดังกล่าวมาอาจเรียกตามทฤษฎีระบบ	(Systems	Theory)	ว่า	เป็นปัจจัยน�าเข้า	(Input)	

	 ๒๙	 โกธ�	ฆตวฺา	สุข	ีโหต.ิ
	 ๓๐	 ประยกุต์จาก	แนวคิด	สัปปายะ	๗	ประการแห่งพุทธธรม		วนิย.	อ.	๕๒๔,	ม
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ในการพัฒนาจิตใจทุกด้านจ�าเป็นต้องค�านึงถึงปัจจัยความพร้อม	 ขณะเดียวกันการเตรียมความ

พร้อมนี้	 ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาเบื้องต้นก็ได้	 มีปัจจัยหลายอย่างท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อ

การเตรี่ยมความพร้อม	 เช่น	 การขาดปัจจัย	 คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะต้องเตรียมให้พร้อม

แต่กลับไม่พร้อม	ย่อมมีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาโดยกระบวนการที่จะด�าเนินต่อไปอาจ

ช้าลง	และอาจจะส่งผลกระทบต่อผลส�าเร็จในการด�าเนินการพัฒนา

กระบวนการพัฒนาจิตใจมนุษย์ตามแนวพุทธปรัชญา

	 ค�าว่ากระบวนการพัฒนา	(Process	of	Development)	คือ	กระบวนการด�าเนินการ

เพือ่บรรลผุลส�าเรจ็	ในท่ีน้ีหมายถึงความส�าเรจ็อนัเกดิจากการพฒันาจติใจซึง่จะต้องมคีณุลกัษณะ

ผ่อนคลาย	 อ่อนโยน	 และเข้มแข็ง	 กระบวนการน้ีด�าเนินการโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจที่

เป็นทกุข์	เครียด	ชอบโกรธและไม่มคีวามรู	้ไปสูค่ณุลกัษณะทีดี่งามตามเป้าหมายการพฒันาจิตใจ

ดังกล่าวข้างต้น	กระบวนการพัฒนาจิตใจ	ก็คือกระบวนการขัดเกล่าจิตใจ	จากสภาพด้อยพัฒนา	

ให้เป็นจิตใจที่เจริญก้าวหน้า	 มีสติปัญญา	มีความรู้เข้มแข็ง	 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์	 และมีความ

เมตตา	กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์	และสัตว์โลก

	 ในการพฒันาจติใจมนษุย์จะประกอบด้วยกระบวนการทีส่�าคญั	๕	กระบวนการทีส่�าคญั	

๕	กระบวนการ๓๐	คือ

	 ๑	 การให้มีศรัทธา	 เชื่อมั่นในผลของการเสียสละหรือการให้ทานโดยไม่หวังอะไร

ตอบแทน

	 การให้	 (หรือทาน)	 เป็นกระบวนการขั้นต้นในการขัดเกลามิให้จิตใจคับแคบหยาบคาย

เห็นแก่ตวัโดยทัว่ไปมนษุย์ชอบคนทีใ่ห้	มนษุย์ทีย่ดึตดิกบัวตัถจุะมองผูใ้ห้วตัถทุีบ่คุคลชอบว่าเป็น

คนใจดีมีเมตตา	กรุณา	ดังนั้น	ผู้ที่ให้จึงมักจะเป็นที่รักของผู้รับ	ตัวอย่างการพัฒนาให้เกิดศรัทธา

ในทางมมีากมาย	โดยเฉพาะตวัอย่างของบคุคลทีสั่งคมให้เกยีรติยกย่องว่าเป็นคนดี	(คนมใีจดี)	มี

ปรากฏออกมาผ่านสือ่ต่างๆ	เป็นประจ�า	ซึง่มกัจะเป็นคนมนี�า้ใจช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์	

(จิตอาสา)	และบริจาคเงินทอง	สิ่งของต่างๆ	แก่ผู้ยากไร้และองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้	

	 การได้เห็นตัวอย่างของคนท�าความดีมีน�้าใจช่วยเหลือสังคม	 ย่อมท�าให้จิตใจของบุคคล

เกิดปิติ	มีความสุข	ความผ่อนคลาย	และพร้อมจะด�าเนินการตามแบบอย่างที่ดีงามเหล่านั้น	การ

ให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์	และด้วยสิ่งของที่บริสุทธิ์	ย่อมจะส่งผลให้จิตใจมีความสะอาดและสูงส่ง

ตามไปด้วย	การให้ทานจงึต้องให้ด้วยใจทีเ่ป็นกศุล	การอบรมให้มนษุย์รูจ้กัให้	อาจจะเริม่ต้นด้วย

	 ๓๑	 กระบวนการท้ัง	๕	กระบวนการนีป้ระยกุต์จากหลกัธรรมทีช่ือ่	อนปุพุพิกถา	๕	ซึง่ประกอบด้วย	๑)	ทาน	๒)	ศลี	
๓)	สคุตโิลกสวรรค์	๔)	โทษของการยดึม่ันถอืมัน่ในกามคุณ	และ	๕)	ผลของการเสยีสละโลกยีสขุและมุง่แสวงหาความสุขอันประณตี
สงูยิง่ขึน้		ดรูายละเอยีดใน	ที.	สี.		๙/๒๓๗/๑๘๙
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การให้มนษุย์รูจ้กัการแสดงความชืน่ชมยนิดี	(อนโุมทนาหรอืมทิุตา)	ต่อบคุคลอืน่ทีไ่ด้ให้ทาน	และ

มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ	 การหัดแสดงความชื่นชมยินดีต่อการท�าความดีของ
บุคคลอื่นต้องท�าเป็นประจ�าจนกลายเป็นนิสัยติดตัว	
	 ผลของการแสดงความชื่นชมยินดีต่อความดีหรือความส�าเร็จของบุคคลอื่นย่อมท�าให้
บุคคลมีความสงบไร้ความริษยา๓๒	 ซึ่งก็คือการมีจิตใจที่ผ่อนคลายไร้ทุกข์อันเกิดจากความริษยา
บุคคลอื่น
	 ปัญหาการเมืองท่ีท�าให้สังคมวุ่นวายเกิดการเดินขบวนต่อต้าน	หรือประท้วง	 หรือปิด
ถนน	ปิดบ้านเมือง	ปิดสถานที่ราชการ	ส่วนหนึ่งเกิดจากจิตใจของผู้น�าทางการเมืองบางคนขาด
มุทิตา	มีแต่ความริษยาในนักการเมืองที่ได้รับผลส�าเร็จจากการเลือกตั้งแต่ได้เป็นรัฐบาล	นักการ
เมอืงทีไ่ม่มมีทุติา	ถอืว่าเป็นคนใจแคบ	จติใจมีความตระหนีเ่ป็นประจ�าและไม่เคยให้ส่ิงใดแก่บคุคล
อ่ืนด้วยความบริสุทธ์ิใจโดยจะให้อะไรแก่ใครก็ตามมักจะค�านึงถึงผลตอบแทนว่า	 คุ้มค่าหรือไม่	
การให้ท�านองนี้ก็คือการลงทุนนั่นเอง	 มิใช่การให้แบบให้ทานที่บริสุทธิ์	 ปัญหาความทุกข์ความ
เดอืดร้อนในสงัคมจะลดน้อยลง	ถ้าประชาชนในสังคมมจิีตใจเสียสละ	รู้จุกให้และมมีทุติาต่อการ

ท�าความดีของคนอื่น

	 ๒		การอบรมให้มีศีล
	 กระบวนการพัฒนาจิตใจให้มีศีล	 คือ	 กระบวนการน้อมน�าจิตใจให้กลับมาสู่ภาวะปกติ
แห่งมนุษย์ท่ีแท้จริง	 ภาวะปกติแห่งมนุษย์	 คือ	 ภาวะที่มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยปราศจากการ
เบยีดเบยีนกนั	เป็นภาวะทีม่นษุย์มองมนษุย์ในฐานะเป็นมติร	มใิช่เป็นศตัรแูละเป็นภาวะทีม่นษุย์
เคารพในสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ด้วย
	 ศลีจึงเป็นกระบวนการพฒันาจติใจมนษุย์ให้มคีณุธรรม	จรยิธรรม	การมศีลีถือว่าเป็นการ
ช�าระจติใจให้สะอาด	บรสิทุธิ	์สงูส่ง	และประณตี	กระบวนการอบรมพฒันาให้มศีลี	สามารถด�าเนนิ
การตามล�าดับแห่งความละเอียดอ่อนและสูงส่งโดยผู้ท่ียังไม่มีศีลเบื้องต้นจะต้องพัฒนาให้

ประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีลหรือศีล	๕	อันเป็นศีลขั้นพื้นฐานส�าหรับมนุษย์ให้สังคมทั่วไป

	 ๓	เบญจศีล	เป็นกรอบของการพัฒนาจิตใจมนุษย์และสังคม

	 สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์	(ช่วง	สิริปุญฺโญ)	เจ้าอาวาสวัดปากน�้า	ได้ตรัสไว้ว่า	ศีล	

๕	 เป็นหลักประกันของมนุษย์	 เป็นคุณธรรมสากล	 ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด๓๓	 มนุษย์ควรมี

ความมุ่งมั่นอดทนต่อการถูกเบียดเบียนและไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	ควร

	 ๓๒	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	 (ป.อ.	 ปยตุโฺต).	 (๒๕๕๗).	 	 พจนานกุรมพุทธศาสตร์	 ฉบบัประมวลธรรม	 อ้างแล้ว 
หน้า	๑๖๐-๑๖๑
	 ๓๓	 พมิพ์ในแผ่น	POSTER	ของส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ	(สสส.)	ชดุสือ่การวดัการความรู้กบั
สขุภาวะเชงิพุทธ	สถาบันวิจัยพทุธศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	พ.ศ.	๒๕๕๘
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ประกอบอาชีพสุจริตไม่ฉ้อโกง	ควรยกย่องความเป็นมนุษย์แห่งสตรีเพศมีความจริงใจที่จะพูดให้

เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์อย่างมีสติปัญญา	 ไม่ตกเป็นทาสของสุรา	 ยาเสพย์ติดโดยรู้เท่าถึง

โทษภัยของการเสพติดต่างๆ
	 ค�าถามทีม่กัจะได้ยนิได้ฟังตลอดเวลากค็อืมมีาตรการอะไรบ้างในการส่งเสรมิให้คนปฏบิตัิ
ตนตามกรอบของศีล	๕	และใช้มาตรการอะไรในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล
	 การแสวงหาค�าตอบต่อค�าถามดังกล่าว	 มักจะโยงไปถึงผู้มีอ�านาจในการปกครองบ้าน
เมอืง	และองค์กรมหาเถรสมาคม	แน่นอน	หากใช้มาตรการตามกฎหมายในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตนตามกรอบของศีล	 ๕	 จะต้องมีการบัญญัติศีล	 ๕	 ในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา	
และต้องให้สภานติบิญัญติัแห่งชาตริบัรองการออกกฎหมายว่าด้วยศลี	๕	และการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามกรอบแห่งศีล	๕
	 แต่ประเดน็การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษผูฝ่้าฝืนไม่ปฏบิตัติามกรอบแห่งศลี	๕	มี
บญัญตัไิว้ในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาท่ีเกีย่วข้องกบัการลงโทษผู้ท�าร้ายร่างกายบคุคลอืน่	
(ศีลข้อที่	๑)	และผู้ลักทรัพย์ของบุคคลอื่น	(ศีลข้อที่	๒)	เป็นต้น	บทบัญญัติแห่งกฎหมายเหล่านี้	
แม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นบทบัญญัติแห่งศีล	 ๕	 แต่ก็เป็นบทบัญญัติท่ีส่งเสริมการปฏิบัติตามศีล	 ๕	
โดยทางอ้อมนัน่เอง	การลงโทษทางแพ่ง	เช่นการปรบัและทางอาญาตามมาตรทางกฎหมาย	ย่อม
ท�าให้คนเกิดความกลวัต่อการลงโทษ	ความกลวัการลงโทษเป็นแรงผลกัดนัมใิห้คนเบยีดเบยีนคน
อื่น	 ลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น	 ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นจะได้รับการเคารพก็โดย
อาศัยมาตรการลงโทษตามกฎหมาย	แต่ความกลัวการถูกลงโทษ	ควรเกิดจากจิตส�านึก	คือ	การ
มีหิริและโอตตัปปะ	 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันมิให้แสดงความรุนแรงต่อชีวิต	 และละเมิดต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
	 การแสดงหาค�าตอบมาตรการส่งเสรมิการปฏบิติัตนตามกรอบแห่งศลี	๕	จะเป็นมาตรการ
ทางสังคม	ซึ่งจะต้องให้เกียรติยกย่องหรือให้รางวัลแก่คนท�าความดี	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	
และคอยช่วยเหลือแนะน�าบุคคลอื่นให้เคารพในสิทธิแห่งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น	
มาตรการทางสังคมดังกล่าวน้ี	 ปรากฏในขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมหลายรูปแบบ	 เป็น
ขบวนการอนุรักษ์นิยมและขบวนการสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น
	 ขบวนการสิทธิมนุษยชน	คือ	ขบวนการเคลื่อนไหว	เพื่อมุ่งสนองความต้องการสิทธิแห่ง
มนษุย์		มนษุย์ต้องการมสีทิธขิัน้พืน้ฐานในเรือ่งดังต่อไปนี	้๑)	การกระท�าส่ิงท่ีดีงามและสร้างสรรค์	
๒)	การครอบครองสิ่งต่างๆ	ที่ได้มาด้วยความชอบธรรม	และ	๓)	การได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ตน
พึงได้ทั้งที่เป็นวัตถุและเป็นนามธรรม	เช่น	การเคารพ๓๔

	 ๓๔	 Roderick	C.	Ogleyใน	William	Outhwaite(บรรณาธกิาร)	อ้างแล้ว	๒๐๐๖		หน้า	๕๗๓



156

	 โดยหลักการสากล	มนษุย์ย่อมมสีทิธดัิงกล่าว	สงัคมทีพ่ฒันาแล้วจะออกกฎหมายรองรับ
สิทธิดังกล่าวของมนุษย์	 ซึ่งใช้เป็นแบบฉบับของสิทธิพิเศษเหนือกฎหมายหรือสิทธิตามศีลธรรม
อีกด้วย
	 สิทธิตามศีลธรรม	(Moral	Right)	เป็นสิทธิตามธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์กล่าวอีก
นัยหน่ึงสทิธติามศลีธรรมกค็อืสทิธท่ีิมนษุย์ควรปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเหมาะสม	มคีวามเคารพ	เอือ้เฟ้ือ	
เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	 และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อการด�ารงอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติอย่างเป็น
ปกติแห่งกลุ่มมนุษย์	โดยสภาพแห่งธรรมชาติ	(State	of	Nature)	มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ต้องมีศีล
ธรรม	คือต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนกัน	ดังนั้น	มนุษย์ควรรู้จักผ่อนคลายในการปฏิบัติต่อกัน
ไม่ควรบังคับกันในเรื่องที่อาจจะขัดกับสิทธิแห่งศีลธรรมหรือสิทธิแห่งความเป็นธรรมชาติ๓๕

	 พระพุทธศาสนาเน้นสิทธิแห่งมนุษย์ในด้านต่างๆ	ที่มนุษย์ควรจะมีและควรจะเป็น 
โดยเฉพาะสิทธิในการท�าความดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง	ต่อสัตว์โลก	ต่อธรรมชาติ	และต่อสิ่ง
ทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาต	ิ(โอปปาตกิะ)		มนษุย์ควรมสิีทธใินการพฒันาตัวเอง	โดยเฉพาะการพัฒนา
จิตใจให้มีคุณธรรมสูงขึ้นจึงถึงขั้นหลุดพ้นจากกิเลส	 ศีลกล่าวโดยเฉพาะเบญจศีล	 เป็นพ้ืนฐาน
แห่งการพัฒนาจิตใจมนุษย์ควรให้สิทธิในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามหลักศีล	แต่มนุษย์ไม่ควร
ใช้สิทธิในการท�าร้ายเบียดเบียนชีวิตอื่นๆ	รวมกระทั่งสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
บนพื้นฐานความเดือดร้อนของผู้อื่น
	 ในทางจิตใจนัน้สิง่ทีม่นษุย์ต้องการมากทีส่ดุคอืความเป็นอสิระ	ปราศจกการถกูบงัคบั
ข่มขืนจิตใจ	 มนุษย์ทุกคนต้องการสิทธิตามธรรมชาติข้อนี้มากท่ีสุด	 ซ่ึงทุกคนจะต้องมีอย่างเท่า
เทียมกัน	 ขณะเดียวกันมนุษย์จะต้องมีอิสระในการเลือกอย่างฉลาดโดย	๑)	 การมีสิทธิในการ
อดทนอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น	ปราศจากการใช้การบังคับหรือกดขี่กันและกัน	และ	๒)	การมีสิทธิที่
จะท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เป็นการบังคับฝืนใจหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น๓๖

	 ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงตรัสเมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	สรุปได้ว่า	สิทธิและเสรีภาพ
ควรใช้อย่างเหมาะสมและควรใช้ในทางสร้างสรรค์	 ไม่ควรใช้สิทธิและเสรีภาพในการสร้างความ

ทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น๓๗

	 มนุษย์ทีม่ศีลีเท่านัน้จะสามารถเคารพในสิทธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่	และจะไม่ใช้

สิทธิและเสรีภาพของตนก่อความทุกข์	 ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น	 รวมท้ังแต่สัตว์โลกอื่นๆ	

ด้วย	การปฏิบัติตามหลักศีลธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักเบญจศีล	จะส่งผลให้ได้รับสิ่งที่ดี

	 ๓๕	 John	Locke.		๑๖๙๐.	(๑๙๖๐).Two	Treatises	of	Government	ed.	Peter	Laslett.	Cam	bridge	University	Press.
	 ๓๖	 H.	L.	A.	Hart,	๑๙๕๕	:	Are	there	any	natural	rights?	Philosophical	Reviews	๖๔,	๑๗๕-๙๑.
	 ๓๗	 พระราชด�ารสั	พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช		รัชกาลที	่๙	พระราชทานแก่พสกนกิรชาวไทย	
เมือ่วนัที	่๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐.
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หลายอย่างท้ังในระดบัโลกยีะ	และระดบัโลกตุตระ		กล่าวคอืในระดบัโลกยีะ	ศลีจะท�าให้ได้ประสบ

ความสงบสุข	อันเนื่องมาจากการมีเมตตา	ซึ่งเป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่หนึ่ง	และศีลยังส่งผล

ให้ได้อาชีพการงานที่ดี	 มั่นคง	 อันเป็นหลักประกันชีวิตที่ทุกคนในสังคมปรารถนามากที่สุด		

นอกจากนี	้ศลีท�าให้บคุคลเลือ่นสถานภาพทางสังคม	(Social	Status)	สูงขึน้เป็นคนทีสั่งคมยกย่อง

ให้เกียรติและถือว่าเป็นคนดีแห่งสังคม	คนดี	คือคนที่รักษาศีลเป็นประจ�า	ในระดับโลกุตตระ	ศีล

เป็นพื้นฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การดับทุกข์ทั้งหมด	 และเข้าถึงสภาพความเป็นอริยบุคคลที่

สมบูรณ์๓๘

	 ๔		กระบวนการส่งเสริมการบรรลุเป้าหลายชีวิตที่ดีงาม

	 กระบวนการขั้นนี้	 เป็นการต่อยอดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดีงาม	 กล่าวคือเป็น	

กระบวนการพัฒนาจิตใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 และจิตใจที่มีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายชีวิตที่ดีงาม	

ซึ่งมีการวางแผนการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ		เป้าหมายชีวิตที่ดีงามในระดับพื้นฐาน	คือการ

มีการศึกษาที่ดี	มีการงานที่มั่นคง	และมีครอบครัวที่อบอุ่น	และขยายไปถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่

ดี	 มีกลุ่มบุคคลที่เป็นมิตรอย่างแท้จริง	 เป้าหมายชีวิตในระดับพื้นฐานน้ีเป็นเป้าหมายชีวิตของ

ปุถุชนที่ต้องการมีชีวิตเป็นปกติในฆราวาสวิสัยทั่วไป

 เป้าหมายชวีติทีด่งีามในระดบัสูงขึน้ไปกค็อืการอยูห่่างไกลจากศตัร	ูและมภีมูต้ิานทาน

กิเลสมารต่างๆ	 ที่มากระทบจิตใจ	 เป้าหมายระดับสูงกว่าระดับพื้นฐานนี่จะสร้างขั้นมาให้เป็น

เป้าหมายได้จะต้องได้รบัการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งและถอืว่าเป็นการวางเป้าหมายทีอ่าจจะเป็น

เร่ืองยากส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ได้สะสมทนุทีจ่ะช่วยเป็นแรงขบัเคลือ่นจากอดตี	พระพทุธศาสนาพจิารณา

ว่า	การวางเป้าหมายระดบันีเ้กดิจากปัจจยัท่ีเป็นแรงหนนุจากอดีต	หากไม่มกีรรมทีเ่ป็นกศุล	หรอื

มเีพยีงเลก็น้อย	มนษุย์จะถกูพดัไปตามกระแสแห่งกเิลสตัณหาอนัเป็นลักษณะตามสัญชาตญาณ

ดินแห่งสัตว์โลก	ขณะเดียวกันการจะบรรลุถึงเป้าหมายระดับนี้ได้มนุษย์จะต้องต่อสู้กับอุปสรรค

ที่อยู่ภายในคือกิเลสตัณหา	 และอุปสรรคภายนอกที่เป็นปัจจัยขัดขวางทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	

กล่าวคือมนษุย์จะต้องมคีวามเชือ่ว่ามสีิง่ทีส่งูส่งดงีามในระดบัสงูกว่าการด�ารงชวีติอยูแ่บบปถุชุน

ทั่วไปในสังคม	 เป้าหมายที่สูงขึ้นไปนี้อาจจะมีชื่อเรียกว่า	สวรรค์	สุคติ	ซึ่งเป็นภพภูมิที่ท�าให้ผู้ที่

ไปเกิดมีความสุข	เพลิดเพลิน	นึกปรารถนาสิ่งที่ดีงามใดๆ	ก็สามารถบรรลุถึงได้

	 ในระดบัโลกียวิสยั	เป้าหมายท่ีสามารถประสบและบรรลถุงึได้ในโลกปัจจบุนักค็อืการได้

ประสบผลส�าเรจ็ในอาชพีการงานทีม่สีถานภาพสูงข้ึน	การได้เปล่ียนความคดิและเจตคติจากแบบ

	 ๓๘	 อานสิงส์แห่งศลี	ปรากฏอยูใ่นบทสรปุตอนท้ายหลงัจากการสมาทานเบญจศลี	 ว่าด้วยอ�านาจศลี	 ผูส้มาทานและ
ปฏบิตัจิะบรรลุถงึความพรัง่พร้อมด้วยโภคทรัพย์	(โภคสัมปทา)		เข้าถึง	สคุตโิลกสวรรค์	(สคุติง	ยนัต)ิ		และเข้าถึงความดบัทกุข์ได้
ทัง้หมด	(นพิพุตงิ	ยนัติ)		ด	ู	หนงัสือ	สวดมนต์เจ็ดต�านาน	๒๕๕๗,	เลีย่งเซยีงจงเจริญ	:	พระนคร,	หน้า	๑๓๐-๑๓๓.
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มองโลกในแง่ร้ายเจตคติแบบใหม่ที่เปิดกว้างขึ้น	ลดการยึดติด	(อุปาทาน)	กับบุคคล	วัตถุสิ่งของ

หรือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเหตุให้เครียดเป็นทุกข์ก็คือได้ว่าเป็นการบรรลุถึงภพภูมิใหม่๓๙

	 อย่างไรก็ตามการพัฒนาจิตใจให้ถึงระดับนี้ได้จะต้องอาศัยความเชื่อและปัญญา	รวมทั้ง

ประสบการณ์	ความเชื่อมั่นต้องอยู่บนพื้นฐานความมีเหตุผลตามหลักอริยสัจ	๔	ประการ	ปัญญา

เป็นตวักลัน่กรองให้เลอืกการกระท�าท่ีส่งผลดทีีส่ดุ	และประสบการณ์ซึง่อาจจะมาจากตนเองหรอื

อาจจะมองเห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่น	สามารถกล่อมเกลาจิตใจบุคคลให้สูงส่งขึ้นถึงระดับนี้ได้

ขั้นที่	๔		การพัฒนาจิตใจไม่ให้ประมาทในชีวิต

	 ขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตใจมีความมั่นคง	 มีสติปัญญาค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสามารถท�าให้มนุษย์

พิจารณาเห็นไตรลักษณ์	คือความไม่เที่ยง	(อนิจจตา)	ความบีบคั้นเป็นทุกข์	(ทุกขตา)	และความ

ไม่มีตัวตน	(อนัตตตา)	แห่งขันธ์หรือกองแห่งชีวิต

	 แม้ว่ามนุษยจ์ะประสบความส�าเร็จในชีวิต	และจิตใจของมนุษย์มีความผ่อนคลาย	ร่าเริง	

เพลดิเพลนิ	มคีวามสขุจากการสมปรารถนาในระดับโลกยีวสัิย	ซ่ึงยงัเจือด้วยกามคณุ	แต่ท้ายท่ีสดุ

แล้ว	สภาวะความส�าเร็จและความสุขเพลิดเพลินที่ได้รับก็จะไม่สามรถด�ารงอยู่ยั่งยืนได้	และจะ

ต้องแตกดับสิ้นสลาย	พร้อมกับขันธ์หรือชีวิต	ทั้งที่เป็นรูปขันธ์และนามขันธ์	ดังนั้น	มนุษย์จึงไม่

ควรประมาทในชีวิต

	 การพัฒนาจิตใจไม่ให้ประมาท	คอืการพฒันาจติใจให้มสีติและปัญญาอยูกั่บตัวตลอด

เวลา	 โดยการให้การอบรมให้รู้ว่าความสนุกร่าเริงในกามคุณนั้นมีโทษหลายอย่างหากปราศจาก

สติเข้ามาควบคุม

  โทษแห่งการเพลิดเพลินในกามคุณอย่างปราศจากสติประกอบด้วย	

  ๑)	โทษทางกาย	คอืผลเสยีทีเ่กดิแก่ร่างกาย	เช่น	การเป็นโรคภยัไข้เจบ็อนัเนือ่ง

มาจากบริโภคกามวัตถุ

  ๒)	โทษทางจติใจ	คอืความทกุข์ความโทมนสั	อนัเนือ่งมาจากการต้องพลดัพราก

จากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่น่ารัก	น่าใคร่	น่าปรารถนา	น่าพอใจ	และความทุกข์ทางใจ	อันเนื่อง

มาจากถูกขัดขวางไม่ให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการ	มนุษย์ปกติที่มีความสุขความเพลิดเพลินกับบุคคล	

หรือสิ่งใดก็ตามจนเป็นนิสัยเคยชิน	มักจะยึดอยู่กับบุคคลหรือสิ่งนั้น	จนกระทั่งเป็นอุปาทาน	คือ

คิดว่า	เป็นของเรา		หากยึดติดอย่างรุนแรง	คลั่งไคล้	ก็จะยิ่งมีความทุกข์	ความโทมนัสมากยิ่งขึ้น

หากไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ	และจะเกิดความโกรธ	ความอาฆาตพยาบาทต่อผู้ที่ขัดขวางไม่ให้ได้

รับสิ่งอันน่าปรารถนานั้น

	 ๓๙	 มนษุย์ท่ีเปล่ียนความคิดจากมิจฉาทิฏฐมิาเป็นสมัมาทฏิฐ	ิอาจเรียกว่า	เป็นผูเ้กดิใหม่	(ทวชิาติ)	กไ็ด้
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	 	 โทษแห่งการยดึตดิในกามวตัถมุพีืน้ฐานมาจากกิเลส	คอื	ราคะ	โทสะ	และโมหะ	

ดงันัน้	ในระดบันีจ้งึควรอบรมจิตใจของมนษุย์ให้มองเหน็โทษของการยดึตดิในกามคณุอย่างคลัง่

ไคล้

  บคุคลทีป่ระสบความส�าเร็จในอาชีพการงาน	มสีถานภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่มั่นคง	จ�าเป็นต้องอบรมพัฒนาจิตใจมิให้ประมาท	ยึดมั่นในภาวะที่เป็นจนขาดสติ	และ

มผีูป้ระสบความมัง่คัง่ทางอ�านาจและทรพัย์สินจ�านวนไม่น้อยในสังคมหลงยดึติดในกามคณุและ

ในภพภูมิที่เป็นอยู่	ขาดสติตกอยู่ภายใต้อ�านาจกิเลส	ในขั้นสุดท้ายประสบชะตากรรม	ถูกกระท�า

ให้ตกต�่า	สิ้นทรัพย์สิ้นอ�านาจ

	 	 เพราะฉะนัน้	บคุคลทีส่มควรจะต้องไปรับการอบรมเป็นพิเศษให้มองเหน็โทษ

ของการยดึตดิในโลกยีสขุ	กค็อืบคุคลท่ีมสีถานภาพทางเศรษฐกจิ	สถานภาพทางการเมอืง	และ

สถานภาพทางสังคมในระดับสูง	 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจให้มองเห็นโทษของอุปาทาน

ในโลกียสุข	ก็คือ	 (๑)	ความไม่ประมาทในชีวิต	 (๒)	การกระท�าความดีได้มากยิ่งขึ้นโดยอาศัย

สถานภาพที่สูงส่งและโอกาสท่ีได้รับเป็นฐานของการท�าประโยชน์แก่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น	 (๓)	

การมีจิตส�านึกในอุปการคุณของบุคคลและปัจจัยต่างๆ	 ท่ีส่งเสริมให้ได้รับความส�าเร็จในชีวิต	

และท�าการตอบแทนผูม้อีปุการคณุท้ังหลายด้วยกศุลวธิ	ี	(๔)	การมคีวามรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้

ต่อสังคม	 (๕)	การตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเคารพในสิทธิของ

เพือ่นมนุษย์ด้วยกัน	(๖)	ความเข้าใจสจัธรรมแห่งชวีติและเข้าใจถงึกระบวนการแห่งโลกธรรม๔๐	

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือ	คุณค่าที่ได้รับจากการอบรมในขั้นนี้

	 	 โทษแห่งกามคณุหรือจดุบกพร่องแห่งกามคณุนีพ้ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้หลาย

แห่งโดยทรงเปรียบเทียบ	ดังต่อไปนี้๔๑

  ๑)	เปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียและหิวโหย	เมื่อมีผู้โยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือด

ให้ก็แทะอยู่นั่นเอง	จนเมื่อยอ่อน	อร่อยไม่เต็มปาก	และไม่เต็มอิ่มได้จริง

  ๒)	เปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ท่ีแร้งหรอืเหยีย่ว	เป็นต้น	คาบบนิมา	เหยีย่วหรอืแร้ง

ตัวอื่นเห็นเข้าก็โผเข้ารุม	 จิกแย่งเอา	 กามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดวิวาทช่วงชิงประทุษร้ายกันก่อ

ความเดือดร้อนไปทั่ว

  ๓)	เปรียบเหมือคนถือคบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินทวนลม	ไม่ช้าก็ต้องทิ้งเสีย	

มิฉะนั้นจะไหม้แขนและอวัยวะต่างๆ	อาจถึงตายได้

	 ๔๐		โลกธรรม	คือ	ลักษณะประจ�าโลก	ท่ีครอบง�าสตัว์โลกและท�าให้สตัว์โลกอยูภ่ายใต้อ�านาจตามมนัม	ี๘	อย่าง	คอื	มี
ลาภ	ไม่มลีาภมียศ	ไม่มียศ	นนิทา	สรรเสร๗ิ	สุข	และทุกข์		ดู	องฺ.		อฏฐก.		๒๓/๙๖/๑๕๙
	 ๔๑		สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๔๔).			พุทธธรรม		อ้างแล้ว		หน้า	๕๓๗-๕๓๘.
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  ๔)	เปรยีบเหมอืนหลมุถ่านเพลงิอนัร้อนแรง	ผูท้ีร่กัชวิีตทัง้ท่ีรูว่้า	หากตกลงไป	

ถ้าไม่ตายกต้็องเจบ็สาหสั	และไม่อยากตกหลมุ	แต่กม็คีนแขง็แรง	คอยจบัฉุดแขนดึงเข้าไปหาหลมุ

อยู่เรื่อย

  ๕)	 เปรียบเหมือนความฝันท่ีมองเห็นความเฉิดฉายอ�าไพ	 แต่พอตื่นขึ้นมาก็

หายไป	เหลือแต่ความเสียดาย

  ๖)	 เปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ยืมคนอื่นมา	 แม้จะมองดูโก้หรูมีคนอื่นชอบ	

แต่ก็ครอบครองชั่วขณะเท่านั้น	เมื่อถึงเวลา	เจ้าของ	(ธรรมชาติ)	ก็มาเอาคืนไป

  ๗)	 เปรียบเหมือนต้นไม้มีผลดกในป่าผู้ท่ีผ่านมา	 ต่างก็อยากได้ลูกผล	 ใช้วิธี

การต่างๆ	ในการได้ลกูผลอาจจะถึงกับปีนป่ายแย่งเกบ็และขวานโค่นตนัเพือ่เอาลกู	ท�าความเดอืด

ร้อนแก่ผู้ที่อยู่บนต้นก็มี

  ๘)	เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ	เมื่อเข้าไปยุ่งด้วยก็เท่ากับเสี่ยงให้ถูกสับ

  ๙)	เปรียบเหมือนหอกและหลาวที่มักจะคอยทึมแทงให้ได้แผลอยู่ตลอด

  ๑๐)	เปรียบเหมือนหัวงูที่มีพิษ	 เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่ระมัดระวัง	อาจ

ฉกปล่อยพิษท�าร้ายถึงแก่ชีวิตได้๔๒

	 	 โทษหรอืข้อบกพร่องของกามดังกล่าว	คอืความเจ็บปวดอนัเนือ่งมาจากการหลง

สนุกสนานไปกับรสหวานอร่อยของกาม	 กามคุณมักจะประทับความรู้สึกสุนกสนานให้ฝังลึกใน

บุคคลที่หลงติด	 เมื่อความเพลิดเพลินเรือจางหายไปท้ิงไว้แต่ความทรมานใจให้คนบางคนพิไร

ร�าพัน	และโศกเศร้าอาลัยหาอย่างปราศจากสติปัญญาก็ได้

 ขั้นที่	๕		การอบรมจิตใจให้มีปัญญาที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เข้าถึงความเป็นอริยบุคคล

	 	 กระบวนการอบรมให้จติใจเข้าถึงระดบันีไ้ด้ต้องอาศัยกระบวนการอบรมตัง้แต่

ขั้นที่หนึ่งเป็นต้นมา	ตามล�าดับ	ในขั้นที่ผ่านมามีการอบรมให้เข้าถึงเชื้อแห่งความเป็นอริยบุคคล

มาบ้าง	แม้ว่าจะเป็นเชื้ออริยบุคคลเพียงเล็กน้อยก็มีส่วนท�าให้เกิดปัญญาหรือวิชชาได้	เมื่อสั่งสม

อย่างต่อเนื่องก็จะบรรลุถึงขั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ตัดกิเลสได้ทั้งหมด

  อุปาทาน	หรือการยดึมั่นเป็นกิเลสตัวขัดขวางการเข้าถึงอริยบุคคลกิเลสตัว

ขัดขวางดังกล่าว	เป็นกิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานแห่งมนุษย์ประกอบด้วย	(๑)	ความก�าหนัดใน

กาม		(๒)	ความหงดุหงดิขดัเคอืงหรอืโทสะ	(๓)	การยดึถอืความคดิเหน็ว่าเป็นความจรงิ	(๔)	ความ

ลังเล	สงสัยในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีว่ามีจริงหรือไม่	 (๕)	ความยึดถือตัวเองเป็นใหญ่	 (๖)	ความ

อยากมีอยากเป็น	และ	(๗)	ความไม่รู้จริงคือโมหะ๔๓

	 ๔๒		ด	ู	ม.	ม.	๑๓/๔๗-๕๓/๔๑-๔๕,	วินย.		๒/๖๖๒/๔๓๒	;	๖/๒๗๖/๑๐๘
	 ๔๓		กิเลสดงักล่าว	เรยีกว่า	อนสัุย	หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าสงัโยชน์		ด	ูท.ี	ปา.		๑๑/๓๓๗/๒๖๖,	อง.ฺ	สตตก.	๒๓/๑๑/๘
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	 	 การลดการยึดมัน่ถอืมัน่ในลกัษณะอนัเป็นธรรมชาตขิองปถุชุนทัว่ไป	ต้องด�าเนนิ

การแบบค่อยเป็นค่อยไป	และต้องพิจารณาดดู้วยว่า	บคุคลใดมีกเิลสตวัใด	ในกิเลสตวัรนุแรงมาก

ที่สุด	 และเรียงออกมาจนถึงน้อยท่ีสุด	 กิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มีก�าลังรุนแรง	 สามารถปิดบังหรือ

ครอบง�าการไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัวอื่นๆ	ได้	เช่น	กิเลสคือโทสะ	หรืออาฆาตพยาบาทที่มีก�าลัง

รุนแรงย่อมส่งผลเสียต่อความดีงาม	แห่งจิตใจด้านอื่นๆ	ที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนามาบ้าง

แล้วกไ็ด้	ดงันัน้	การพฒันาให้ลดโทสะ	กค็อืการอบรมให้มสีตแิละมขีนัต	ิหรอื	ทมะ	คอืข่มใจ	ปลกู

ฝังความรักความเมตตาให้เกิดมีขึ้น	เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้คลายจากอาฆาตพยาบาทและโทสะ	

  กระบวนการในการลดอุปาทาน	 การยึดมั่นถือมั่นในกิเลสท้ังหลาย	 สามารถ

ด�าเนินการได้ด้วยวิธีการ	๒	ประการคือ

  ๑)	กระบวนการอบรมหรือขัดเกลาโดยตรง	(Direct	Socialization)

  ๒)	กระบวนการอบรมหรือขัดเกลาโดยทางอ้อม	(Indirect	Socialization)

กระบวนการอบรมขัดเกลาโดยทางตรง

	 	 กระบวนการอบรมขัดเกลาโดยทางตรง	คือ	กระบวนการด�าเนินการอย่างเป็น
ระบบ	โดยมผีูรั้บผดิชอบ	มหีลกัสตูรการฝึกอบรม	มกีารประเมนิผล	และการรบัรองผลการด�าเนนิ
การ	แต่กระบวนการฝึกอบรมจิตใจให้เลิก	 ลด	ละ	อุปาทานนี้	 มักจะด�าเนินการในรูปแบบการ
ศึกษาและการปฏิบัติธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน	และการปฏิบัติสม
ถกัมมัฏฐาน	ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ	จากส�านักปฏิบัติธรรมซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ		การ
ประเมนิผลจะด�าเนนิการโดย	อาจารย์หรอืพระอาจารย์ทีส่อนการปฏบิติัธรรมซ่ึงจะประเมนิออก
มาในรูปแบบการสอบอารมณ์
	 	 โดยปกติมนุษย์ที่ต้องการแสวงหาทางหลุดพ้นจากโลกียวิสัย	จะได้รับการกระ
ตุน้ผลกัดันจาก	(๑)	บญุบารมทีีไ่ด้สะสมมาตัง้แต่อดตีชาต	ิและ	(๒)	สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นกลัยาณมติร	
ทีเ่ชิญชวนให้ปฏบัิตธิรรม	ผูท้ีด่�าเนินการขดัเกลาหรอืฝึกอบรมในวธีินีจ้ะมกีารออกบวช	สมาทาน
ศีล	๘	ศีล	๑๐	หรือศีล	๒๒๗	ข้อ		ตามลักษณะรูปแบบการออกบวชแต่ละประเภท	การออกบวช
ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการอบรมขัดเกลาโดยตรงอย่างหนึ่ง	 และผู้ที่ออกบวชด้วยใจ
สมคัรมกัจะมปีระสบการณ์ในชวีติ	มคีวามรูส้กึอิม่ตวัในชวีติโลกยีวสิยัเกดิภาวะเบือ่หน่ายในชีวติ

ฆราวาส	และต้องการหาทางเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและต้องการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง

กระบวนการอบรมขัดเกลาโดยทางอ้อม

	 	 กระบวนการอบรมขัดเกลาโดยทางอ้อม	 คือการะบวนการพัฒนาความรู้สึก

ชืน่ชมยนิดใีนการปฏบิตัธิรรม	ให้เกดิข้ึนภายในจิตใจอย่างมัน่คง	(Internalization)		กระบวนการ

น้ี	 คือกระบวนการเลียนแบบจากตัวอย่างที่ได้ศึกษาหรือจากบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
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อริยบุคคล	ผู้สลัดเครื่องพัฒนาการแห่งโลกียธรรมได้ทั้งหมด	 เช่น	การได้อ่านประวัติพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า	ประวัติพุทธสาวกในสมัยพุทธกาล	และประวัติของพระนักปฏิบัติธรรม	 เกิดศรัทธา	

ความเลื่อมใสและตัดสินใจแสวงหาแนวทางหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกียชีวิตตามแบบอย่าง

แห่งพระอริยบุคคลเหล่านั้น

การประเมินผลการพัฒนาจิตใจ

	 การด�าเนินการพัฒนาใดๆ	ก็ตาม	ไม่ว่าจะใช้ชื่อว่า	การศึกษาอบรม	การฝึกปฏิบัติ	การ
ขัดเกลาจิตใจหรือค�าอื่น	ๆ 	ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบ	จะต้องมีการประเมินผล	
การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย	ดังนี้	
 ๑)	กระบวนการด�าเนนิการนัน้ๆ	ประสบผลสมัฤทธ์ิ	(Achievements)		ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้หรือไม่
 ๒)	การด�าเนินงานคุ้มค่ากับงบประมาณ	และเวลาที่สนับสนุนหรือไม่
 ๓)	การด�าเนนิงานประสบปัญหาอปุสรรคอะไรบ้าง	และพบวธิกีารแก้ไขปัญหาอปุสรร
คนั้นๆ	อย่างไร
 ๔)	กระบวนการด�าเนนิการพัฒนา	เป็นทีพ่งึพอใจแก่ทัง้ผูด้�าเนนิการและผูร้บัการพฒันา
มากน้อยเพียงใด
	 กระบวนการประเมินผลการพัฒนาจิตใจ	 จะต้องใช้กระบวนการพิเศษ	 เหนือกว่า
กระบวนการพฒันาประเมนิผลการพฒันาสิง่ทีเ่ป็นวตัถ	ุแม้ว่ากระบวนการประเมนิผลการพฒันา
จะสามารถประยุกต์ใช้บ้าง	 แต่ก็ไม่สามารถวัดผลส�าเร็จการพัฒนาจิตใจได้ทุกระดับ	 การพัฒนา
จิตใจมีเป้าหมายเพื่อให้จิตใจผ่อนคลาย	อ่อนโยน	และเข้มแข็งมีสมรรถภาพ	ดังได้กล่าวมาแล้ว	
ดังนั้น	 กระบวนการประเมินผลจะต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถทางจิตใจเหนือกว่าผู้รับการพัฒนา
เป็นผู้ประเมิน
	 อย่างไรกต็าม	เมือ่น�าเสนอตามแนวพุทธปรัชญาว่าด้วยการประเมนิผล	หลักธรรมดังต่อ
ไปนี	้น่าจะสมัพนัธ์กบัการประเมนิผลได้บ้าง	โดยการน�าเอาหลักธรรมบางข้อในหมวดหรือชดุแห่ง

ธรรมะชุดต่างๆ	มาน�าเสนอเป็นชุดแห่งการะประเมินผลการพัฒนาจิตใจ

 ๑)	หลักวมิังสาธรรม๔๔

	 	 วิมังสา	หมายถึงการตรวจสอบ๔๕	เป็นการพิจารณาไตรตรองสิ่งที่ได้ท�ามาแล้ว	

การตรวจสอบในที่นี้	 หมายถึงการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้ด�าเนินมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

	 ๔๔	 วิมังสา	เป็นหลักธรรมข้อสุดท้ายในอทิธิบาท	๔
	 ๔๕	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	 (ป.อ.	 ปยตฺุโต).(๒๕๕๑).	 	 พจนานุกรมพุทธศาสน์	 ฉบบัประมวลศพัท์	 (อ้างแล้ว) 
หน้า	๓๗๗
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กจิกรรมการพฒันาจิตใจให้มคีณุภาพและสมรรถภาพสูงขึน้	ผู้ทีท่�าการตรวจสอบประกอบด้วยผู้

ฝึกอบรม	กับผู้ถูกฝึกอบรม	เกณฑ์มาตรฐานการวัดจ�าเป็นต้องก�าหนดไว้	วิมังสา	 เป็นการตรวจ

สอบทั้งกระบวนการปฏิบัติและผลส�าเร็จจากการปฏิบัติ

 ๒)	หลักอภิณหปัจจเวกขณ์๔๖

	 อภิณหปัจจเวกขณ์	 หมายถึงข้อท่ีควรพิจารณาทบทวนอยู่ทุกวัน๔๗อยู่เนืองๆ	 เป็นหลัก

ค�าสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ทุกคนควรตรวจสอบพิจารณาอยู่เป็นประจ�า	 ซ่ึงจะช่วยใน

การพัฒนาสติและจิตใจให้สูงข้ึน	 ขณะเดียวกันก็เป็นเตือนตนเองรวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติ

ตนว่า	ถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันดีงามหรือไม่	และจิตใจพัฒนาสูงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

 	 อภิณหปัจจเวกขณ์	โดยทั่วไปมี	๕	อย่าง	คือ

	 	 (๑)	เรามีความแก่เปน็ธรรมดา	ไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้

	 	 (๒)	เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา	ไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้

	 	 (๓)	เรามีความตายเป็นธรรมดา	ไม่สามารถล่วงพ้นความตายได้

	 	 (๔)	เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

	 	 (๕)	เรามีกรรมเป็นของตัว	เราท�าดีย่อมได้ผลดี	เราท�าชั่วย่อมได้ผลชั่ว

	 	 อภิณหปัจจเวกขณ์	ส�าหรับบรรพชิตมี	๑๐	อย่าง	คือ

	 	 (๑)	บดันี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว		เราต้องท�าอาการกิริยาของสมณะ

	 	 (๒)	การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น	เราควรท�าตัวเลี้ยงง่าย

	 	 (๓)	เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่พึงท�าคือต้องท�าอาการกายวาจาให้ดีขึ้น

	 	 (๔)	ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่

	 	 (๕)	เพื่อนพรหมจรรย์	ผู้เป็นวิญญู	ใคร่ครวญแล้วยังติเตียนเราโดยศีลไม่ได้อยู่

หรือไม่

	 	 (๖)	เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

	 	 (๗)	เรามีกรรมเป็นของตน	เราท�าดีย่อมได้ผลดี	เราท�าชั่วย่อมได้ผลชั่ว

	 	 (๘)	วันคืนล่วงไปๆ	บัดนี้เราท�าอะไรอยู่

	 	 (๙)	เรายินดีในที่สงัดอยู่หรือไม่

	 	 (๑๐)	คุณวิเศษที่เราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่	ที่จะท�าให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน	 เมื่อ

ถูกเพื่อนบรรพชิตถามในภายหลัง

	 ๔๖	 อภิณหปัจจเวกขณ์		เป็นหมวดธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงบัญญตัไิว้ท้ังส�าหรับคนทัว่ไป	และส�าหรับบรรพชติ		ด	ู	อง.		
ปญจก.		๒๒/๕๗/๘๑	และ		อง.	ทสก.		๒๔/๔๘/๙๑.
	 ๔๗	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๕๑),		อ้างแล้ว		หน้า		๔๙๙.
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	 	 อภิณหปัจจเวกขณ์	ไม่ว่าจะส�าหรับคนทั่วไปหรือส�าหรับบรรพชิตพระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติเป็นแนวทางส�าหรับการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวัน	 โดยทรงมุ่งหมายให้

มนุษย์ไม่ประมาทและระลึกถึงสัจธรรมแห่งชีวิตซ่ึงตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คือ	 ความไม่

เที่ยง	เป็นทุกข์	และเป็นอนัตตา

  ๓)	หลักโยนิโสมนสิการ

	 	 โยนิโสมนสิการ	หมายถึง	การพิจารณาโดยแยบคาย	เป็นการพิจารณาเพื่อเข้า

ถึงความจริงแท้โดยการสืบค้นหาเหตุผลไปตามล�าดับ	 จนถึงต้นเหตุ	 เป็นการพิจารณาไตร่ตรอง

ให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	อะไรคือผลส�าเร็จที่เป็นกุศล	ซึ่งหมายถึงการรู้จักคิดคิดถูกวิธี๔๘

	 	 โยนิโสมนสิการ	 เป็นหลักการท่ีต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างเป็นระบบเหมือน

กันกับหลักวมิงัสาในอทิธบิาท	๔	ดงักล่าวแล้ว	กระบวนการวดัผลโดยหลกัโยนโิสมนสกิาร	จ�าเป็น

ต้องใช้พื้นฐานความรู้และประสบการณ์มาเป็นตัวช่วย	 หากปราศจากการสะสมความรู้และ

ประสบการณ์ชีวิตมาบ้าง	 มนุษย์อาจจะไม่มีวิจารณญาณและสามารถไตร่ตรองได้ว่าอะไรคือสิ่ง

ที่ดีที่ได้รับจากการพัฒนา	 แม้จะมีวัตถุประสงค์ก�าหนดไว้ก็ตาม	 นอกจากนี้การประเมินผลโดย

อาศัยหลักโยนิโสมนสิการนี้	ด�าเนินการในลักษณะปัจเจกบุคคล	กล่าวคือ	ตัวผู้ได้รับการพัฒนา

เป็นผู้ประเมินตนเอง

	 	 ๔)	หลักอุปมาธรรม

	 	 อุปมา	หมายถึง	ข้อเปรยีบเทยีบ๔๙	พระพทุธศาสนาสอนหลกัปรชัญาการเปรยีบ

เทยีบ	เพือ่อธบิายว่าสิง่ทีม่นษุย์ท�าได้ผลออกมาเป็นอย่างไร	คนทีเ่ปลีย่นแปลงความคดิจากมจิฉา

ทฏิฐมิาสูสั่มมาทฏิฐ	ิหรอืเปลีย่นแปลงจากอวชิชามาเป็นวชิชาได้นัน้	พระพทุธเจ้าทรงตรสัเปรยีบ

เทยีบผลของการมสีมัมาทฏิฐว่ิา	เป็นดดุสะพานทอดจากอวชิชามาสูว่ชิชา	หรอืคนเขลามุง่จะสร้าง

แต่กลับท�าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เหมือนลิงเฝ้าสวน๕๐

	 	 ๕)	หลักการสอบอารมณ์

	 	 ในการปฏบิตักิรรมฐานจะมีการประเมนิผลการปฏบิติัในรูปของการสอบอารมณ์		

การสอบอารมณ์กรรมฐานนัน้		หมายถงึการตรวจสอบความเหมาะสมของสือ่ทีใ่ช้ในการฝึกสมาธิ

ว่าได้ผลในระดบัใด	หลงัจากได้ฝึกปฏบิตัติามแบบอย่างทีพ่ระอาจารย์ผูส้อบกรรมฐาน	ได้แนะน�า

ให้ปฏิบัติ	

	 ๔๘		สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๕๑)		เพ่ิงอ้าง	หน้า	๓๓๖.
	 ๔๙		สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๕๑)	หน้า	๕๖๖	และหน้า	๖๐๙-๖๑๐.
	 ๕๐		สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๕๑).		เพ่ิงอ้าง	หน้า	๖๘๓.
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	 ส�านักปฏิบัติกรรมฐานที่ได้มาตรฐานจะต้องมีพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน	(อีกนัยหนึ่ง
อาจเรียกว่าผู้บอกกรรมฐาน)	ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ของผู้ปฏิบัติได้	และช่วยให้ค�าแนะน�า
เมือ่ผูป้ฏบิติักรรมฐานพบนมิติต่างๆ	ในการปฏบิติักรรมฐาน	การสอบอารมณ์กรรมฐานน้ัน	มหีลกั
การตรวจสอบอารมณ์	ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นเรื่องของวัตถุ	ธรรมะ	ที่ใช้ก�าหนดเมื่อท�าให้จิตเป็น
สมาธิ
	 อารมณ์ในการปฏิบัติกรรมฐาน	ตามทีน่ยิมปฏบิตักิค็อืนมิิตหรือเครือ่งหมายทีใ่ช่ก�าหนด
เพ่ือให้จิตเป็นสมาธซิึง่รวมเอากสณิทัง่หลายด้วยกสณิ	หมายถงึวตัถทุีใ่ช้เป็นอารมณ์อย่างเดยีวใน
การเจริญกรรมฐาน๕๑	กล่าวคือ	เป็นสิ่งที่น�ามาใช้ก�าหนดจิต	เพื่อชักน�าให้จิตเกิดสมาธิอย่างแน่ว
แน่	 และมั่นคงที่สุด	 กสิณที่พระอรรถกถาจารย์รวบรวมไว้มี	 ๔๐	 อย่าง๕๒	 กสิณ	 แต่ละอย่างจะ
เหมาะกับจริตของผู้ฝึกกรรมฐานแต่ละคน	พระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน	จะเป็นผู้แนะน�าในการ
เพ่งหรือก�าหนดประเภทแห่งกสิณทเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติกรรมฐาน	กสิณ	๔๐	โดยสรุปได้แก่(๑)	
ดิน	(๒)	น�้า	(๓)	ไฟ	(๔)	ลม	(๕)	สี	(๖)	สีเหลือง	(๗)	สีแดง	(๘)	สีขาว	(๙)	แสงสว่าง	(๑๐)	ช่องว่าง	
(๑๑ป	ศพขึ้นอืด	(๑๒)	ศพเป็นสีเขียวคล�้าคละสีต่างๆ	(๑๓)	ศพมีน�้าเหลืองไหวเยิ้ม	ตามที่แตกปริ	
(๑๔)	ศพขาดจากกนัเป็นสองท่อน	(๑๕)	ศพถกูสัตว์จิกทิง้กดักนิแล้ว	(๑๖)	ศพกระจุยกระจายมอื
เท้าศีรษะหลุดอยู่ข้างๆ	 (๑๗)	ศพถูกสับเป็นท่อนๆ	กระจาย	 (๑๘)	ศพมีโลหิตอาบ	 (๑๙)	ศพมี
หนอนคลาคล�่า	(๒๐)	ศพเหลือแต่ร่างกระดูกหรือท่อนกระดูก	(๒๑)	พุทธานุสติ	(๒๒)	ธัมมนานุ
สติ	(๒๓)	สังฆานุสติ	(๒๔)	สีลานุสติ	(๒๕)	จาคานุสติ	(๒๖)	เทวดานุสติ	(๒๗)	มรณสติ	(๒๘)	กาย
คตาสต	ิ(๒๙)	อานาปานสติ	(๓๐)	อปุมานสุต	ิ(๓๑)	เมตตา	(๓๒)	กรณุา	(๓๓)	มทุติา	(๓๔)	อเุบกขา	
(๓๕)	ก�าหนดความเป็นปฏิกูลในอาหาร	(๓๖)	พิจารณาธาตุ	๔	ในร่างกายของตน	(๓๗)	ก�าหนด
ช่องว่างหาที่สุดมิได้	 (๓๘)	 ก�าหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้	 (๓๙)	 ก�าหนดภาวะไม่มีอะไรเลยเป็น
อารมณ์	(๔๐)	เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
	 อารมณ์กรรมฐานทั้ง	๔๐	อย่างนี้อาจสรุปเป็น	๒	อย่าง	คือ	(๑)	กรรมฐานที่ใช้ประโยชน์
ได้	หรือควรต้องใช้ทุกกรณี	ได้แก่	เมตตา	และมรณสติ	และ	(๒)	กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของ
แต่ละบุคคล	 ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะต้องคอยเอาใจใส่รักษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นพื้นฐาน
ของการปฏิบัติสูงขึ้น
	 อนึ่ง	อารมณ์กรรมฐานดังกล่าวมานี้	ย่อมมีความเหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติที่มีจริตหรือนิสัย
ความโน้มเอียง	ของแต่ละบุคคล	ถ้าเลือกได้เหมาะสมก็จะปฏิบัติกรรมฐานได้ผลดี	 และรวดเร็ว

แต่ถ้าเลือกปฏิบัติไม่เหมาะกับนิสัยอาจท�าให้ได้ผลช้าหรือไม่ส�าเร็จผลเลยก็ได้	

	 ๕๑	 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).(๒๕๕๑).	พจนานุกรมพุทธศาสน์	ฉบบัประมวลศพัท์	อ้างแล้ว	หน้า	๙
	 ๕๒	 ดรูายละเอยีดในสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์.	(ป.อ.	ปยตุโฺต).		๒๕๔๙		พุทธธรรม		อ้างแล้ว	หน้า	๘๕๐-๘๗๔.		(กสณิ	
๔๐	ประกอบด้วยกสิณหลัก	๑๐,	อสุภะ	๑๐,	อนสุต	ิ๑๐,	อปัปปัญญา	๔,	อาหาเรปฏกิลูสญัญา	๑,	จตธุาตวุวฏัฐาน๑,	อรูป	๔)
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	 จริตหรือนิสัยโน้มเอียงที่ส�าคัญมี	๖	อย่าง๕๓

	 (๑)	 ราคะจริต	 	 คือผู้ท่ีมีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ	 รักสวยรักงาม	 ควรใช้อารมณ์

กรรมฐาน	คืออสุภะ	และกายคตาสติ

	 (๒)	โทสะจริต		คอืผูท่ี้มลีกัษณะนสิยัโน้มเอยีงไปทางโทสะเป็นคนใจร้อน	หงดุหงดิรนุแรง	

ควรใช้อารมณ์กรรมฐาน	คือ	เมตตา	และพรหมวิหารข้อหนึ่ง

	 (๓)	โมหะจริต	คือ	ผู้ที่มีลักษณะนิสัยโน้มเอียงไปทางโมหะเป็นคนเขลา	งมงาย	มีความ

เชื่อง่าย	ควรใช้อารมณ์กรรมฐาน	คือ	อานาปานสติ

	 (๔)	สัทธาจริต		คือผู้ที่มีลักษณะนิสัยโน้มเอียงไปด้วยศรัทธามีจิตใจชื่นบาน	เลื่อมใสโดย

ง่าย	ควรแก้ด้วยอารมณ์กรรมฐาน	คือ	อนุสติ	ถึงพระรัตนตรัย	และสีลานุสติ

	 (๕)		พุทธิจริต		คือผู้ที่มีลักษณะนิสัยหนักไปในทางชอบใช้ความคิดพิจารณา	และมอง

ตามจริง	ควรแก้ด้วยอารมณ์กรรมฐาน	คือ	มรณสติ	อุปมานุสติ	เป็นต้น

	 (๖)	วิตกจริต		คือ	ผู้ที่มีลักษณะนิสัยโน้มเอียงไปในทางครุ่นคิด	วกวน	ฟุ้งซ่าน	ควรแก้

ด้วยอารมณ์กรรมฐาน	คือ	อานาปานสติ	และกสิณหลัก	ต้นๆ	

	 อารมณ์กรรมฐานแต่ละอย่างจงึเหมาะกบัคนทีม่ลีกัษณะจริตแตกต่างกัน	อาจารย์ผูส้อน

กรรมฐานจะเป็นผู้ตรวจสอบจริตของผู้ปฏิบัติก่อนจากนั้นจึงจะมอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะ

สมให้ยึดปฏิบัติ

	 อย่างไรก็ตามการสอบอารมณ์ใครเหมาะกบักรรมฐานแบบใดแล้วให้วดัอารมณ์แบบนัน้

ไปปฏิบัติหรือเพ่งกรรมฐาน	 ยงไม่เพียงพอจ�าเป็นต้องมีการประเมินผลการสอบผลส�าเร็จของ

กรรมฐานต่อ	 เช่น	 วัดระดับของการลดราคะ	 โทสะ	 หรือโมทะเป็นต้น	 การสอบหรือการวัดผล

ส�าเร็จจากการปฏบิตักิรรมฐานโดยมุง่ไปทีก่ารละกเิลสจะต้องอาศยัผูว้ดัทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

สูงทางด้านจิตนิสัย	กล่าวคือจะต้องเป็นบุคคลระดับอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะสามารถวัดได้	ระดับ

จิตใจของผู้ปฏิบัติกรรมฐาน	 ส่วนการสังเกตพฤติกรรมท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

แสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมอ่างเข้มแข็งจะต้องท�าอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน

พอสมควร	จงึจะพอสรปุระดบัความส�าเรจ็ในการลดเลิก	และละกเิลส	คอื	ราจะ	โทสะ	และโมหะ	

รวมถึงกิเลสย่อยต่างๆ	ที่เกิดจากกิเลสส�าคัญดังกล่าว

 ๖)	หลักธรรมเครื่องวัดความก้าวหน้าในการพัฒนาตนตามหลักการปฏิบัติธรรม

	 การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ว่าด�าเนินไปในเชิงก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด	 สามารถวัดได้

ด้วยหลักอินทรียธรรม	๕	ประการ	คือ	ศรัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	และปัญญา	โดยหลักธรรมทั้ง	๕	

	 ๕๓	 ข.ุ	ม.		๒๙/๗๒๗/๔๓๕	;๘๘๙/๕๕๕,		ข.ุ	จ.ู		๓๐/๓๐/๔๙๒/๒๔๑.
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ข้อนีท้�าหน้าท่ีก�าจดัอกศุลธรรมอันเป็นฝ่ายตรงกนัข้ามกบัอนิทรยีธรรมทัง้	๕	เช่น	วริยิะ	ช่วยก�าจดั

ความเกียจคร้าน	เป็นต้น	 ความหมายโดยสรุปแห่งธรรมะเคร่ืองวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

ธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในทางกุศลมี	ดังนี้

	 (๑)	 ศรัทธา	 โดยหลักธรรม	คือ	 ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของศรัทธา	

คือขจัดความลังเลสงสัย	ในความมีเหตุผล	และให้มีความเชื่อมั่นในการประกอบกุศลธรรม

	 (๒)	 วิริยะ	 คือ	 ความเพียรพยายาม	 ซ่ึงประกอบด้วยความเพียรพยายามป้องกันบาป

อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดและเพียรพยายามละบาปอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป	รวม

ทั้งเพียรพยายามรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม

	 (๓)	 สติ	 	 คือ	 การมีสติควบคุมตัวเอง	 ดูแลและคอยก�ากับจิตไม่ให้ใฝ่ไปในอกุศล	 และ

พยายามระลึกถึงเฉพาะสิ่งที่ดีงามและสิ่งทีควรกระท�า	(สัมมาสติ)

	 (๔)	 สมาธิ	 คือ	 การที่จิตตั้งมั่นแน่วในสิ่งที่ก�าหนดไว้เป็นภาวะปล่อยวางหรือการยึดมั่น

ถือมั่น	 (อุปาทาน)	 ในสิ่งต่างๆ	 โดยปกติการสอบอารมณ์กรรมฐานมักจะใช้เกณฑ์การปล่อยวาง

เป็นตัววัดความส�าเร็จในการฝึก

	 (๕)	ปัญญา	คอื	ความรูค้วามเข้าใจตามสิง่ทีเ่ป็นจรงิ	รูว่้าอะไรควรท�า	อะไรไม่ควรท�า	และ

รู้เท่าทันสภาวะต่างๆ	ในระดับอริยะ	ก็คือการรู้อริยสัจ	๔	ตามเป็นจริง

	 การใช้อนิทรยีธรรมทัง้	๕	ประการนีเ้ป็นการใช้เครือ่งวดัความก้าวหน้าตามล�าดบัและไม่

สามารถแยกออกจากกันได้	 อินทรียธรรมทั้ง	 ๕	 ส่งผลเป็นปัจจัยต่อเนื่องกัน	 กล่าวคือ	 ศรัทธา

ท�าให้เกิดวิริยะ		วิริยะช่วยให้สติมั่นคง	เมื่อสติมั่นคงก็จะเกิดสมาธิ	เมื่อเกิดสมาธิก็จะมีปัญญาที่

เข้าใจถึงต้นเกตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด	คือตัณหา	และมองเห็นคุณค่าแห่งนิพพาน	คือการดับ

ทุกข์โดยสิ้นเชิง

	 พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกระบวนการที่เชื่อมโยงกนัแห่งอินทรียธรรมทั้ง	๕	ไว้กับพระสา

รีบุตรว่า๕๕

   “ดูกรสารีบุตร	อริยสาวกผู้เพียรพยายามอย่างนี้

	 	 	 ครั้นเพียรพยายามแล้วก็ระลึกอย่างนี้	ครั้งระลึกแล้ว

	 	 	 ก็ตั้งจิตมั่นอย่างนี้	ครั้งตั้งจิตมั่นแล้ว	ก็รู้ชัดอย่างนี้

	 	 	 ครั้งรู้ชัดแล้วก็เชื่ออย่างนี้ว่า	:		ธรรมทั้งหลาย

	 	 	 ซึ่งแต่ก่อนนี้เราเพียงแต่ได้ยินได้ได้ฟังเท่านั้น	ย่อมเป็น

	 	 	 ดังนี้แล		และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอยู่ในบัดนี้.”

	 ๕๕		ส�.	ม.		๑๙/๑๐๑๐-๑๐๒๒/๒๙๗-๓๐๐
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	 อนึง่	อนิทรียธรรมท้ัง	๕	เป็นพืน้ฐานของการปฏบิติัธรรม	ในหลกัปฏปิทาธรรมหรอืธรรม

ว่าด้วยความแตกต่างแห่งการปฏบิติั	พระพทุธเจ้าตรัสถึงบคุคล	๔	ประเภท	คอื	บคุคลบางประเภท

ปฏิบัติธรรมล�าบาก	และรู้ได้ช้า	บุคคลบางประเภทปฏิบัติล�าบากแต่รู้ได้เร็ว	บุคคลบางประเภท

ปฏิบัติธรรมสะดวกแต่รู้ได้ช้า	และบุคคลบางประเภทปฏิบัติธรรมได้สะดวกและรู้ได้เร็ว	พื้นฐาน

ที่ก�าหนดให้รู้ช้า	หรือรู้เร็วก็คือ	อินทรียธรรมทั้ง	๕	ประการนี้		ถ้าอินทรีย์ทั้ง	๕	อ่อน	ความรู้ความ

เข้าใจในสัจธรรมก็ช้า	 แต่ถ้าอินทรียธรรมทั้ง	 ๕	 แก่กล้า	 ความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมก็เป็นไป

ด้วยความรวดเร็ว๕๖เพราะฉะนั้น	 อินทรียธรรมที่แตกต่างกันจึงเป็นเกณฑ์ก�าหนดผลแห่งความ

เป็นพระอริยบุคคลที่แตกต่างกันด้วย๕๗

	 ๕๖		ด.ู		อง.	จตุกก.		๒๑/๑๖๑-๓/๒๐๐-๔
	 ๕๗		ด.ู	ส�.	ม.		๑๙/๘๗๖-๙๐๐/๒๖๕-๒๗๑.
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บทที่ ๖

บทสรุปที่ยังไม่สรุป

 กล่าวโดยหลักการทางวิชาการทั่วไป	 ปรัชญาทางสังคมในที่นี้ครอบคลุมปรัชญาทาง
สังคมวิทยา	 และปรัชญาทางรัฐศาสตร์	 กรอบการวิเคราะห์ท่ีด�าเนินมา	 จึงจ�ากัดขอบเขตอยู่ใน
สาขาวิชาทางสังคมวิทยา	 สาระส�าคัญของการวิเคราะห์เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ส�าคัญทาง
สังคมวิทยา	 ขณะเดียวกันเป็นท่ียอมรับว่าสังคมวิทยา	 เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ
ร่วมกับศาสตร์ทางสังคมสาขาอื่นๆ	ความเกี่ยวโยงกันเป็นเรื่องส�าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้	เพราะ
พฤตกิรรมหมูม่นษุย์ย่อมมผีลกระทบต่อวถิชีวิีตแห่งมนษุย์ท้ังในระดับปัจเจกและระดับรวมในทุก
มิติ	 ดังนั้น	 การศึกษาพฤติกรรมหมู่มนุษย์จึงเป็นแกนกลางทางวิชาการสังคมศาสตร์	 (Central	
Core	in	Social	Sciences)
	 แต่การศึกษาพุทธปรัชญาโดยเฉพาะนั้น	 มักจะจ�ากัดอยู ่ในเร่ืองอภิปรัชญา	 และ
จริยศาสตร์เป็นส่วนใหญ่	 พร้อมกันนั้นก็มีการศึกษาพุทธปรัชญาในเชิงเปรียบเทียบกับปรัชญา
ตะวันตกในยุคต่างๆ	ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา	ตัวอย่าง	เช่น	ปรัชญาเมธีตะวันตกสมัยโบราณ	สมัย
กลาง	และสมัยใหม่	 ได้รับการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับพุทธปรัชญามาโดยตลอด	การศึกษา
ในเชิงเปรยีบเทยีบนีไ้ด้รบัความสนใจจากนกัวิชาการทกุยคุทกุสมยั	หลกัส�าคญัของการวเิคราะห์
เชิงเปรยีบเทยีบจะปรากฏในเรือ่งความแตกต่าง	ความคล้ายกนั	หรอืความเข้ากนัได้ระหว่างพทุธ
ปรัชญากับปรัชญาตะวันตก	ตามแนวคิดของปรัชญาเมธีตะวันตก	ที่ผู้ศึกษาสนใจจะศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบ
	 อย่างไรกต็ามการศึกษาปรชัญาทางสงัคมแห่งพระพทุธศาสนาเท่าทีด่�าเนนิมา	ยดึกรอบ
แนวคิดการตีความ	(Interpretation)		กับกรอบแนวปฏิบัติ	(Pragmatism)	การตีความคือการ
อธบิายความหมายในเชงิเหตผุล	หรอืเชงิสมัพันธภาพแห่งปรากฏการณ์ทางสังคม	การตีความ
ทางสังคมด�าเนินไปในลักษณะใกล้เคียงกับแนวคิดทางอภิปรัชญาในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม	
เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงวิวัฒนาการจึงถือได้ว่า	 เป็นการวิเคราะห์แบบตีความ	 ทฤษฎี
ววัิฒนาการ	(Evolution	Theory)		แม้จะไม่มคีวามน่าเชือ่ถอืมากนกั	และถกูวพิากษ์วจิารณ์อย่าง
หนัก	 แต่ก็มีส่วนส�าคัญผลักดันให้มีการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงปรัชญาอย่างกว้าง
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ขวาง	 จึงพบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีส�าคัญทางสังคมวิทยาที่อธิบายปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงทาง
สังคมเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย	ซึ่งเรียกรวมๆ	ว่าเป็นส�านักแนวคิด	(School	of	Thoughts)
	 ดงัทีก่ล่าวมา	กรอบส�าคัญส�าหรบัการศกึษาครัง้นีก็้คอื	กรอบแห่งทฤษฎ	ีปฏิบตักิารนยิม	
(Pragmatism)	 พระพุทธศาสนาเมื่อวิเคราะห์ในเชิงสังคมวิทยา	 คือศาสนาที่มีระบบความเป็น
สถาบันสังคม	(Social	Institution)๑		ความเป็นสถาบันสังคมแห่งพระพุทธศาสนาประกอบด้วย	
(๑)	 การมีผู้น�า	 (พระพุทธเจ้า)	 	 ผู้ก่อก�าเนิดแห่งพระศาสนา	 คุณลักษณะความเป็นผู้น�าที่พึง
ประสงค์	และบทบาทของผูน้�า	(๒)	การมหีลกัค�าสอน	(ศาสนธรรม)		ซึง่ประกอบด้วยหลกัปรยิตั	ิ
ปฏิบตั	ิและปฏเิวธ	โดยเน้นการกระตุน้ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิติัตนเป็นคนดี	ละเว้นจากการท�าความ
ชั่ว	และการช�าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์	(๓)	การมีสาวก		(ศาสนบุคคล)	ผู้เลื่อมใสในค�าสอน
และเลื่อมใสในพุทธจริยาวัตร	น้อมน�าค�าสอนมาปฏิบัติตามและได้ผลเชิงประจักษ์	 (ปฏิเวธ)	ทั้ง
ในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม	 (๔)	 การมีพิธีกรรม	 (ศาสนพิธี)	 คือหลักการปฏิบัติทั้งส�าหรับ
บุคคลและระดับสังคม	พิธีกรรมทางศาสนามีบทบาทสนองความต้องการแห่งมนุษย์และสังคม
ด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนองความต้องการในการแสวงหาส่ิงที่เป็นสาระทางจิตวิญญาณ	
หรือความเน้นสิริมงคลแห่งชีวิต	 และพิธีกรรมทางศาสนาสนองความต้องการทางสังคมในด้าน
การรึงรัดสังคมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง	(Social	Solidarity)	มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ศาสน
พีมีบทบาทส�าคัญทางการเมืองคอยช่วยเสริมความหมายและความศักดิ์สิทธิ์แห่งต�าแหน่งการ
ปกครองและการใช้อ�านาจในทางการเมอืงของผู้มอี�านาจ	พิธกีรรมทางศาสนามส่ีวนส�าคญัในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ	 ช่วยให้เกิดการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ	 อันเกี่ยวข้องกันการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายอีกด้วย	 และ	 (๕)	 ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ	คือสิ่งปลูกสร้าง	อาคาร	สถานที่และรูปเคารพทางศาสนา	ซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่ง
บอกถึงการเป็นสถาบันศาสนาและการด�ารงอยู่แห่งศาสนา	 	 ศาสนสถานและศาสนวัตถุ	 ทาง
พระพุทธศาสนา	 เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ส�าคัญมากแห่งมนุษยชาติ	แรง
ผลักดันในการก่อสร้างศาสนสถานและ	 ศาสนวัตถุมาจากความมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า	 ใน
พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 ผู้ที่เลื่อมใสคือผู้ที่
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามค�าสอนหรือศาสนธรรมและปฏิบัติตามค�าสั่งสอน	 เพื่อมุ่งผลส�าเร็จทาง
จิตวิญญาณทางสังคมและรวมถึงทางการเมืองด้วย
 ความเป็นสถาบันสังคมแห่งพระพุทธศาสนา	 คือผลรวมแห่งความเช่ือและการ
ประพฤตปิฏิบตั	ิความเช่ือมบีทบาทผลกัดนัให้เกิดการปฏบิตั	ิความเช่ือสมัพนัธ์กบัค่านยิม	ทศันคต	ิ
และความรู้แห่งมนุษย	์ แต่ความเชื่อที่ปราศจากความรู้	 อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลส�าเร็จในเชิงบวก	
ดังนั้น	องค์ประกอบแห่งความเชื่อทางหลักพุทธปรัชญา	จึงประกอบด้วย	ค่านิยม	 (Value)	

	 ๑	จ�านงค์		อดวัิฒนสิทธ์ิ,		๒๕๔๙,	ศาสนาชวิีตและสงัคม.		ส�านกัพิมพ์สขุภาพใจ,	กรุงเทพมหานคร.	หน้า	๑๐
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ทัศนคติ	 หรือเจตคติ	 (Attitude)	 และความรู ้หรือปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ	 (Right	
Understanding	or	Right	Knowledge)	

แนวทางการประยุกต์ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา

	 การประยุกต์	คือน�าไปใช้ประโยชน์	การประยุกต์ถือเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
รบัจากการศกึษาไปใช้ในการพฒันาสิง่ใดสิง่หนึง่ให้เจรญิก้าวหน้า		แต่การประยกุต์ในระดับสงัคม	
เป็นหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผูน้�าสังคมทีจ่ะด�าเนนิการตามกรอบนโยบายสาธารณะหรอื
นโยบายทางสังคม
	 ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน	๒	เรื่องคือ
	 ๑		การประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎี	(Theoretical	Application)
	 ๒		การประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ	(Pragmatic	Application)	

	 การประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎี

	 ความรู้ความเข้าใจจาการตีความในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักปรัชญาทางสังคม	 (วิทยา)	
แห่งพระพุทธศาสนาเท่าที่กล่าวมา	 แม้จะยังไม่ลึกและครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกับสังคม	
แต่ก็พอจะให้เกิดการหยั่งรู้	 (Insight)	ประเด็นที่มีการโต้แย้งทางสังคม	การพยายามตีความเท่า
ที่ด�าเนินมาเป็นการตีความทั้งในเชิงตรรกะ	 และในเชิงศีลธรรม	 การตีความเชิงตรรกะเป็นการ
ตีความเชิงเหตุและผล	 ตามหลักอริยสัจ	 ๔	 และตามหลักปฏิจจสมุปบาท	 แต่การตีความนั้นมุ่ง
เฉพาะประเด็นที่ตรงกับความสนใจเชิงวิชาการของผู้เรียบเรียง	เพราะฉะนั้น	หลักฐานทางความ
รูท้ีไ่ด้มาสามารถน�าไปเป็นฐานแห่งการศกึษาในเชงิลกึ	(Deep	Studies)	และเชงิวิสยัทศัน์ทีก่ว้าง
ไกล	(Wide	Vision)
	 แนวคดิบางประการทีย่กขึน้มาตคีวามหรอือธบิายในเชงิอภปิรัชญา	เช่น	เรือ่งววิฒันาการ	
(Evolution)	 ที่ควรจะเป็น	 รวมทั้งการพัฒนาบุคคล	พัฒนาสังคมตามแนวพุทธปรัชญานั้น	 ถือ
เป็นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี	ตามที่ปรากฏในหลักฐานทางค�าสอนแห่งพระพุทธศาสนา	และตาม
ข้อเขยีนของนกัวชิาการทางปรชัญาและทางพระพทุธศาสนา	แนวคดิเหล่านีย้งัเป็นประเดน็ทีถ่ก
เถียงกันอยู่ในเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎี	ผลการศึกษาครั้งนี้	จึงเป็นการสรุปที่ยังไม่สรุป
	 การอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ	ทางสงัคม	ดงัทีก่ล่าวมาเป็นความพยายามน�าเสนอในเชงิ
ทฤษฎ	ีการอธบิายเชงิทฤษฎีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทฤษฎทีางสงัคมวิทยา	ระดับทฤษฎทีีน่�ามาเป็นกรอบ
การอธิบายประกอบด้วยทฤษฎีระดับแม่บท	 (Master	 Theory)	 และทฤษฎีระดับฐานราก	
(Grounded	Theories)	 เช่น	ทฤษฎวีวิฒันาการ	 (Evolution	Theory)	 ทฤษฎกีารพฒันา	
(Development	Theory)	ทฤษฎปัีญหาสงัคม	 (Social	 Theories)	 เป็นต้น	สมมตฐิานการ
วเิคราะห์เชงิทฤษฎใีนทีน่ีก้ถื็อว่าบรรดาแนวคดิและทฤษฎท้ัีงหลายจดัอยูใ่นกลุม่แห่งปรชัญาทัง้สิน้
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	 การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ
	 การประยกุต์ใช้ในเชิงปฏิบัต	ิคอืประยกุต์หลกัพทุธธรรมไปใช้ในการปฏบิตัตินและปฏบัิติ
หน้าทีก่ารงานเพือ่ให้เกดิผลส�าเรจ็ตามจดุมุง่หมายแห่งจริยธรรมระดับบุคคลและระดับส่วนรวม
	 การประยกุต์หลกัพทุธจรยิธรรม	(ในทีน่ีค้อืศลีธรรม)	เป็นหวัใจส�าคญัแห่งพระพทุธศาสนา	
พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ	 ดังนั้น	 หลักพุทธธรรมส่วนใหญ่	
จึงเน้นที่การปฏิบัติ	 โดยเฉพาะหลักการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด	 ได้รับการส่งเสริม
อย่างกว้างขวาง
	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตโต)๒	 ได้กล่าวว่า	 จริยธรรมตามหลักพระพุทธ
ศาสนา	ก็คือการด�าเนินชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา	เป็นหลักค�าสอนส�าหรับการด�าเนินชีวิตที่
ดีงามสมบูรณ์และถูกต้อง	ซึ่งจะไปสู่ความดับทุกข์	มนุษย์ควรประยุกต์หลักมัชฌิมาปฏิปทา	เพื่อ
ประโยชน์การเกื้อกูล	แก่ชีวิตตนและสังคมส่วนรวม	การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม	จึงมุ่งก่อให้
เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน	 (ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์)	 ประโยชน์ในอนาคต	 (สัมปรายิกัตถ
ประโยชน์)	และประโยชน์ที่เป็นสาระจริงแท้แห่งชีวิต	(ปรมัตถประโยชน์)	
	 ตามหลักพุทธปรัชญา	ประโยชน์ทั้งสามระดับนี้มีความส�าคัญเท่าเทียมกัน	 โดยมีความ
สัมพันธ์กับระดับความเป็นอยู่	 อาชีพการงาน	สภาพแวดล้อม	และสภาพความพร้อมแห่งความ
ก้าวหน้าทางอินทรีย์
	 พระพุทธศาสนา	 สามารถมองในแง่จริยศาสตร์ก็ได้	 หรือในแง่ศีลธรรมก็ได้	 หลักพุทธ
ธรรมให้ค�าแนะน�าสั่งสอนว่า	อะไรควรท�า	อะไรควรละเว้น	ผลของการกระท�าย่อมมีแน่นอน	แต่
ผลการกระท�าย่อมแตกต่างกนัออกไปตามแต่ปัจจัย	ทีสั่มพันธ์กนั	ในขณะกระท�าปัจจัยทีสั่มพันธ์
กันนี้มีปัจจัยภายในที่มองไม่เห็น	เช่น	เจตนา	(will)	และผลแห่งกรรมที่สะสมมาตลอดตั้งแต่อดีต
ชาติเป็นต้นมา	(หรือบุญบารมี)	และปัจจัยภายนอกที่เป็นกัลยาณมิตร	และนิยามหรือตัวก�าหนด
ต่างๆ	เป็นต้น
	 หลักค�าสอนเรื่องกุศลกรรมสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีทั้งในชีวิตปัจเจกบุคคลและ
องค์กรหรือหน่วยงานที่บุคคลสังกัด	ดังเช่น	วาทกรรมเรื่อง	กรรมทายาท	และกรรมแห่งสังคม 
ล้วนสัมพันธ์กับหลักการกุศลกรรมแห่งผู้น�าในครอบครัวและการเมือง	 แต่ในทางตรงกันข้าม	
ความเสื่อมสลายแห่งสังคมก็สามารถสรุปว่าอยู่ภายใต้กฎกรรมทายาท	 และกรรมแห่งสังคม
ได้	 เช่นเดียวกัน	ซึ่งก็หมายถึงว่า	ถ้าผู้น�าในครอบครัว	 (สังคม)	 	และผู้น�าทางการเมือง	บ�าเพ็ญ
กุศลกรรม	 ผลแห่งกุศลกรรมย่อมตกไปถึงทายาทในครอบครัว	 และพลเมืองแห่งประเทศนั้น	 ๆ	
แต่ถ้าผู้น�าในครอบครัว	 (สังคม)	 และผู้น�าทางการเมืองก่ออกุศลกรรมอยู่เป็นประจ�า	 วิบากแห่ง
อกศุลกรรมย่อมตกไปถงึทายาทในครอบครวั	และพลเมอืงแห่งประเทศนัน่ๆ		แม้ว่าในขณะท่ีผู้น�า

	 ๒		สมเดจ็พทุธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตโต)	๒๕๔๒		พุทธธรรม	อ้างแล้ว		หน้า	๕๙๑-๕๙๒.
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มีชีวิตอยู่	 วิบากแห่งกุศลหรืออกุศลกรรมจะยังไม่ให้ผลก็ตาม	ทายาทในครอบครัวและพลเมือง
ของประเทศนั้น	ๆ	ในยุคต่อมาแม้ไม่ได้ก่ออกุศลกรรมหรือไม่ได้บ�าเพ็ญกุศลกรรม	ย่อมได้รับผล
หรือวิบากกรรมแห่งบรรพบุรุษ		และผู้ปกครองในอดีต	อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น	ข้อนี้	อาจจะตรง
กบัความเชือ่ทางโหราศาสตร์ทีว่่าเป็นชะตากรรมของครอบครวั	หรอืชะตากรรมของประเทศ
 มข้ีอแนะน�าหลายอย่างในเรือ่งการประยกุต์ในเชิงปฏบิติั	หลักธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าทรง
แสดงย่อมมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม	 บริบททางสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 และหน้าท่ี
การงาน	รวมทั้งอุปนิสัยใจคอของบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการสอนแห่งพระพุทธเจ้า	ดังนี้	
 ๑)		ประยุกต์ใช้หมวดธรรมนั้นๆ	ทุกข้อตามที่ปรากฏในคัมภีร์
	 ๒)		ประยุกต์ใช้บางข้อในหมวดธรรมต่างๆ	แล้วรวมเป็นชุดแห่งการปฏิบัติใหม่
	 ๓)			ประยกุต์หลกัธรรมบางข้อหรือบางหมวดเข้ากบัแนวคดิหรอืหลกัการทางวชิาการ
สมัยใหม่
	 การประยุกต์ตามข้อ	๒	อาจจะต้องอาศัยการทดลองปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความ
รู้หลักธรรมในหมวดต่างๆ	พอสมควร	เมื่อได้ผลดีจากการทดลองจึงน�ามาเผยแพร่
	 การประยกุต์ตามข้อสาม	เป็นการประยกุต์ตามกระแสความนยิมความทันสมยั	หรือตาม
ค่านิยมในแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ค่านิยมแห่งสังคมเป็นตัวก�าหนดแนวทางการ
ประยุกต์หลักพุทธปรัชญาอีกขึ้นหนึ่ง
	 ส่วนการประยุกต์ตามข้อท่ี	 ๑	 เป็นการด�าเนินตามแนวทางที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหมวดธรรมหรือหลักธรรมเป็น 
อย่างอื่น	

คุณค่าจากการศึกษาครั้งนี้

	 การศึกษาครั้งนี้ให้คุณค่าอย่างน้อย	๒	อย่าง	คือ
	 	 (ก)	คุณค่าทางวิชาการ
	 	 (ข)	คุณค่าทางจริยธรรม
 ก.		คุณค่าทางวิชาการ
	 	 การศกึษาพระพทุธศาสนาได้รบัความสนใจจากนกัวชิาการสาขาต่างๆ	เพิม่มาก
ขึน้	ได้มคีวามพยายามตัง้แต่ยคุแรกทีม่กีารพัฒนาวชิาการสมยัใหม่ในการศกึษาพระพุทธศาสนา
โดยเปรียบเทียบกับหลักวิชาการสมัยใหม่	 โดยการชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งก�าเนิด
แห่งวชิาการสาขาต่างๆ	ทัง้ในสมยัโบราณและสมยัปัจจุบนั	ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาพระพุทธ
ศาสนาและศาสตร์สมยัใหม่ก่อให้เกดิบรูณาการระหว่างพระพุทธศาสนากบัศาสตร์สมยัใหม่	ความ
รู้จากการบูรณาการได้กลายเป็นศาสตร์หรือวิชาการแขนงใหม่ดังจะได้	 กล่าวจากผลการศึกษา
ครั้งนี้
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 ๑)		การพัฒนารูปแบบการศึกษา
 การศกึษาทางวชิาการในโลกทางวชิาการปัจจบุนัถกูผกูขาดโดยระเบยีบวธิวีจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ซึง่มีอทิธพิล	ครอบง�าวธิวีทิยาทกุสาขา	รปูแบบการศกึษาทีไ่ม่ด�าเนนิตามระเบยีบ
วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์จะถูกปฏิเสธและไม่ยอมรับผลการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือความ
จริงใดๆ	ก็ตามที่มีการน�าเสนอตามธรรมเนียมการปฏิบัติ	(Convention)	จะต้องเป็นการศึกษา
ตามกระบวนการท่ีเรยีกว่าแบบวิทยาศาสตร์	รปูแบบวธิวิีทยาทีม่อีทิธิพลมากในสงัคมวชิาการคอื
รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Qualitative	 and	 Quantitative	
methods)		วิธีวิทยาทั้งสองรูปแบบจะให้ความส�าคัญกับกระบวนการหรือวิธีการ	(Procedure	
or	method)	ความรู้หรือความจริงจะได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดจะต้องมี
การน�าเสนอกระบวนการหรือวิธีการในการศึกษาตามล�าดับขั้นตอน	 ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนด
วตัถปุระสงค์	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	หรอืการวเิคราะห์ข้อมลูก็ตาม	จะต้องระบรุายละเอยีดอย่าง
ชัดเจน
	 การให้ความส�าคัญกับรายละเอยีดแห่งกระบวนการหรือวธิวีทิยาทกุขัน้ตอน	ในบางครัง้
ก็สร้างความสับสนและความไม่น่าสนใจในรายงานผลการศึกษานั้นๆ	ความรู้สึกไม่อยากอ่านจะ
เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา	ยกเว้นถูกบังคับให้อ่านหรือให้ศึกษา	มิฉะนั้นจะไม่ให้ส�าเร็จการศึกษา	ข้อ
นี้เป็นเสมือนยาขมหม้อใหญ่	แห่งกระบวนการแสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบัน
	 อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาได้เสนอวิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ	 ซ่ึงอาจจะเป็น
รูปแบบการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์โดยขึ้นอยู่กับการนิยามความหมาย
และความคิดเห็นของผู้ที่ดีศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
 วิธีการศึกษาวิจัยตามแนวอริยสัจ	๔
	 อริยสัจ	๔	ประกอบด้วย	ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตมนุษย์และแก่
สงัคมมนษุย์ทัว่ไปซึง่จะประกอบด้วย	(๑)	ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�า	ทัง้ทีเ่ป็นปัญหาความ
เดือดร้อนระยะสั้นและระยะยาว	 (ทุกข์)	 (๒)	 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน	 (สมุทัย)	
โดยปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดก็คือตัณหา	 (๓)	 สภาวะที่ปลอดจากความทุกข์ความเดือดร้อนที่อาจจะ
เปน็ความสขุความสงบ	แมจ้ะเพยีงชั่วคราวหรอืระยะสัน้	ซึง่สร้างความสมดลุแห่งชวีิตและสังคม	
(นิโรธ)	และ	(๔)	มรรควิธีที่จะน�าไปสู่สภาวะตามข้อที่	(๓)
	 วธิกีารศกึษาตามแนวอรยิสจั	๔	สามารถพฒันาเป็นรูปแบบระเบยีบวิธกีารศกึษาท่ีสร้าง
ความเชื่อมั่นในทางวิชาการได้เป็นอย่างดี	การถกเถียงกันว่าระเบียบวิธีวิทยาตามแนวอริยสัจ	๔	
นี้	เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่อาจเป็นเนื้อหาทางปรัชญาสังคมศาสตร์อย่างหนึ่ง	หากยึดติดกับกับ
ดักทางการศึกษาที่มักจะด�าเนินตามกรอบการศึกษาที่นิยมกันมาจนกลายเป็นอุปาทาน	 ก็
เท่ากบั	เป็นการยอมสยบตวัอยูก่บัหลกัคดิหรอืปรชัญาการศกึษาบางแขนงและจะมผีลพลอย
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ปฏิเสธวิธีการศึกษาที่อยู่นอกกรอบธรรมเนียมมากเกินไปจนถึงกับปฏิเสธหรือดูถูกดูหมิ่นผู้ที่
ยึดแนวปฏิบัตินอกกรอบเดิม	 	 ก็เท่ากับเป็นการปิดขังตัวเองอยู่ในกรงขัง	 กลายเป็นคนใจแคบ	
มองคนคิดต่างในแง่ร้าย	 จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง	 และเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอย่าง
หนึ่งตามหลักอริยสัจ	๔
 บรรดาความรูท้างสงัคม	พจิารณาได้ว่าเป็นสมมติสจัจะ		ผลของการศกึษาใดๆ	กต็าม
ทีน่�าเสนอล้วนแต่ไม่ยัง่ยนื	ย่อมเปล่ียนแปลงไปตามเวลาและตามบรบิททางสิง่แวดล้อม	แม้ว่าผล
การศกึษาในยคุสมยัทีท่�าการศกึษาจะได้รบัการยอมรับว่าเป็นความรู้จริง	ปรากฏการณ์ทางสังคม	
มีลักษณะเป็นพลวตั	หรอืเป็นอนจิจงั	ดงันัน้	การวเิคราะห์สภาพปัญหาทางสงัคมตามแนวอรยิสจั	
๔	น่าจะได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาเชิงคุณภาพ	(หรือเชิงปริมาณด้วย)

 ๒)		การพัฒนาทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
	 ปรากฏการณ์ทางสังคมมีท้ังปรากฏการณ์ท่ีส่งผลในเชิงบวกและส่งผลในเชิงลบต่อชีวิต
มนุษย์และกลุม่มนุษย์	กล่าวอีกนัยหน่ึง	ปรากฏการณ์ทัง้หลายทางสงัคมมทีัง้สิง่ทีพ่ระพทุธศาสนา
เรียกว่า	อิฏฐารมณ	์(อารมณ์ที่พึงปรารถนา)	และ	อนิษฐารมณ	์(อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา)	
	 ปรากฏการณ์ทางสังคม	 ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็คือปัญหาสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ	 และความขัดแย้งทางการเมืองส�าหรับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีพึงปรารถนาจะประกอบ
ด้วยความร่วมมือกัน	 ความรักและการช่วยเหลือกัน	ทฤษฎีอิฏฐารมณ์	 และทฤษฎีอนิษฐารมณ์	
สามารถพัฒนาข้ึนมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม	 ตามแนวทฤษฎีธรรมาภิบาล	 (Good	
Governance)	ทฤษฎีความขัดแย้ง	(Conflict	Theory)		ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม	(Social-cultural	Change	Theories)	ทฤษฎกีารมส่ีวนร่วม	(Participation	Theory)	
ทฤษฎีความเป็นปึกแผ่น	 (Solidarity	 Theory)	 ทฤษฎีการพัฒนา	 (Development	 Theory)	
ทฤษฎีจรยิธรรม	(Ethical	Theories)		ทฤษฎอีตัวนิบิาตกรรม	(Suicide	Theories)		ทฤษฎภีาวะ
ผู้น�า	(Leadership	Theories)	ทฤษฎีการได้มาซึ่งอ�านาจ	(Authority	Theories)	และทฤษฎีอื่น	
ๆ	ทางสังคมศาสตร์
	 ตามหลกับูรณาการ	พทุธปรชัญาเอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาความรูท่ี้เป็นการเสรมิความ
น่าเชื่อถือ	และการประยุกต์ใช้ในการอธิบายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ	ทางสังคมได้
เป็นอย่างดี	บรรดาความรู้ทางวิชาการต่างๆ	หากยึดตามแนวความรู้ทางโลกียวิสัย	และทาง
วัตถุวิสัย	 อย่างเดียว	 โดยปราศจากการเสริมพลังทางโลกุตตรวิสัยและทางจิตวิสัย	 จะเป็น
ความรูท้างวชิาการทีไ่ม่สมบรูณ์	และจะมลีกัษณะหยาบกระด้าง	ขาดความมชีวีติ	พทุธปรชัญา
เสนอหลกัความรูท้ีเ่ป็นจรงิและเสนอวธิกีารแก้ปัญหาต่างๆ	ทัง้ในระดบัชวิีตและระดบัสงัคม	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับชีวิต	 ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคม	 วิธีการแก้ปัญหาได้รับการเน้น
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เป็นพิเศษจากพระพุทธศาสนา	 การแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตคือเป้าหมายส�าคัญสูงสุดแห่ง 
พุทธธรรม

 ข.		คุณค่าทางจริยธรรม
	 ปรชัญาทางสงัคมแห่งพระพทุธศาสนาให้ความรูแ้ละความจริงเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทาง
สังคมอย่างเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับท่ีพิสูจน์ได้	 ขณะเดียวกันปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธ
ศาสนาได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม	 รวมทั้งแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่ง
แวดล้อมในระดับสูงยิ่งขึ้น	 ซึ่งในที่นี้อาจจะเรียกรวมๆ	 ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือคุณค่าทาง
จริยธรรม	ดังนี้	
	 ๑)		คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต
	 ๒)		คุณค่าต่อการพัฒนาการรวมกลุ่ม
	 ๓)		คุณค่าต่อการพัฒนาความกลัวต่อผลการกระท�าผิดหรือล่วงละเมิดบรรทัดฐานทาง
สังคม
	 ๔)		คุณค่าต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมือง	การปกครองตามหลักมัชฌิมปฏิปทา
 ๑)		คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต
	 พทุธปรชัญาเสนอแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวติ	ซึง่จะต้องประกอบด้วยการพัฒนา
สขุภาพ	และสมรรถภาพแห่งชวีติด้วย	การพัฒนาชวีติตามหลกัพทุธปรชัญาได้ปรากฏในหลกั
ฐานหลายแห่งในพระไตรปิฎก	เป้าหมายสงูสดุของการพฒันาชวีติคอืความหลดุพ้นจากปัญหา
หรือความทุกข์ทั้งหมด	การดับทุกข์ย่อมหมายถึง	การได้รับความสุขอันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ
ความทุกข์	แต่ความสุขแห่งชีวิตปุถุชนเป็นโลกียสุข	 ย่อมไม่ยั่งยืนและมีโอกาสเวียนกลับมา
พบความทุกข์ได้ตลอดเวลาหากด�าเนนิชวีติอย่างประมาท	หลักไตรสิกขาให้คณุค่าต่อผู้ปรับใช้
อย่างชัดเจน	 มีตัวอย่างที่แสดงถึงผลอันเกิดจากการประยุกต์หลักไตรสิกขาไปใช้ในการด�าเนิน
ชีวติซึง่ช่วยให้ชวิีตมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางจิตใจ	ทางร่างกายทางสงัคมและทางสตปัิญญาอย่าง
ชัดเจน	เพราะฉะนั้น	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	อันเป็นหลักการรวมยอดแห่งอริยมรรคมีองค์	๘	มีคุณค่า
ทางจริยธรรมสูงมาก
	 กัลยาณปุถุชนที่ยึดหลักบุญกิริยาวัตถุ	๓	ประการ	คือ	ทาน	ศีล	ภาวนา	ก็ถือได้ว่าปฏิบัติ
ตามแนวไตรสิกขาในเชิงประยุกต์วิทยาได้เช่นกัน	สังคมมนุษย์ด�ารงอยู่ได้ก็โดยอาศัยการยึดหลัก
พุทธปรัชญาในเชิงปฏิบัติดังกล่าว
 ๒)		คุณค่าต่อการพัฒนาการรวมกลุ่ม
	 การพัฒนาการรวมกลุ่ม	คือ	การสร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมั่นคง	(Group	Solidarity)	
พทุธปรชัญามหีลกัการทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันากลุม่ให้เข้มแขง็มัน่คงในหลายด้าน	
เช่น	ด้านหลกัธรรม	กจ็ะประกอบด้วย	อปรหิานิยธรรม	คอืหลกัธรรมทีไ่ม่น�าความเสือ่มมาสูก่ลุม่
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หรือสังคม	อปริหานิยธรรม	จัดเป็นหลักธรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมทั้งใน
ระดับผู้บริหารสังคมประเทศชาติและระดับประชาชนผู้ประกอบสัมมนาอาชีวะทั่วไป	ความเป็น
ปึกแผ่นแห่งสังคมจะเป็นไม่ได้ต้องอาศัยบทบาทของผู้น�า	ดังนั้น	ผู้น�าที่ดีคือผู้น�าที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ตาม	โดยผู้ตามยินดีชื่นชม	พร้อมจะปฏิบัติตามความต้องการของผู้น�า
	 พระพทุธศาสนา	จงึเสนอหลกัธรรมส�าหรบัประยกุต์เพ่ือพฒันาคณุสมบตัส่ิวนตวัให้เป็น
ที่น่าศรัทธา	และชื่นชมยินดีแก่ผู้ตาม	เช่น	หลักพรหมวิหาร	และหลักทศพิธราชธรรม	เป็นต้น
	 ปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มอย่างมั่นคงอีกปัจจัยหนึ่ง	 ก็คือองค์กรทางพระพุทธ
ศาสนาหรือสถาบันพระพุทธศาสนา	ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในสถาบันพระพุทธศาสนา	คือพระสงฆ์	
ดังนั้น	พระสงฆ์	จึงมีบทบาทส�าคัญในการให้การศึกษาอบรมทางศีลธรรม		การเผยแผ่ศีลธรรม	
การส่งเสริมความเป็นพลเมอืงดี	การเป็นผูน้�าในการประกอบศาสนพธิกีรรมต่างๆ	ในสงัคมเป็นต้น	
กล่าวในเชงิสงัคมวทิยา	พธิกีรรมทางศาสนามบีทบาทส�าคญัมากในการรวมกลุม่	ช่วยสร้างความ
เป็นปึกแผ่นในสังคม	 ช่วยสนองตอบความต้องการในระดับจิตวิญญาณแก่บุคคล	 รวมท้ังเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงความมีอยู่แห่งศาสนาด้วย	ดังนั้น	 ศาสนพิธีต่างๆ	 จึงมีส่วนส�าคัญในการเป็น
ศนูย์กลางการรวมกลุม่แห่งศาสนกิชน	และช่วยพฒันาความรูส้กึว่า	เป็นพวกเรา	หรอืพวกเดยีวกนั	
(We-group)	ให้เข้มแข็งความรู้สึกเป็นพวกเราหรือพวกเดียวกัน	ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน	การ
ร่วมมือกัน	(Participation)	และการปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกัน	
	 วเิคราะห์ตามแนวปรชัญาทางสงัคมวทิยา	สถาบนัศาสนาเป็นสถาบนัสังคมสถาบนัหนึง่
ซึ่งมีบทบาทในการรวมกลุ่มและเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมทางจิตวิญญาณของกลุ่ม	 การฟื้นฟู
สถาบันศาสนากล่าวโดยหลักการแห่งปรัชญาสังคมประยุกต์ก็คือการฟื้นฟูบทบาทการเป็น
ศนูย์กลางด้านจติวิญญาณ	ซึง่กห็มายถงึการเสริมความเชือ่ในบญุและในบาปให้มนี�า้หนกัมากยิง่
ขึน้	ศาสนบคุคลโดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้องได้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามพร้อมด้านไตรสกิขา	และ
มีวัตรปฏิบัติให้เป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใส	ซึ่งส่งผลให้คนเชื่อและปฏิบัติตามค�าสอนทางศีลธรรม
ของพระสงฆ์โดยไม่สงสัย
 ๓)	 	 คุณค่าต่อการพัฒนาความกลัวต่อผลการกระท�าความผิดหรือการล่วงละเมิด
บรรทัดฐานทางสังคม
	 ข้อน้ีหมายถึงว่า	การได้รบัการศกึษาอบรมอย่างลกึซ้ึงและมคีวามเข้าใจความจริงแท้แห่ง
สาระ	 ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 จะท�าให้บุคคลรู้ว่าอะไรควรท�าอะไรไม่ควรท�าและตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติตามแนวทางแห่งศีลธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสม	 กล่าวคือ	 การไม่สร้างปัญหา
ความทุกข์	 ความเดือดร้อนแก่สังคมและแก่บุคคลอ่ืน	 รวมทั้งแก่สัตว์โลก	 และแก่ธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อม	การมีจิตส�านึกดังกล่าวถือว่าเป็นการพัฒนาหิริ	และโอตตัปปะ	ให้เกิดมีขึ้นอย่างมั่นคง
ในชีวิตและจิตใจแห่งมนุษย์	
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	 หิริ	คือความละอายต่อบาป	หรือละอายต่อการท�าผิดทางศีลธรรม	โอตตัปปะ	คือความ
เกรงกลวัต่อผลแห่งการน�าความชัว่หรือการท�าบาป	หริิโอตตัปปะ	เป็นพฒันาการแห่งจติส�านึก
ระดับสูง	 จิตส�านึกระดับสูงก็คือจิตส�านึกที่มีต่อสาธารณะ	 จัดเป็นการพัฒนาจริยธรรมในระดับ
สงูมาก	ความรูส้กึละอายต่อการท�าความผดิคอืความรูส้กึไว	(Sensitive)	ต่อบคุคลอืน่	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความมีมารยาททางสังคมถือได้ว่าเป็นความรู้สึกไวต่อสังคมด้วย	การรู้สึกกลัวต่อการถูก
ต�าหนโิดยวิญญชูนผูม้ศีลีธรรมในสงัคม	แม้แต่เพยีงเลก็น้อยกถ็อืได้ว่าเป็นเกราะป้องกนัมิให้มกีาร
ล่วงละเมดิบรรทดัฐานระดบัรนุแรงมากขึน้ในสังคม	ดังนัน้	พุทธจริยธรรมจึงมคีณุค่าต่อสังคมช่วย
ควบคุมมิให้สังคมเกิดปัญหา	และช่วยสร้างความปลอดภัยแก่สังคมอีกด้วย

 ๔)		คุณค่าต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองการปกครองตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา
 ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในส่วนที่สัมพันธ์กับเน้นระบบการเมืองการ
ปกครองแบบทางสายกลาง	 ระบบการเมืองการปกครองแบบทางสายกลาง	 (มัชฌิมาปฏิปทา)		
ยึดหลักธรรมะเป็นใหญ่	ธรรมะในที่นี้คือความเป็นธรรม	ความยุติธรรม	ความเสมอภาค	การ
เคารพในศักดิ์ศรี	 ความเป็นมนุษย์	 ความรักความเมตตา	การเสียสละเพื่อความถูกต้องตาม
หลักศีลธรรม
	 การศกึษาปรชัญาทางสงัคมแห่งพระพทุธศาสนานอกจากจะให้ความรูเ้ชิงทฤษฎหีรอืเชงิ
ปรยิตั	ิยงัให้แนวทางในการประยกุต์เพือ่ประโยชน์ในการบริหารประเทศชาติให้เกดิประสิทธภิาพ
สูงสุดอีกด้วย	 	 หลักมัชฌิมาปฏิปทา	 เป็นหลักพุทธธรรมที่เป็นแกนกลางส�าหรับการประพฤติ
ปฏิบตัใินทกุวถิชีวีติ		ระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัระบบหรอืระดับองค์กรทีม่กีารจดัระเบยีบทกุ
ระดบั	สามารถด�ารงอยูอ่ย่างมีเสถียรภาพด้วยการยดึหลกัมชัฌมิาปฏปิทา	ระบบสงัคมและระบบ
การเมืองที่มีการจัดระเบียบด้วยยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเจตนารมณ์ของระบบย่อมจะ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในสังคม	 รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศภายนอกที่มีการ
ตดิต่อสัมพนัธไมตรเีพือ่การพาณชิย์และเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัอืน่ๆ	พทุธปรชัญาว่าด้วยธรรมะ	
จึงถือเป็นแนว	ทางการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อมั่นในระบบการเมืองการปกครอง	ยกตัวอย่าง	ผู้
ปกครองประเทศที่มีศีลธรรม	มีสัจจะ	เคารพในธรรมะ	ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยเมตตากรุณา	
ความยุติธรรม	ความเสมอภาค	ย่อมเป็นที่ชื่นชมและยกย่องของประชาชน	ขณะเดียวกันการ
มีศีลธรรมย่อมแพร่กระจายไปในที่ต่างๆ	โดยไม่ค�านึงว่าเป็นทิศทางเหนือลมหรือใต้ลมก็ตาม	ดัง
นั้น	ผู้ปกครองที่มีศีลธรรมหรือมีธรรมะเป็นหลักปฏิบัติชื่อเสียงย่อมแพร่กระจายไปสู่ดินแดนทั้ง
ในโลกมนุษย์และเทวโลก	 ตามหลักพุทธปรัชญา	 กล่ินหอมของศีล	 (เกียรติยศของผู้มีศีล)	 ย่อม
แพร่กระจายทวนลมไปไกลแสนไกลอย่างไร้พรมแดน	และย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีงาม	(สิริมงคล)	มาสู่
ดนิแดนทีม่ธีรรมะตลอดเวลา	ดนิแดนทีผู่ป้กครองและผู้คนภายใต้การปกครองมธีรรมะย่อมเป็น
ปฏิรูปเทศ	คนดีทั้งหลายจึงมักจะเกิดในประเทศที่มีธรรมะ



179

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

 ๑)		ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
	 พุทธปรัชญาสามารถศึกษาได้จากแง่มุมแห่งวิชาการสมัยใหม่	ทุกสาขา	ในที่นี้ได้ศึกษา
พุทธปรัชญาจากแง่มุมวิชาสังคมวิทยาเป็นหลัก	 แต่ก็ได้สัมผัสกับสาขาวิชาอื่นทางสังคมศาสตร์	
บ้างในบางแง่มมุ		ผลของการศกึษาจากแง่มมุสาขาวชิาดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานและเป็นกรอบ
ของการศกึษาเชงิวชิาการอืน่ๆ	ได้อกี	องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการศกึษาคร้ังนี	้สามารถใช้เป็นทฤษฎี
ส�าหรบัการอ้างอิงได้บ้างไม่มากก็น้อย	หากนักวิชาการ	สมยัใหม่		ไม่มอีคติทางวชิาการ	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่อคติกบัพระพุทธศาสนา	เป็นทีย่อมรบัว่านกัวชิาการบางกลุม่ท่ีได้รบัการศกึษาจากสถาบนั
การศึกษาบางแห่ง	 มักจะมีอุปาทานยึดมั่นต่อวิชาการที่ตนได้รับจากสถาบันนั้นๆ	 ว่าดีท่ีสุด	 มี
มาตรฐานสูงสุด	เหนือกว่าสถาบันอื่น	การมีอุปาทานนั้น	พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกิเลส	ท�าให้
นักวิชาการใจแคบ	 เข้ากับลักษณะทางทฤษฎีสังคมวิทยาอย่างหนึ่งที่เรียกว่า	 Ethnocentrism	
คือ	การยึดมั่นในความคิด	อุดมการณ์	และความรู้และการปฏิบัติจากกลุ่มหรือจากเผ่าพันธุ์ของ
ตนว่าดีที่สุด
	 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นความพยายามที่จะน�าเสนอตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีหรือตาม
หลกัปรชัญาทางสงัคมทีม่กีารศกึษาและวางรากฐานไว้มาก่อน	และได้พยายามสร้างกรอบแนวคดิ
ทางปรัชญาขึ้นมาเพื่อรองรับและยืนยันความเป็นไปได้และความน่าเชื่อถือทางวิชาการโดยยึด
หลักพุทธปรัชญาเป็นตัวตั้ง	 และเปรียบเทียบกับปรัชญาบางส�านัก	 เช่น	 ส�านักปฏิบัตินิยม	
(Pragmatism)	และส�านักอุดมคตินิยม	(Idealism)	เป็นต้น	พร้อมกับใช้แนวคิดบางประการแห่ง
ปรัชญาการตีความ	 (Interpretive)	 ในการพรรณนาเนื้อหาแห่งหลักพุทธธรรมบางประการ	ดัง
ปรากฏในบทต่างๆ	แห่งการศึกษาครั้งนี้
 ๒)		ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
	 การศกึษาครัง้นีมุ้ง่การค้นคว้าหลกัพทุธธรรมทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ท้ังในระดับชวีติ
ประจ�าวันและในระดับองค์กรอาชีพ		การปรับใช้ในชีวิต	ก็คือการพัฒนาชีวิต	ซึ่งสามารถบรรลุ
ผลตามเป้าหมายการพัฒนา	 และได้อธิบายถึงการวัดหรือการประเมินผลการพัฒนาชีวิตในรูป
แบบที่หลากหลาย	 ในการปฏิบัตินั้น	พุทธปรัชญามีแนวคิดที่เป็นหลักปฏิบัติส�าคัญก็คือมัชฌิมา
ปฏปิทา	หรอือริยมรรคมีองค์	๘	การพฒันาชีวติ	การพฒันาสังคม	สามารถด�าเนินการพัฒนาตาม
กรอบไตรสิกขาที่สังเคราะห์มาจากอริยมรรคมีองค์	 ๘	 ขณะเดียวกันการพัฒนาทางจริยธรรมท่ี
ส�าคัญ	 สามารถด�าเนินการได้ตามมาตรฐานบุญกิริวัตถุ	 คือ	 ทาน	 ศีล	 ภาวนา	 ซึ่งช่วยยกระดับ
คณุภาพจติวญิญาณให้สงูและเพยีบพร้อมด้วยคณุลักษณะแห่งมนษุย์ทีพั่ฒนาแล้วอย่างสมบรูณ์
	 แนวทางการพฒันาหรอืการปฏบิตัอิาจจะด�าเนนิการเป็นขัน้ตอนตามหลกัอนบุพุพกิถา 
ส�าหรับผู้ที่ได้รับพัฒนาการข้ันแรกดีแล้วสามารถก้าวข้ามไปสู่ล�าดับท่ีสูงข้ึนโดยไม่ต้องย้อนมา
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ปฏิบัติซ�้าตามขั้นต้นหรือขั้นแรกๆ	 ส�าหรับปุถุชนทั่วไป	 จริงอยู่สติปัฏฐานถือเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติในการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น	มีสมาธิ	และมีปัญญาสูงขึ้น	แต่อนุบุพพิกถา	ก็ถือว่าเป็นวิธี
การปฏบิตัเิป็นขัน้ตอนและสามารถพฒันาให้เจริญงอกงามตามล�าดับ	ต้ังแต่ระดับโลกยีวสัิยจนถึง
ระดับโลกุตรวิสัย	 มนุษย์ท่ีอยู่ในสังคมมีสถานภาพ	 มีอาชีพ	 และมีสติปัญญาไม่เท่าเทียมกัน 
ไม่จ�าเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามล�าดับเหมือนกันหมด	พื้นฐานการมีคุณธรรม 
และจริยธรรมที่แตกต่างกันเป็นตัวก�าหนดล�าดับหรือขั้นตอนแห่งการปฏิบัติ	 ตามนัยยะแห่ง 
อนุบุพพิกถา
	 ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามอุปนิสัย	มนุษย์มีจริตหนักไปทางโทสะบ้าง	หนักไปทาง
ราคะบ้าง	 หนักไปทางโมหะบ้าง	 หนักไปทางศรัทธาบ้าง	 หนักไปทางวิตกบ้าง	 หนักไปทางการ
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การพฒันามนษุย์ทีม่อีปุนสิยัเป็นไปตามจรติแต่ละอย่าง	ดงักล่าวจะต้องด�าเนนิการไปเพือ่ปรบั
เปล่ียนอุปนิสัยดังกล่าวให้ผันแปรไปสู่สภาพตรงกันข้าม	การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเป็นเรื่อง
ยากมาก	เพราะอุปนิสัยเป็นสภาวะเคยชินที่สะสมมายาวนาน	อาจจะสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติ	
ดังน้ัน	 การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจึงต้องอาศัยผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถในการสอนซ่ึงจะต้อง
ก�าหนดรู้สภาวะอุปนิสัยของบุคคลที่ท�าการฝึกอบรม	และสามารถให้	 อารมณ์	 ท่ีเหมาะสม	 ซ่ึง
อารมณ์ทีเ่หมาะสมเปรยีบเหมอืนยาทีถ่กูกบัโรคภยัไข้เจ็บ	การให้ยาผิดกเ็หมอืนกบัการให้อารมณ์
ผิด	 ผลจะเกิดข้ึนช้ามากหรืออาจจะไม่บรรลุผลเลย	 และอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รับการบ�าบัด
รกัษากไ็ด้		ดงันัน้	พทุธปรชัญาว่าด้วยการพฒันา	และการปฏบิตัจิงึเสนอแนะหลกัมชัฌมิาปฏปิทา	
ส�าหรบัการปฏบัิตแิละการพฒันาซึง่พระพทุธเจ้า	และพระสาวกของพระองค์ได้ปฏบิตัจินเกดิผล
ดีและสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือแห่งการปฏิบัติตามวิธีการแบบทางสายกลางได้เป็นอย่างดี

-----------๐-----------
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ฐิยาพน	 	กันตาธนวัฒน์,	 	กระบวนการสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินการป้องกันยาเสพย์ติดของ
ชมุชนในเขตภาคกลาง		ปรญิญานพินธ์	วทิยาศาสตร์ดษุฎบีณัฑติ,	(มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ),	๒๕๕๖.

วรรณวิมล		คงวิชัย,		“ปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการกระท�าผิดเกี่ยว
กบัยาเสพย์ตดิ	:	กรณศีกึษาผูต้้องขงัชายชาวมสุลมิในชายแดนใต้”,		วทิยานพินธ์
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต	บัณฑิตวิทยาลัย	(มหาวิทยาลัยมหิดล),	๒๕๕๕.

พระมหาวิชาญ		สุวิชาโน,		การศึกษารูปแบบและแนวทางการประยุกต์หลักอานาปานสติเข้า
มามีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพย์ติดในสถานศึกษา,	 	 วิทยานิพนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต		(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),	๒๕๔๔.
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พระมหาหรรษา		ธมฺมหาโส,	 	พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่	 	 โครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาสันติภาพศึกษา	(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)		๒๕๕๗.

สุนิษา	 	บุญมั่งมี,	 	ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท�าความผิดคู่เดียวเสพติดของนักเรียนในค่ายทหาร
วิวัฒน์พลเมือง,	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 (มหาวิทยาลัยมหิดล),	
๒๕๕๓.

	 ๑.๒.๔.	หนังสือพิมพ์	สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือพิมพ์ข่าวสด	ลงวันที่	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	รายงานโทษภารท�าร้ายร่างกายวัยรุ่น	คู่
กรณี	ขับรถจักรยานยนต์	เฉี่ยวชนรถเก๋ง	ของพิธีกร	ดารา	ที่มีชื่อเล่นว่า	นอต	
ซึง่ท�าให้ดารา	พธิกีารดงักล่าวสูญเสียต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานจากการเป็นพิธกีาร
ในสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทุกรายการ	ความโกรธท�าให้อนาคตความรุ่งเรืองแห่ง
ชีวิตดับลงอย่างน่าเสียดาย	

เสถียรพงศ์		วรรณปก.	นสพ.มติชน		3	ตค.		๒๕๕๙.	อานิสงส์แห่งศีล	ปรากฏอยู่ในบทสรุปตอน
ท้ายหลังจากการสมาทานเบญจศีล	ว่าด้วยอ�านาจศีล	ผู้สมาทานและปฏิบัติจะ
บรรลุถึงความพรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์	(โภคสัมปทา)		เข้าถึง		สุคติโลกสวรรค์	
(สคุตงิ	ยนัต)ิ	และเข้าถงึความดับทกุข์ได้ทัง้หมด	(นพิพุติง	ยนัติ)	ดู	หนงัสือ	สวด
มนต์เจ็ดต�านาน,	เลี่ยงเซียงจงเจริญ	:	พระนคร,	๒๕๕๗.	

POSTER	ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ชุดสื่อการวัดการความ
รู้	กับสุขภาวะเชิงพุทธ	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	 พ.ศ.	 2558	 พระราชด�ารัส	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย	 เมื่อวันที่	 5	
ธันวาคม	2550.	

Global	Status	Report	on	Road	Safety,	องค์การอนามยัโลก.	รายงานข้อมลูจากตามสถติิ
ประเทศท่ีมีอุบัติเหตุบนท้องถนนในโลกปรากฏว่า	 ประเทศไทยติดอันดับ	 ๒	
ของโลกที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนมาที่สุด,	๒๐๑๕.			

Worldly	Value.	การใช้สุราเป็นเครื่องดื่มส�าคัญ	เช่น	การอวยพรวันเกิด	อวยพรคู่บ่าวสาวใน
งานเลีย้งฉลองสมรส	และการแสดงความยนิดใีนความส�าเรจ็บางอย่างและการ
ฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่	เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ	การใช้สุราในโอกาสส�าคัญๆ	
มันเป็นค่านิยมทางโลก	

พระราชด�ารัส	เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๐
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คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.	๒๕๕๗).	ตัวอย่างคณะองค์กรพิเศษทีม่อี�านาจเชงิซ้อนใน
สังคมไทย	 ท�าการยึดอ�านาจจากรัฐบาลที่มาจากการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย	สถาปนาการเป็นรัฏฐาธปัิตย์	จะปรากฏในชือ่ต่างๆ	แตกต่างตาม
ยุคสมัย	เช่น	คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	(รสช.	๒๕๓๘)	ดูบทบาท
อ�านาจและหน้าที่พระสังฆาธิการในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 พุทธศักราช	
๒๕๐๕	ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช	๒๕๓๕,	๒๕๕๗.

	 ๑.๒.๕.	เอกสารอัดส�านา

จ�านงค์		อดวิฒันสิทธิ.์		“จรยิธรรมส�าหรบัผูน้�า”,	กรงุเทพมหานคร:	โครงการบณัฑติศกึษา	สาขา
วิชาพัฒนาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	๒๕๕๖.	(อัดส�าเนา)

___________.	 “จริยธรรมส�าหรับนักสังคมศาสตร์”	 เอกสารประกอบการสอน,	 โครงการ
ปริญญาโท	 สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กทม.	
๒๒๕๖.	(อัดส�าเนา)

สถาบันธัญญารักษ์.	 รายงานผู้ป่วยติดยาเสพย์ติดประเภทยาบ้า	 มากกว่ายาเสพย์ติดประเภท
อื่นๆ,	๒๕๕๘.	(อัดส�าเนา)

	 ๑.๒.๕.วารสาร

ทวีวัฒน์	ปุณฑริกวิวัฒน์.	พุทธทาสภิกขุกับทฤษฎีธัมมิกสังคมนิยม”,	วารสารพุทธศาสน์ศึกษา,	
ปีที่	๓	ฉบับที่	๒,	พฤษภาคม	-	สิงหาคม	๒๕๓๙.
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ประวัติผู้เรียบเรียง

๑.	 ชื่อ	(ภาษาไทย)	ศาสตราจารย์	ดร.จ�านงค์		อดิวัฒนสิทธิ์
	 (ภาษาอังกฤษ)		Prof.Dr.Chamnong	Adivadhanasit	
๒.	 ต�าแหน่ง		:	ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวิจัย
๓.	 ที่อยู	่(ที่ท�างาน)	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.	 ประวัติการศึกษา
	 	 -	ปริญญาตรี	(พธ.บ.)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	ปรญิญาโท	(M.A.	English)		Mysore,	India.,	ปรญิญาโท	(M.A.	Social	Sciences)	Madras,	India.
	 	 -	ปริญญาเอก	Ph.D.	(Social	Sciences),	Madras,	India.
๕.	 งานวิชาการ
	 	 -	หนังสือประวัติแนวความคิดทางสังคม
	 	 -	หนังสือสังคมวิทยาศาสนา
	 	 -	สังคมวิทยาทั่วไป
	 	 -	หนังสือ	ศาสนา,	บุคคลและสังคม	และ	ฯลฯ	
๖.	 ประวัติการท�างาน
	 	 -	เป็นผู้ช่วยเลขาธิการยุวพุทธิกสัมพันธ์แห่งโลก
	 	 -	เป็นอาจารย์พเิศษมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	และมหาวทิยาลยัของรฐัอกีหลายแห่ง
	 	 -	เป็นศาสตราจารย์	สาขาวิชาสังคมวิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗.	 ปัจจุบัน
	 	 -	ศาสตราจารย์	ประจ�าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการวิจัย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	 	 -	เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	 	 -	เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประหลักสูตรมหาบัณฑิต	 วิทยาเขตสุรินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุปิระจ�าส�านกังานบรหิาร	ส�านกัส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	และบรกิาร

สังคม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
	 	 -	เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุปิระจ�าวทิยาลยัสมทบ	Singapore	Buddhist	College	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	 	 -	เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะพุทธศาสตร์	 สถาบันการบริหารการจัดการแห่งแปซิฟิค	

พะเยา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


