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∗

-L-๑ขัดแยงเปน ใหไดประโยชน
ปุจฉา: พระคุณเจาเจาคะ ในปจจุบันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่เปนปญหาใหญ

ของสังคม คือมักจะพูดกันเรื่องความขัดแยง อันเนื่องมาจากความคิดเห็น
ที่ไมตรงกัน หรือความตองการไมตรงกัน วิธีการที่จะทําใหความขัดแยง
ลดลง คิดดีตอกัน และกลายเปนความรวมมือตอกัน ควรจะเริ่มตนจาก
จุดคิดหรือหลักคิดอยางไร เจาคะ

∗

คําวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แกคุณจุฬารัตน นิรัติศยกุล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท สื่อเกษตร จํากัด ที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๔๕

๒

สลายความขัดแยง

ความวิเศษของมนุษย อยูท ไี่ มตอ งเปนทาสของความขัดแยง
วิสัชนา:

ความขัดแยงนั้นในแงหนึ่งก็เปนเรื่องธรรมดา คือ มันเปน
ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ทีแ่ ตละอยางมีความเปนไปของมัน เมื่อตาง
อยางตางสวนเปนไปคนละทาง ก็ยอมขัดแยงกัน
แมแตเมื่อดํารงอยูตามปกติ สิ่งทั้งหลายก็ยอมแตกตางกันเปน
ธรรมดาอยูแลว ความแตกตางนั้นขัดกันบางเขากันบาง แลวทําใหเกิด
ความหลากหลายและความสมบูรณ
แตมนุษยเปนธรรมชาติสวนพิเศษที่สามารถจัดสรรความเปนไป
ตางๆ ใหเปนไปตามเจตนาของตนได มนุษยจงึ เอาประโยชนจากความขัด
แยงก็ได ปรับเปลีย่ นความขัดแยงใหเปนความประสานเสริมกันก็ได แมแต
ความแตกตาง แทนที่จะใหเปนความขัดแยง มนุษยที่ฉลาดก็อาจทําให
กลายเปนสวนเติมเต็มของกันและกัน
จากที่พูดมานี้ก็หมายความวา ขั้นแรก ตองขัดแยงเปน ถาขัดแยง
เปนก็เกิดประโยชนได เชนแทนที่จะใหเปนการกระทบกระทั่งระหวางกัน
คือการกระทบทางสังคม หรือแมแตการกระทบทางจิตใจ ก็ใหเปนการมา
ชวยกระทบทางปญญา แลวทําใหเกิดแงคิด มุมมอง และเกิดสติปญญา
อะไรใหม ก็กลายเปนดีไปได
ขอสําคัญก็คือ ความขัดแยงนั้นตองมาจากเจตนาที่ดี อันนี้แหละ
สําคัญ ถาความขัดแยงนัน้ เกิดจากเจตนาทีเ่ ปนกุศล โดยปรารถนาดีตอ กัน
มุง หมายเพื่อความดีงามความเจริญ เพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ
เพื่อใหสังคมสวนรวมมีความรมเย็นเปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร ถาตัง้ ใจ
ดีแนนอน เจตนานี้จะเปนตัวกํากับทําใหความขัดแยงไมเสียหาย เพราะมี
จุดรวมหรือจุดประสาน คือเจตนาที่มุงสูจุดหมายเดียวกัน
แตที่เปนปญหาก็คือ ความขัดแยงนั้น ถามันเกิดจากเจตนาไมดี
แลวก็ยงุ เพราะฉะนั้นตัวสําคัญก็คือ เจตนา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

เจตนาก็คือตัวความตั้งใจ ซึ่งเล็งไปที่จุดหมาย คนมีเจตนา ที่วามี
ความตั้งใจก็คือมีจดุ หมายนั่นเอง คือคนนั้นมีเปาหมายอะไรแลวเขาก็ตั้ง
เจตนาทําไปเพื่อจุดหมายอันนั้น ทีนี้ถาเปนเจตนาเพื่อจุดหมายที่ไมดี ก็
เรียกวาเปนเจตนาที่เปนอกุศล เมื่อเจตนาเปนอกุศลแลว อะไรตออะไรก็
พลอยไมดีไปหมดทัง้ กระบวน
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเปน
ปญหา ไมเปนการขัดแยงที่สรางสรรค แตถา เปนการขัดแยงที่เกิดจาก
เจตนาที่ดี
ก็นําไปสูการพูดจากันดวยสติปญญาเพื่อใหเกิดผลสมตาม
เจตนาที่ดี ถึงตอนนี้ก็เปนขั้นวิธีการ รวมแลวในตอนนี้จึงมี
ขั้นที่ ๑ ความขัดแยงตองเกิดจากเจตนาที่เปนกุศล จากนั้น เมื่อ
เกิดจากเจตนาที่เปนกุศลดีแลว
ขั้นที่ ๒ ในทางปฏิบัติ คื อ วิธีที่จะจัดการกับความขัดแยง เชน
พูดจา ตองพูดจาอยางรับผิดชอบ คือไมใชพูดตามอารมณเรื่อยเปอย ไม
ใชนึกอะไรขึ้นมาก็พูด แตพูดโดยความคิด พูดโดยใชวาจาดีงาม สุภาพ มี
เหตุผล ใหเห็นวาพูดดวยเจตนาดี และพูดใหตรงกับเจตนาที่ดีนั้น

ทําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน
ทางพระทานกําหนด ๓ ขั้นเลย คือมีเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม หมายความวา ดานที่เปนการแสดงออกทาง
กาย ก็ทําดวยเมตตาคือมีกิริยาอาการเอื้อเฟอ ทั้งตอคนนั้นและตอสังคม
ทั้งหมด ดานวาจา ก็พูดดวยเจตนาที่ดี มีถอยคําสุภาพ แลวก็ดานในใจ
ในที่สุดก็เริ่มมาจากใจที่มีเมตตานั้นแหละ โดยมีความปรารถนาดี และ
พยายามมองกันในแงดีมคี วามจริงใจวา เขาอาจจะไมไดเจตนารายอะไร
เราคอยพูดจากันกอน
ถามาตามกระบวนการอยางนี้ก็มีทิศทางที่จะไปดีได เปนอันวาได
๒ ขัน้ แลว คือ เจตนาดี โดยมีเปาหมายที่ดี แลวก็ใชวธิ กี ารในเชิงปฏิบัติที่
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ดี เชนสุภาพ เปนตน และใหเปนวิธกี ารที่จะใชความขัดแยงใหเกิดผลใน
ทางสรางสรรค
ดังที่ในสมัยใหมนี้ก็คิดกันมาก วาจะวางวิธีปฏิบัติ หรือทําอยางไร
ใหการขัดแยง แมแตในทางความคิด ใหกลายเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเสริมเติมความรู และทําใหเกิดการสรางสรรค เพราะวามันเปนไป
ไมไดที่ใครคนเดียวจะคิดโดยมองเห็นขอมูลหมดทุกอยาง อยางพวกเรา
อยูใ นสังคมไทยเราก็รจู กั ประเทศไทยไดคนละนิดละหนอย ไมตองไปถึง
โลกหรอก อยางวัดญาณเวศกวันนี่ อาตมาไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสยัง
รูไมทั่วเลย
ในเมื่อเรารูไมทั่ว เราก็ตองยอมรับความจริง วาอาจจะมีแงอะไร
บางอยางที่คนอื่นเขารู แตเราไมไดเห็น ซึง่ ถาเราเปนคนฉลาด เราอยาก
หาความรูอยูแลว เราก็อยากจะรับฟงหรือหามาฟง อันนี้ก็คือใจที่อยาก
จะรับฟงอยูแลว
การเปนนักหาความรูนั้นมีแงดีอยางยิ่ง คือทําใหเราพรอมที่จะรับ
ความรู ทําใหเราอยากฟงเขา แทนที่เราจะเที่ยวแสดงวาเรารูอยางนั้น
อยางนี้ บางทีเราไปขอใหเขาพูดใหความรูหรือแมแตแสดงความเห็น ใน
แงมุมตางๆ เพื่อมาเติมความรูหรือเปนตัวกระตุนแงมุมความคิดของเรา
แลวประโยชนก็ไดแกเรานั่นเอง
ที่วามานี้ก็คือ เริ่มตนเรายอมรับความจริง วาเราจะไปรูไดอยางไร
หมดทุกอยาง เปนไปไมได ดังนั้นเพื่อจะใหความรูของเราเต็มบริบูรณขึ้น
เราก็หาทางหาความรู โดยเอาคนอื่นเปนชองทาง หรือเอาคนอื่นเปน
เครื่องมือหาความรูและกระตุนความคิดของเรา
ถามองอยางนี้ ก็กลายเปนวาคนอื่นกลายเปนเครื่องมือของเรา
ในการหาความรู แตอันนี้เปนการพูดคลายหยอกๆ ความจริงก็คือเราให
เกียรติคนอื่น ใหโอกาสแกเขาที่จะแสดงออกเปนตน แตพรอมกันนั้นผลก็
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คือไดแกเรา เราก็ไดความรูมากยิ่งขึ้น และเมื่อเรามีเจตนาที่ดี ผลที่เรา
ไดนนั้ ก็จะไปสําเร็จแกสวนรวมหรือแกสังคมนั่นเอง

จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง
ถาเรามีจุดหมายในการหาความรู ใหเต็มใหสมบูรณ เราจะไมรัง
เกียจ เราก็จะคอยรับฟงหาความรูของเราเรื่อยไป ซึ่งก็กลายเปนดี
เพราะฉะนั้นทางพระจึงสอนใหเปนธัมมกาโม แปลวาเปนผูใครธรรม ที่วา
ใครธรรมก็คืออยากไดความจริง ที่วาอยากไดความจริงก็คืออยากรู เมื่อ
อยากรูก็หาความรู จึงตองเปนนักศึกษา เปนนักไถถาม และรูจ กั แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เพราะฉะนั้นหลักขอนี้ทานจึงยํ้าไวมาก
ธัมมกาโมนี้ เมื่อเปนคํานามก็เปน ธรรมกามตา ทานใหไวคูกับอีก
หลักหนึ่งที่เรียกวา โสวจัสสตา แปลวาความเปนคนที่พูดกันงาย หลักพูด
กันงายนี้ โบราณใชกนั ไปใชกนั มา คนไทยพูดกันไปพูดกันมา กลายเปน
“วานอนสอนงาย” ทีนี้วานอนสอนงาย ไปๆ มาๆ ก็เลยเชือ่ แตคาสั
ํ ง่ โดย
ไมคดิ เลย เรียกวาเอียงไปขางเดียวสุดโตง
ความจริงนั้น คําวา โสวจัสสตา ถาแปลตามศัพทแทๆ ก็คือพูด
กันงาย โสวจัสสตา เปนหลักสําคัญในสังคมประชาธิปไตย คนในสังคม
ประชาธิปไตยตองเปนคนพูดกันงาย โดยชอบรับฟง เมื่อมีโสวจัสสตา
เปนคนที่พูดกันงาย และมีธรรมกามตา ความเปนผูใ ครธรรม รักความจริง
ความถูกตองดีงาม อยากรู อยากเขาถึงความจริง มาเขาชุดกัน ตอนนี้กม็ ี
แตเดินหนาอยางเดียว เพราะวาชอบฟงอยูแ ลว เมื่ออยากหาความรู ก็เลย
ชอบซักถาม ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเรามองคนอื่นที่มาขัดแยง
ในแงที่เราจะหาความรูเพิ่มเติม ก็จะแกไขความขัดแยงไดดวย
หลักการนี้เปนขอสําคัญที่ตองใชในสังคมประชาธิปไตย การที่เรา
แสดงความคิดเห็นจะตองมาดวยกันกับความพรอมที่จะรับฟงคนอื่น และ
ในการรับฟงคนอื่นนั้นเราก็จะไดเดินหนาในการหาความรูเพิ่มขึ้นดวย
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บางคนชอบฟงอยางเดียว แตคนที่ชอบฟงนั้นมีหลายแบบ คือบาง
คนฟงไปอยางนั้นเอง ฟงแลวไมไดคิดก็ไมไดเรื่องอะไร สวนบางคนไม
คอยพูดอะไรแตเขาฟงแลวคิดตลอดเวลา เขาไดประโยชนจากสิ่งที่คนอื่น
พูด ขณะที่คนอื่นพูดนั้น เขาฉลาดฟงและไดแงมุมความคิดใหมๆ คือใน
ขณะทีเ่ ขาฟง เขาคิดอะไรไปอีกเยอะ เขาไดจุดกระทบหรือแงมุมใหมๆ
แลวก็คดิ ไปถึงสิง่ ที่คนที่พูดไมไดคิดดวยซํ้า เพราะวา เขาเปนคนที่คิดเปน
เขาจึงตองหาแงหามุมหาขอมูลความรูมาใชในการเดินความคิด
ทีนี้ พอไดขอมูลใหม ไดแงมุมเพิ่มขึ้น เขาก็ใชมันใหเปนประโยชน
ในการคิดแตกลูกแตกแงแตกมุมออกไปอีก ก็เลยดีใหญ และการทีเ่ ขาได
เพิ่ม ก็ไมใชเขาไดคนเดียว แตไดทงั้ สังคม เพราะวาเขากําลังทํางานเพื่อ
สังคม เพื่อประเทศชาติอยู เมื่อเขาได สังคมก็จึงไดดวย
การปฏิบัติอยางนี้ ก็เหมือนกับวาเราไมมีตัวตน แตเราทําไปตาม
กระบวนการของธรรมชาติ เมื่อเรารูอยูวาเรานั้นไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุก
อยาง เราก็อยากจะมีความรูที่เต็ม สมบูรณ เราก็คอยรับและหาความรู
เพื่อเอาความรูมาเติม แลวเราก็เอาความรูน นั้ มาเปนขอมูลของความคิด
เมือ่ คิดไปไดอยางไรก็แสดงความเห็น
บางทีการแสดงความเห็นของเราก็อาจจะออกมาในรูปของคําถาม
เพราะวาในการแสดงความเห็นนั้น เราไมจําเปนจะตองไปพูดวาอยางนั้น
อยางนี้ บางทีคนฉลาดในการแสดงความเห็นโดยแสดงออกมาเปนคํา
ถามก็ได แลวการแสดงออกเปนคําถามนั้นบางทีไดผลดีมากกวา เราจึง
ตองหัดพลิกความเห็นเปนคําถาม เมื่อถามแลวก็ไดประโยชนมากขึ้น

ไทยดีดา นวัฒนธรรมเมตตา แตดอ ยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา
อเมริกนั ดอยดานวัฒนธรรมเมตตา แตดดี า นวัฒนธรรมแสวงปญญา
อันนี้ก็เปนเรื่องของเทคนิควิธีตางๆ แตรวมแลวก็คือจิตใจตองดี
กอน คือมีความใฝรู อยากรู และเปนคนที่แสวงปญญา ก็เลยอยากจะยํ้า
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วา เวลานี้สังคมไทยเราขาดวัฒนธรรมทางปญญา หรือจะเรียกเต็มวาขาด
วัฒนธรรมในการแสวงปญญา
ถาจะพูดในเชิงเปรียบเทียบก็ไดวามีวัฒนธรรมอยู ๒ อยาง คือ
วัฒนธรรมแหงเมตตา ไดแกความมีนํ้าใจ ความรัก ความปรารถนาดี การ
เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันตางๆ
ตลอดจนนับถือกันเปนพี่เปนนอง
เปนตน และอีกดานหนึ่งคือ วัฒนธรรมแหงปญญา หรือวัฒนธรรมในการ
แสวงปญญา
สังคมไทยของเรานี้ มีพนื้ เพภูมหิ ลังดีในดานวัฒนธรรมแหงเมตตา
แตเราคอนขางขาดวัฒนธรรมแหงปญญา จะเห็นไดวา คนไทยเราไมชอบคน
หาความรู อยางที่วานักเรียนนักศึกษาไปหองสมุด แทนที่จะอานคนควา
ตํารับตํารา กลับไปอานแตหนังสือบันเทิง ไมสนใจหนังสือคนควา อยาง
นี้เปนตน ในสังคมไทย หนังสือประเภทที่เปนหลักวิชา ตองใชความคิด
ตองอานเพื่อหาความรูจริงๆ นั้น คนไมคอยซื้อ คนชอบหนังสืออานเลน
สนุกสนานบันเทิง จนเอียงสุดไปขางเดียว
อันนี้เปนสภาพที่ฟองวา สังคมไทยของเรานี้ขาดวัฒนธรรมในการ
แสวงปญญา
ทีนี้หันไปดูสังคมฝรั่ง เมื่ออยูในโลกเราก็ลองเทียบกันดู สังคมฝรั่ง
อยางอเมริกันก็เห็นกันวาดอยวัฒนธรรมแหงเมตตา เพราะเปนสังคม
แบบตัวใครตัวมัน เปนสังคมแหงการแกงแยงแขงขัน คนที่แยงชิงกันก็
ตองแขงขันจึงจะเกง และคนตองแยงชิงกันการแขงขันจึงจะดําเนินไปได
อเมริกนั ดอยทางวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเขาดีทางดานวัฒนธรรม
แหงปญญาหรือวัฒนธรรมแสวงปญญา เพราะเขาถูกบีบคั้นมามาก จึง
ตองดิ้นรนคิดหาทางเปนอิสระ แมแตความเปนอยูแบบตัวใครตัวมันก็ทํา
ใหตองดิ้นรนหาทางรอด เมื่อดิน้ รนหาทางรอดก็ตองคิดแกปญหา เมื่อ
คิดแกปญหาก็ตองหาความรู ตองพัฒนาปญญา ตองรูจักมองดูสถาน
การณ ตองศึกษาสภาพแวดลอม วิถีชีวิตอยางนี้บังคับใหฝรั่งตองหา
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ความรูและตองใชความคิดมาก เขาจึ งพัฒนาวัฒนธรรมดานการแสวง
ปญญา แตพรอมกันนั้นมันก็ทําใหเขาดอยทางดานวัฒนธรรมแหงเมตตา
ทีนขี้ องเราทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแหงเมตตาชวยเหลือเกือ้ กูลกันดีนนั้ ก็ตอง
คอยเตือนกันอยูเสมอวา พวกเราที่อยูกันสบายนี่ ระวังนะ เดี๋ยวจะ
ประมาท คือเมื่อเราชวยเหลือกันดี เราก็เลยอยูก นั สบายไมคอ ยทุกขรอ น
ไมถกู บีบคัน้ เราก็เลยไมดนิ้ รน เมื่อไมเจอปญหาบอยๆ ไมดิ้นรน แลวการ
แสวงหาความรู และการคิดหาทางแกปญหาก็ยอมดอยลงไป สังคมของ
เราจึงมีจุดออนที่วาดอยทางวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา
นอกจากนั้น ความประมาทของคนที่อยูสบาย ยังสงผลรายที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่ง กลาวคือ วัฒนธรรมแหงเมตตา ที่ชวยเหลือกันดี พึ่งพากัน
ไดงาย ที่เปนสวนดีนั้น ถาไมรูจักใช ถาไมพัฒนาคนใหพนความประมาท
จะทําใหคนไมพยายามพึ่งตนเอง ไดแตรอพึ่งคนอื่น และชอบการที่มีคน
อืน่ มาทําให ถาเปนดานการเมือง ก็จะโอนเอนไปในทางที่ชอบผูเผด็จการ
และกลายเปนคนออนแอ เปนภาวะเสียดุลของชีวิตและสังคม ถาวาตาม
หลักก็คอื การปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ไมครบกระบวน (ไดเพียงดานชวย
เหลือคน แตดอยในดานรักษาธรรม)

ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง
เมื่อเรามาอยูในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตน
เรากลายเปนฝายที่ตามเขาบาง รับจากเขาบาง แทนทีจ่ ะเปนฝายนําเขา
เมื่อเปนฝายรับก็ถกู ครอบงําหรือรับอิทธิพลจากเขา จนกระทั่ง
กลายเปนวาวัฒนธรรมของเรา ซึ่งมีสวนดีอยูบางก็หดหายไป อยางที่รู
กันชัดๆ วาวัฒนธรรมแหงเมตตาของเรากําลังเสื่อมลง ดูจากคนไทยทุก
วันนี้ไมคอยมีเมตตากัน ความเปนมิตรและความรูสึกฉันพี่นองเลือนลาง
ไป ความมีนาใจก็
ํ้ ลดนอยลงไป ยิ่งในเมืองในกรุงยิ่งเปนมาก สวนชาว
บานนอกก็เปนไปตาม
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๙

ตอไปเมืองไทยก็จะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เวลานี้คําวาลุงปา
นาอาพี่นอ งก็จะไมคอยเรียกกันแลว แตกอนนี้ผูหญิงผูชายเขาเรียกกัน
เปนพี่เปนนองลุงปานาอา โดยมองกันเปนญาติ จึงมีทัศนคติตอกันในทาง
ที่ดี แตเดี๋ยวนี้เราไมมองกันอยางนี้ แตมองกันแบบเปนคูแขงหรือเปน
เพศตรงขามอยางเดียว
ในขณะที่ดานการรักษากฎกติกาเราก็ยังไม
พัฒนา มันก็เลยทําใหเกิดปญหา นีค่ อื สภาพที่เรากําลังสูญเสียวัฒนธรรม
แหงเมตตาของเราไป
พรอมกันนั้น วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาของเราก็แทบจะไม
พัฒนาขึ้นมา อยางนี้ตองเรียกวาเสียทั้ง ๒ ดาน ขณะที่ฝรั่งในดานวัฒน
ธรรมเมตตาเขาดอยจริง แตวฒ
ั นธรรมแสวงปญญาเขายังเปนผูนําอยู
เพราะฉะนั้นเขาก็จะตองเหนือกวาเรา
ไทยเราตองรูตัววา
๑. ตองรักษาวัฒนธรรมเมตตาเอาไว
๒. ตองพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาขึ้นมา
โดยเฉพาะถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนาไวใหไดผลจริง ยอมไมมี
ทางเลีย่ งทีจ่ ะตองทําใหครบทั้งสองอยางนี้ เพราะพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาแหงปญญา
เปนเรือ่ งนาแปลกใจอยางยิง่ วา ทัง้ ทีร่ กู นั ชัดๆ ทัง้ สากลโลกวา พระ
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญาและเนนปญญายิ่งนัก แตคนไทยกลับ
ขาดการแสวงหาปญญา ก็ตอ งถามวามันเปนไปไดอยางไร
ทีจ่ ริง คนทีช่ อื่ วาเปนพุทธตองเปนนักแสวงปญญา ตองใฝรู อยาง
ที่เรียกวาใครธรรม คืออยากจะรูเขาใจเขาถึงความจริง อะไรมันจริง
อะไรมันถูกตอง อะไรดีงาม ตองคิดตองหากันจนกระทั่งใหถึงแกนถึงฐาน
ใหได แลวก็ตองใหเกิดสิง่ ทีค่ ุณจุฬารัตนพูดเมื่อกี้ คือสัมมาทิฐิ
การที่จะเกิดสัมมาทิฐิไดก็ตองหาความรู เมื่อไมรูมันจะมีความเขา
ใจและความเห็นถูกตองไดอยางไร
ความเห็นถูกตองนั้นตองมาจาก
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ความรู ตอจากนั้นก็มาถึงความคิด เมื่อมีความรูถูกตองชัดเจนแลว คิด
บนฐานของความรูที่ชัดเจนถูกตอง มันก็มีทางที่จะคิดไดถูกตอง เมื่อคิด
ถูกตองแลว ผลของความคิดนั้นซึ่งเปนผลิตผลแหงความรูจริงและความ
คิดที่ถูกตองชัดเจนก็เปนผลิตผลทางปญญาที่แทจริง มันก็เปนสัมมาทิฐิ
เพราะฉะนั้น คนไทยเรา ถาไมพัฒนาวัฒนธรรมแหงการแสวง
ปญญาซึ่งเปนหลักการของพุทธศาสนาแลว เราจะเขาถึงสัมมาทิฐิไมได
พูดออกนอกเรื่ อ งมาเยอะ คงจะตองหันกลับไปพูดเรื่องความขัด
แยงใหจบ

–๒–
จะเอาแคประนีประนอม
หรือไปใหถึงความสอดคลองสามัคคี
ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม
ปุจฉา: ในสวนนี้ จากความทีท่ า นเจาคุณเมตตาใหแนวคิดโดยยกตัวอยาง

ปญหาที่เปนความขัดแยงวา ในทางปฏิบัติก็คือ อยาใหบุคคลผูขัดแยง
เปนตัวขัดแยงเสียเอง แตเอาปญหาเปนเปาหมายเพื่อจะชวยกันทําให
หมดปญหา แลวก็เปลีย่ นความขัดแยงเปนความรวมมือโดยการใชปญ
 ญา
ทีนี้ยังมีอยู ๒ คําเจาคะ ซึง่ มักจะเอาไปใชกันโดยเขาใจไม
ครบถวนหรืออะไรไมทราบ เชน พอพูดถึงความรวมมือ ก็กลายเปนความ
รวมมืออยางที่เรียกวาประนีประนอม หรือ compromise ทีท่ านเจาคุณ
ไดเคยเมตตาใหแนวคิดไว ซึง่ ก็จะตองแตกตางจากคําวาหลอมรวมเปน
เนื้อเดียวหรือ harmonize ซึง่ นาจะดีกวา แตคนไปนึกวามันเหมือนกัน ก็
เลยกลายเปนวาการแกไขความขัดแยงยังไมสมบูรณ ขอเมตตาทานชวย
ชี้แนะทั้ง ๒ คํานี้ดวยคะ
วิสัชนา: ความจริง ปญหาของมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ที่
แกใหยุติถึงขั้นมีความสงบสุขกันไมได
ก็มักเปนเพราะมาไดแคการ
ประนีประนอม
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การประนีประนอมนี้เปนเรื่องพิเศษของอารยธรรมตะวันตก เพราะ
อารยธรรมตะวันตกนัน้ เจริญมาในระบบแขงขัน เขาถนัดและนิยมติดอยู
ในระบบแขงขัน เพราะฉะนั้นตะวันตกก็จึงเคยชินหรือสะสมมาในระบบ
การแกปญหาแบบ compromise คือการประนีประนอม
การประนีประนอม หรือ compromise นี้ หมายความวา แตละ
ฝายยอมลดความตองการของตนเพื่อใหตางฝายตางก็ได แตพรอมกัน
นัน้ ตางฝายตางก็ตองยอมเสียบาง หมายความวาใหทั้ง ๒ ฝายนี้อยูกัน
ไดโดยตางก็ตอ งยอมเสียบางสวนเพื่อใหตางก็ไดบางสวน แตทงั้ ๒ ฝาย
ตางก็ไมสามารถไดเต็มที่ อยางนี้เรียกวาประนีประนอม เหมือนกับที่ฝรั่ง
พูดวาไดขนมปงครึ่งกอนดีกวาไมไดเลย๑ (แตกฝ็ รั่งอีกนั่นแหละที่บอกวา
การประนีประนอมชวยใหไดรมที่ดี แตไดหลังคาที่เลว๒)
ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งเรียกวา harmonize (n.=harmony) คือการที่
มาประสานกลมกลืนเขาดวยกัน หมายความวาไมมีหรือไมเหลือความขัด
แยง เมื่อมีความขัดแยงก็จัดจนกระทั่งลงตัว ที่มาลงตัวก็คือมันเขากันได
ดี ทุกอยางประสานกลมกลืน โดยองครวมตางๆ อยูในตําแหนงที่ถูกตอง
และมีความสัมพันธที่ถกู ตองของมัน พรอมทั้งทําหนาที่ถูกตองตอกัน สง
ตอประสานกันไดดี
เหมือนอยางสวนประกอบของเครือ่ งยนตกลไก เชนรถยนตเปนตน
ถาหากมัน compromise กันก็แยแน ไปไมรอด แตรถยนตจะตองเดินไป
ดวยระบบที่เปน harmony คือสวนประกอบตางๆ ตองอยูในตําแหนงที่
ถูกตองของมัน และทําหนาที่ตอกันอยางถูกตอง โดยสงตอกันและ
ประสานกันดวยดี อยางนี้ก็เกิดความสอดคลองกลมกลืน และรถก็จะวิ่ง
๑
๒

Half a loaf is better than no bread.
“Compromise makes a good umbrella but a poor roof.” (James Russell
Lowell, 1886)
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ไดอยางสมบูรณ ยิ่งรถคันไหนทําใหสวนประกอบมี harmony สมบูรณ
ขึ้นเทาไร ก็ยงิ่ มั่นคงแข็งแรงวิง่ ไดคลองดีเทานั้น
ปญหาในโลกปจจุบันก็อยูที่วา
มนุษยไมสามารถมาถึงจุด
harmony แตมาไดแค compromise การแกปญหาจึงขาดตกบกพรอง
ไมมั่นคงยั่งยืน และไมแทไมจริง เพราะ compromise คือตางฝายตาง
ยอมลดความตองการของตัวเองลงเพื่อตัวเองจะไดบาง มิฉะนั้นอาจจะ
ตองรบราฆาฟนกันซึ่งอาจจะพินาศทั้ง ๒ ฝาย คือไมไดทั้ง ๒ ฝาย หรือ
ฝายหนึ่งฝายใดไดไปขางเดียว ซึ่งเปนวิถีแหงความขัดแยง
เมื่อจะยุติความขัดแยงและยอมที่จะไดอยางไมสมบูรณ มันก็ไมยุติ
จริง แตทิ้งปญหาหรือเชื้อแหงปญหาคางคาไว เหมือนยอมตกลงสงบศึก
ไวกอน นี่คือ compromise ซึง่ ไมเปนสามัคคี และไมอาจจะมีเอกภาพ
แตถาจะยุติเรื่องโดยสมบูรณก็ตองถึง harmony ซึง่ ทําใหเกิดสามัคคี
และเปนเอกภาพ

ในระบบประนีประนอม จริยธรรมเปนปฏิบตั กิ ารดวยความฝนใจ
ทีนี้ในทางพุทธศาสนาทานวาไปตามความจริงของธรรมชาติวา
เปนธรรมดาที่องครวมจะตองมีความประสานกลมกลืน โดยมีองครวมทุก
อยางอยูในตําแหนงที่เหมาะสมถูกตองแลวทําหนาที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน
เมื่ อเฟ อ งทั้ ง หลายทั้ งเล็ กและใหญห มุ น ไปโดยประสานเขากันดีเป น
harmony เครื่องจักรเครื่องยนตทั้งหลายจึงสมบูรณ นี่เปนเรื่องธรรมดา
ของธรรมชาติ
แตปจจุบันนี้ปญหาอยูที่วาคนยังรูถงึ กฎธรรมชาติไมเพียงพอ และ
เอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนไดไมเทาที่ควร พูดสั้นๆ วายังไมถึงธรรม
คือยังไมสามารถเขาถึงความเปนจริง เราพัฒนากฎของมนุษยขึ้นมาโดย
ที่วากฎหรือกติกาของมนุษยนั้นเอาแค compromise ไปกอน คือตกลง
วาจะประนีประนอมกันอยางไรเพื่อที่จะอยูกันได แตในใจก็ยงั ไมยอมกัน
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จริง คือทีย่ อมหรือตกลงกันไปนัน้ ตัวเองก็ไมมคี วามสุขแทจริง แตจะใหสขุ
สมบูรณกท็ าไม
ํ ได ก็เลยตองอยูก นั ไปอยางนี้
ดวยเหตุทวี่ า มานัน้ เวลานีโ้ ลกก็จงึ อยูใ นระบบ compromise ไมใช
แคระหวางมนุษยเทานั้น แตมนุษยยัง compromise คือประนีประนอม
กับธรรมชาติดวย ดังจะเห็นชัดจากปญหาปจจุบันในเรื่องสิ่งแวดลอม ที่
มนุษยยุคบริโภคนิยมมีความเชื่ออยูโดยไมรูตัววา มนุษยเราจะมีความสุข
สมบูรณก็ตอเมื่อไดเสพบริโภคเต็มที่ และการที่เราจะบริโภคเต็มที่ไดนั้น
ธรรมชาติก็ตองมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาหกรรมใหมากที่สุด แต
ถามนุษยทําอยางนั้น ธรรมชาติก็จะยอยยับ
เมื่อธรรมชาติเสียหายหมดมนุษยก็จะเดือดรอน มนุษยเราก็จึง
ตองรักษาธรรมชาติไว แตเมื่อรักษาธรรมชาติไว เราก็ตองเสพไมไดเต็ม
ที่ ก็เลยเกิดจริยธรรมสิ่งแวดลอมขึ้นมา เรียกวา environmental ethics
ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการประนีประนอมกับธรรมชาติ
หมายความวา มนุษยจะเอาแตใจตนเองในการที่จะบริโภคอยาง
เต็มที่เพื่อใหไดความสุขที่สมบูรณนั้น เปนไปไมได มนุษยจะตองยอมมี
restraint บาง คือตองยอมยับยั้ง ตองยอมบังคับใจตัวเอง ยอมอดยอม
ลดความตองการลงไปบาง คือยอมทีจ่ ะมีความสุขเทาที่ธรรมชาติจะไม
พินาศ เอาแคนั้น โดยยอมรับวามนุษยจะมีความสุขเต็มที่ไมได เพราะถา
มนุษยมีความสุขเต็มที่ ธรรมชาติก็ตองพินาศไป ซึ่งก็จะสงผลยอนกลับ
มาใหตัวมนุษยเองก็อยูไมได นีแ่ หละจึงเปนระบบ compromise
เวลานี้มนุษยยุคปจจุบันอยูกันดวยวิธี compromise เพราะถูก
ครอบงําดวยระบบแกงแยงแขงขัน จึงไมมีวัฒนธรรมแหงการประสาน
กลมกลืน แตจะตองยอมรับความจริงวา จริยธรรมแหงการประนีประนอมนัน้ เปนจริยธรรมแหงการฝนใจ เพราะคนที่ประนีประนอมก็ตอง
ยอมฝนใจทีจ่ ะไมไดเต็มตามความตองการ คือ ตองฝนใจวา เอาละ เพื่อ
ใหเราไดบาง เราก็ตองยอมเสียบาง หรือยอมไดไมเต็มตามความตองการ
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ซึ่งตองอยูในภาวะที่มีความฝนใจตลอดเวลา กลบเกลื่อนความขัดแยง
ภายนอก ดวยการยอมกลํ้ากลืนความขัดแยงไวภายในจิตใจของตน อัน
เปนภาวะแหงการขาดสันติภาพทีแ่ ทจริง
โลกปจจุบันเปนอยางนี้ อยางที่เห็นกันอยูชัดเจนวา มนุษยอยาก
ไดอยากมีเต็มที่ แตถาทําอยางนั้นเขาก็ตองขัดแยงกับเพื่อนมนุษย ซึ่ง
เมื่อไมยอมก็จะตองตีกัน แลวสังคมก็จะเดือดรอน ก็เลยตองอยูกันดวย
จริยธรรมแหงการประนีประนอม นี่คือในดานสังคมก็ยอมใหคนอื่นอยูได
โดยที่ตนเองตองยอมไมทําตามใจอยากของตนเอง แลวในดานธรรมชาติ
ก็ไปประนีประนอมโดยยอมยับยั้งการเสพบริโภค ตามหลักการที่เรียกวา
อนุรักษธรรมชาติ

จริยธรรมที่แท คือ ปฏิบัติการแหงการพัฒนาความสุข
ทีนี้ จริยธรรมแบบประนีประนอม ซึง่ อยูกันอยางกลํ้ากลืนฝนใจนี้
เปนจริยธรรมแบบตะวันตก แตในจริยธรรมแบบพุทธศาสนาเราไมได
มองอยางนั้น
ขอใหสังเกตวา คนที่มองความหมายของจริยธรรมดวยสายตา
แบบจริยธรรมตะวันตก จะนึกวาจริยธรรมแบบไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน แต
ทีจ่ ริงไมเหมือนกันเลย
จริยธรรมในพุทธศาสนาเปนจริยธรรมแหงความสุข หมายความวา
คนเรานี้เมื่อปฏิบัติตามหลักจริยธรรม พอเริ่มพัฒนาในจริยธรรม ก็จะ
เริ่มพัฒนาความสุขไปดวย โดยมีสภาพจิตตัวยืน คือ ปตปิ ราโมทย
ยกตัวอยางงายๆ เชนคนที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เมื่อเจริญ
สมาธิ กอนที่จะมีจิตตสมาธิ คือเกิดสมาธิของจิตใจ ก็มีธรรมสมาธิ ขึ้นมา
กอน คือเมื่อธรรมที่เปนองคประกอบตั้งแนว จิตก็จะตัง้ แนวดวย
ธรรมสมาธิ ธรรมอันเปนองคประกอบที่ตั้งแนวนั้น มี ๕ ขอ คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส
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๒. ปติ ความอิ่มใจปลาบปลื้ม
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็นผอนคลายกายใจ ไมเครียด
๔. สุข ความฉํ่าชื่นรื่นใจ
๕. สมาธิ ความตั้งแนวของจิต
พอได ๕ อยางนี้ครบ ก็ถงึ ตัวสมาธิพอดี เรียกวา เปนจิตตสมาธิ
การฝกสมาธิกส็ ําเร็จ เพราะฉะนั้นจิตตสมาธิก็คูกับธรรมสมาธิ
หลักธรรมสมาธิ ๕ ขอนี้ พระพุทธเจาทรงเนนเสมอ เพราะฉะนัน้
ชาวพุทธจะตองทําจิตใจของตัวใหมอี งคประกอบ ๕ ประการนี้อยูเสมอ
เฉพาะอยางยิ่งขอที่ ๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส และ
๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
อยางคุณแมเห็นลูกเรียนหนังสือไดดีก็ปลื้มใจมีปติดวย ลูกเรียน
หนังสือเห็นคุณแมสบายใจมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขดวย อยางนี้
เรียกวามีปติสุข ซึง่ เปนปตสิ ุขที่เราสรางขึ้นไดในชีวิตที่ดีงาม แลวตอจาก
นั้นก็มีปสสัทธิทวี่ าสงบเย็น ผอนคลาย ไมเครียด
สมัยนี้ ดูสิ โลกแหงการประนีประนอมนี้เต็มไปดวยความเครียด
เพราะวาจิตมันไมยอมจริง มันฝน มันจําใจ มันขัดแยงในตัวเอง เมื่อมัน
ลงไปไมถึง harmony มันฝนใจตัวเอง ก็จงึ ตองคับของติดคาง แลวก็
เครียดอยู เพราะฉะนั้นจึงตองสรางธรรมสมาธิ ๕ นั้นขึ้นมา ถาสรางได
จึงจะเกิดจริยธรรมที่แทจริง
ในจริยธรรมแบบฝนใจตามระบบประนีประนอมแหงการแขงขัน
แยงชิงนั้น แมแตความสุขของคนก็ขัดแยงกัน เชน ถาเราได เขาก็อด
ถาเราสุข เขาก็ทุกข เมือ่ ฝายหนึ่งสุขฝายหนึ่งทุกข สันติภาพที่แทจริงก็
เปนไปไมได หรือไมอาจยั่งยืนอยูได
แตในจริยธรรมที่แท คนจะพัฒนาขึ้นไปในดานความสุข ทําให
ความสุขก็มาประสานกัน กลายเปนความสุขรวมกันดวยกัน
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ความสุขแบบประสานที่เปน harmony ในทางความสุขนี้ ก็
พัฒนาไปจากฐานของธรรมชาตินี่เอง โดยเริ่มจากในครอบครัว จากการ
ทําความดีตอกันระหวางพอแมกับลูก ที่มีเมตตา คือรักใครปรารถนาดีตอ
กัน เชน คุณแมอยากเห็นลูกมีความสุขก็ใหอะไรตางๆ แกลูกโดยไมเสีย
ดายเลย และเมื่อเห็นลูกมีความสุข แมก็มีความสุขดวย
ทีนี้ ลูกก็เหมือนกัน ถารักแมก็อยากทําอะไรใหแม พอทําอะไรให
แมไดสาเร็
ํ จ เห็นแมมีความสุข ลูกก็ปลืม้ ใจมีความสุขดวย
ความจริงของธรรมชาติมันก็เปนอยางนี้ แลวเราก็พัฒนาตอไป
โดยขยายความรักออกไปยังพี่นอง ญาติมิตร เพื่อนรวมชาติ รวมโลกทั้ง
หมด ใหมีความสุขแบบประสานไปทั่ว
คนเราที่จะพัฒนาในจริยธรรม ก็มีความสุขไปในตัวตั้งแตในการ
ทําความดีแตละอยางแตละครั้งนั่นแหละ คือเมื่อทําอะไรที่ดีงามขึ้นมาได
สําเร็จ หรือทํากาวหนาไป ก็เกิดความอิ่มใจ มีปติ เมื่อเราทําอะไรดวยใจ
รัก ก็มีความราเริงเบิกบานใจในเวลาที่ทํา จริยธรรมแบบนี้เปนจริยธรรม
แทที่ตองเอามาใช เปนจริยธรรมที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมใชจริยธรรม
แบบบทบัญญัตทิ เี่ ปนขอบังคับฝนใจ
จึงหวังวาเราจะตองมาทํา
reengineering กันในเรื่องจริยธรรมนี้
ตอนนีช้ กั จะลืมกันไปแลว เมือ่ ๖-๗ ปกอ น พูดกันเหลือเกิน คนไทย
ลืมงาย ตอนนั้นตื่นกันนักหนา reengineering ตองรื้อปรับระบบกันใหม
ตอนนี้ตองรื้อปรับระบบจริยธรรมกันใหม จริยธรรมที่มันพลาดไป
กลายเปนจริยธรรมแหงความทุกข หรือจริยธรรมแหงความฝนใจ ตองมา
ปรับกันใหมเขาสูร ะบบทีถ่ กู ตอง คือใหเปน จริยธรรมแหงความสุข ซึง่ เปน
จริยธรรมแหงการพัฒนามนุษย อยางถูกตองสอดคลองตามกฎธรรมชาติ
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ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝรั่งอยางรูเทาทัน
อีกประการหนึ่งซึ่งก็เปนเรื่องใหญทวี่ า สังคมไทยเราเปนสังคมที่
หลงเตลิดไปนานแลว จนลืม ไมรูจักตัวเอง เริ่มจากไมรูตัวเองกอน แลว
จึงไมรูจักตัวเอง คือ ไมรวู าตัวเองเปนอยางไร มองไมเห็นพื้นเพภูมิหลัง
และวัฒนธรรมของตัววาเปนอยางไร แมแตมองพระพุทธศาสนาก็มอง
ดวยความไมเขาใจ พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่งก็ไมรูจักฝรั่ง ไมเขาใจภูมิหลัง
ของตะวันตก
ในการที่จะมาอยูรวมกันใหเกิดความประสานกลมเกลียวนั้น ก็มี
หลักสําคัญอยางหนึง่ วาจะตองไมใชวิธีที่เปนเลหกล เวลานี้เมื่อเราไป
นิยมตามตะวันตก เราก็ไปเขาทางของการใชวิธีแบบเลหกลนี้ ดังจะเห็น
วา แมแตวธิ ีการทางดานจิตวิทยาของตะวันตกก็เปนแบบเลหกลเสียมาก
คือกลายเปนวิธีการที่ทําเพือ่ จะใหไดอะไรสักอยางหนึ่ง
ดังที่เคยพูดบอยๆ เชน จิตวิทยาตะวันตกสอนใหยิ้ม แตยิ้มเพื่อผล
ประโยชนของตนเอง ยิม้ แบบตะวันตกก็จงึ มักจะเปนยิ้มลวงกระเปา หรือ
“ยิ้มธุรกิจ” คือไมไดยิ้มดวยเจตนาดีตอคนอื่น ไมไดมีไมตรีจิตมิตรภาพแท
จริง แตยมิ้ เพื่อใหเขาชอบ แลวเขาจะไดเขามาเปนลูกคา เสร็จแลว เขา
จะไดซื้อสินคา เราก็จะไดเงิน แตใจจริงยิ้มหรือเปลาก็ไมรู
สวนในจริยธรรมที่แท การยิ้มเกิดจากใจมีเมตตา คือยิ้มดวยใจ
จริง ยิ้มดวยปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขามีความสุข ไมใชยิ้มจะเอา
ความหมายของจิตวิทยาในแบบของตะวันตกนั้นดูสิ
เราเอามาใชจน
กระทั่งพูดขึน้ มาก็ฟองตัวเอง เชน พอพูดวาคนนี้มีจิตวิทยา ก็หมายความ
วา เขาอาจจะไมซื่อไมตรงแลว คือทําโดยเปนวิธีการหรือเปนอุบายอะไร
สักอยาง รวมแลวก็เปนเรื่องของแนวคิดที่เนนผลประโยชนของตัวเอง
หรือมุงความสําเร็จที่เชิดชูคุณคาเกียรติยศของตน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

แนวคิดตะวันตกนั้น เปนวิธีคิดที่เนนเรื่องผลประโยชนของตัว
เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมของเขาจึงเปนระบบแหงการพิทักษผลประโยชน
สวนตัว และพิทกั ษสทิ ธิ์ของตัว จะเห็นวาสังคมตะวันตกเนนเรือ่ งสิทธิมาก
ซึง่ เราจะตองรูเทาทันภูมิหลังหรือวัฒนธรรมของเขา เพราะจะไดระวังไว
ไมใหเรื่องการรักษาสิทธิมนุษยชนอะไรตออะไรกลายเปนไปสุดโตง
ที่จริง เรื่อง “สิทธิ” เรือ่ งการพิทักษผลประโยชนสวนตัวนี้ เปน
ของจําเปน แตตองรูดวยวา มนุษยเราไมไดอยูแครักษาสิทธิ์
มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เหนือความเปนผูรักษาสิทธิ์และปก
ปองตัวเอง ก็คือ มนุษยสามารถพัฒนาตัวขึ้นไปอีก ใหเปนผูที่เอื้อเฟอ
เผือ่ แผแกผูอื่นดวย เมื่อไรพอแมเอาแตรักษาสิทธิ์กับลูก เมื่อนั้นลูกก็แย
ลองสิ คุณแมอยูกับลูก ถาตางฝายก็ตั้งหนาพิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ์
ของตัว ครอบครัวก็ยงุ แนๆ
แตความประเสริฐของมนุษยอยูที่วา คุณแมไมไดคานึ
ํ งถึงแตจะ
ปองกันพิทักษรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แตคุณแมมองไปที่วา อะไรจะทําให
ลูกมีความสุขได ก็ทําไปเลย บางทีหรือบอยๆ ตัวเองตองยากลําบาก
(ตองสละสิทธิ์) ก็ยินดีทําเพื่อลูก ใชหรือเปลา เพราะอยางนี้ลูกจึงมีความ
สุข และมีความซาบซึ้ง แลวความมีนํ้าใจตอกันก็เกิดขึ้น
ทีนี้ ถาเรามุงหนาไปในระบบพิทักษสิทธิ์จนสุดโตง ก็จะลําบาก
แลวในที่สุด แมแตพอแมกับลูกก็จะตองมาเขาสูระบบประนีประนอม
และจริยธรรมแหงความฝนใจ และความขัดแยงก็จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น
จะตองรูทันฝรั่ง
เรื่องการพิทักษสิทธินี้ ขอสรุปเปนการตัดตอน โดยอางคําที่เคย
พูดไวในเรื่องสิทธิมนุษยชนวา
ในดานหนึ่ง เราอาจจะพูดวา สังคมอะไรกัน แมแตสิทธิพื้นฐาน
ของคนก็ยังไมดูแลรักษา แสดงวาเปนสังคมที่ออนดอยอยางยิ่ง ขาด
วัฒนธรรม ไมมีอารยธรรมเสียเลย
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แตอีกดานหนึ่ง เราก็อาจจะพูดยอนเติมใหสมบูรณวา สังคมอะไร
กันนี่ อยูกันไดแคจะคอยพิทักษรักษาและเรียกรองสิทธิเทานั้นเองหรือ
จะเปนสังคมที่ดีงามพัฒนาอารยธรรมแทจริงที่มนุษยอยูอยางเกื้อกูลกัน
ไมไดหรือ

ถาจะรูจักฝรั่งจริง ตองมองใหถึงรากฐานในภูมิหลังของเขา
ฝรั่งมีอะไรดี คือฝรั่งเขามีประสบการณทสี่ ะสมมา ในแงที่วามีภูมิ
หลังของสังคมที่แตละคนตัวใครตัวมัน ตองดิ้นรนตอสูมาก เขาจึงตอง
พัฒนาระบบพิทักษสิทธิ คือกันไมใหคนอื่นฝายอื่นมาละเมิดตอตนเอง อัน
นี้ก็เปนวิวัฒนาการตามธรรมดา ซึง่ ทําใหเขาเปนสังคมแหงกฎกติกา จน
กระทั่งมีหลัก rule of law เปนอุดมคติของสังคม เราก็พูดตามเขามาก
ใชไหม วาจะเปนสังคมแหงนิตธิ รรม อะไรทํานองนี้ ซึ่งมันก็ดี
ทีนี้สังคมไทยเราไมมีพื้นเพภูมิหลังแบบนั้น ถาไมรูจักจัดปรับใหพอ
ดี ไดแตตื่นตูมตามเขา จะเอากติกาบังคับก็ไมไดผลสักที ภาพออกมาก็
เปนสังคมที่แยที่สุดในเรื่องกติกา รักษากฎไมได นีก่ ็เพราะไมรูตัวและไมรู
ภูมิหลังของตัวเอง จึงพัฒนาไมเปน ไดแตฉวยโนนจับนี่ สับสนวุนวาย
จะตามอยางอเมริกัน แมแตคติ frontier ของเขาก็ไมรูจัก จะไป
หยิบหลัก rule of law ของเขามา โดยคิดวาจะไดเปนอยางฝรั่ง แตพื้น
เพภูมิหลังของตัว มันก็ไมไดเขาทางอยางนั้น ก็เลยไมไดเรื่องสักอยาง
เราตองรูจักเอาของดีนั้นๆ ขึ้นมาจัดใหเหมาะกับสังคมของตัวเอง ดวย
ความรูเขาใจทั้งสองดาน อยาไปเอาอยางฝรั่งมาทั้งดุน เปนไปไมได ตอง
รูเทาทันฝรั่งวาเขาเจริญมาอยางไร
ฝรั่งนั้นดูแคอเมริกาก็ได เขาดิ้นรนตอสูมาอยางไร บรรพบุรุษ
อเมริกันหนีภยั จากยุโรปมากันหลายระลอก ขึน้ ฝง ที่พลีมธั (Plymouth)
แลวใกลๆ นัน้ ก็บอสตัน ตลอดลงไปนิวยอรค บัลติมอร จนถึงฟลอริดา
ขึ้นจากทะเลแลวก็บุกไปขางหนา ฝาฟนขยายฟรอนเทียร (frontier)

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เรื่อยมา ไดเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล นับจากขึ้นฝงที่แอตแลนติกมา ๓๐๐
ป จึงจบถึงฝงมหาสมุทรแปซิฟก ที่แคลิฟอรเนีย
คนอเมริกันบุกไปๆ นานนักหนา กวาจะจบพรมแดนเขาก็ไดนิสัย
ใจคอที่ปลูกฝงไวมากมาย เชนสภาพจิตอเมริกันคือ เปนนักบุกฝา มุงไป
ขางหนา เปนนักผจญภัย แตพรอมกันนั้น ถามองในแงไมดีก็เปนนักรุก
รานดวย อยางนอยในระหวางนี้ก็ไปเอาที่ดินของอินเดียนแดง รบราฆา
ฟนกัน จนพวกอินเดียนแดงแทบจะสูญพันธุ
อันนี้เปนเรื่องที่เราตองเขาใจเทาทันฝรั่งวาเขาดิ้นรนตอสูมาตั้งแต
ยุโรปแลว การทีเ่ ขามาอเมริกานั้นก็เพราะหนีภยั เปนเหตุหลัก หนีภัยการ
บีบคั้นขมเหงมาหาอิสรเสรีภาพ ถามิฉะนั้น เขาก็ไมดั้นดนผจญภัยฝา
ความทุกขยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมาหรอก ที่หนีภัยนั้น เพราะรูตัว
วาอยูบานตายหรือแยแน สูเสีย่ งขามทะเลไปยังมีทางรอดบาง และมี
ความหวังที่ดีกวา
ฝรั่ ง พวกนี้ ถู ก กํ าจัดถูก บีบ คั้นในยุโรปมาเปนรอยเปนพันปแลว
กอนหนีมาอเมริกา ทีนี้มาถึงอเมริกาแลว ยังตองบุกตอหาที่อยูที่กินอีก
สามรอยป ประสบการณในการดิ้นรนตอสูเหลานี้แหละ ทําใหเขาพัฒนา
ลักษณะจิตใจแบบพิทักษปกปองเรียกรองสิทธิของตน พรอมกับพัฒนา
กฎกติกาขึน้ มามากมาย จนเปนสังคมทีอ่ ยูด ว ยคติ rule of law ทีว่ า เมือ่ กี้
ทีจ่ ริง ถาจะแปลใหถูกตามภาษาที่มีในภูมิหลังของเรา คติ rule of
law ก็คือธรรมาธิปไตยดานหนึ่งนั่นเอง ไมตองไปแปลวานิติธรรมอะไร
ใหเปนของแปลกประหลาดจากที่ไหน
ถาวากันไป ที่แปลวา นิติธรรม ก็ไมถูกหรือไมพอดวยซํ้า เพราะ
นิตธิ รรม ก็แค law เทานั้น สวน rule ซึ่งขาดหายไปในคําแปลนั้น คือ
อํานาจตัดสิน หรืออํานาจบังคับ ตัวกํากับบงการ ไดแกอธิปไตย เหมือน
อยางในคําวา democracy ทีเ่ ราแปลวา “ประชาธิปไตย” นัน้ ตัว “–cracy”
ซึง่ มาจากคํากรีก (kratos) ทีเ่ ราแปลวา “อธิปไตย” ถาแปลเปนภาษา
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อังกฤษก็คือ rule หรือ government หรือ authority ทีต่ รงกับคําวา
“อธิปไตย” นัน่ แหละ
คําวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ประกอบดวย
ธรรม = หลักการ กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (เชน ธรรมศาสตร แปลวา
วิชากฎหมาย) + อธิปไตย = ภาวะที่เปนใหญ เปนตัวบงการตัดสิน จะ
เห็นไดงา ยๆ วา rule of law นั้น ตองแปลวาธรรมาธิปไตยจึงจะตรง
และไดความหมายเต็ม
Rule of law ตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํากับ และเปนแกนนํา
ของ democracy ก็คอื ธรรมาธิปไตยตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํากับ
และเปนแกนนําของประชาธิปไตย
แตธรรมคือหลักการตลอดจน
กฎหมายนั้น จะตองเปนธรรมจริงๆ
เมื่อกี้ไดพูดถึงวัฒนธรรม ๒ แบบไวแลวคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมแหง
เมตตา กับวัฒนธรรมแสวงปญญา และไดบอกวาไทยเดนดานวัฒนธรรม
แหงเมตตา ดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา อเมริกันดอยดานวัฒน
ธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรมแสวงปญญา แตสังคมไทยเวลา
นี้ กําลังสูญเสียวัฒนธรรมแหงเมตตาของตนไป พรอมกับที่วัฒนธรรม
แสวงปญญาอยางเขาก็ไมพัฒนาขึ้นมา จึงจะกลายเปนสังคมที่คืบหนา
จากความเสียศูนย มาสูความสูญเสียหรือสูญสิ้น เพราะเสียทั้งสองดาน
ของดีที่ตัวมีก็รักษาไวไมได ของดีที่ตัวยังไมมีก็ไมพัฒนาขึ้นมา
ถึงตอนนี้ก็มีวัฒนธรรมอีกคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมเมตตานั้น ในแง
ของความโอบออมอารีและโอนออนผอนปรน รวมไปถึงความอะลุมอลวย
และการที่มักพูดวา “ไมเปนไร” กับวัฒนธรรมแหงกฎกติกา ไทยเดนดาน
วัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ดอยดานวัฒนธรรมแหงการรักษากฎ
กติกา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรม
แหงกฎกติกา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แมในแงนี้ สังคมไทยก็กําลังจะเสียทั้งสองดาน คือวัฒนธรรมแหง
ความโอบออมอารีก็จะสูญสิ้น ขณะที่ดานวัฒนธรรมแหงความเครงครัด
อยูดวยกฎกติกา ก็ยังพัฒนาขึ้นมาไมได กอนนี้ก็เสียศูนยขาดความสมดุล
อยูแ ลว ตอนนี้จะสูญเสียไปทั้งหมด
นอกจากนั้น วัฒนธรรมเมตตานี้ ในขณะที่เลือนลางคับแคบลง
และไมมวี ฒ
ั นธรรมแหงการรักษากฎกติกามาดุล ก็กลายไปเปนเรื่องของ
เสนสายหมูพวกและระบบอุปถัมภ ซึ่งยิ่งกีดกั้นใหพัฒนาวัฒนธรรมแหง
กฎกติกาขึ้นมาไดยาก
เมื่อไมยึดถือกฎกติกา ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมใช rule of law ก็
ทําใหยงิ่ แกไขความขัดแยงไดยาก เพราะไมมมี าตรฐานทีจ่ ะยอมรับรวมกัน
ยิ่งใชวิธีเสนสาย ยึดหมูพวกกัน ก็ยงิ่ ขยายปมขัดแยงใหซับซอนหนักขึ้น

ไทยวา อยูนี่ดี “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว”
อเมริกันวา อยูไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน”
ขอใหดูดวยวา สังคมของเราเปนสังคม “ในนํามี
้ ปลา ในนามีขาว”
อันนี้สําคัญมาก คนไทยไมคอยคิดกัน สังคมอเมริกันเขาเปนสังคมตาม
คติ frontier คือ สังคมบุกฝาขยายพรมแดน หมายความวา มุงไปขาง
หนา-ฝาฟนไป-ขยายพรมแดน
ฝรั่งมาขึน้ ฝงมหาสมุทรแอตแลนติกปบ มองไปขางหนา คือ
frontier เปนเขตหรือพรมแดนที่ตัวยังไมไดขามไป ลวนแตดินแดนที่ตน
ยังไมไดครอบครองทั้งนั้นเลย เขาถูกจํากัดอยูที่ฟรอนเทียรแลวจะทํา
อยางไร ความหวังก็อยูที่จะตองบุกไปขางหนา ถาฝาฟนขยาย frontier
นี้ไปได ก็จะมีจะไดทรัพยากร ไดที่อยูอะไรตางๆ นี่คือความหวังในความ
อุดมสมบูรณ ก็ตองบุกไปขางหนา ขยายฟรอนเทียรไป เพราะฉะนั้นนิสัย
ฝรั่งอเมริกันนี่เขาเรียกวา นิสัยฟรอนเทียร หรือสภาพจิตฟรอนเทียร
(frontier traits ใน American character)
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นิสัย frontier ก็คือ นิสัยบุกฝาไปขางหนา อยูกับความหวังแหง
อนาคตทีไ่ มเลื่อนลอย แตตองเพียรตอสู สมัยหนึ่งเขามีคําวา Go west,
young man เจาหนุม จงมุงหนาไปตะวันตก คือตองผจญภัยบุกฝาไป
ตะวันตก จนสุดแผนดินถึงฝงมหาสมุทรที่แคลิฟอรเนีย นี่คือภูมิหลังของ
สังคมตะวันตก ทีเ่ ปนสังคมแหงการบุกฝาและดิ้นรนตอสู พรอมกับการ
พัฒนากฎกติกาขึ้นมาเพื่อไมใหลํ้าเสนกัน
สวนสังคมไทยของเรานี้เปนสังคมที่เนนการอยูกับที่ ตามคติ “ใน
นํามี
้ ปลา ในนามีขาว” ซึง่ เทากับบอกวา ทีน่ ี่ดีแลว อยาไปไหนเลย
ยิง่ กวานั้น จากการที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ คนไทยก็เกื้อกูลเผื่อ
แผกนั ไดงาย เหมือนอยางเมื่อ ๕๐-๖๐ ปกอนนี้ คนแปลกหนาอาคันตุกะ
มาถึงบาน คนไทยนอกจากเอาอาหารมาตอนรับใหกินขาวกินปลาแลว
บริเวณบานมีตน กลวยตนมะมวง ไมผลตางๆ ก็ใหเขาเก็บเอาไปตามสบาย
เพราะฉะนั้นของเราจึงตรงกันขามกับสังคมฝรั่ง แทนที่จะเนนกฎ
กติกา ก็มุงที่ความมีมิตรจิตมิตรใจ ถอยทีถอยอาศัยกัน
จําไวเลยวาสังคมอเมริกันคือสังคม frontier
คําวา frontier เปนศัพทสําคัญของอเมริกัน ไมวาจะทําอะไรที่
สําคัญเขาชอบพูดวา frontier แตกอนตอนแรกๆ ก็มี land frontiers,
ocean frontiers แมแตไปถึงขั้วโลกใต อเมริกันก็ดีใจภูมิใจวาพวกตัว
พิชิตฟรอนเทียรไดอีก
ตอมาก็ space frontier บุกฝาไปในพรมแดนอวกาศ ที่โครงการของ
เคนเนดี้สง ยานอวกาศไปโลกพระจันทร เขาก็เรียกวาบุกเบิกฟรอนเทียร
ทั้งนั้น แมแตความกาวหนาทางวิทยาการ เขาก็เรียกวา frontiers of
knowledge หรือ frontiers of science แลวก็มา information
frontier หรือ electronic frontier คือเรื่องของพวกคอมพิวเตอร เรื่อง
ของอินเทอรเนต
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เวลานี้เรากําลังอยูในระยะที่ฝรั่งบุกฝา cyberspace frontier
ฝรั่งบุกฝาไป แตไทยเทีย่ วสนุกเลย ไทยไมบุกฝา ไทยรอรับผลการบุกฝา
อยางเดียว เอาแตเที่ยวสนุกไปในแดนที่เขาบุกฝาไวนั้น แลวจะมีอะไร
กาวหนาไปไดอยางไร นีแ่ หละนิสยั จิตใจพื้นฐานมันคนละแบบ แลวเราก็
ไมดูตัวเอง
จะไปเอาอยางฝรัง่ ก็เอาไมไดจริง เอาแคผิวแคเปลือก ฉาบฉวยไป
ทัง้ ทีแ่ มแตเปลือกของเขานั้น ตัวเองก็ไมรูไมเขาใจจริง และเห็นไมทั่วถึง
เพราะฉะนั้นมันก็ไมไดเรื่อง ตองรูจักตัวเองใหดี แลวก็รูจักเขาใหชัด ตอง
ศึกษาฝรัง่ ใหถงึ แกนถึงฐาน ภูมหิ ลังเขามาอยางไรในยุโรป เมือ่ มาอเมริกา
แลวเขาทําอะไร พัฒนากาวหนากันมาอยางไร อยางนี้จึงจะทันเขาได
เรื่อง frontier นี้ ประธานาธิบดีเคนเนดี้ที่มีชื่อเสียงมาก เมื่อครั้ง
หาเสียงจะเปนประธานาธิบดี ก็ยกขึ้นมาใช ที่จริงตอนนั้นอเมริกันบุกฝา
frontier ถึงแคลิฟอรเนียจบไปนานแลว คือ land frontiers จบหรือปด
รายการไปตั้งแตป ๑๘๙๐ แตเคนเนดีก้ ็ปลุกใจคนอเมริกันใหบุกฝา
frontier ใหม โดยสรางนโยบาย New Frontier ใหแกคนอเมริกัน วาจะ
ตองบุกฝาขยายพรมแดนใหม
เวลานี้คนอเมริกันก็บุกฝาอยางที่บอกเมื่อกี้วามาถึง cyberspace
frontier แลว แตไทยเราก็ไมไดคิดอะไร เราก็ในนํามี
้ ปลาในนามีขา ว (ที่
จริงเวลานี้ ในนําจะหมดปลา
้
ในนาจะหมดขาว)
ตองถามตัวเองวา เราจะทําอยางไรใหเหมาะกับคติ ในนํามี
้ ปลา
ในนามีขาว เราก็ตองพัฒนาระบบวิธีการอะไรๆ ของตัวเองใหมันเหมาะ
กับพื้นเพของตน ระบบ frontier ของเขามันอาจจะเขากับเราไมได นี่ก็
เปนเรื่องใหญ
คนไทยเราไมคอยศึกษา ไมคอยคนควา ตองพูดตรงๆ วา ไมรูจัก
ฝรั่งจริง จึงไมรูวาเราจะเอาฐานอะไรมาใชเพื่อรับมือกับความเจริญใหมๆ
และจัดการเอามันมาใชประโยชนได
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คนทีเ่ กงจริง เขาตองมีความสามารถของตัวเองในการที่จะรับเอา
สิง่ ใหมเขามาจัดการได ไมใชไปรับเพียงแคเอาตามเขา เลียนแบบเขา
แตตองเอามาจัดการ การเอามาจัดการไมใชการตามเขา ถามวาเวลานี้
เรามีความสามารถไหมที่จะเอาของเขามาจัดการ? เอาละนี้เปนการพูด
นอกเรื่องไป

มีจุดหมายใหญที่ทุกคนไดรวมกัน
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายที่ขัดกัน
พูดไปพูดมาก็ชักจะออกนอกประเด็นไปอีก หันมาตอเรื่องการแก
ปญหาความขัดแยงใหจบ
ในสถานการณที่ขัดแยงกันนั้น แตละฝายตางก็มีจุดหมายอยูที่จะ
เอาประโยชนของตน เมื่อจะไมรบหรือไมลางกัน ก็ตองยุติดวยการ
ประนีประนอม
ถาพูดในแงดี ความขัดแยงก็มีผลขางเคียงที่เปนบวกในขอบเขต
หนึง่ เพราะทําใหคนตองระมัดระวังไมประมาท และเรงรัดตัวเอง และ
เกิดภาวะตึงเครียดที่ขับดันใหคนดิ้นรนขวนขวายสุดกําลัง ดังจะเห็นได
ชัดในระบบแขงขัน อันทําใหมีการกาวหนาตลอดเวลา เพื่อขึ้นไปใหเหนือ
อีกฝายหนึ่ง
แตพรอมกันนั้น ความขัดแยงในเชิงแขงขัน ก็มีความโนมเอียงที่
จะทําใหเกิดการขัดขากัน หรือเอารัดเอาเปรียบกันดวยประการตางๆ จึง
ทําใหคนเรียกรองการมีกฎกติกา ดังจะเห็นไดวาสังคมในระบบแขงขันได
พัฒนากฎกติกาขึ้นมามากจนเปนสังคมแหง rule of law
บางครัง้ การประนีประนอมก็อาจจะเปนเพียงกลวิธีของฝายหนึ่ง
ทีจ่ ะเอาอีกฝายหนึ่งเปนเครื่องมือ หรือเปนทางผานไปสูชัยชนะของตน
อยางคําที่ไดยินพูดกันมากเมื่อ ๒๐–๓๐ ปมาแลววา “แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง” ก็เปนตัวอยางหนึ่งของการประนีประนอมแบบนี้ ซึ่งเมื่อ
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สําเร็จการตามเปาหมายนั้นแลว สองฝายนี้ก็อาจจะตองมาชิงชัยหรือ
กําจัดกันเองอีกทีหนึ่ง (ถาจะประสานกลมกลืน หากทําจุดตางใหเปนสวน
เติมเต็มไมได ก็ตองใหสามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน)
อยางที่กลาวแลววา การประนีประนอม (compromise) ไมเปน
การแกปญหาที่แทจริง ไมอาจทําใหเกิดสันติภาพที่ยั่งยืน มนุษยที่พัฒนา
จึงจะตองไปใหถึงความประสานกลมกลืน หรือความสอดคลองสามัคคี
(harmony)
แตละฝายที่ขัดแยงกันนั้น ตางก็มุงจุดหมายที่จะเอาผลประโยชน
ของตน เมื่อตางฝายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ยอมไปไดแคการ
ประนีประนอม วิธีแกปญหาใหเกิดความประสานสอดคลอง ก็คือตองให
ทัง้ สองฝายหรือทุกฝายมองเห็นจุดหมายใหญเหนือขึ้นไป
ซึ่งเปน
ประโยชนรวมกัน
ตอนนีจ้ ดุ ขัดแยงยายไปจากความขัดแยงระหวางคนสองฝาย หรือ
หลายฝาย กลายเปนความขัดแยงระหวางประโยชนยอยกับประโยชน
ใหญของแตละฝายนั้นเอง
ถาทุกฝายมองเห็นและยอมรับจุดหมายกวางใหญ ที่เปนประโยชน
รวมกันนั้น ก็จะตองยอมจัดสรรหรือแมแตยอมสละประโยชนที่เล็กนอย
กวา การปฏิบัติอยางนี้ไมใชเปนการประนีประนอม แตเปนการประสาน
รวมและกลมกลืนกัน และถาจะใหเปนไปดวยดีก็อาจจะมีการเกื้อกูลกัน
ดวยการทดแทนหรือชดเชยผลประโยชนที่ยอมสละไปของฝายนั้นๆ ตาม
สมควร
แนนอนวา ในหลายกรณี การจะเขาถึงความประสานสอดคลอง
นัน้ เปนไปไดยาก จึงจะตองมีการยุติความขัดแยงดวยการประนีประนอม
บาง แตจะตองไมหยุดแคนั้น ตองใหการประนีประนอมที่เปนเหมือนการ
พักรบนั้น เปนขั้นตอนในระหวางการกาวไปสูความประสานรวมอยาง
เรียบรอยตอไป
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มีวิธีปฏิบัติอีกอยางหนึ่งที่ควรนํามาใชเปนปจจัยเกื้อหนุนที่จะแก
ไขความขัดแยง คือ ใชวฒ
ั นธรรมแหงเมตตานั่นแหละ สรางบรรยากาศ
แหงความสมานฉันทขึ้นมา โดยใหคนทุกฝายเขาถึงกันในชีวิตประจําวัน
ในวิถีชีวิตที่เปนอยูจริง เรียกวาเปนการเอาตัวเขาสมาน ใหคนมีโอกาส
มาสังสรรคกัน เกิดความเปนกันเอง ซึ่งชวยใหเขาใจและเห็นใจกัน คือไม
ใชไปพูดกันแลวถกเถียงกันในที่ประชุมเทานั้น แตไดพบปะพูดจากันใน
บรรยากาศแหงการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติดวย อันนี้จะเปนตัวหนุน
อยางสําคัญในการสลายความขัดแยง
ในการเขาถึงกันนั้น ถาใหดี ก็ใหมีโอกาสปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ
๔ ใหครบ คือ มีการใหแกกันเผื่อแผแบงปน พูดกันดวยปยวาจา ทํา
ประโยชนแกกัน และมีความเสมอสมานเปนกันเอง
เทาทีพ่ ูดมา นาจะสรุปจุดสําคัญในการแกไขความขัดแยงไดวา
๑. ไมติดอยูกับความขัดแยง หรือตกเปนทาสของความขัดแยง
แตเอาประโยชนจากความขัดแยงใหได โดยเฉพาะประโยชน
ทางปญญา
๒. แกนของปฏิบัติการในการแกปญหาความขัดแยง คือ การมี
เจตนาดี ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตาธรรม มุงสูจุดหมายที่
เปนการสรางสรรค และมีปญญาที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
เจตนาที่ดีนั้น
๓. ปฏิบตั กิ ารในการขัดแยงและหาทางยุตคิ วามขัดแยง ตองดําเนิน
ไปอยางเปนมิตร สุภาพ จริงใจ และเปดใจตอกัน มองทุกคน
เปนเพื่อนมนุษย ไมมองแบบแบงแยก มุงสูการอยูรวมกัน
๔. สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท ดวยการใหคนทุกฝาย
เขาถึงกัน สังสรรคกันในชีวิตประจําวัน หรือในวิถีชีวิตที่เปน
จริง ตามหลักการเอาตัวเขาสมาน
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๕. จุดทีเ่ ปนการแกปญหาใหเขาสูความประสานสามัคคี คือให
มองเห็นตระหนักในจุดหมายที่กวางใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปน
ประโยชนรวมกันของทุกฝาย
สวนการแกปญหาที่ซอนลึกลงไป เชน การขาดความเคารพกฎ
กติกา-ถือธรรมเปนใหญ-ยึดหลักการเปนมาตรฐานนั้น เปนคุณสมบัติ
ของคน ซึ่งจะตองสรางขึ้นมาดวยการพัฒนาคนระยะยาว คือดวยการ
ศึกษาอยางลึก

–๓–
ปฏิบัติการแกปญหา ในระบบองครวม
ปฏิบตั ิการของมนุษยจะไดผลจริง ตองตั้งอยูบนฐานของ
ความจริง และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ
ปุจฉา: ขออนุญาตเปนคําถามสุดทาย คือในเรื่องการสรางสังคมแหง

ความสมานฉันท...เครื่องมือหรือวาหลักธรรมสําคัญ ถึงแมวาจะเปนหลัก
เพือ่ แกทุกขแตก็นําไปสูสุข เชนอริยสัจ ๔ นาจะนํามาใช จะมีหลักคิดเริ่ม
ตนอยางไร เจาคะ
วิสัชนา: อริยสัจ ๔ นั้นเปนหลักใหญซึ่งครอบคลุมทัง้ หมด มีลักษณะที่
เรียกวาเปนระบบ เปนทัง้ ระบบที่ทําใหเรามองเห็นวามีองคประกอบอะไร
บาง และองคประกอบเหลานั้นจะตองมาประสานสัมพันธทําหนาที่ตอ
เนื่องกันอยางไร แลวก็เปนทั้งกระบวนการในการปฏิบัติวาจะดําเนินไป
เปนขั้นเปนตอนอยางไร
ในเมื่อมันเปนตัวระบบใหญ เราก็ตองรูจักกอน แตแคนั้นไมพอ
เราจะตองไปขยายในแงของปฏิบัติการ หรือขั้นวิธีการใหละเอียดออกไป
ทีนี้หลักอริยสัจ หรือระบบอริยสัจนี้ เปนระบบที่เริ่มจากปญหา ซึ่ง
ภาษาพระเรียกวาทุกข คือสภาวะบีบคั้น สิ่งที่ติดขัด บีบคั้น คับของ พูด
ตามภาษาไทยก็คือปญหานั่นเอง
พอเจอปญหาหรือทุกข เราก็หาทางแกไข และในการแกไขนั้น
หลักอริยสัจก็บอกวาตองสืบสาวเหตุปจจัยของมันวา ทุกขหรือปญหาเกิด
จากอะไร ขอนี้เรียกวาสมุทัย
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เมื่อสืบสาวหาเหตุปจจัยได เราก็จะมองเห็นไปพรอมกันในตัววา
ทางแกเปนอยางไร ซึง่ ตอนนี้เปนการเห็นในเชิงของความเปนจริง วาจะ
ตองจัดการอะไรทีต่ รงไหน แตในเชิงปฏิบตั กิ ารยังไมบอกวาจะทําอะไรบาง
เพราะฉะนั้นเราจะตองกาวไปสูขั้นดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อใหการมองเห็นหลักความจริงในการแกปญหา กาวตอไปสูการ
ลงมือปฏิบัติ เราก็ตองทําขั้นที่ ๓ ใหชัดกอน คือการเล็งจุดหมาย อันได
แกภาวะปลอดปญหา หรือพนทุกขดบั ปญหาได ซึ่งเราจะตองดูวามันเปน
ไปไดจริงไหม และเปนไปไดแคไหน จุดหมายของเราในการดับทุกข ขณะ
นีเ้ ราควรจะตั้งไวแคไหน คือมองดูอะไรตางๆ ใหชัด วาเราตองการอันใด
แคไหน เราจะเอาไดแคไหน และจะเปนไปไดแคไหน คือเอาความ
ตองการมาดูความเปนไปได แลวก็ตั้งเปาหมายขึ้นมา เรียกวานิโรธ
พอตั้งนิโรธแลว ตอจากนัน้ ก็มาสูการวางขอปฏิบัติ หมายความวา
เมื่อวางจุดหมายได ตั้งเปาหมายชัดแลว เราก็จะมีทิศทาง ทีนี้กว็ างวิธี
ปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสูจุดหมายนั้น เปนขัน้ ที่ ๔ เรียกวา มรรค ซึ่งก็คือวิธี
การ หรือหนทาง
ขั้นวิธีปฏิบัตินี้เปนเรื่องของมนุษย ตางจาก ๒ ขอตนซึ่งเปนเรื่อง
พื้นเดิมของธรรมชาติ ตามความเปนจริงของมันเอง สวนขั้นที่ ๓ ก็มา
เชื่อมตอระหวางจุดประสงคของมนุษยกับความเปนจริงของธรรมชาติ
วาในความเปนจริงของธรรมชาตินั้น จุดหมายของเราคืออยางนี้ อยูตรง
นี้ จุดที่เราตองการหรือสิ่งที่เราตองการ มันเปนไปไดในความเปนจริงแค
นี้ ก็กําหนดหรือตั้งมันไว
ตอจากนั้นจึงวางมรรค คือวิธีปฏิบัติ ที่จะทําใหเรามุงหนาทําไปจน
บรรลุถึงเปาหมาย ซึง่ เปนการกระทําอยางมีทิศทาง การวางระบบวิธี
ปฏิบัติขึ้นมาที่เรียกวามรรคนี้ เปนตอนที่มีรายละเอียดมากมาย
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เคยยกตัวอยางบอย ๆ เชน เรือ่ ง ไฟไหม เปนทุกข คือเปนปญหา
จะดับอยางไร ก็ตองรูวาเหตุปจจัยของไฟมีอะไรบาง เชนวามีเชื้อ มี
อุณหภูมิสูงพอ แลวก็มีออกซิเจน
เมื่อเรารูเหตุปจ จัยอยางนี้แลว เราก็รูเลยวาถาเหตุปจจัยนี้หมดไป
ไฟก็จะดับ คือ เชือ้ หมดหนึ่ง หรือ ออกซิเจนไมมีหนึ่ง หรืออุณหภูมิตํ่า
เย็นลงไปหนึ่ง อยางใดอยางหนึ่งก็ได แคนี้ไฟก็ดบั แลว นี่เรียกวา สืบสาว
สมุทัยไดแลว พอรูกระบวนการของธรรมชาติ ขอ ๒ ก็มาแลว
คราวนี้กต็ อไปขอ ๓ ตั้งจุดหมายไดเลย การตั้งจุดหมายนี้ จะ
สัมพันธกับความเปนจริงและวิสัยของเราที่ทําได คือเราจะดับไฟโดยสอด
คลองกับความจริงของกระบวนการนี้ ซึ่งสามารถบอกวาเราจะเอาขอ
ไหน จะเอาขอใหไมมอี อกซิเจน หรือจะใหอุณหภูมิตํ่า หรือจะใหไมมีเชื้อ
หรือเอาทั้งสาม หรือเอาขอไหนเดน แลวก็ตั้งเปาหมายจะทําใหเกิดความ
จริงที่เปนผลขึ้นมา
พอวางเปาหมายนี้เสร็จ ทีนี้ก็วางวิธีปฏิบัติ ซึง่ เปนเรื่องใหญ เชน
ตองสราง(หรือซื้อ)รถดับเพลิง
และใหมีถังเก็บนํ้าไดเทานั้นเทานี้ลิตร
แลวตองมีทอมีสายยาวเทาไร มีบันไดสูงแคไหน แลวตองฝกพนักงานดับ
เพลิง ตองจัดเตรียมกระบวนการ และวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด
เยอะแยะ
ทัง้ หมดในเรือ่ งของมรรคนีช้ า งยุง เหลือเกิน ตองใชเงินงบประมาณ
กอนใหญ อาจจะเปนรอยลานพันลาน ก็เพียงเพื่อจะมาทําใหอุณหภูมิตํ่า
ลง เพียงแคจะมาทําใหเย็นเทานั้นเอง หรือจะใชวิธีเพียงเพื่อใหขาด
ออกซิเจน หรือเพื่อจะใหหมดเชื้ออะไรตางๆ ก็เรื่องมากทั้งนั้น แตที่ทํา
กันโดยมากเขาจะไปมุงที่ลดอุณหภูมิ
แคจะทําใหเย็นก็เปนเรื่องใหญมาก และกระบวนการฝกนี้กเ็ ลย
เพิ่มไปดวยวา ในระหวางที่ไปทําใหเย็น ถาไปเจอพวกเชื้อไฟก็ตองทําลาย
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ดวย ตัดตอนไมใหมีเชื้อที่ไฟจะอาศัย ตลอดจนพัฒนาพวกนํ้ายาดับไฟ
เพื่อจะมาทําใหขาดออกซิเจน ทัง้ หมดนี้ก็คือมรรค
มรรค คือกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย ที่สอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติ เพือ่ ใหผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้น
ถามนุษยปฏิบัติไมสอดคลองกับความเปนจริง ก็ไมสําเร็จ เพราะฉะนั้น
มรรคก็คือการโยงวิธีปฏิบัติของมนุษยไปเชื่อมตอใหไดผลตามกระบวน
การเหตุปจจัยของธรรมชาติ ถาครบตามกระบวนนั้นก็บรรลุผลเปนนิโรธ

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ
รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ
อริยสัจนี้เปนหลักใหญ นํามาใชไดในทุกเรื่อง แมแตในกรรมวิธีที่
เรียกวาการปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจเหมือนกัน แตผูใชจะมีเจตนาดี
หรือไมดีก็อีกเรื่องหนึ่ง คืออริยสัจนี้ พระพุทธเจาทรงวางไวสําหรับใช
หนึ่ง ในการแกปญหา สอง ในการสอน และในเชิงการสอนนีแ่ หละ จะ
เอาไปใชในการชักจูง จนถึงปลุกระดมก็ได
พระพุทธเจาเวลาสอนก็ทรงสอนแบบอริยสัจ โดยเริ่มที่ทุกข ยก
ปญหาขึ้นมาตั้ง แลวชวยใหเขาสืบหาสาเหตุ เสร็จแลวก็กําหนดจุดหมาย
แลวก็วางวิธีปฏิบัติ
ทีนี้การสอนตามวิธีอริยสัจนี้ก็สามารถนํามาใชในการปลุกระดมให
ไดผล จะเห็นวา การปลุกระดมนั้นก็ตองชี้ปญหากอน เชนไปเที่ยวบอกวา
สังคมไทยเวลานี้เลอะเทอะเลวรายอยางโนนอยางนี้ คนเอารัดเอาเปรียบ
กัน ยากจนแรนแคน พรรณนาใหมันนาเกลียดนาชังที่สุด ใครทําไดเกงก็
ยิ่งไดผล นี่คือพรรณนาทุกข
พอคนเห็นทุกขนาเกลียดนาชังนากลัวนักหนาเต็มที่แลว ก็ถึงขอ
๒ ชี้เหตุใหวา เจานั่นทีเดียวเปนตัวการ ที่มันยุงทั้งหมด มันรายอยางนี้
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ก็เพราะเจาตัวนี่หรือพวกนีเ้ ปนตนเหตุ ตอนนีค้ นก็เพงก็จอ งเลยวา จะตอง
จัดการกําจัดพวกนีใ้ หหมด
พอคนเขมนมองอยางนี้แลว ก็บอกเปาหมายที่หวังวา ถาหากเรา
กําจัดเจาตัวการนั้นและแกปญหาได เราจะมีสังคมที่สดใส มีความสุข
สมบูรณอยางนั้นอยางนี้ อยางสมัยที่เขาปลุกระดมเมื่อ ๓๐ ปกอน เขา
ใชคําวาทองฟาสีทองผองอําไพ นั่นก็คือขัน้ ที่ ๓ นิโรธ ตัง้ จุดหมาย
ทีนี้จุดหมายยิ่งนาไปเทาไร คนก็จะยิ่งเรงเราและฮึกเหิมมีกําลังใจ
ตอนปลุกนิโรธจึงตองพูดใหเห็นภาพวา จุดหมายนี้มันดีอยางนัน้ ๆ สังคม
ในอุดมคติแสนจะดีเหลือเกิน คนก็อยากไปกันใหญ
พอไดที่ ตอนนี้ใจขึ้นหมดแลว มันรูและมุงเขมนไปยังจุดที่จะจัด
การหมดแลว ก็ถงึ ขั้นที่ ๔ คือ มรรค ก็วางวิธีเลย วาจะตองจัดการอยาง
นั้นๆ ตอนนี้ไปไดเลย ไมวายากแคไหนก็เอาทั้งนั้น
นีค่ อื วิธีอริยสัจ ซึ่งใชไดหมด แมแตในการปลุกระดม รัฐบาลก็
เหมือนกัน ถาเกงก็ตองเอาวิธีอริยสัจมาใชในการรวมใจประชาชน ใหมา
ชวยกันแกปญหาและสรางสรรคประเทศชาติ เชน ใหประชาชนตื่นตัว
ตระหนักรูวาเวลานี้ปญหาของประเทศชาติที่สาคั
ํ ญคืออะไร แตตองทํา
ดวยใจสุจริตไมไดคิดแกลงใคร
ชีป้ ญหาใหชัด แลวก็เจาะลงไปใหถึงตัวสาเหตุและประดาปจจัย
แลวตั้งจุดหมายใหรวมเห็นและรวมใจกันวาจุดหมายนั้นดีนาไป จนเกิด
เปนความหวังรวมกัน แลวก็บอกวิธีปฏิบัติ ถึงตอนนี้จะยากเทาไรก็สูทั้ง
นั้น คนเรานี้ถาเห็นวาจุดหมายดีจริง และเห็นความหวังชัด เขาก็สู
เหมือนกับพระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ก็ตอ งใหพระหรือคนที่ฟง
ชัดกอน พอเขาชัดวาถาแกไขเรือ่ งนัน้ สําเร็จจะดีอยางไรแลว ยากเทาไรก็สู
แตถาไปบอกวิธีปฏิบัติกอน เขาเห็นเรื่องตองทํามากมายจุกจิก
มันยาก เขาก็ถอยตัง้ แตตนเลย ฉะนั้นทานจึงไมใหสอนแบบที่วา อยูๆ ก็
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ไปบอกวิธีการเลย คือบอกถึงสิ่งที่เขาจะตองทํา ซึ่งจะตองเจอความยาก
จะตองเหนื่อย แลวใครเขาจะฟงละ ถึงจะฟงแตเดี๋ยวเดียวก็ถอยแลว
ตองเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ มากันชัดปบ คราวนี้ก็เทาไรเทากัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงวางวิธีนไี้ ว ใหใชไดทั้งในการแกปญหา
ทั้งเปนวิธีสอน
เปนอันวา วิธีอริยสัจ ใชในงานหลัก ๒ อยาง คือ
๑. ในกระบวนการแกปญหา
๒. ในการสอน การแนะนําชักจูง

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเรื่องศาสนา
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง
ตอนนี้เราหาทางจะทําใหคนที่รจู ักแตการประนีประนอม กาวตอ
จากการประนีประนอมไปสูการประสานกลมกลืน อันนี้ก็คือความสามัคคี
นัน่ เอง ความกลมกลืนประสาน ทานเรียกวาสามัคคี แลวในความ
สามัคคีก็จะมีเอกภาพ
เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงใชศัพทเปนชุดเดียวกัน คือ
สังคหะ ซึง่ แปลวา ประมวล จับรวมประสานเขากันได แลวก็สามัคคี มี
ความพรอมเพรียงกัน แลวก็เอกีภาพ ภาษาไทยใชวาเอกภาพ คือเกิด
ความเปนหนึ่ง พอเกิดความเปนหนึ่ง เริ่มตั้งแตมีนาหนึ
ํ้ ่งใจเดียว เชน มี
จุดหมายอันเดียวกัน รวมกันแลว ก็เกิดพลังไปไดเลย
แตเวลานี้ของเราขาดแทบทุกอยาง เพราะฉะนั้นเราจะตองมาเริ่ม
ตนยุคแหงการสรางสรรค จึงตองระดมพลังสรางเรี่ยวแรงใหเข็มแข็งขึ้น
มา แลวก็รวมใจกันมีความสามัคคี
ขอสําคัญก็คือ จะตองมีเจตนาตัง้ ไปที่เปาหมาย ซึ่งมุงเพื่อ
ประโยชนสุขของประเทศชาติ ของประชาชน เพื่อชีวิตและสังคม ดวย
ความซือ่ สัตยจริงใจ
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ความจริงใจนีแ่ หละสําคัญมาก เมือ่ มีการขัดแยงกันและจะแกไขปญหา
เวลาไปพูดจากัน จะตองมีแกนอันนี้ คือความจริงใจ แลวก็เปดใจกัน
ตอไปนี้โลกจะมีปญหามากในเรื่องความขัดแยง และเรือ่ งหนึ่งที่
ใหญมากคือความขัดแยงทางศาสนา แมแตสงครามอิรักกับอเมริกนั เมือ่
แยกแยะเจาะลงไป ก็มเี รือ่ งศาสนาเปนปมทีแ่ ฝงลึกอยู
ศาสนานั้น โดยพื้นฐานตองเปนเครื่องมือที่จะทําใหมนุษยอยูรวม
กันโดยสงบ มีสันติสุข นี้เปนหลักการใหญ แตไปๆ มาๆ ศาสนากลับเปน
ตัวเหตุอางอิงสําหรับการรบราฆาฟนกัน จึงตองแกปญหานี้ใหได เหตุที่
แกปญหาไมไดเพราะ
๑. ไมมีความจริงใจตอกัน
๒. ไมพูดจาเปดใจกัน
เรื่องศาสนานั้นเขาไมสามารถพูดกันได เพราะถึงกับถือกันวา พูด
กระทบไมไดในเรื่องศาสนา แตที่จริงนั้น ถาคนจะอยูรวมกันดวยดี ตอง
พูดเปดใจกัน ถาไมถึงจุดนี้ไมมีทางแกปญหา การที่จะมัวมาเอาใจกัน มัน
ก็คือความไมจริงใจ จะถึงจุดจริงใจไดจะตองเปดใจกัน ตองพูดกันไดเต็ม
ที่ ตองอหิงสาถึงขั้นอยางที่พระเจาอโศกมหาราชตรัสวา “รับฟงธรรม
ของกันและกัน”
ปมปญหาในเรื่องศาสนานี้ ตั้งแตอดีตนานไกลมาจนถึงปจจุบนั
เคยเปนอยางไรก็คลายจะคงอยูอ ยางนัน้ ไมคลีค่ ลายออกไป บางทีตอง
เรียกวาอาการหนัก เพราะเริ่มดวยทาทีหรือทัศนคติพื้นฐานที่เปนการ
แบงแยก ซึ่งยอมนําไปสูความขัดแยงเปนธรรมดา
พอเจอคนแปลกหนาแปลกพวก แทนที่จะมองวาเปนเพื่อนมนุษย
คนหนึ่ง ก็มองแยกวาเปนชาวศาสนานี้หรือไม เปนชาวศาสนานั้นหรือ
เปลา ถาไมใชคนในศาสนานี้ ก็มีทีทาชักจะไมยอมพูดจาดวย
คนเรานั้นถาไมสื่อสารพูดจากัน ก็เทากับปดหนทางที่จะประสาน
สมานกัน การแบงแยกก็ดําเนินตอไป และเปดทางที่จะขยายเปนความ
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ขัดแยงไดตลอดเวลา ถาแมแตพูดจากันก็ยังไมยอมแลว จะกาวไปถึงขั้น
รับฟงธรรมของกันและกันยอมไมมีทาง
เพราะฉะนั้น ถาจะแกปญหาความขัดแยงอยางเปนสากล และใน
ระยะยาว คนจะตองมองคนอื่นในขั้นพื้นฐานโดยมองเห็นเขาเปนเพื่อน
มนุษยคนหนึ่งกอนอยางอื่น และตั้งความปรารถนาดี พรอมที่จะพูดจารับฟงกัน
เวลานี้เขากําลังจะแกปญหาศาสนาดวยวิธีเอาใจกัน แตซอนความ
จริง โดยไมเปดใจ ไมยอมพูดความจริง หลบเลี่ยงไปมา แลวมันจะไป
อยางไรรอด เพราะการกลบเกลื่อนไมใชความกลมเกลียว และจะไมนํา
ไปสูความกลมกลืน
คนเรานั้น ถายังไมสามารถพูดกันไดอยางเปดใจ ก็แสดงวายังไม
พัฒนาเทาที่ควร หรือยังไมมีการศึกษาจริง
ถายอมรับวาปญหาทางศาสนาเปนเรื่องละเอียดออนที่สุด ก็ตอง
ยอมรับวาถาแกปญหาเรื่องศาสนาไมได ก็ไมมีทางเกิดมีสันติสุขที่แทจริง
เพราะปลอยตัวมูลเหตุของความขัดแยงใหซอนแฝงอยู ไมยอมยกเอาตัว
การณของความขัดแยงนั้นขึ้นมาสลาย

อารยธรรมทีเ่ จริญมา ฟองตัวเองวา
เปนอารยธรรมทีก่ อ ไมใชแกปญ
 หา
เวลานี้โลกเปนปญหากันอยางหนัก ในเรื่องที่วา ถาไมขัดใจกัน ก็
เอาใจกัน และไมเปดใจ ซึ่งกลายเปนวามนุษยมีอารยธรรมเจริญมาเทา
ไรก็ไมดีขึ้น อารยธรรมเจริญมาจนปานนี้ ปญหาพื้นฐานของมนุษยไมได
แกสักอยาง ปญหาของมนุษยมีอะไรบาง
๑. ปญหาชีวิต ซึ่งแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาสุขภาพรางกาย
โรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งความหิวโหยอดอยาก แลวก็ปญหาจิตใจ
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ความเครียด ความทุกข ความเหงา ความวาเหว ความแปลก
แยกอะไรตางๆ รวม ๒ อยางนี้ กายกับใจ
๒. ปญหาสังคม คือ ความขัดแยงระหวางมนุษย ตั้งแตการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ไปจนถึง
สงครามระหวางประเทศ สงครามโลก สงครามระหวางคาย
ระหวางฝาย ระหวางศาสนา
๓. ปญหาสิ่งแวดลอม คือ ธรรมชาติเสีย เสื่อมโทรม ซึ่งเปน
ปญหาสุดทาย และเปนปญหาที่ถือวาใหญที่สุด
อารยธรรมเจริญขึ้นมาถึงขนาดนี้ แตปญหาพื้นฐานขางตนนั้นไม
ไดแกสักอยาง ปญหาชีวิตมนุษยก็ยังอยูอยางเดิม ปญหาสุขภาพกายดี
ขึน้ มาบาง กําจัดโรครายเกาๆ ไดมาก แตก็เกิดโรคภัยใหมๆ อีกไมนอย
สวนปญหาจิตใจยิ่งหนักลงไป ปญหาสังคมก็ไมลดลง ยังแถมปญหาสิ่ง
แวดลอมซึง่ เปนตัวใหญที่สุด และกลายเปนวาอารยธรรมปจจุบันนีแ่ หละ
ที่นามาสู
ํ ปญหาสิ่งแวดลอมนี้
ฉะนั้นจึงพูดไดเต็มปากวา อารยธรรมปจจุบันที่เจริญมานี้คืออารย
ธรรมที่ไดนําปญหามาใหแกมนุษยจนครบทั้ง ๓ ประการ เปนอารยธรรม
ทีเ่ กงกาจมาก สามารถพัฒนามนุษยใหสรางปญหาไดจนครบทั้ง ๓ อยาง
เดี๋ยวนี้มนุษยมีทั้ง ปญหาชีวิตกาย-ใจ ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม
แลวปรากฏวาแกไมไดสักอยาง นํามาใหได แตแกไมได
นีก่ เ็ ปนการแสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา วิธีแกปญหาที่มนุษยใช
กันมานั้นไมไดผลจริง หรือยังไมเปนวิธีการแกปญหาที่แท
ใครจะมาแกปญหาพื้นฐานเหลานี้ ก็บอกวาธรรมะ ธรรมะที่พระ
พุทธเจาคนพบจากความจริงของธรรมชาติแลวทรงนํามาสอนนั้น แกได
หมด เรามั่นใจวาไดแน แลวระบบประนีประนอมจะเปลี่ยนเปนระบบ
ประสานกลมกลืนได หรือจะเรียกวาระบบสามัคคี เอกภาพ หรือเอกีภาพ
ก็แลวแต
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อยางที่วาแลว เวลานี้ปญหามีมาก ก็อาจจะตองฝากถึงแมแตรัฐ
บาล แมแตใน ครม. วาตองพูดกันอยางเปดใจ และมีความจริงใจเปนพื้น
ฐาน โดยมีเจตนาซึ่งมุงจุดหมายที่แทรวมกันคือ ความดีงาม และสันติสขุ
ของประเทศชาติบา นเมืองและโลกทัง้ หมด
ถามีเจตนานีอ้ ยู ก็ไดความจริงใจตอกัน ทัง้ จริงใจตอหลักการดวย
และจริงใจตอประเทศชาติสังคม และจริงใจตอกันระหวางคนที่มาทํางาน
รวมกัน แลวก็เปดใจพูดจากัน มันก็มีทางที่จะแกปญหา และ harmony
ก็เกิดได แตถาไมเปดใจกัน harmony ก็ยงั มาไมได มันก็จะไดแค
compromise เพราะเอาใจกันก็เพื่อ compromise นัน่ แหละ แต
compromise แบบเอาใจนี้ ฝายที่เอาใจอาจจะหมดตัวไปในที่สุด
จากจริงใจและเปดใจ ก็ทําใหเกิดความเขาใจ แลวก็เห็นใจ และไป
ลงตัวทีร่ วมใจ ก็แกปญหา สลายความขัดแยงได
ไมใชมวั เอาใจหรือตามใจ ซึ่งเปนการเขวออกไปจากการแกปญหา
และวนเวียนอยูในความเขลา ที่ทําใหปมของปญหาคางคารอเวลาขยาย
ตัวไดเรื่อยไป
ทัง้ นี้ ก็ตองเตือนสําทับอีกวา ในการแกปญหา ตองใชปญญาที่คม
ชัด เริ่มตั้งแตเขาถึงขอมูลที่แทจริง และรูตัวจริงของปญหา อยาพรางตา
ตัวเอง อยางที่เปนกันอยูมากในสังคมที่มีกระแสแหงการชอบแสดงความ
เห็น แตไมใฝหาความรู
เด็กๆ อาจจะถามดวย เด็กอาจจะมองเห็นปญหาที่พวกผูใหญมอง
ไมเห็นบางก็ได
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จริงใจและเปดใจที่เมตตา แตตองดําเนินการดวยปญญา∗
ปุจฉา: พระคุณเจาเจาคะ ที่พระคุณเจาไดกลาววา กอนที่เราจะเขาสู

ระบบผสมกลมกลืนได เราตองมีความจริงใจและเปดใจซึง่ กันและกัน
กอน แตถาเราจริงใจแลวคนอื่นไมจริงใจละคะ
วิสัชนา: ก็ตองคอยๆ พูดคอยๆ จากัน ไมใชอึกอักก็ตอวาฉันจริงใจ
แลวนะ แตคุณจริงใจกับฉันหรือเปลา จุดสําคัญ คือ เราตองมีความรูเทา
ทัน หมายความวา
๑. จากความรับผิดชอบของแตละคน จริยธรรมตองเริ่มตนจาก
ตัวเอง เราจะตองมีความรับผิดชอบตั้งขึ้นมากอน ในเมื่อเรา
มัน่ ใจแลววาเรามีความจริงใจ แต
๒. เราตองมีปญญาดวย ไมใชกลายเปนคนที่โงเงาเตาตุน คิดแต
จะมีเมตตาปรารถนาดี ถาอยางนี้ก็กลายเปนเหยื่อของเขาเทา
นั้นเอง
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไมไดสอนใหมีเมตตาอยางเดียว แตทรงสอน
ใหมีปญญาดวย วันนี้จึงไดพูดถึงวัฒนธรรมแหงเมตตา วาตองมาคูกับ
วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา
เมือ่ เราจริงใจแลว เราก็ตองรูทันดวยปญญาวาเขาจริงใจไหม แต
เปาหมายก็คือตองพยายามใหเขาจริงใจดวย ใหเปนความจริงใจตอกันทั้ง
สองฝาย จึงตองมีการพูดจากันอยางเปดใจ อันนี้ก็คือกระบวนการอยาง
ทีค่ ณ
ุ จุฬารัตน กําลังพูดอยู คือ การหาวิธีแกปญหาปจจุบันที่จะมี เชน
ความไมจริงใจ และไมเปดใจทั้งหลายทั้งมวล นั่นคือเราจะตองมีวิธีจัด
การกับปญหาเหลานี้ แตเราตองมีฐานคือมั่นใจตัวเองวาเราจริงใจ
∗

คําวิสชั นาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก น.ส.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ ทีว่ ดั ญาณเวศกวัน
เมือ่ วันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
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หมายความวาตอนนี้มีจุดเริ่มแลว ถาเรามีความจริงใจและเปดใจ
เราก็เปนผูเริ่มตนที่ถูกตองแลว แตจะเดินหนาไปไดแคไหนก็จะตองมีอีก
ฝายหนึ่งมาประสานรวมมือดวย คือคนอื่นที่จริงใจและเปดใจ ซึ่งจะมีแค
ไหน ก็เปนขั้นตอนที่ตองทําดวยปญญา โดยไมประมาท
จะตองเขาใจวา เมตตาเปนเรื่องของเจตนา คือความตั้งจิต
ปรารถนาดีตอกันและมุงตรงสูจุดหมายที่บริสุทธิ์ แตตัวที่จะดําเนินการ
ใหสําเร็จคือ ปญญา
มีแตเมตตาอยางเดียวดําเนินการไมสําเร็จ ตัวที่จะดําเนินการให
สําเร็จคือจะแกปญหาได ก็คือปญญา คนไมมีปญญาก็ทําอะไรไมสําเร็จ
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงเนนปญญา
เมตตาเปนธรรมชั้นพรหม แตปญญาเปนธรรมที่ใหสําเร็จเปนพระ
พุทธเจา ถาเรามีพรหมวิหาร ๔ เราเปนไดอยางสูงสุดคือ พระพรหม
เมตตานี่สูงมาก ไปไดถึงพระพรหมเลย แตไปเปนพระพุทธเจาไมได พระ
พุทธเจาสําเร็จดวยปญญา แตเปนปญญาที่สูงสุดจนกระทั่งทําใหมีเมตตา
กรุณา พรอมหมด
ปญญาเปนตัวนํา คือเปนตัวนําขบวน ตั้งตนแตชี้ทางบอกทาง ถา
เราไมมีปญญาก็เหมือนกับไมมีแมแตแสงสวาง เราก็มองไมเห็นอะไร จะ
ไปทิศไหนก็ไปไมถูก และปญญาเปนเหมือนเข็มทิศดวย ถาเปนเขตแดน
กวางใหญ ไมมีเข็มทิศก็ไมรูทิศรูทาง ไปไมถูก ปญญาจะสองสวางใหเห็น
ทิศทาง และเมื่อปญญามากขึ้น ก็สวางกวางออกไป เทากับมันขยายชอง
ทาง เราเคยรูเทานี้เราทําไดเทานี้ พอปญญามามันก็ขยายออกไป ทําได
มากขึ้น เราเคยทําอะไรไดไมซับซอน พอมีปญญามาก็ทําไดซับซอนขึ้น
ทีนขี้ อที่สําคัญยิ่งก็คือ ในตอนครึ่งๆ กลางๆ ระหวางพัฒนา
ปญญาอยูนั้น ถาปญญาเกิดไปสนองเจตนาที่ไมดี ก็เลยชวยใหทําอะไรได
ซับซอนในทางไมดี ดังนั้นคนที่มีปญญามากขึ้น แตเจตนาไมดี จึงทําการ
ไดสําเร็จ แตเปนความเสียหายมากขึ้น
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จึงตองใหมาทั้งคู คือ เจตนาก็ดปี ระกอบดวยเมตตา มีความจริงใจ
ปรารถนาดีตอทุกคน ตอประเทศชาติสังคม และมีปญญาที่คมชัดมาเปน
ตัวดําเนินการ เปนตัวชี้ทางเบิกทางขยายขอบเขต และเปนตัวที่ทําให
เกิดความเปนอิสระโดยแกปญหาใหหลุดพนโลงโปรงไปได

ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นทั้งระบบ
ปุจฉา: อยากจะขอถอยคําสุดทายของพระคุณเจาที่จะพูดในสวนของ

การแกปญ
 หาทั้งหมด เวลานี้ก็คงใชหลักใดหลักหนึ่งไมได ตองใชทุกหลัก
ทีพ่ ระคุณเจาไดพูดมาและคิดใหครบตลอด
วิสัชนา: คือมีหลักใหญ ที่เปนระบบรวม แลวจากระบบใหญนั้นก็ไป
แจกแจงแยกแยะยอยขยายออกไป แตทั้งนี้จะตองมองเห็นตัวระบบรวม
ทัง้ หมดเปนพื้นอยู สวนยอยทั้งหลายจึงจะชัด เพราะฉะนั้นหลักใหญจึง
สําคัญ ไมใชอยูๆ ก็ไปจับฉวยเอาหลักยอยๆ แลวก็มองไมเห็นตําแหนง
แหงที่ของมัน และไมเห็นความสัมพันธระหวางกัน
การทีเ่ กิดเปนปญหาในยุคที่แลวมา ที่เรียกวายุคแยกสวน ก็
เพราะมองไมเห็นความสัมพันธในระบบ ก็เลยมาเนนกันวาตองมองให
เห็นองครวม แลวในองครวมนั้น ก็ตองใหคิดเปนระบบ ดังที่เขาเนนกัน
ในเรื่อง system thinking ซึ่งชวยในการมองอยางเปนระบบ
การมองอยางเปนระบบ เมื่อพูดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ก็คอื หลักความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย ซึ่งถาจะสื่อความหมายใหชัด
เจนถูกตอง คําวาระบบนั้น ควรเรียกวา “ระบบความสัมพันธ” ไมใช
เรียกวาระบบเฉยๆ เพราะวาองคประกอบตางๆ จะเปนองครวมขึ้นมา
เฉยๆ ไมได และมันจะประสานกันเกิดสมดุลดํารงอยูดวยดีไมได ถามันไม
มีความสัมพันธกันอยางถูกตอง ฉะนั้นทานจึงเนนความสัมพันธที่ถูกตอง
หมายความวา มีองครวมใหญ หรือจะเรียกวาระบบก็ได คือองค
รวมทีเ่ ปนระบบ และในระบบขององครวมนี้ องครวมทั้งหลายที่เปนสวน
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ยอยก็สัมพันธซึ่งกันและกัน เมื่อองคยอยทั้งหลายสัมพันธกันดี สงทอด
ตอกัน เกื้อหนุนกัน มันก็เปนองครวมที่ดี คือองครวมที่เปนระบบ
ตอนนี้เราไดจุดยํ้าวา
การมองอยางที่เรียกวาเปนองครวมนั้น
ตองใหหยั่งลงไปหาองครวม แลวก็เห็นความสัมพันธระหวางองครวมใน
ระบบที่เกิดเปนองครวมขึ้นนั้น ถามองเห็นระบบความสัมพันธในองครวม
นั้นไดทั่วตลอด การคิดอะไรตางๆ ก็สําเร็จ
การคิดแบบอริยสัจ ก็อยูในระบบองครวมที่วานี้ คือพระพุทธเจา
ทรงนําระบบองครวมที่ประกอบดวยองครวมมาประสานกันนี้ตั้งเปนหลัก
และทรงแจกแจงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจ จัย แลวทรงแสดงไวให
เปนหลักการในการแกปญ
 หา
เราตองจับตัวหลักใหญใหไดกอน แลวคอยแยกออกไปสูหลักที่เปน
ขอปลีกยอย เมื่อเราไดหลักใหญแลว ธรรมที่เราเคยเรียนมาทั้งหลาย จะ
เปนอิทธิบาท ๔ เปนขันธ ๕ หรืออะไรก็ตาม เราก็มองไดชัดหมด วามัน
อยูใ นฐานะตําแหนงไหน และสัมพันธกันอยางไร เรียกวามองออก
มิฉะนั้นเราก็มองกระจัดกระจาย ขาดลอยจากกัน ปะติดปะตอไม
ได ไมเห็นตําแหนงแหงที่ ไมรูวาแตละสวนทําหนาที่อยางไร มันมาเชื่อม
ตอรวมเขาดวยกันอยางไรจึงเปนระบบทั้งหมดหรือเปนองครวมทั้งหมด
ทั้งสิ้นนั้น
ในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม ถาจัดระบบความสัมพันธ
ระหว า งองครว มหรื อ หนว ยยอยทั้งหลายใหประสานสอดคลองไมได
ความขัดแยงก็ไมจบ และเขาถึงความปรองดองสามัคคีไมได คือไดแค
compromise ไปไมถึง harmony
ถาจะแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหสังคมนั้นเปนองครวมที่ดี
ก็ตอ งใชวิธีแกปญหาที่เปนระบบองครวมดวย
เปนอันวา ระบบใหญ คือระบบอริยสัจนีส้ าคั
ํ ญมาก ตองตัง้ ไวกอน
เปนหลักการใหญ แลวจึงแตกขยายเปนขอปลีกยอยตอไป
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หลักการในการแกไขความขัดแยงใหเกิดสมานฉันท ในระดับที่เปน
ปฏิบัติการขอยอยนั้นมีมากมาย พูดตามภาษาพระ เริ่มตั้งแตพรหมวิหาร
๔ แลวก็สงั คหวัตถุ ๔ ไปจนถึงหลักสาราณียธรรม อปริหานิยธรรม แต
ในระดับนี้ ตองยกไปแจกแจงกันในโอกาสอืน่ เพราะพูดไปก็จะไมจบงายๆ

รูจักอเมริกาไมใชแครูจักผลิตผลจากอุตสาหกรรม
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของเขา
ทีว่ ามาเปนการพูดในระดับใจความสําคัญ เรื่องอริยสัจนั้นเปน
ดานหลักการ สวนในดานปฏิบัติการ แกนของเรื่องทั้งหมดก็คือ ความมี
ปญญาทัว่ ทันชัดเจน และมีเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดี ก็คือความตั้งใจมุงไปที่เปาหมายวาเราจะชวยกันแกไข
ปญหาของสังคมประเทศชาติ และชวยกันพัฒนาสรางสรรคใหมคี วามเจริญ
กาวหนาประสบความสําเร็จ ใหทุกคนไดประโยชน ทุกชีวิตมีความสุข
ในการทําอยางนี้ก็อยามองแตตัวเองอยางเดียว ตองรูใหเทาทัน
โลกดวย เพราะวาเราไมสามารถอยูคนเดียว และสิ่งที่มาจากภายนอก
โดยเฉพาะจากหนวยที่เปนองคประกอบใหญๆ ของโลก เชนประเทศ
มหาอํานาจ เมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะสงผลกระทบตอเรามาก เราจะ
ตองรูทัน เพราะฉะนั้น การรูทันความเปนไปของโลก และรูทันความคิด
จิตใจของเขา จึงเปนเรื่องสําคัญ
เวลานี้เรารูจักแตวัตถุ เชนรูวาอเมริกามีรถยนต มีเครื่องบิน มี
ดาวเทียม มียานอวกาศ มีเทคโนโลยีตางๆ แตความคิดของเขาเราทัน
หรือเปลา
ถาเราจะเขาใจอเมริกา เราจะตองเขาถึงสติปญญาความคิด
ของเขา และลึกลงไปคือเขาใจสภาพจิต รูถึงเจตจํานงที่อยูในใจ มอง
เห็นลักษณะนิสัยตางๆ ที่รวมกันเขาเปนอเมริกัน และก็ตองเขาใจใหชัด
จึงจะไดความรูที่เปนองครวมอีกหนวยหนึ่ง ที่จะมารวมเขาเปนโลกนี้
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แลวจึงจะมองออกวาเมื่อมันมีผลกระทบตอประเทศไทย เราจะรับมือกับ
เขาอยางไร
แตเริ่มตนฐานแรกเรามีสิ่งหนึ่งที่แนใจ คือเรามีเจตนาดี มุงเพื่อ
สรางสรรคสันติสุขของโลก เราจะทําการตางๆ เพื่อแกปญหาตั้งแตชีวิต
สังคมประเทศชาติจนถึงโลกทั้งหมด เจตนาดีนี้ตั้งขึ้นมาและรักษาไวเปน
แกน แลวเราก็เอาปญญามาแกปญหา ถาเจตนาของเราดีแลวและเรา
พัฒนาปญญาไดผล เราก็จะไปถึงจุดที่แกปญหาได
แตทั้งนี้เราก็อยามัวแตหวัง เราตองมองตามความเปนจริงโดยไม
เล็งผลเลิศเกินไปถึงกับคิดวาโลกนี้เขาจะหวังสันติภาพกันจริงแท เรา
ตองระวังระไวดวยวา พวกที่บอกวาเขาคิดแกปญหาโลกนั้น เขามีความ
จริงใจแคไหน
เวลานี้ คําวาธุรกิจ คําวาจิตวิทยา คําวาการเมือง ลวนแตสื่อ
ความหมายวาเปนเลหกล ไมจริงใจไปเสียทั้งนั้น จึงเปนปญหาที่ตองแก
ดวยปญญา บนฐานแหงเจตนาที่มีเมตตาอยางจริงใจทั้งสิ้น ฉะนั้น เราจะ
ตองตัง้ ใจวางเจตนาของเราใหดีเสียกอน แลวเราก็พัฒนาปญญาและใช
ปญญาไป ไมทอใจที่จะแกปญหาใหได
เมื่อมีเจตนาที่ดี มีจุดมุงหมายที่เปนกุศล เปนความดีงาม ก็
อนุโมทนาในประการที่หนึ่งไดแลว ตอไปนี้ก็ขอใหมีความสามัคคีรวมมือ
รวมใจกัน แลวปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกตอง พรอมทั้งพัฒนาองคประกอบ
สําคัญตางๆ โดยเฉพาะปญญาขึ้นมาเปนตัวนํา เพื่อจะดําเนินการตางๆ
ใหเปนไปตามหลักการที่เรารูเราเห็นเราเขาใจ ที่จะสนองเจตนาที่มุงไปสู
จุดหมายนั้น
หวังวาหลักการและวิธกี ารนี้ เมือ่ เราชัดแลว จะสามารถทําใหบรรลุ
จุดหมายแหงการแกปญหาของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
โลก ใหโลกนี้กาวไปในอารยธรรมทีถ่ กู ตอง ซึง่ เปนภารกิจทีเ่ ราจะตองทํา

๔๖

สลายความขัดแยง

มากมาย แมกระทัง่ จะตองปรับแกอารยธรรมใหเปนอารยธรรมทีแ่ ทและ
ยัง่ ยืน ซึง่ จะทําใหเกิดสันติสขุ อยางแทจริง
ปุจฉา: การทีถ่ ามมานี้เพราะวาจะตองขยับขยายไปทําอะไรใหมากขึ้น
กวาเดิมสักหนอย จะไดเปนกลไกสวนหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงที่
มีสารพัด
วิสัชนา: ตอนนี้ความขัดแยงกันมีมากมาย เพราะเราสะสมสิ่งที่ลวน
แตเปนเหตุปจจัยแหงความขัดแยงทั้งนั้นเลย และยังกาวเขาไปในระบบ
แขงขัน-แยงชิงกันดวย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะตองมาเริ่มกันใหม และ
การเริ่มนั้นก็เปนการกู เรียกวากูใหพนวิกฤติ และรื้อฟนสิ่งที่ดีงามขึ้นมา
ทุกอยางจะสําเร็จก็ตองมี ๒ อยาง คือ เจตนาตองดี และปญญา
ตองทัว่ ทันชัดเจน ถาทําอะไรโดยไมรู ถึงจะมีเจตนาดี ก็ไปไมรอด มีแตเปน
เหยือ่ เขา
คนมีความตั้งใจดี เจตนาดี ถาเอาแตเมตตา ไมพัฒนาปญญา จริง
อยู บางครั้งเอาชนะใจเขาไดดวยความรักและความดี แตในหลายกรณี
ก็โดนเขาหลอก หรือถูกกําจัด หรือบางทีกวาเขาจะเขาใจและเห็นใจ ก็
สายไปเสียแลว แทนที่จะเปนความเจริญ ก็กลายเปนความเสื่อม ความ
ผิดพลาดมากมายเกิดจากความรูไมทันไมเทาถึง แคเลี้ยงลูก คนที่เอาแต
รักอยางเดียวไมใชปญญา กลับพาใหลูกเสียไป ก็มีตัวอยางใหเห็นกันอยู
เพราะฉะนั้นตองเนนยํ้าใหมีเจตนาดีทเี่ ปนความจริงใจ
โดย
ปรารถนาดีประกอบดวยเมตตาเปนตน และมีปญญารูเ ขาใจเรื่องราวทุก
อยางเทาทัน มองใหถึงตัวแทอยางถวนทั่ว และแทงตลอดเหตุปจจัย
อยางแจมชัด สองตัวนี้ตองใชและไปดวยกันทั้งนั้นทุกกรณี
เมือ่ มีสองตัวนี้ก็คอยๆแกปญหาไป ในระหวางนี้เราจะเจอปญหา
ทยอยเขามาเยอะแยะ ปญญาจะเปนตัวที่มาชวยใหเราแกปญหาไดดวยดี
และเจตนาก็จะทําใหเราไมเขวออกไปจากทางของการแกปญหา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๗

เวรระงับดวยการไมจองเวร นั้นจริงแท
แตตองศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะไมตองจองเวร
พระพุทธศาสนานี้ คนที่ศึกษารูกันดีวา เปนหลักการที่สอนใหเวน
การเบียดเบียนกันโดยสิ้นเชิง ถึงขั้นที่วา ไมมีการจงใจฆาที่ไมบาป จนไม
มีขอที่จะนําไปใชอางในการรุกรานทํารายกัน
การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงมาพรอมกับคําสอนใหเลิกการ
แบงแยกและการเบียดเบียน โดยเฉพาะสอนใหเลิกถือชั้นวรรณะ และ
เลิกการบูชายัญ สอนใหแกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอยาง
สากล (หรือจะเรียกวาแบบอหิงสา หรือแบบ nonviolence ก็แลวแต)
ดังที่พวกฝรั่งก็รูเรื่องนี้กันดีพอสมควร ถึงกับถือวาพระพุทธศาสนาเปนที่
มาของขบวนการสันตินิยม
(pacifism)
ทีแ่ ทรายแรกของโลก
(Encyclopaedia Britannica, “Pacifism”)
แตพระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักวา
การที่จะใชเมตตากรุณาหรืออหิงสามาแกปญหาใหสําเร็จนั้น ไมใชเรื่องงายๆ เรามีเมตตากรุณา รักคนอื่น ไมเบียดเบียนใคร ถาพบกันหรืออยูกับคนที่เปนปกติไมมี
เปาหมายที่อยูในเจตนาพิเศษออกไป ก็จะมีสันติสุขโดยงาย
แตถา ไปเจอกับคนที่มีเจตนาแฝงเรน เชน เขามุงหาผลประโยชน
หรือแสวงอํานาจ ความรักดวยเมตตากรุณา ก็อาจจะไมพอ บางทีคนที่
เมตตาก็กลายเปนเหยื่อเขาไป
ยิง่ ถามูลเหตุของปญหาถึงขั้นเปนทิฏฐิ เชน เปนลัทธิความเชื่อ
ดวยแลว การแกปญหาของเราแมจะเริ่มดวยเมตตา-กรุณา และวิธี
อหิงสาก็จริง แตจะสําเร็จไดตองใชปญญาความสามารถอยางพิเศษจริงๆ
หลักการก็คือ คนที่จะชนะศัตรูได ยอมตองมีกําลังเกงกลา
สามารถกวาศัตรู แตคนที่จะชนะศัตรูที่มุงรายดวยวิธีการไมทํารายนั้น
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จะตองมีปญญาความสามารถยิ่งกวาคนที่ชนะศัตรูดวยกําลังนั้นอีกมาก
มาย ไมใชเรื่องงายๆ
วรรณคดีพระพุทธศาสนา เชน ชาดก อยางมโหสถชาดก จึงไดสั่ง
สอนและแสดงตัวอยางใหเห็นวา เมื่อมีคนพวกอื่นตั้งตัวเปนศัตรู ยกมา
เพื่อฆาฟนทําราย ฝายธรรมิกชนตองใชปญญาความสามารถที่เหนือกวา
มากมายในการที่จะเอาชนะคนพวกนั้น โดยไมใชวิธีทํารายตอบ และทํา
ใหพวกศัตรูนั้นตองยอมสยบและกลายเปนมิตรในที่สุด
ทานเตือนไวใหไมประมาทเสมอวา ธรรมวิชัยนั้นยากกวาสังคามวิชัยมากนัก สังคามวิชัยนั้นเปนเรื่องธรรมดา เมื่อมีกําลังเหนือกวาก็มี
หวังชนะ แตผูที่ชนะไดดวยธรรมวิชัยนั้นตองยอดคนจริงๆ
ชาวพุทธชอบยกคําพระมาอางวา “เวรไมระงับดวยการจองเวร”
หรือ “เวรระงับดวยการไมจองเวร” แตมักหยุดแคนั้น ไมศึกษาตอไปวา
ทานสอนวาเราจะตองพัฒนาปญญาความสามารถอยางไร และเทาไร
คนรายจึงจะไมกอเวรที่จะทํารายเราและทําลายโลกใหยอยยับ และเรา
จึงจะสามารถทําใหคนรายยอมและเกิดมีสนั ติสขุ ไดโดยทีเ่ ราไมตอ งจองเวร
พูดงายๆ วา เรามักเอาแคเวรไมระงับดวยการจองเวร แตไม
ศึกษาวาทํ าอยางไรจึงจะสามารถระงับเวรดวยการไมตองใหมีการจอง
เวร หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา ในเมื่อเวรไมระงับดวยการจองเวร เราจะ
ระงับเวรนั้นดวยการไมจองเวรไดอยางไร
ไมใชกลายเปนวา เวรระงับดวยการไมจองเวร เพราะวาเราทัง้ หลาย
ถูกเขาทําลายหายสูญไปแลว จึงไมมใี ครทีจ่ ะมาทําการจองเวร
จึงตองยําเรื
้ อ่ งทีว่ า นอกจากมีเจตนาดีทปี่ ระกอบดวยเมตตากรุณา
แลว ตองมีปญญาทีจ่ ะจัดการแกไขปญหาใหสําเร็จตามเจตนานั้นดวย
ปุจฉา: คําวาปญญานี้บางทีก็ใชในดานอื่นๆ เชนทางวิทยาศาสตรก็มี
อยู แตถาไมมีหลักธรรมมากํากับ ก็จับไมถูกวาจะเริ่มตนอยางไร ก็เดิน
หนาถอยหลังอยูนั่นแหละ
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วิสัชนา: ปญญาทางวิทยาศาสตรเขาเรียกวาปญญาเสี่ยงๆ ที่วาเสี่ยง

ในทีน่ ไี้ มใชคําวาเสี่ยงภัย แตหมายความวาแตกเปนเสี่ยงๆ คือแยกสวน
กระจัดกระจายออกไป แตเพราะแยกเปนเสี่ยงๆ นี่แหละมันก็เลยเสี่ยง
ภัยอันตรายดวย ในที่สุดก็เลยกลายเปน ๒ เสี่ยง คือทั้งแยกเปนเสี่ยงๆ
และเสี่ยงภัยอันตรายดวย
ทีจ่ ริง ปญญาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เองไมคอยเปนปญหา เพราะ
เปนการหาความรูในธรรมชาติกาวไปเรื่อยๆ แตมันมาเกิดปมปญหาขึ้น
ตอนทีว่ า ไมบริสุทธิ์จริง โดยที่มักจะมุงไปในทิศทางของเจตนาที่จะสนอง
ความตองการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งโยงไปหาเรื่องสังคมและสิ่ง
แวดลอม ในแงสนองความตองการของมนุษยที่ซับซอน เลยพลอยกลาย
เปนปจจัยกอปญหา แมแตโยงมาถึงเรื่องความขัดแยงนี้ดวย
ปญญาทีใ่ ชในการแกปญหา ก็ใชตามระบบอริยสัจที่วาแลว แตมี
ขอควรยํ้าไวคือปญญาที่ใชอยางสําคัญมาก คือในการเขาถึงเหตุปจจัย
ของปญหาที่เรียกวาสมุทัย และจัดการสลายเหตุปจจัยนั้น
เหตุปจจัยของปญหาความขัดแยงในแตละเรื่องแตละกรณีอาจจะ
ซับซอน เปนเรื่องปลีกยอย แตเมื่อพูดอยางกวางๆ ครอบคลุม ก็หนีไม
พนตัวการใหญ ๓ อยาง ที่จะตองรูไว คือจะแกเหตุปจจัยปลีกยอยจํา
เพราะขอไหนเทาใดก็ตาม จะตองแกใหถึง ๓ ขอนี้ดวย คือปมกอปญหา
๓ อยาง คือ
๑. ความใฝแสวงหาผลประโยชน เห็นแกการเสพบริโภคบํารุง
บําเรอ เรียกวา ตัณหา
๒. ความทะยานแสวงอํานาจ ตองการความยิ่งใหญ ปรารถนาจะ
ครอบงําผูอื่น เรียกวา มานะ
๓. การยึดติดในความเชื่อ ถือรั้นในลัทธินิยมอุดมการณ ที่ไมเปด
กวางรับฟงใคร และกอทัศนคติแบบแบงแยก เรียกวา ทิฏฐิ
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ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ตลอดจนสงคราม
ระหวางประเทศ ระหวางคาย ระหวางเผาชน ชาติพันธุ ระหวางศาสนา
ทีม่ มี าตลอดประวัติศาสตร มีจุดกอปมอยูที่ ๓ อยางนี้ ไมวาจะแกไขเหตุ
ปจจัยปลีกยอยอะไรก็ตาม ตองคอยมองคอยตรวจสอบและแกไขตัวการ
สําคัญ ๓ อยางนี้ ไมใหเขามาครอบงํา ถาไมมีตัวการใหญ ๓ อยางนี้
การแกไขกําจัดเหตุปจจัยปลีกยอยอื่นๆ ก็ใชวิธีการที่พูดมาแลว กําจัด
ปญหาไดงายขึ้น แตถาปม ๓ อยางนี้ยังอยู ความขัดแยงจะยืดเยื่อไมจบ
ไดจริง
ปมกอปญหาความขัดแยงแบงแยกอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตองแกไขและ
ระวังไมใหครอบงําคน ไดแกความใจแคบ หรือความหวงแหนกีดกันกัน ที่
เรียกวา มัจฉริยะ ๕ อยาง คือ
๑. ความหวงแหนกีดกัน เกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย ประเทศ ทองถิน่
ดินแดน
๒. การหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องพรรคพวก พงศเผา เหลากอ
หรือชาติพันธุ เชน ethnic groups และ religious groups
ตางๆ
๓. ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องลาภ ทรัพยสมบัติ และผล
ประโยชนตางๆ
๔. ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องชั้นวรรณะ ผิวพรรณ
จําพวก class, caste ตลอดจน colour
๕. ความหวงแหนกีดกัน ในเรื่องของวิทยาการ ความรู คุณพิเศษ
วุฒิ ความดีงาม ความกาวหนาในทางภูมิธรรม ภูมิปญญา
และความสําเร็จตางๆ
ตองใจกวางยอมรับความจริงวา ความขัดแยงตางๆ จะแกไขได
จริง คนตองสลัดความใจแคบหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางนี้ออกไปใหได ถา
ยังแก ๕ อยางนี้ไมได ความขัดแยงในสังคมมนุษยหรือในโลกมนุษย ไม
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จบแนนอน การแกปญหาขั้นเด็ดขาดไดผลจริง หรือรับรองผลไดแบบนี้
ตองถามวา คนจะสูไหม ถาไมเอาก็ตองอยูในโลกแหงความขัดแยงตอไป
ไมจบ
ขอใหกวาดสายตามองออกไปในโลก จะเห็นวาปมปญหาที่วามา
๒ ชุดนี้ ครอบงําสังคมมนุษยทั่วไปหมดจริงหรือไม และความขัดแยง
กรณีพพิ าท และสงครามที่เกิดที่โนนที่นี่ มาจากปมเหตุปจจัยเหลานี้ทั้ง
นั้น ใชหรือไม
ในเรือ่ งนี้ คนไทยควรจะตั้งขอสังเกตไวเปนขอสําคัญวา สังคม
ของตนมีสิทธิภูมิใจโดยชอบธรรมวา ในเวลาที่ผานมา เมื่อเทียบกับ
ประเทศทั่วไปในโลก สังคมไทยนี้ประสบความสําเร็จมากที่สุด ในการที่
ประชาชนทุกหมูเหลาอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน มีความขัดแยง
นอยทีส่ ุด ใจกวางหางจากมัจฉริยะ ๕ ไปไดมาก
แตก็จะตองเขาใจดวยวา ในยุคอดีตนั้น สังคมอยูในภาวะที่
สามารถตั้งรับคนนอกดวยเมตตาก็เพียงพอ แตตอนี้ไป สถานการณได
เปลีย่ นไปแลว คนไทยจะรักษาเอกลักษณที่ดีนี้ไวได จะตองกาวไปสูขั้น
สามารถจัดสรรสังคมดวยปญญาบนฐานแหงเมตตาไมตรี คือตองพัฒนา
ปญญาใหมาก จะอาศัยเมตตาอยางเดียวไมพอแลว
เรือ่ งสลายความขัดแยง ก็ขอใหนําวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมเดิม
ของสังคมไทยมาศึกษา และใชเปนคติดวย
ถาคนไทยหันมาใฝรูใฝคิดและเพียรพยายามสืบสานวัฒนธรรม
และสรางสรรคสังคมไทยในแงนี้ นอกจากชีวิตและสังคมจะดีงามเจริญ
กาวหนาแลว ปญญาความขัดแยงปลีกยอยลงมา เชน ระหวางบุคคล
และกลุมพวก ก็จะพลอยลดนอยลงไปดวย
ก็ขออวยชัยใหพรแกทุกทาน ในโอกาสปใหม ขอใหเพิ่มกําลัง จะ
ไดมคี วามสามารถที่จะแกปญหาไดดียิ่งขึ้น และพรอมใจกันเดินหนาตอไป
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ใหปใ หม ๒๕๔๖ นั้น เปนเวลาแหงการเดินหนา ไมใชถอย ป ๒๕๔๖ ตอง
กาวหนาไปในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งดีงาม
สังคมไทยจะตองเดินหนา และไปชวยโลกดวย เพราะเวลานี้โลก
ประสบปญหามาก ไมมีใครแกได ไมวาจะเปนมหาอํานาจหรือเปน
ประเทศที่พัฒนาขนาดไหน
ประเทศไทย ถาเกงจริง นอกจากตองสามารถแกปญหาของตัว
เองแลว จะตองไปรวมแกปญหาของโลก หรือนําโลกในการแกปญหา
ดวย และเมื่อไรไทยเกงขนาดนั้น จึงจะนาอนุโมทนา ก็ขอจบเพียงเทานี้

นิติศาสตรแนวพุทธ∗
ขอเจริญพร ทานอัยการสูงสุด ทานผูทรงคุณวุฒิในวงการนิติศาสตร ทาน
ผูส นใจใฝรูใฝธรรมทุกทาน
วันนี้ อาตมภาพไดรับนิมนตใหมาแสดงปาฐกถา ซึ่งในที่นี้เรียกวา
ปาฐกถาพิเศษ และก็เปนพิเศษจริงๆ เพราะ พิเศษ แผลงมาจากคําวา
“วิเศษ” แปลวา แปลกพวก หมายความวา ในที่ประชุมนี้ อาตมภาพไม
เหมือนคนอื่น ในแงที่ ๑ เพราะเปนพระภิกษุ และในแงที่ ๒ เพราะอยูนอก
วงการนิติศาสตร
วันนี้ ทานอัยการสูงสุดนิมนตใหมาแสดงปาฐกถาในวงการของทาน
ผูท รงคุณวุฒทิ างนิตศิ าสตร และใหพดู ในเรือ่ ง “นิตศิ าสตรแนวพุทธ” อาตมภาพ
คงไมตอบโดยตรงวานิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร? แตจะพูดถึงหลัก
การของพระพุทธศาสนา และจะขอใหทานที่อยูในที่ประชุมนี้ตอบเองวา
นิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร
บางทีเราอาจจะยังไมไดคําตอบก็เปนได เพราะวาเวลาในวันนี้ก็ไม
มากนักที่จะพูดในเรื่องนี้ จึงคงจะพูดกันในหลักกวางๆ
∗

ปาฐกถาพิเศษ โดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ตามคําอาราธนา ของ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร
อัยการสูงสุด ณ หองประชุมเล็ก จุณณานนท สํานักงานอัยการสูงสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

บทนํา

นิติศาสตร กับ ธรรมศาสตร
กอนอืน่ จะพูดถึงคําศัพท คําวา “นิตศิ าสตร” แปลกันวา วิชา
กฎหมาย แตที่จริงนั้นเรานําคํานี้มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งเปนภาษาของ
ประเทศอินเดียที่มีอารยธรรมเกาแกแตโบราณ นิติศาสตรเปนถอยคําทาง
วิชาการของประเทศอินเดีย ซึ่งสมัยกอนเรียกวา ชมพูทวีป
ถาดูตามศัพท นิติศาสตรตามความหมายที่ใชในประเทศอินเดีย จะ
เปนวิชาทางดาน politics คือวิชาดานรัฐศาสตร หรือวิชาการเมือง ดังเชนที่
กลาวถึงในคัมภีรพุทธศาสนาวา “ขตฺติยธมฺมสงฺขาเต นีติสตฺเถ” (ชา.อ.๘/๔๕๒)
ซึง่ แปลวา ในนีติศาสตร กลาวคือ ขัตติยธรรม (ธรรมของกษัตริย คือ คุณ
สมบัตขิ องผูปกครอง และหลักการปกครอง)
“นิติ” แปลวา การนํา มีรากศัพทเดียวกับคําวา “นายก” ซึง่ แปลวา
ผูนํา คําเดิมในภาษาบาลีหรือสันสกฤตวา นีติ ซึ่งมาจากธาตุเดียวกันกับ
นายก คือ นี แปลวานํา “นีติ” จึงแปลวา การนํา นิติศาสตรที่แทเรียกวา
“นีติศาสตร” ภาษาไทยเรียกนิติศาสตรเพื่อทําใหสั้น
นิติศาสตร แปลวา ศาสตรแหงการนํา หรือจัดดําเนินการ ซึ่งอาจ
ขยายความหมายวาเปนศาสตรแหงการนําคน หรือการนํากิจการของรัฐ
หรือการทําหนาที่ของผูนํา
อยางไรก็ตาม การที่จะดําเนินการปกครองหรือเปนผูนําประเทศ
ชาติไดนั้น แนนอนวาจะตองมีระเบียบแบบแผน คือเราตองมีเครื่องมือที่
จะใชเปนกติกาสังคม การปกครองจะเปนไปไมไดถาไมมีกฎเกณฑกติกา
อยางนอยตองรูวาจะทําอะไรไดหรือไมได ในขอบเขตแคไหน การปกครอง
จึงเรียกรองใหมีกฎเกณฑกติกาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เรื่องของกฎหมายกับ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๗

เรือ่ งของการปกครองจึงแยกกันแทบไมได จนกลายเปนวา เมือ่ มีการปกครอง
ก็ตอ งมีกฎหมาย คือมีกฎเกณฑกติกาของสังคมหรือของประเทศชาติ ที่
พลเมืองจะตองประพฤติปฏิบัติตาม
สมัยกอน กฎเกณฑกติกาเหลานี้มาจากผูปกครอง และผูปกครอง
จะตองเขาใจรจู กั จัดตัง้ วางใชกฎเกณฑกติกาเหลานัน้ เพราะฉะนัน้ วิชาการ
ปกครองก็จงึ เรียกรองใหตอ งเรียนรใู นเรือ่ งกฎเกณฑกติกา ทีเ่ รียกวากฎหมาย
พอมาถึงเมืองไทยปรากฏวาเราใชคาว
ํ า “นิตศิ าสตร” ในความหมายวา
“วิชากฎหมาย” ก็เลยพูดไดวา วิชากฎหมายแยกไมออกจากวิชาปกครองรัฐ
ที่วามานี้หมายถึงความเปนมาในอดีต กฎหมายมาจากรัฐ และ
กฎหมายเปนเครื่องมือของการปกครอง
การปกครองที่ดีมุงเพื่อประโยชนของประชาชน การตั้งกฎเกณฑ
กติกาเหลานั้นขึ้นมาก็เพื่อประโยชนของประชาชน คือ ใหประชาชนอยู
รวมกันดวยดี มีความสงบสุข
แตบางครั้งก็เปนไปไดที่ผูปกครองนั้นออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน
ของตนเอง จึงอาจจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือแมไมได
มุง จะเบียดเบียนประชาชน แตบางครั้งกฎหมายนั้นอาจจะรุนแรงเกินไปก็
ได หรือบางครั้งอาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนแมดวย
ความตั้งใจดีแตรูไมเทาถึงการณ
ตอมา กฎหมายก็อาจจะมีวิวัฒนาการ คือ เกิดมีกติการะหวางผู
ปกครองกับผูใตปกครองวา ผูใตปกครองก็มีสิทธิเหมือนกัน ผูปกครองควร
มีขอบเขตในการปฏิบัติตอผูใตปกครองอยางไร จึงมีกติกาที่ตั้งไวเปน
ขอบเขต แมแตเพื่อปองกันไมใหผูปกครองมาละเมิดหรือเบียดเบียนกดขี่
ขมเหงผูอยูใตอํานาจปกครอง ทั้งนี้ก็เปนเรื่องของวิวัฒนาการซึ่งอาศัย
กาลเวลาที่ยาวนาน
จากวิวฒ
ั นาการของสังคม ซึง่ มีความสัมพันธกนั ระหวางการปกครอง
กับกฎหมาย เมื่อสังคมเจริญมากขึ้น กฎหมายก็ไมใชเปนเพียงเครื่องมือ
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ของการปกครอง แตการปกครองก็ถูกกําหนดโดยกฎหมาย คือ กฎหมาย
ทัง้ รับใชการปกครอง และเปนตัวกําหนดการปกครอง ที่บอกใหรวู าจะให
การปกครองมีรูปแบบ กลไก และดําเนินไปอยางไร
ภาวะทีน่ า จะเปน(ซึง่ อาจจะไมเปน) ก็คอื สังคมจะพัฒนาตอไปจนถึงขัน้
ทีว่ า กฎหมายเปนเพียงขอตกลงของมนุษยผพู ฒ
ั นาตนดีแลว สําหรับหมาย
รใู นการอยรู ว มกันเพือ่ สรางสรรคโอกาสในการพัฒนาชีวติ ใหดงี ามยิง่ ขึน้
ถามนุษยเจริญถึงขั้นนั้นไดจริง ก็จะมีกฎหมายโดยไมตองมีการ
ปกครอง เพราะประชาชนอยูภายใตกฎหมาย โดยแตละคนปกครองตน
เองไดตามขอตกลงนั้น
มีอกี ศัพทหนึ่งที่เปนเรื่องของกฎหมาย ซึ่งเราไดยินกันและใชกันจน
กระทั่งนํามาตั้งเปนชื่อของมหาวิทยาลัย คือคําวา “ธรรมศาสตร” แปลวา
“วิชากฎหมาย” เหมือนกัน และเดิมนั้นเปนคําที่ตรงกวา เพราะคําวา
นิติศาสตรนั้นเขาใชในความหมายของการปกครองโดยรัฐ ตรงกับทีเ่ ราใช
วารัฐศาสตร สวนวิชากฎหมายแทๆแตเดิมคือ ธรรมศาสตร ซึง่ ถาแปลตาม
ศัพทกเ็ ปนวิชาทีว่ า ดวยหลักการ เพราะ “ธรรม” แปลวา “หลักการ”
หลักการมี ๒ อยาง คือ หลักการแหงความเปนจริงที่มีอยูในธรรม
ชาติ และหลักการที่มนุษยผูมีปญญานําเอาความรูในความจริงนั้นมาจัดตั้ง
วางเปนแบบแผนในสังคมมนุษย จนกระทั่งเปนกติกาสังคม ซึ่งมนุษยที่อยู
ในสังคมนั้นจะตองยึดถือ อยางหลังนี้ก็เปนหลักการเชนเดียวกัน เราจึง
เรียกทั้ง ๒ อยางนี้วา “ธรรม”
หลักการในระดับที่นํามาวางเปนระเบียบแบบแผนกติกาสังคมที่ให
ประชาชนยึดถือ ก็มาจัดขึ้นเปนวิชาเรียกวา “ธรรมศาสตร” คือเปนวิชา
การเกี่ยวกับกฎหมาย
ในเมืองไทยสมัยใหม เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ ตั้ง
มหาวิทยาลัยที่เรียนวิชากฎหมาย และพึงสังเกตวา เดิมทีเดียวเรียกวา
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คือเรียนวิชากฎหมายกับ
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วิชาการปกครอง ตรงกับที่พูดไปขางตนแลววา กฎหมายมาดวยกันกับ
การปกครอง หรือในการปกครองก็ตองมีกฎหมาย
นิติศาสตร กับ ธรรมศาสตร มีความหมายโยงถึงกัน แตถามองใน
ทัศนะของศาสนาพราหมณที่เปนเจาของอารยธรรมชมพูทวีปสมัยนั้น ก็
ถือวา กฎเกณฑกติกาทั้งหมดนั้นมาจากพระพรหมทั้งสิ้น คือเทพเจาสูงสุด
เปนผูกําหนด กฎเกณฑกติกาเหลานั้นจึงไดรับการรักษาสืบทอดกันมาใน
คัมภีรศาสนา ซึ่งมีขอกําหนดใหประพฤติปฏิบัติแมแตในครอบครัวและใน
ชีวติ ประจําวันวา ควรจะเปนอยูกันอยางไร ดําเนินชีวิตอยางไรผิด ดําเนิน
ชีวติ อยางไรจึงจะถูกตอง
พราหมณถอื วาทุกอยางทีก่ ลาวมานัน้ เปนขอกําหนดมาจากพระผูเ ปน
เจา ซึง่ เปนผปู กครองสูงสุดของโลก รวมทัง้ ขอกําหนดในสังคม โดยเฉพาะ
การแบงแยกชนชั้น ที่เรียกวา “วรรณะ” ไดแก วรรณะพราหมณ กษัตริย
แพศย ศูทร ดังที่อินเดียนับถือกันอยู และการกําหนดใหคนวรรณะตางๆ
เหลานีม้ หี ลักปฏิบตั ปิ ระจําวรรณะของตนเองวา ตนมีสทิ ธิแคไหน จะตองทํา
และจะตองไมทาอะไรอย
ํ
างไร หลักปฏิบตั เิ หลานีเ้ รียกวา “ธรรม” คือธรรม
ประจําวรรณะ ไดแก หลักการ ขอกําหนด และหนาทีข่ องคนที่อยใู นวรรณะ
นัน้ ๆ ตําราและการศึกษาในเรือ่ งทีว่ า มานีท้ งั้ หมด เรียกวาเปน ธรรมศาสตร
ความจริงยังมีลึกลงไปอีกวา สิ่งที่มาจากพระพรหมแทๆ เรียกวา
ศรุติ แปลวา สิ่งที่ไดสดับมา คือเปนเรื่องที่พราหมณถือวา ไดฟงมาจาก
พระพรหมหรือเทพเจาสูงสุดโดยตรง ไดแกเนื้อหาในคัมภีรพระเวท สวน
ศาสตร นีเ้ ปนคําสอนและคําอธิบายภายหลัง และศาสตรนี้ก็ยังพัฒนามา
จากสูตรอีกตอหนึ่ง ทั้งสูตรและศาสตรนี้รวมกันเรียกวา สมฤติ แปลวาสิ่ง
ที่จํากันมา คือเลาเรียนถายทอดตอกันมา
เพราะฉะนั้น ธรรมศาสตร จึงสืบเนื่องจาก ธรรมสูตร อีกตอหนึ่ง
(ธรรมสูตรเปนความรอยแกว สวนธรรมศาสตรเรียบเรียงขึ้นเปนความ
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รอยกรอง) และทั้งธรรมสูตรและธรรมศาสตรนั้น ก็ถือวามีตนกําเนิดมา
จากศรุติ คือพระเวท และจึงมาจากพระพรหมผูสรางโลก
รวมความวา ธรรมศาสตร เปนวิชาทีว่ า ดวยหลักการและขอปฏิบตั ิ
ตางๆ เริ่มตั้งแตการเปนอยูในชีวิตประจําวัน แนวทางความประพฤติ ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี และกฎเกณฑตา งๆ ในทางสังคม ซึง่ เปนสิง่ ทีแ่ นบสนิท
อยูก บั ศาสนา หรือพูดงายๆ วามาจากขอกําหนดในศาสนาพราหมณ
สวน นิติศาสตร ตามความหมายทางวิชาการของชมพูทวีป หมาย
ถึงวิชาการเมือง การปกครอง หรือการจัดกิจการบานเมือง เริ่มแตเรื่อง
อํานาจหนาที่และคุณสมบัติของราชา คือ ผูปกครอง การแตงตั้งอํามาตย
ขาราชการ การจัดการบานเมืองใหอุดมสมบูรณ การทูต การสงคราม
ยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ การสงบศึกและสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนหลัก
เกณฑกฎกติกา และคําแนะนําสั่งสอนแกผูทําหนาที่ปกครองบานเมือง
ตรงกับที่ไทยเราเรียกวา รัฐศาสตร
นิติศาสตรตามความหมายนี้ คัมภีรของพราหมณ เชน มหาภารตะ
ก็บอกวาเปนศาสตรที่พระพรหมเปนเจาตํารับ และดังนั้นจึงมีตนกําเนิดมา
จากคัมภีรพระเวท
อยางไรก็ดี เมือ่ พูดในแงประวัตศิ าสตร ตําราทางดานการปกครอง
หรือนิติศาสตรของอินเดีย ที่เปนหลักเปนฐานจริงๆ เรื่องแรก ก็คือ
อรรถศาสตร ของเกาฏิลยะ (เรียกวา จาณักยะ บาง วิษณุคุปต บาง) ผู
เปนทีป่ รึกษาของพระเจาจันทรคุปต (พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช)
ซึง่ ไดแตงคัมภีรนี้ขึ้นอยางเร็วก็ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐ (ฝรั่งวา ประมาณ
๒๙๐ ปกอนคริสตศักราช) แสดงใหเห็นวาตํารานิติศาสตร ที่เปนของนัก
ปราชญฝายบานเมืองแตงขึ้นก็มี ไมจําเปนตองมาจากสายคัมภีรศาสนา
พราหมณ ทีว่ ามาจากพระพรหมผูสรางโลก
ตํานานของพราหมณโยงเรื่องการปกครองกับกฎหมายเขาดวยกัน
ดังที่เขาถือวาพระพรหมไดทรงแตงตั้ง “มนู” ใหเปนกษัตริยหรือราชาพระ
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องคแรกของมวลมนุษย และพระมนูนี้ไดนิพนธคัมภีรธรรมศาสตร คือ
กฎหมายฉบับแรกขึน้ มา กลาวคือ มานวธรรมศาสตร (เรียกวา มนูสมฤติ
บาง มนูสงั หิตา บาง แตบางทีเราเรียกกันงายๆ วา มนูธรรมศาสตร)
วาโดยประวัติศาสตร คัมภีรธรรมศาสตรหรือตํารากฎหมายเลม
แรก คือ มานวธรรมศาสตร นีเ้ พิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๗๕๐-๘๐๐
ในทางพุทธศาสนา ก็มีคําวา “นิติศาสตร” เหมือนกัน แตภาษาบาลี
ใชคําวา นีติสัตถะ แปลวา คัมภีรวาดวยนีติ ไดแกขตั ติยธรรม ดังกลาว
แลวขางตน แตนีติในทางพุทธศาสนาใชนอยอยางยิ่ง และความหมายไม
ไดโยงกับพระผูเปนเจาแตอยางใดทั้งสิ้น
ในทางพุทธศาสนา “นีติ” อาจใชในความหมายกวางๆ หมายถึง
แนวทางหรือแบบแผนความประพฤติทั่วๆไป หรือระบอบการดําเนินชีวิตที่
ดีงาม ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวของกับการปกครองบานเมือง ยกตัวอยาง
เชน คติที่ถือกันตั้งแตกอนพุทธกาลวา
“บุคคลนั่งนอนใตรมไมใด ไมพึงหักรานกิ่งกานของตน
ไมนั้น ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม”
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๖๙/๒๙๗)

อยางนี้ก็ถือเปนนีติเหมือนกัน คือเปนแบบแผนความประพฤติ หลัก
การในเรื่องนี้ถือวาตนไมก็เปนมิตรของเรา ถาเราไปอาศัยนั่งนอนใตรม
ของเขาแลวไปฟาดฟนทําลาย ก็เปนผูประทุษรายมิตร
วาที่จริง ในฝายสันสกฤต นีติ ก็มีการใชในความหมายพื้นๆวา แนว
ทางความประพฤติ หรือหลักนําทางการดําเนินชีวิตดวยเหมือนกัน ดังที่มี
วรรณกรรมอันมีชื่อเสียงเกี่ยวกับหลักความประพฤติหรือหลักการดําเนิน
ชีวิตและกิจการ เชน โลกนีติ ธรรมนีติ และ ราชนีติ
เพราะฉะนัน้ คําวานีตศิ าสตรในฝายสันสกฤตของอินเดีย จึงมีความ
หมายไมจํากัดตายตัวทีเดียว คืออาจจะหมายถึงวิชาการเมืองการปกครอง
ก็ได วิชาหลักหรือแบบแผนความประพฤติ อยางทีเ่ รียกปจจุบนั วาจริยธรรม
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ก็ได หรือวิชาจริยธรรมทางการเมืองก็ได ถาจะใหแนชัดเด็ดขาดลงไปวา
เปนวิชาการปกครองบานเมือง หรือวิชารัฐศาสตรในความหมายอยางที่ใช
กันในเมืองไทย ก็เติมคํา “ราช” เขาไปขางหนา เปน “ราชนีติศาสตร”∗
เมื่อตัดความคิดของพราหมณที่เกี่ยวกับพระพรหม หรือเทพเจาผู
สรางโลกออกไปเสีย และถือตามความหมายอยางที่ใชในภาษาบาลีใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา รวมทั้งความหมายสามัญในภาษาสันสกฤต เราก็
สามารถนําคําวา “นิติศาสตร” มาใชกับวิชากฎหมาย โดยบัญญัติความ
หมายวา เปนวิชาวาดวยระเบียบแบบแผนความประพฤติของประชาชน
พลเมือง หรือจะประสานกับความหมายของนีติที่เปนเรื่องของการปก
ครอง พรอมทั้งแนวคิดของพราหมณ แลวใหความหมายใหมก็ไดวา
นีติศาสตร หรือ นิติศาสตร เปนวิชาวาดวยกฎหมายที่มาจากฝาย
ปกครอง คือกฎหมายที่ผูปกครองประเทศบัญญัติขึ้นสํ าหรับใชในการ
บริหารกิจการของประเทศชาติบานเมือง
สวน ธรรมศาสตร เปนกฎหมายหรือกติกาของสังคมที่สืบกันมาแต
เดิมตามคําสอนของศาสนาพราหมณ อันครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีทั่วไปดวย
อนึง่ ในอินเดียเองนัน่ แหละ เขาก็ถอื วาพระเจาแผนดินมีเทวอํานาจ
เพราะเปนผูที่เทพเจาสูงสุดทรงแตงตั้งขึ้นอยางที่ไดกลาวแลววา พระ
พรหมไดทรงแตงตั้งพระมนู ใหเปนกษัตริยพระองคแรกของมวลมนุษย
∗

ดูคํา “นีติศาสฺตฺร” ใน Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary (London:
Oxford University Press, 1899), p.565. และใน Prof. R.C. Pathak, Bhargava's Standard
Illustrated Dictionary of the Hindi Language (Hindi-English Edition) (Varanasi: Bhargava
Book Depot, 1989), p.427.
ดูคาํ “politics” ใน Sir M. Monier-Williams, A Dictionary: English and Sanskrit (Delhi: Motilal
Banarsidass), p.605. และดูคาํ “political science” ใน Prof. R.C. Pathak, Bhargava's Standard
Illustrated Dictionary of the English Language (Anglo-Hindi Edition) (Varanasi:
Bhargava Book Depot, 1988), p.635. และดูคําอธิบายใน Hindu World (vol.2, pp.223-228)
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และตอมากษัตริยก็ไดกลายเปนเทพเจาเองเลยทีเดียว ฉะนั้น ราชาจึง
สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมาย โดยตีความใหมบาง
ตรากฎหมายใหมขึ้นมาเองบาง ซึ่งอาจจะทําโดยการปรึกษาหรือมอบ
หมายแกปุโรหิต ซึ่งเปนพราหมณ ที่ถือวาเปนผรู ูหลักของศาสนาพราหมณ
และรคู วามประสงคของพระผูเปนเจา
นอกจากนั้น พึงสังเกตดวยวา คัมภีรกฎหมายสําคัญของพราหมณ
โดยเฉพาะ มานวธรรมศาสตร นั้น มุงเนนหลักการเรื่องวรรณะ ๔ เปน
อยางมาก โดยมุงจะยืนยันสถานะอันสูงสงของวรรณะพราหมณ จุดเดน
จึงอยูที่ขอปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องชาติชั้นวรรณะ จนนักวิชาการชาวตะวันตก
ทีศ่ กึ ษาคนควาเรื่องนี้ เชน Sir Henry Maine เชื่อวา คัมภีรธรรมศาสตร
เปนผลงานจากฝมือของพราหมณที่มีเจตนาจะกดกันคนวรรณะตํ่าสุด คือ
พวกศูทรและจัณฑาลไวใหอยูภายใตการควบคุมของวรรณะชั้นสูง (Encycl.
Britannica, 1988, vol.4, p.57)

ตรงกับที่ Benjamin Walker เขียนไวใน Hindu World วา เจต
จํานงอันสําคัญของมานวธรรมศาสตร ก็คือมุงจะเอาเทวอํานาจมารับรอง
สถาบันวรรณะ และทําใหพราหมณเปนวรรณะสูงสุด (Walker, vol.2, p.28)
คัมภีรธรรมศาสตรใชหลักการของศาสนาพราหมณมาตอกยํ้ายืน
ยันระบบวรรณะ พรอมกับที่ในขณะเดียวกันนั้นก็นําเอาหลักธรรมจากพระ
พุทธศาสนาเปนอันมากไปใชประโยชนในดานคํ าสอนเกี่ยวกับหลักความ
ประพฤติและความดีงามทั่วๆ ไป (ดู joshi, p.353)
เรื่องศัพทที่ยกมาพูดนี้ไมใชเปนเรื่องที่ตองถือตายตัว แตเปนเรื่อง
ของการบัญญัติ ในยุคสมัยหนึ่งเราบัญญัติคําจํากัดความอยางหนึ่ง เมื่อถึง
อีกยุคสมัยหนึ่งก็อาจจะบัญญัติอีกอยางหนึ่งได การที่นํามาพูดเชื่อมโยงนี้ก็
เพือ่ ใหเห็นฐานเดิม จะไดเห็นแนวทางของความคิดวา สิ่งเหลานี้มาจาก
รากฐานของอารยธรรมอยางไร
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จากภูมหิ ลังทางวิชาการที่ไดกลาวมา เราอาจใหความหมายของเรา
เองอยางเปนอิสระจากวงวิชาการของชมพูทวีปก็ไดวา คําทั้งสองที่กลาว
มานัน้ มีความหมายแยกไดเปน ๒ อยาง คือ ความหมายอยางกวาง กับ
ความหมายเฉพาะ
ในความหมายอยางกวาง ธรรมศาสตร คือ วิชาวาดวยหลักการ ทัง้
หลักความจริง และหลักการประพฤติปฏิบตั ทิ วั่ ไป ซึง่ ครอบคลุมหมดทุกอยาง
สวนในความหมายเฉพาะ ธรรมศาสตร เปนชื่อของคัมภีรหรือตํารา
เกีย่ วกับกฎหมาย ที่วาดวยขอกําหนดความประพฤติปฏิบัติและขนบธรรม
เนียมจารีตประเพณี อันสืบกันมาในสังคมชมพูทวีปตามหลักคําสอนหรือ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ
สวน นิติศาสตร ในความหมายอยางกวาง หมายถึงตําราและวิชา
การที่วาดวยระเบียบแบบแผนและขอกําหนดความประพฤติปฏิบัติโดยทั่ว
ไป ที่ไมจํากัดเฉพาะอยางธรรมศาสตรในความหมายอยางหลัง
สวนในความหมายเฉพาะ นิติศาสตร คือวิชากฎหมาย โดยเฉพาะ
ในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐ หรือบทบัญญัติที่เนื่องดวยการ
ปกครอง ซึ่งรัฐตราขึ้น หรือตราขึ้นในนามของรัฐ เพื่อจัดการและบริหาร
บานเมืองใหประชาชนพลเมืองเปนอยูกันดวยดี
อยางไรก็ตาม ความหมายที่วามาทั้งหมดนี้ ยังเปนเรื่องที่อาจจะ
ตองพัฒนาตอไปอีก

-๑-

หลักการพื้นฐาน
กฎหมาย ตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม
เรามาดูกันวา ในพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไร คําที่ใกลที่สุด
ตรงที่สุด ก็คือคําวา “วินัย” แตจะเห็นไดชัดวา คําวาวินัยไมใชจํากัด
เฉพาะแตกิจการของรัฐเทานั้น ถาจะมองเห็นนิติศาสตรแนวพุทธจะตอง
เขาใจเรื่องวินัยใหชัดเจน ถาไมเขาใจเรื่องวินัยก็ไมสามารถที่จะมองเห็น
นิติศาสตรแนวพุทธได
วินัย คืออะไร แนนอนวาวินัยไมไดมีความหมายแคบๆ อยางใน
ภาษาไทย “วินัย” ในภาษาไทยมีความหมายแคบ เปนเรื่องของกฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติกิจหนาที่ และการเปนอยู
แตวินัยในความหมายของพระพุทธศาสนา ในชั้นแรกนี้จะใหความ
หมายไวเพื่อเปนจุดตั้งตนในการทําความเขาใจวา “วินัย” แปลงายๆวา
“การจัดตั้งวางระบบแบบแผน”
วินัยเกิดขึ้นมาไดอยางไร ถาจะเขาใจเรื่องนี้จะตองมองดูวินัยใน
ฐานะเปนองคประกอบใหญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา พระพุทธ
ศาสนาทั้งหมดมีองคประกอบใหญอยูเพียง ๒ อยางเทานั้น และ ๒ อยาง
นี้รวมกันเปนชื่อของพระพุทธศาสนา
คําวา “พระพุทธศาสนา” ทีเ่ ราเรียกกันปจจุบันนี้ เปนคําใหม ใน
สมัยพุทธกาลก็มี แตใชในความหมายวา “คําสอนของพระพุทธเจา” เวลา
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นีค้ าว
ํ าพระพุทธศาสนาขยายความหมายออกไปจนกลายเปนสถาบัน และ
เปนกิจการทุกอยาง แลวเราก็ลมื ศัพทเดิมทีม่ คี วามหมายสําคัญกวา ซึ่งใช
ในสมัยพุทธกาล คือ คําวา “ธรรมวินัย” ศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
นี้ก็เรียกวา ธรรมวินัยนี้ หรือธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว
ธรรมวินัย มาจากคําคู คือ ธรรม กับ วินัย แลวรวมกันเปนเอก
พจน คือสองอยางแตรวมเปนอันเดียว นี้คือเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา
เราจะตองมองเห็นความสัมพันธระหวางสองคํานี้ คือคําวา ธรรม กับ วินยั
แลวจะเห็นหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด
เพราะฉะนั้น เรื่องของกฎหมาย หรือเรือ่ งนิตศิ าสตรในพระพุทธ
ศาสนา ก็มาดูทคี่ วามหมายของวินัย และความสําคัญของวินัย ที่อยูใน
หลักการที่เรียกวาธรรมวินัยนั้น
ทีนี้ก็ยอนไปดูวาธรรมวินัยนั้นเปนมาอยางไร เริ่มตนก็มีธรรมอยู
กอน (คือมีอยูเปนประจําตลอดเวลาตามธรรมดาของมัน หรือมีอยูแลวแต
เดิม) ธรรม คือความจริงในธรรมชาตินั่นเอง หลักการของพระพุทธ
ศาสนานั้น พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนวา
“ตถาคต(คือพระพุทธเจา)จะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม หลัก
ความจริงก็คงอยูอยางนั้นเปนธรรมดา . . . ตถาคตทั้งหลาย
คนพบหลักความจริงคือตัวธรรมนี้แลว จึงนํามาเปดเผย
(ดู องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖)
แสดง ชี้แจง ทําใหเขาใจงาย”
นัน่ คือจุดตั้งตนของพระพุทธศาสนาที่วา ธรรมมีอยูกอนแลว โดย
ไมขึ้นตอพระพุทธเจาเลย
ธรรม คือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน เราอาจจะแปลได
หลายอยาง เชนแปลวา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความเปนจริง หรือพูด
งายๆ ก็คอื ธรรมชาติและธรรมดานีเ่ อง ธรรมชาติ คือสิง่ ตางๆ ธรรมดา
คือความเปนไปของธรรมชาติ หรือความเปนจริงของสิง่ ทัง้ หลาย ธรรมเปน
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สิง่ ทีม่ อี ยูต ามธรรมดา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็อยูข องมันอยางนัน้
เมือ่ พระพุทธเจาทรงคนพบความจริงนีแ้ ลว ก็ทรงนํามาเปดเผยแสดงสัง่ สอน
ความจริงนี้เปนกฎธรรมชาติ เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย ผล
เกิดจากเหตุ เหตุกอใหเกิดผล เหตุอยางใดก็กอใหเกิดผลอยางนั้น หรือ
เหตุปจจัยตางๆทําใหเกิดผลขึ้นมา
มนุษยจะรูหรือไมรูก็ตาม ธรรมคือความเปนจริงแหงเหตุปจจัยนี้ก็
ทํางานของมันอยูต ลอดเวลา แตถา มนุษยไมรู ก็ไมสามารถเอาประโยชนจาก
มันได และถามนุษยประพฤติปฏิบตั ดิ าเนิ
ํ นชีวติ ไมถกู ตองตามความเปนจริงนี้
ก็เกิดผลเสียแกตนเอง แตถา มนุษยปฏิบตั ถิ กู ตอง และดําเนินชีวติ ดวยความ
รเู ขาใจกฎแหงธรรมชาติ คือความเปนจริงอันนี้ ผลดีกไ็ ดแกตวั มนุษยเอง
ทําอยางไรมนุษยจะประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตไดดี ก็ตองรู
ความจริง ถามนุษยรูธรรมคือรูตัวความจริง รูความเปนไปตามเหตุปจจัย
ในธรรมชาตินี้เมื่อใด เขาก็จะสามารถเอาประโยชนจากธรรมชาติได
ตัวอยางเชน เขาตองการจะกินผลมะมวง เขาเห็นตนมะมวง จะกิน
ผลก็เก็บเอา แตตอมาถาเขารูวามะมวงที่จะเกิดมาเปนผลสุกใหเรารับ
ประทานไดนั้นเกิดจากตนไมนี้ ซึ่งกอนนั้นตองโตมาจากเมล็ด และชอบที่
ดินอยางนั้น ตองอาศัยปุย อาศัยนํ้า อุณหภูมิ ซึ่งเปนเหตุปจจัยในธรรม
ชาติ ถามนุษยรูอยางนี้แลว ตอไปก็ไมตองคอยไปหาตนมะมวงที่อยูไกล
เขาจะสามารถปลูกตนมะมวงในสวนของตนเองได ถึงตอนนี้มนุษยก็ได
ประโยชนจากกฎธรรมชาติหรือธรรม การรูธ รรมจึงเปนประโยชนอยางยิง่
แมแตชีวิตของเรานี้ก็เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตง เชนมีธาตุตางๆ
มารวมกัน มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม ถามนุษยไมรูจักมันก็ปฏิบัติตอ
ชีวติ ไมถกู แมแตกนิ อาหาร ก็กนิ ไมเปน ไมไดประโยชนจากอาหารเทาทีค่ วร
เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงสําคัญอยางยิง่ พระพุทธเจาทุกพระองคกท็ รงคนพบ
ธรรมนี้ พระองคทรงเขาถึงธรรมและไดประโยชนจากธรรมนีเ้ ต็มที่ โดยทรง
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นําเอาธรรมมาประพฤติปฏิบตั ติ าม จึงทรงพัฒนาพระองคเองขึน้ มาจนเปน
พุทธ และทรงเห็นคุณประโยชนของการรูธรรมนี้จึงทรงนําไปสั่งสอนผูอื่น
อยางไรก็ดี การที่จะสั่งสอนใหไดผลดีจะทําอยางไร หมูมนุษย
จํานวนมากๆ ถาไปสอนทีละคนก็ไดทีละนิดละหนอย กวาจะสําเร็จสักคน
หนึ่งพระองคก็เหนื่อยแน เดินทางไปเปนวันๆ และไดทีละเล็กทีละนอย
ตลอดพระชนมชีพคงไมไดกี่คน ทํ าอยางไรจึงจะใหไดประโยชนแกคน
จํานวนมาก ก็ตองมีวิธีการ
วิธกี ารก็คือการจัดตั้ง โดยทําใหมีระบบการที่มนุษยจะมารวมตัวกัน
เปนชุมชน และมีระเบียบแบบแผนในการเปนอยูตลอดจนการดําเนินกิจ
การ เพื่อใหมนุษยเหลานั้นไดประโยชนจากธรรม หรือจากการสอนของ
พระองคอยางเต็มที่ พระองคจึงทําการจัดตั้ง และวางระบบแบบแผนใน
ทางสังคมขึ้นมา การจัดตั้งนี้ก็คือตั้งเปนชุมชนที่เรียกวา “สังฆะ”
สังฆะ นัน้ ไมใชบุคคล ในภาษาไทยเรามองคําวาสงฆนี้เปนตัวพระ
ภิกษุไป ความจริงคําวา “สงฆ” หมายถึง หมู หรือ ชุมชน หมายความวา
ตองมีคนจํานวนหนึ่งมารวมกัน ไมใชคนเดียว ภาษาไทยนี้สับสน เราเรียก
พระองคเดียววาพระสงฆไปแลว ก็เลยใชกันจนติดแลวก็ทําใหเกิดปญหา
ในบางครั้ง แตตัวสงฆที่แทจริงก็คือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมา
เมื่อตั้งเปนชุมชนขึ้นมาแลว และเมื่อคนที่มารวมกันเขามีระเบียบ
แบบแผนในความเปนอยูและการสัมพันธกัน คือมี วินัย ธรรมก็จะเขาถึง
ประชาชนหรือหมูชนไดจํานวนมาก ไมใชเปนประโยชนทีละนอย
เปนอันวา เดิมนั้นก็มีธรรม แตเพื่อใหคนหมูใหญไดประโยชนจาก
ธรรม จึงมีวินัย ขึน้ มาจัดสรรความเปนอยูของหมูมนุษยใหเกิดมีโอกาสอัน
ดีทสี่ ดุ ที่จะใชธรรมใหเปนประโยชนหรือไดประโยชนจากธรรมนั้น
รวมความวา วินัย ก็คอื การจัดโครงสรางวางระบบแบบแผนของ
ชุมชนหรือสังคม เพื่อใหหมูมนุษยมาอยูรวมกัน โดยมีความเปนอยูและ
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ความสัมพันธที่ดีงาม ที่จะใหไดรับประโยชนจากธรรมนั่นเอง จุดหมายที่
แทก็คือ ใหหมูมนุษยจํานวนมากไดประโยชนจากธรรม
การที่พระพุทธเจาเปนบุคคลที่เราเรียกเต็มๆ วา “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ก็เพราะพระองคทรงมีความสามารถ ๒ ชั้น
ชั้นที่ ๑ สามารถเขาถึงตัวความจริง ที่เรียกวา ธรรม
ชัน้ ที่ ๒ นอกจากรูค วามจริงแลว ยังสามารถนําเอาความจริงนัน้
มาทําใหเกิดประโยชนแกหมูชนจํานวนมากได ดวย วินัย
ความสามารถขัน้ ทีส่ องนี้ ก็คอื การทีส่ ามารถจัดตัง้ วางระบบชุมชนที่
เรียกวาสงฆขึ้นมาดวยวินัย เพราะฉะนั้นจึงเปนสัมมาสัมพุทธะ
สวนทานผูใ ดสามารถรเู ขาใจถึงความจริงคือธรรมดวยปญญาของตน
เอง แตไมมคี วามสามารถทีจ่ ะทําการจัดตัง้ วางระบบแบบแผนทีเ่ รียกวา วินยั
ใหมสี งฆเปนชุมชนคนหมูใ หญขนึ้ มาทีจ่ ะไดประโยชนจากธรรมนี้ ทานผูน นั้ ก็
เปนพระพุทธเจาอีกประเภทหนึง่ ทีเ่ รียกวา พระปจเจกพุทธเจา คือผรู เู ฉพาะตน
เพราะฉะนั้น การจัดตั้งวางระบบที่เรียกวา วินัย นีไ้ ด จึงถือวาเปน
ความสามารถพิเศษของมนุษยที่วา ไมเฉพาะเขาถึงความจริงของธรรม
ชาติเทานั้น แตยังสามารถนําเอาความจริงของธรรมชาตินั้นมาทําใหเกิด
ประโยชนแกหมูชนจํานวนมากไดดวย อันนี้เปนความสามารถขององค
พระสัมมาสัมพุทธเจา
เรือ่ งทีว่ า มานีท้ าให
ํ มเี หตุผลโยงกันดวยในแงทวี่ า ถาจัดตัง้ วางระบบ
แบบแผนโดยไมมีธรรมคือความจริงที่แทเปนฐานแลว การจัดตั้งนั้นก็ไร
ความหมาย ดังนัน้ วินยั คือการจัดตัง้ ของมนุษยจงึ ตองตัง้ อยูบ นฐานของ
ธรรม คือตัวความจริงทีแ่ ท และตองอาศัยปญญาทีร่ คู วามจริงนัน้ มาจัดตัง้
เพราะฉะนั้น เบื้องหลังวินัย ก็คือหลักการแหงธรรม ที่เปนความ
จริงแนแทอยูในธรรมดาของธรรมชาติ เปนหลักการอันสูงสุด ทั้งโดยตัว
มันเอง และโดยเปนสาระและเปนจุดหมายของวินัย ไมมีใครสูงเหนือ
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ธรรม พระพุทธศาสนาถือเปนหลักการวา ธรรมสูงสุดในโลก ธรรมสูงสุด
ในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗)
สําหรับผนู บั ถือเทพเจา ธรรมก็เปนมาตรฐานตัดสินบรรดาเทพเจา
ตลอดจนพระพรหม หมายความวาธรรมยอมเหนือเทพ แมแตจะนับถือกรรม
โดยเชิดชูกรรมทีเ่ ปนบุญ ธรรมก็เปนมาตรฐานตัดสินกรรมและความเปนบุญนัน้
พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๕) และทรงจัดตั้งวาง
ระบบแหงวินัยขึ้นบนฐานแหงธรรมนั้น และเมื่อสงฆที่ตั้งขึ้นดวยวินัยนั้น
ขยายใหญโตขึ้น พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ และทรงมอบอํานาจใหแก
สงฆ โดยทีส่ งฆนนั้ ก็เกิดมีขนึ้ จากธรรม เปนสงฆเพราะธรรม และมีอยูเพื่อ
ความปรากฏแหงธรรมในโลก
นักปกครองผูยิ่งใหญตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา
“จักรพรรดิ” ผูเปนธรรมราชา ก็ตองเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญ จัด
ดําเนินการปกครองโดยธรรม (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๔) เชนเดียวกัน
โดยนัยนี้ ธรรม จึงเปนทัง้ ฐานของวินยั และเปนทัง้ จุดหมายของวินยั
๑. ที่วาเปนฐาน หมายความวา ตองรูความจริงของกฎธรรมชาติ
จึ งจะสามารถมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมูมนุษยเพื่อใหมนุษยได
ประโยชนจากธรรมนัน้ ได ถาไมรู การจัดตัง้ ก็ผดิ พลาดหรือไรความหมาย
๒. ที่วาเปนจุดหมายคือ การที่ใหมนุษยมาอยูรวมกัน และมีการจัด
ตั้งระเบียบแบบแผนทั้งหมดนั้น ก็เพื่อชวยใหมนุษยเขาถึงและไดรับ
ประโยชนจากธรรมนั่นเอง
ดังนัน้ ธรรมจึงเปนทัง้ เบือ้ งตนและทีส่ ดุ แหงวินยั ถาปราศจากธรรม
วินยั ก็ไมมคี วามหมาย ไรประโยชน แตถา มีแตธรรมเปนของจริงตามธรรมชาติ
แมจะมีคนทีร่ ธู รรมแตไมสามารถมาจัดสรรใหเกิดประโยชนแกคนหมูใ หญได
ธรรมนั้นก็ไมเกิดประโยชนเทาใดนัก ทั้งๆที่มีอยูเปนความจริง ดังนั้นสอง
อยางนีจ้ งึ ตองอิงอาศัยกัน เมือ่ ครบทัง้ สองอยางจึงเปนพระพุทธศาสนา
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ในเรื่องนี้มีขอที่นาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา เมื่อพูดถึง ธรรม
เราจะใชคําวา “แสดง” เพราะธรรมเปนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา เรา
เพียงแตไปรูและแสดงมัน แตถาพูดถึง วินัย จะใชคําวา “บัญญัติ” เพราะ
เปนเรื่องที่มนุษยจัดตั้งหรือทําขึ้นมา
ขอยํ้าวา ธรรมไมใชของมนุษยทําขึ้น แตเปนของมีอยูตามธรรมดา
สวนวินัยเปนของที่มนุษยจัดตั้งขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม และพูดวาพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัย
อยางไรก็ดี คําวาบัญญัติที่ใชกับ “ธรรม” ก็มีบาง แตใชเปนคํา
ประกอบ โดยมีความหมายวา จัดวางหรือนําเสนอในรูปลักษณะทีจ่ ะเอือ้ ตอ
การรเู ขาใจ แตสาหรั
ํ บ “วินยั ” จะใชคาว
ํ า บัญญัติ เปนคําหลักเลยทีเดียว
เรื่องความสัมพันธระหวางกฎหมายหรือวินัย กับธรรมที่เปนความ
จริงในกฎธรรมชาตินี้ จะนําไปสับสนกับคติของฝรั่งในเรื่อง natural law
และ natural rights ไมได เพราะเปนคนละแบบกันเลย
พวกฝรั่งมีคติเกี่ยวกับกฎหมายตามสายหรือสํานักตางๆ ซึ่งมีแนว
ความคิดหลายแบบ เชน พวกหนึ่งถือวามี natural law คือ กฎหมายตาม
ธรรมชาติ และมี natural rights คือมีสิทธิตามธรรมชาติดวย แตเรื่อง
เหลานี้ไมตรงกับเรื่องธรรมกับวินัยที่ไดพูดไปแลวแตประการใด

กฎมนุษยตองไมแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ
ตอนนี้เรากลับมาพูดเรื่องธรรมกับวินัยอีกครั้งหนึ่ง เปนอันวา เรามี
ความจริงตามธรรมชาติที่เรียกวา ธรรม กับการจัดตั้งของมนุษยที่เรียกวา
วินัย ซึง่ เปนเรื่องสมมติ
ขอสังเกตสําคัญในที่นี้คือ เรื่องวินัยและเรื่องกฎหมายนี้เปนเรื่อง
“สมมติ” แตสมมติไมใชเรื่องเหลวไหล สมมติเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยาง
ยิง่ ในภาษาไทยเราใชคํานี้ในความหมายที่ไมคอยดีนัก แตในภาษาพระ
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สมมติเปนเรื่องใหญ ถึงกับจัดเปนสัจจะประเภทหนึ่ง
ในทางพุทธศาสนามีหลักวา สัจจะ มี ๒ อยาง คือ
๑. สัจจะที่เปนความจริงแทแนนอนมีอยูในธรรมชาติ เรียกวา
ปรมัตถสัจจะ (สัจจะโดยเนื้อแท) และ
๒. สัจจะที่เปนความจริงตามความตกลงยอมรับรวมกันของหมู
มนุษย เรียกวา สมมติสัจจะ (สัจจะโดยสมมติ)
ตามหลักสัจจะสองอยางนี้ เราก็มกี ฎธรรมดาของธรรมชาติ กับกฎ
สมมติของมนุษย ธรรมเปนกฎธรรมชาติ เพราะมันเปนความจริงแหงความ
เปนไปของสิง่ ทัง้ หลายตามธรรมดาของมัน สวนกฎหมายนีเ้ ปนกฎมนุษย
ควรทราบวา กฎธรรมชาติ กับกฎมนุษยนี้ สัมพันธกันอยางไร
มนุษยเราตามปกติจะทํากิจกรรมใดก็ตาม ยอมมีความมุงหมาย คือ
ตองการผลของมัน เราตองการผลสักอยางหนึ่ง เราก็ทํากิจกรรมที่เปน
เหตุใหไดผลนั้น อันนี้เปนเรื่องธรรมดาของมนุษย เมื่อยังไมมีการจัดตั้ง
วางระบบสังคมขึ้นมาก็ดําเนินชีวิตอยางนั้น ทําไปตามธรรมชาติ ผลที่เกิด
ตามเหตุในธรรมชาตินั้น ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ
ตัวอยางเชน เมื่อคนตองการใหตนไมเจริญงอกงาม ถาเขาไมรอให
ตนไมมนั งอกเอง เขาจะทําอยางไร เขาก็ปลูกตนไม เชนเอาเม็ดมะมวงมา
แลวเขาก็ขุดดิน เอาเม็ดมะมวงลง กลบดินแลวก็รดนํ้าเปนตน เมื่อปลูก
ตนไมมากๆ ก็เรียกวาทําสวน
การทําสวนนี้เปนเหตุ และจะทําใหเกิดผลคือตนไมเจริญงอกงาม
อันนีค้ อื เหตุและผลตามกฎธรรมชาติ พูดยําว
้ า การทําสวนเปนเหตุ ตนไม
เจริญงอกงามเปนผล นีเ้ ปนความเปนจริงตามกฎธรรมชาติ เปนเรือ่ งของธรรม
เมือ่ มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เราก็จัดตั้งระบบแบบแผนขึ้นใน
สังคมแลวมีวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา เราบอกวาเราตองการใหมี
สวนดอกไมสวยงามที่นี่ เราก็ใชระบบระเบียบในสังคมมาชวยใหมีสวนตาม
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ทีต่ องการ โดยใหคนๆหนึ่ง หรือจํานวนหนึ่ง มาทําหนาที่ในเรื่องนี้โดย
เฉพาะใหเต็มที่โดยไมตองหวงใยเรื่องอื่น เราก็จางคนมาทําสวน และเราก็
ใหเงินเดือนเขา
ในสังคมที่มีอารยธรรมแลวก็จะมีการปฏิบัติเชนนี้ แทนที่วาทุกคน
จะตองไปทําสวนเอง เราก็มกี ารจัดตัง้ วางระบบแบบแผนขึน้ มีการตัง้ เงิน
เดือนและบอกวาคุณมาทําสวน ฉันจะใหเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท ก็เกิดมีกฎของ
มนุษยขนึ้ วา การทําสวนเปนเหตุและการไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล
เปนกฎขึ้นมาใหเห็นเหตุเห็นผลจริงๆ คือ การทําสวนเปนเหตุ การไดเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล ไมมีใครเถียง เปนเหตุเปนผลจริงๆ
แตถามอีกชั้นหนึ่งวา จริงแนหรือไม? การทําสวนเปนเหตุ เงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผลนี้จริงแทหรือไม ตอบวาจริงในระดับหนึ่งเทานั้น
ทีแ่ ทแลวไมจริง การทําสวนเปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมีที่ไหน
ในโลก ไปขุดดินทําสวนแลวเงินเกิดขึ้นมา ๕,๐๐๐ บาทเปนไปไดที่ไหน ที่
แทนั้นกฎนี้เปนกฎที่มนุษยตั้งขึ้นมาโดยการ “สมมติ”
สมมติ แปลวา มติรว มกัน มาจากคําวา สํ (รวมกัน) + มติ (การยอม
รับหรือตกลง) เพราะฉะนั้น สมมติจึงแปลวา ขอตกลงรวมกัน หรือการ
ยอมรับรวมกัน
กฎของมนุษยที่วา ทําสวน ๑ เดือนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐
บาทเปนผลนี้ เปนกฎที่ตั้งอยูบนสมมติ คือการยอมรับรวมกัน ถาสมมติคือ
การยอมรับรวมกันหายไปเมื่อใด กฎนี้จะหายไปทันที เชน ถาฝายใดฝาย
หนึง่ ในสองฝายที่เกี่ยวของไมยอมรับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว การทําสวนก็ไม
เปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทก็ไมเปนผล
เพราะฉะนั้น กฎที่วานี้จึงไมมีความเปนเหตุเปนผลที่แทจริงในธรรม
ชาติ แตเปนกฎที่จัดวางกันขึ้นดวยการตกลงยอมรับรวมกันคือการสมมติ
ของมนุษยเอง จึงเรียกวาเปน กฎของมนุษย หรือ กฎมนุษย
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อารยธรรมของมนุษยไดสรางกฎทํานองนีข้ นึ้ มามากมาย เพือ่ ใหสงั คม
มนุษยดารงอยู
ํ
ไ ดดว ยดี แตทงั้ นีเ้ ราจะตองถามใหเกิดความชัดเจนทางปญญา
วา ในการจัดตัง้ วางกฎสมมติของมนุษยขนึ้ นี้ ทีแ่ ทจริงนัน้ มนุษยตอ งการอะไร
การที่เราวางกฎมนุษยขนึ้ อยางเปนเหตุเปนผลวา ทําสวน ๑ เดือน
เปนเหตุใหไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทนั้น ผลแทจริงที่เราตองการ คือผล
ตามกฎธรรมชาติ ไดแก ความเจริญงอกงามของตนไม อันนี้แนนอน เรา
จึงเห็นความจริง ๒ ชั้น คือมีกฎ ๒ ชั้น ซอนกันอยู
การทําสวนอันเดียว มีความเปนเหตุเปนผลตามกฎซอนกันทีเดียว
๒ กฎ คือ
๑. กฎธรรมชาติ ทีเ่ ปนธรรม เปนไปตามธรรมดาของเหตุปจจัย
คือการทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล
๒. กฎมนุษย ทีเ่ ปนกฎสมมติ เกิดจากมติรวมกัน คือ การทําสวน
เปนเหตุ การไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท เปนผล
สองกฎนี้มีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะ ถาไมมีความจริงตามกฎ
ธรรมชาติ คือ ธรรม ทีว่ าการทําสวนเปนเหตุและตนไมเจริญงอกงามเปน
ผลแลว การวางกฎมนุษย ทีเ่ รียกวา วินัย คือทําสวน ๑ เดือนไดเงินเดือน
๕,๐๐๐ บาท ก็ไมมีความหมายอะไร
แทจริงนั้น การที่เราวางกฎสมมติของมนุษย ก็เพราะเราตองการ
ผลตามกฎธรรมชาติ ถาเราไมตองการใหตนไมเจริญงอกงามแลวเราจะ
วางกฎมนุษยใหคนทําสวนไดเงินเดือนไปทําไม ทั้งนี้หมายความวา เราวาง
กฎสมมติของมนุษยขึ้น ก็เพื่อสนับสนุนการทําเหตุที่จะใหเกิดผลแทจริง
ตามกฎธรรมชาตินั้นเอง
ขอยําว
้ า วินยั คือการจัดตัง้ วางระบบจัดระเบียบและวางกฎสมมติ
ขึ้นมานี้ เปนความสามารถพิเศษอันเลิศของมนุษย ที่จะทําใหชีวิตและ
สังคมของพวกตนไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม คือความจริงของธรรม
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ชาติ และการวางกฎสมมติของมนุษยขึ้นมา ก็เพื่อชวยหนุนใหเกิดความ
มัน่ ใจที่จะไดผลที่ตองการตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น มนุษยจะตอง
ตระหนักรูอยูเสมอวา สิง่ ตองการที่แทคือความเปนจริงตามธรรม
เรื่องที่พูดมานี้เปนตัวอยางใหเห็นวา แทจริงนั้นเราตองการผล
จริงๆ ตามกฎธรรมชาติ ถามนุษยยังเขาใจความมุงหมายที่แทจริงนี้ และ
ยังโยงสัมพันธกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎธรรมชาติที่ซอนรองรับอยูได
คือไมลืม ไมมองขามผลที่ตองการที่แทจริง ชีวิตและสังคมมนุษยก็จะดํารง
อยูดวยดี แตเมื่อมนุษยไดพัฒนาอารยธรรมออกไปๆ มนุษยจํานวนมากก็
ไดแปลกแยกจากธรรมชาติไปเสีย และพากันหลงสมมติ
หลงสมมติ คือติดอยูในกฎสมมติของมนุษย ไมเขาถึง หรือไม
สามารถเชื่อมโยงใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
ถาความแปลกแยกจากธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ความวิปลาสทั้งของ
ชีวติ และสังคมก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที เชน คนทําสวนทํางานเพื่อตองการ
เงินเดือนอยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงการที่จะทําใหเกิดผลตามกฎธรรม
ชาติ คือ การทําใหตนไมเจริญงอกงาม
เพราะฉะนั้นจะตองถือวา การเขาถึงความจริงแหงกฎธรรมชาติ
หรือธรรมนี้ จะตองเปนหลักอยูตลอดเวลา ถามนุษยแปลกแยกจากความ
จริงหรือธรรมนี้เมื่อใด การดําเนินชีวิตของเขาจะวิปริตทันที และสังคมก็
จะไมไดรับผลที่ตองการ ลองคิดดูวา ถาคนสวนมาทําสวนดวยตองการเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาท และไมตองการผลที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ อะไรจะ
เกิดขึน้ และเรื่องนี้จะมีผลโยงไปถึงเรื่องอื่นทั้งหมด ซึ่งจะยังไมพูดถึงในที่นี้
เพียงแตขอยกขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง
อนึ่ง การหลงสมมติเปนโทษภัยแกมนุษยฉันใด การไมยอมรับ
สมมติที่บัญญัติจัดวางขึ้นโดยชอบธรรม ก็เปนภัยอันตรายตอชีวิตและ
สังคมของมนุษยเองดวยฉันนั้น เรือ่ งนี้จะไดพูดกันตอไปขางหนา
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พัฒนาคนใหรูจักเคารพสิทธิกันและกัน
แตตองรูทันวาที่แทมนุษยไมมีสิทธิ
มนุษยเรามีความสามารถในเรื่องวินัยนี้ เราจึงจัดโครงสรางวาง
ระบบตัง้ กฎระเบียบในการจัดแจงจัดสรรสังคมขึ้นมามากมาย และพัฒนา
อารยธรรมขึ้นได จนกระทั่งมนุษยถึงกับตกลงกันใหพวกตนมีสิทธิ แมแต
จะเปนเจาของและจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา เชน แผนดิน ก็
นํามาแบงกันโดยกําหนดใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้น เอาแผนดินมาจัด
สรร บัญญัติวาที่ดินแปลงนี้เปนของคุณ ที่ดินแปลงนี้เปนของฉัน จะ
ละเมิดกันไมได โดยมีกฎหมายเขามารองรับ ถาละเมิดกันก็มีการลงโทษ
ตามกระบวนการของกฎหมายนั้น
กฎหมายจึงเปนเครื่องแสดงการยอมรับสิทธิหรือเปนเครื่องกําหนด
ใหเกิดมีสิทธินั้นขึ้น และกฎหมายก็เปนเครื่องมือคุมครองสิทธิของบุคคล
ตลอดจนคุมครองกิจการตางๆ ของคน แตไปๆ มาๆ มนุษยก็อาจจะลืม
ความจริงที่แทของธรรมชาติไปเลย จนบางที เมื่อมนุษยตางอารยธรรม
ตางวัฒนธรรมมาพบกัน ก็มีเรื่องแปลกๆ
ตัวอยางเชน เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๔๑ ป
ลวงมาแลว (พ.ศ. ๒๓๙๘) ประธานาธิบดีอเมริกา ชือ่ วาแฟรงคลิน เพียซ
ไดตดิ ตอขอซือ้ ทีด่ นิ แปลงหนึง่ จากพวกอินเดียนแดงเผาหนึง่ ซึง่ มีหวั หนาชือ่
วา ซีแอตเติล (Seattle) ซึง่ ไดเปนทีม่ าของชือ่ เมืองใหญ ในรัฐวอชิงตัน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน
ตอนนั้นดินแดนนี้เปนของอินเดียนแดงเผาของซีแอตเติล เมื่อ
ประธานาธิบดี เพียซ ติดตอขอซื้อไป ก็ไดรับคําตอบจากอินเดียนแดงวา
“ท า นจะเอาแผ น ดิ น และผื น ฟ า มาซื้ อ ขายกั น หรื อ นี่
(Gore, 359)
ความคิดนี้แปลกประหลาดสําหรับพวกเรา”

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เวลานีเ้ รายึดถือกันเหลือเกินใชไหม ทีด่ นิ นีเ้ ปนของฉัน ฉันมีกรรมสิทธิ์
และก็รสู กึ กันวาเปนความจริงอยางนัน้ จริงๆ แตเมือ่ มนุษยทเี่ ราเห็นวายังไมมี
อารยธรรมมาไดยนิ ไดฟง เรือ่ งอยางนีเ้ ขา เขารูส กึ แปลกประหลาด อินเดียน
แดงเหลานี้นึกไมออกวามนุษยมีการนําแผนดินผืนฟามาขายกันไดอยางไร
ตอไป นอกจากเอาแผนดินมาแบงกันแลว มนุษยก็จะขายผืนฟากัน
จริงๆดวย เชน อาจจะมีการเชาที่ตั้งสถานีอวกาศ ซึ่งเปนเรื่องที่มนุษย
สมมติขึ้นทั้งสิ้น สมัยกอน ตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียซ ขอซื้อที่
ดินจากพวกอินเดียนแดงนั้น คนอเมริกันยอมรูสึกดูถูกคนอินเดียนแดง
มาก วาคนพวกนี้ไมมีสติปญญา โงเขลาเหลือเกิน ไมมีอารยธรรม ไมรูจัก
เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
แต ม าบั ด นี้ ความคิ ด ของอิ น เดี ย นแดงกลั บ ได รั บ การยกย อ ง
สรรเสริญ เพราะวามนุษยยุคนี้มาประสบปญหาจากสภาพแวดลอมเสื่อม
โทรม แลวเห็นกันวาการกระทําของมนุษยที่เบียดเบียนธรรมชาติ ที่จัด
การกับธรรมชาติตามชอบใจนั้น ไดเปนสาเหตุแหงความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ ทําใหเกิดมลภาวะเปนตน ปรากฏวาคนอเมริกันยุคนี้กลับไปยก
วาทะของอินเดียนแดงผูนี้มายกยองสรรเสริญกัน
ตัวอยางเชน รองประธานาธิบดี Al Gore คนปจจุบันนี้ เมื่อเขียน
หนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติเรื่อง Earth in the Balance ก็ยก
ถอยคําหรือวาทะของอินเดียนแดงคนนี้มาอางอิง (Gore, 359) เหมือนดัง
จะเยาะเยยความคิดของชาวอเมริกันผเู จริญแลว ที่หลงไปตามสมมติ และ
ยอมรับวาความคิดความเขาใจของพวกอินเดียนแดงนั้นสอดคลองตรง
ตามความจริงของธรรมชาติ
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งสิทธิเปนตน ตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นกฎหมาย จึงเปนเรือ่ ง
ของการทีม่ นุษยมาตัง้ กฎเกณฑกนั ขึน้ เพือ่ ประโยชนในหมูม นุษยของเรา จน
หลงเพลินไปวาเรามีความชอบธรรมที่จะไปจัดการกับธรรมชาติไดตาม
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ปรารถนา แตตามความจริงสิทธิอยางนีม้ หี รือไม เชน ทีฝ่ รัง่ พวกหนึง่ บอกวา
มนุษยมสี ทิ ธิตามธรรมชาตินนั้ ในทัศนะของพระพุทธศาสนาวาเปนความสับสน
จะตองเขาใจวา ความจริงตามธรรมชาติก็เปนความจริงของมันอยู
อยางนั้น เชน การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย แตมนุษยนั้นมีสติ
ปญญา เมื่อรคู วามจริงนั้นแลว และตองการจะใหชีวิตและกิจการงานของ
ตนอยูไดดวยดีภายใตกฎธรรมชาตินั้น ก็นําความรูในกฎธรรมชาติมาจัด
สรรวางระบบแบบแผนขึ้นในสังคมของตน เพื่อใหความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาตินั้นเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน ดวยการตก
ลงกันวางขอกําหนดขึ้น เชนการกําหนดใหมีสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตทั้งนี้จะ
ตองมีความรูตระหนักในความจริงวา มันเปนเรื่องของมนุษยที่ตกลงกัน ไม
ใชความเปนจริงในธรรมชาติ
สมมติวา เราตกลงกันวาทีด่ นิ แปลงนีเ้ ปนของฉัน หรือของคนนัน้ คนนี้
ก็เกิดเปนสิทธิขึ้นมา แตสิทธิที่วานั้นเปนเรื่องที่จะใชอางกันไดในหมูมนุษย
เทานั้น จะเอาไปอางกับธรรมชาติไมได เราจะบอกวาที่ดินแปลงนี้เปนของ
ฉันแลว ทุกอยางในที่นี้จะตองเชื่อฟงฉัน ฉันปลูกอะไรแกจะตองงอก อันนี้
จะเอาไปอางกับธรรมชาติโดยไมทําเหตุปจจัยตามธรรมชาติ ก็เปนไปไมได
การอางสิทธินั้นจะไมสําเร็จผลเลย ธรรมชาติจะไมฟง
เรื่องของธรรมชาติก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คุณ
ตองการอะไรคุณก็ตองทําใหถูกตามเหตุปจจัย ถาคุณทําไมถูกตามเหตุ
ปจจัยก็ไมเกิดผลที่คุณตองการ
เราจะบอกวาตนมะมวงตนนี้เปนตนไมของฉัน เกิดในที่ดินของฉัน
ฉันมีสทิ ธิจดั การได แกตองฟงฉัน แกตองงอกงาม แกตองออกผลมากใหได
เทานี้ในฤดูนี้ปนี้ ใหฉันมีรายไดเทานี้ ฯลฯ การอางสิทธิกับธรรมชาติอยาง
นีย้ อมเปนไปไมได มนุษยจะตองทําตามเหตุปจจัยของธรรมชาติทั้งสิ้น
ดังนัน้ มนุษยจึงจะตองรูจักแยกระหวางความจริงตามกฎธรรมชาติ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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กับความจริงทีม่ นุษยมาตกลงกันวางขึน้ เพราะวาแมแตชวี ติ ของมนุษยเอง
ในแงของกฎธรรมชาติมนุษยก็ไมมีสิทธิอะไร เราจะบอกวาฉันมีสิทธิใน
ชีวติ ของฉัน ก็ไมมผี ลอะไร ถาไฟไหมจะมาถึงตัว ไมยอมหนี จะอางสิทธิกบั
ไฟวา “ฉันมีสิทธิในชีวิตของฉัน แกไมมีสิทธิจะทําอะไรฉัน” ไฟก็ไหมเอาเทานั้น
หรือลองเขาปาไปพบเสือแลวไปยืนอางสิทธิบอกกับเสือวา “ขาเปนเจาของชีวติ
ของขา ขามีสทิ ธิในชีวติ ของขา” บอกกับเสือ เสือก็ไมฟง มันก็งบั กินเทานัน้ เอง
แมแตในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา เราจะอางสิทธิในชีวิต
ของเรากับธรรมชาติ ก็ไมมีผลอะไร แตเราจะตองปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิต
ของเราใหถูกตองตามเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติ เราตอง
รักษาสุขภาพของเรา เราตองกินอยูหลับนอน ตองทํากิจกรรมทั้งหลายให
เปนไปตามกฎธรรมชาติ ตรงตามเหตุปจจัยของมัน ถาเราไมทําตามนั้น
จะอางสิทธิตอธรรมชาติ ก็ไมอาจไดรับผลที่ตองการ
ในโลกยุคตอไป ปญหาเรือ่ งสิทธิจะซับซอนยิง่ ขึน้ ดังเชนปญหาทีเ่ กิด
จากความเจริญทางเทคโนโลยี ทางดานการแพทย และทางดานขาวสารขอมูล
เปนตน อยางทีเ่ ปนปญหามากขึน้ ๆ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เกีย่ วกับความ
ขัดแยงในเรือ่ งสิทธิในการเกิด สิทธิในการใหกาเนิ
ํ ด สิทธิในการตาย สิทธิใน
การมีชวี ิตอยู สิทธิเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา เชน ปญหาความขัดแยง
ระหวางสิทธิในการมีชวี ติ ของทารกในครรภ กับสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดี
ของมารดาผถู อื วาตนเปนเจาของครรภ เพราะฉะนัน้ การเขาใจความจริงที่
ทําใหแยกไดระหวางความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ กับความจริงตาม
ทีต่ กลงกัน(โดยสมมติ)ดวยปญญาของมนุษย จะยิง่ มีความสําคัญมากขึน้
ตัวอยางอีกเรือ่ งหนึง่ คือ ในชวงเวลาทีผ่ า นมานีโ้ ลกไดประสบปญหา
จากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเปนอยางมาก และตระหนักเห็นภัย
จากการทําลายธรรมชาติ เนื่องจากปญหาและความตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็ไดมี
บุคคลและกลุมชนที่เริ่มตั้งขอพิจารณาขึ้นมาวา สัตวดิรัจฉานทั้งหลายมี
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สิทธิในชีวิตของมันหรือไม และบางคนก็ลงความเห็นวา “มี”
เมื่อตกลงวาสัตวดิรัจฉานมีสิทธิในชีวิตของมัน ก็มีเรื่องที่มนุษยจะ
ตองแกปญหาในหมพู วกตนตามมาอีกมาก เชน นาย ก. เปนเจาของเลา
หมู เลีย้ งหมูไวฆาขายเนื้อจํานวนมาก นาย ข. เห็นวาหมูมีสิทธิในชีวิตของ
มัน จึงลอบไปปลอยหมูออกจากเลา ตํารวจจับนาย ข. ฐานลักทรัพย ซึง่
เปนการละเมิดกรรมสิทธิข์ องนาย ก. แตนาย ข. อางวาเขาไมไดลักทรัพย
เขาเพียงแตปลอยหมูไปตามสิทธิของมัน (เหมือนชวยคนที่ถูกคนอื่นกักขัง
ไว; แตก็พึงสังเกตดวยวา สมัยกอนโนน เมื่อยังมีระบบทาส เจาของทาสก็
มีสิทธิตามสมมติที่จะจัดการกับทาส คลายกับที่เจาของเลาหมูจะจัดการ
กับหมู แตมาบัดนี้ เมื่อสังคมยกเลิกระบบทาสแลว การปฏิบตั ติ อ คนอยาง
นัน้ กลายเปนความผิด กรรมสิทธิต์ อ ทาสกลายเปนไมม)ี
เรื่องทํานองนี้คงเปนปญหาสําหรับนักกฎหมายในอนาคตจะวินิจฉัย
กันตอไป แตก็มีตัวอยางแลวที่รัฐฮาไว สหรัฐอเมริกา นักศึกษาชั้นบัณฑิต
ศึกษาผหู นึ่งเห็นวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน มันควรจะมีอิสรภาพ จึง
ปลอยปลาโลมา ๒ ตัว ออกจากสถานีทดลอง ปรากฏวาเขาถูกตัดสินวามี
ความผิดฐานลักทรัพย (ดูความคิดของชาวตะวันตกตอเรื่องอยางนี้ เชน
Rolston, 47 และ Howard, 132 เปนตน)
ขอใหสังเกตวา แมใครก็ตามจะบอกวาสัตวมีสิทธิในชีวิตของมัน
สัตวนั้นก็คงไมสามารถเอาสิทธินั้นไปอางกับใครๆ หรือกับสัตวอื่นใด แต
สิทธิของสัตวนั้น เปนสิ่งที่มนุษยนั่นเองจะนําไปอางตอมนุษยดวยกัน ใน
การที่จะปฏิบัติตอสัตวนั้นๆ ตามที่พวกตนตกลงกัน
เปนอันวา สิทธิตอ ชีวติ เปนตน อางไมไดกบั ธรรมชาติ แตอา งไดกบั
มนุษยดว ยกันตามทีต่ กลงยอมรับ นีเ้ ปนเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกฎธรรมชาติ ทีเ่ รียกวา ธรรม กับกฎเกณฑในหมูม นุษย ทีเ่ รียกวา
วินัย ซึง่ ซอนกันอยูและโยงเปนเรื่องเดียวกัน แตแยกออกเปน ๒ ระดับ
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ถึงจะพัฒนาระบบขึ้นมาหลากหลาย
ทุกระบบตองลงกันไดบนฐานหนึ่งเดียวแหงธรรม
ดังไดกลาวแลววา กฎของมนุษยคือวินัย ตองอิงอยูบนความจริง
ของธรรมชาติคือธรรม และมีไวก็เพื่อเขาถึงและไดประโยชนจากกฎธรรม
ชาตินั่นเอง ความหมายของวินัย ซึ่งรวมทั้งกฎหมายก็อยูที่นี่
แตตามที่กลาวแลววา วินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนที่เปน
สมมตินี้ เปนความสามารถพิเศษของมนุษยที่ไมมีในหมูสัตวอื่น มนุษยมี
ความสามารถพิเศษเชนนี้ จึงสรางสรรควัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา
ได โลกของมนุษยจึงเปนแดนของสมมติ
แตมีขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ในเมื่อเราบอกวา ธรรม (คือความ
จริง เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัยเปนตนนี้) เปนฐานของวินัย (คือการ
จัดตั้งวางระบบแบบแผนกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยทุกอยาง) เพราะ
ฉะนัน้ การที่จะใหกฎของมนุษยไดผลจริง ระบบตางๆ จึงตองประสานโยง
ถึงกันเปนอันหนึ่งอันเดียว
เวลานี้ เมื่อมนุษยเรามีอารยธรรมเจริญมากขึ้น เราก็มีการจัดตั้ง
วางระบบแบบแผนในสังคมมากขึ้น โดยแยกเปนระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองการปกครอง และระบบสังคมดานตางๆมากมาย
การทีเ่ รามีระบบเหลานี้จัดแยกออกไปเปนหลายดาน ก็เพื่อใหมีประ
สิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ และในการที่จะศึกษาไดลึกละเอียด แตที่จริงกฎ
ธรรมชาติ คือความจริงที่รองรับระบบเหลานั้นทั้งหมดก็เปนความจริงอัน
เดียวกัน เพราะฉะนัน้ ถาจะใหกฎมนุษย ซึง่ หมายถึงระบบแบบแผนตางๆใน
สังคมมนุษย ไดผลอยางแทจริง ระบบเหลานั้นจะตองประสานเปนอัน
เดียวกันได บนฐานแหงความเขาใจในความจริงตามกฎธรรมชาติที่เปน
หนึ่งเดียวนั้น

๘๒

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

ปญหาของโลกมนุษยในปจจุบันนี้ก็คือ มนุษยตางคนตางคิดและวาง
ระบบตามความคิดที่แยกสวนแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดานๆ ของตน ทํา
ใหมีระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองเปนตน
หลายรูปหลายแบบ โดยที่ระบบเหลานี้ตั้งอยูบนฐานของทฤษฎีคนละอยาง
และมนุษยยิ่งเจริญขึ้น ก็ดูเหมือนวาระบบและทฤษฎีตางๆ จะยิง่ แยกเปน
เฉพาะสวนเฉพาะดานออกไปๆ และก็ยงิ่ ไมชดั หรือถึงกับไมคานึ
ํ งวาทฤษฎี
เหลานัน้ ไดเขาถึงธรรมคือความจริงในกฎธรรมชาติหรือไม
ทฤษฎี ก็คอื การพยายามที่จะเขาถึงความจริงที่เรียกสั้นๆ วา ธรรม
นัน้ และจากทฤษฎีก็ไปจัดโครงสรางวางระบบตั้งกฎเกณฑขึ้นในสังคม แต
ถาทฤษฎีไมเขาถึงธรรมคือความจริง ระบบที่เขาจัดตั้งขึ้นบนฐานของ
ทฤษฎีนั้น ก็ไมสามารถใหประโยชนที่แทจริงยั่งยืน คือไมสามารถสรางผล
สําเร็จตามที่ตองการได และจะเปนระบบที่ไมยั่งยืน
ยิง่ ไปกวานั้น เมื่อระบบตางๆ ในสังคมเดียวกันตั้งอยูบนฐานของ
ทฤษฎีคนละอยาง ตอมาระบบเหลานี้ก็จะขัดแยงกัน เชน ระบบเศรษฐกิจ
ไปทางหนึง่ ระบบการเมืองไปทางหนึ่ง ระบบทางสังคมอยางอื่นๆ เชน
ระบบการจัดการศึกษาไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งคิดวาสภาพในปจจุบันก็เปนอยาง
นีด้ ว ย และเมื่อเปนอยางนั้น ระบบตางๆ ก็จะขัดแยงกันบาง ชักพาไขว
เขวไปคนละทิศละทางบาง ตัวมนุษยเองมีความขัดแยงกันในระบบบาง
แลวการดําเนินชีวิตและกิจการของมนุษยก็จะตองมีปญหาเกิดขึ้น
ตัวอยางงายๆ ในปจจุบันนี้ก็คือ แมแตระบบเศรษฐกิจกับระบบการ
เมืองการปกครองก็เปนปญหากันอยู ระบบเศรษฐกิจหนึ่งก็จัดตั้งขึ้นตาม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรหนึ่ง ซึ่งเปนความเพียรพยายามที่จะเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติในดานหนึ่ง แตก็ไมรูวาไดเขาถึงความจริงหรือไม ซึ่งก็รอไม
ไดจึงตองปฏิบัติกันไป เมื่อตกลงวาเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนี้ ก็จัด
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ตอมาทางดานการปกครองก็มที ฤษฏีการปกครอง
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เชน แนวคิดประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งนํามาใชเปนฐานในการจัดระบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในเมื่อระบบเศรษฐกิจกับระบบการปกครองมาจากฐานแหงทฤษฎี
คนละฐาน แลวจับมาประสานกัน ปรากฏวาฝายสังคมนิยมก็อางวา พวก
ตนก็ ใ ช ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย และอ า งว า ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบของตนเปนประชาธิปไตยที่แท เชน เปนประชาธิปไตย
ของประชาชน สวนอีกสังคมหนึ่งใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ก็อาง
วาพวกตนใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเปนประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยม แลวสองฝายนี้ก็เถียงกันวาของใครเปนประชาธิปไตยที่แท
จริง ของใครจะนําสังคมไปสูสันติสุขไดจริง
เวลานี้ฝายทุนนิยมเสรีชนะ ก็นําระบบสองดานนี้มาผนวกกันวาใน
ดานเศรษฐกิจใชระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรี (free-market economy)
สวนในดานการปกครองใชระบบประชาธิปไตย (democracy) และบอกวา
ตองใชระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจึงจะดีที่สุด จึงผนวกสองคํานี้
เปน free-market democracy แปลวา ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี ซึ่ง
ทํ าใหบางคนอาจจะหลงเพลินไปวา ถาเปนประชาธิปไตยแลวตองเปน
ตลาดเสรี คือตองเปนทุนนิยม
ทามกลางสภาพเชนนี้ ความขัดแยงในตัวระบบเองก็อาจจะมีอยู
และทีส่ าคั
ํ ญคือ ฝายหนึ่งจะครอบงําอีกฝายหนึ่ง เชน แนวคิดเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม เขามาครอบงําแนวคิดของประชาธิปไตย ทําใหมองความ
หมายของหลักการของประชาธิปไตย ไปตามอิทธิพลของแนวความคิด
ทางเศรษฐกิจ ดังที่เห็นไดชัดในเวลานี้วา การตีความหมายของความเสมอ
ภาคและเสรีภาพ เปนการตีความหมายแบบทุนนิยม คือ ใตอํานาจของ
ระบบเศรษฐกิจแบบสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว ซึ่งพูดสั้นๆ
วาเปนการมองความหมายแบบแบงแยกและแกงแยง
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เพื่อความชัดเจน ขอยกตัวอยางนิดหนอย เสรีภาพทีเ่ ปนหลักการ
ของประชาธิปไตย เนนความหมายในแงของการทีบ่ คุ คลมีโอกาสทีจ่ ะนําเอา
ศักยภาพ เชน สติปญญา ความสามารถของตนออกไปเปนสวนรวมในการ
แกปญ
 หาและสรางสรรคสงั คม ซึง่ เปนความหมายเชิงรวมมือและเอือ้ ตอกัน
แตภายใตอิทธิพลของทุนนิยม เสรีภาพเนนความหมายในแงของการที่จะ
ไดผลประโยชนตามที่ตนปรารถนา ซึ่งเปนไปในทางแบงแยกและแกงแยง
ความเสมอภาค (สมภาพ หรือสมานภาพ) ทีเ่ ปนหลักการของ
ประชาธิปไตย เนนความหมายในแงของการมีสวนรวมอยางเสมอหนากัน
เชน เสมอในสุขและทุกข คือรวมสุขรวมทุกข รวมแกไขปญหา แตภายใต
อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความเสมอภาคเนนความหมายในแง
ของการเพงจองผลประโยชนวา ถาเขาได ๕๐๐ ฉันก็ตองได ๕๐๐ เปนตน
ซึง่ เปนความหมายเชิงแบงแยกและแกงแยง
วาโดยสรุป สภาพเชนนี้ก็คือการที่มนุษยยังไมมีความสามารถ ที่จะ
ประสานระบบการตางๆของมนุษยใหเขาถึงและสอดคลองกับหลักความ
จริงของธรรมชาติได ถามนุษยสามารถเขาถึงความจริงนี้ หลักการและ
ระบบตางๆที่มนุษยจัดตั้ง จะตองประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และอยู
บนฐานของความจริงนี้ ความสําเร็จอยูที่นี่ ถามิฉะนั้นจะไมมีทางสําเร็จผล
ดีไดจริง และไมยั่งยืน
เพราะฉะนั้น การที่ระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเปนตน
ของมนุษยจะแกปญหาไดแคไหน ก็อยูที่วามนุษยจะเขาถึงตัวธรรมคือ
ความจริงไดเพียงใด แตขณะนี้เปนการพูดถึงหลักการใหเห็นวา มนุษยจะ
จัดตัง้ วางระบบแบบแผนอยางไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นจะตองมาจากฐาน คือ
การรูเ ขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
ของสิง่ ทัง้ หลาย แลวจึงจัดตั้งวางระบบทางสังคมขึ้น ซึ่งจะนํามาจัดแยก
เปนระบบยอยๆ อยางไรก็ได และถาทําไดสําเร็จ ก็คือความสามารถพิเศษ
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สองชั้นของมนุษย ที่วานอกจากมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
คือธรรม ซึง่ นับวาเลิศประเสริฐขั้นที่หนึ่งแลว ยังกาวสูขั้นของวินัย ตอไป
ดวย คือสามารถเอาความรูในความจริงหรือธรรมนั้น มาจัดตั้งวางระบบ
แบบแผนในสังคมขึ้นอยางประสานสอดคลองไดสําเร็จ
จะเห็นวา กฎหมาย นัน้ ไมใชเปนเพียงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
ความเปนอยูของมนุษยหรือความประพฤติเทานั้น แตเปนเครื่องกําหนด
การจัดวางระบบ และกําหนดกิจการตางๆ ของสังคมวาจะทําอยางไรกัน
ดวย เพราะฉะนั้น วินัย จึงไมไดมีความหมายแคบๆ อยางในภาษาไทย คือ
วินัยไมใชเปนเพียงระเบียบความประพฤติของคนเทานั้น แตวินัย หมาย
ถึงระบบการจัดสรรสังคมทั้งหมด การจัดระเบียบการอยูรวมกันของ
มนุษย การจัดระเบียบกิจการของสังคม ซึ่งจะใหเปนอยางไรก็ตองมีกติกา
มีขอ กําหนดที่ใหหมายรูวาจะดําเนินไปอยางไร
เพราะฉะนั้น กฎหมาย จึงครอบคลุมความเปนอยูและการดําเนิน
กิจการทั้งหมดของสังคมมนุษย (ในขอบเขตของประเทศหนึ่งๆ เปนตน)
กิจการดานเศรษฐกิจจะดําเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวบงบอก การ
ปกครองจะดําเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวกําหนด การดําเนินชีวิต
ของบุคคลจะมีขอบเขตแคไหน คนจะสัมพันธกันภายในขอบเขตอยางไร
กิจการใดจะดําเนินไปอยางไร กฎหมายก็จะกาวเขาไปคุมทั้งหมด
ดังนั้น วิชากฎหมาย จึงครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางในการดําเนิน
ชีวติ และกิจการทุกอยางของสังคม และจึงมีทั้งกฎหมายที่คุมคน คุม
ความประพฤติของคน และกฎหมายที่วางระบบกิจการที่ดําเนินการโดย
คน คือเรื่องของคนที่อยูในสังคมนี้กฎหมายคุมหรือครอบคลุมหมด
อยางไรก็ตาม เทาที่เปนมาถึงบัดนี้ คําที่วา กฎหมายครอบคลุมกิจ
กรรมทุกอยางของมนุษย(ในสังคม)นั้น เพียงแตดูคลายจะเปนจริงเทานั้น
แตหาไดเปนจริงแทไม
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ทีว่ า ดูคลายจะเปนจริง หมายความวา เราอาจจะมีกฎหมายสําหรับ
กิจกรรมและกิจการทุกอยางในสังคมมนุษย ครบทุกอยาง แตที่วาไมจริง
แทกค็ ือ กฎหมายเหลานั้นก็คุมกิจกรรมและกิจการดานนั้นๆ แตละอยาง
แตละดานเทานั้น เปนเอกเทศจากกัน ยังหาไดมีกฎหมายที่เชื่อมโยง
ประสานกิจกรรมและกิจการทุกดานเหลานั้นเขามาอยูในระบบอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางครอบคลุมทั่วทั้งหมดไม
ในสังคมที่สมบูรณ จะตองมีกฎหมายหรือวินัยใหญอันหนึ่งที่จะทํา
หนาทีน่ ี้ คือ เปนที่ประมวลประสานระบบยอยทุกอยางของสังคม ใหเขา
มาอยูในระบบสัมพันธใหญที่ครอบคลุมทั้งหมดอันเดียวกัน อยางกลมกลืน
และเกื้อหนุนกัน โดยโยงเขากับความจริงพื้นฐานอันเปนหนึ่งเดียวของ
ระบบแหงธรรมดาของธรรมชาติ
รัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนตัวอยางของ
ระบบสมมติที่กาวเขามาขั้นหนึ่งสูการที่จะเปนกฎหมายใหญที่ครอบคลุมนี้
แตก็ยังไมครอบคลุมจริง
โลกยุคที่ผานมา เปนโลกที่มีอารยธรรมบนฐานความคิดแบบแบง
ซอยแยกสวน ที่ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาการแบบชํานาญ
พิเศษเฉพาะทาง และการพัฒนาทั่วโลกก็อยูในขั้นของการเนนความเจริญ
เติบโตขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การปกครองและกฎหมายตางๆ ก็หัน
ไปใสใจกับดานเศรษฐกิจนี้มาก กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องราวและกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจจึงมีมากมายเปนพิเศษ
แตบดั นีโ้ ลกไดสานึ
ํ กแลววา การพัฒนาที่มงุ วัตถุเนนเศรษฐกิจเปนตัว
เดนนีเ้ สียดุล เปนการพัฒนาทีผ่ ดิ พลาด ไมยงั่ ยืน จะตองเปลีย่ นแปลงใหม
นับวาเปนการถึงเวลาที่ นิตศิ าสตร จะตองกาวใหญอีกขั้นหนึ่ง สู
ขัน้ ของการกําหนดจัดวางระบบชีวิตและสังคมที่กวางขวางครอบคลุม โยง
ประสานเกื้อหนุนกันเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว บนฐานแหงปญญาที่รู

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๗

ความจริงอยางทั่วตลอดรอบดาน ซึ่งจะทําใหระบบแหงกฎสมมติของ
มนุษย ประสานสอดคลองถูกตองและไดผลจริงตามระบบแหงกฎธรรม
ชาติอันจริงแทที่เปนฐานอยูอยางแทจริง
ในสังคมหลายยุคหลายสมัย ผมู ีอํานาจปกครองประเทศหรือสังคม
นั้นๆ เปนผูตรากฎหมายออกมาควบคุมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม
แตการปฏิบัติเชนนั้นบางทีก็จัดไดวาเปนการแกปญหาชั่วคราว พอใหได
ผลทีจ่ ะใหสังคมมีความสงบเรียบรอยไวกอน
กฎหมายที่สมบูรณตามความมงุ หมาย ตองการปญญาพิเศษ ที่หยั่ง
รูความจริงแหงเหตุปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ โยงมาสูการจัดตั้งวาง
ระเบียบระบบสําหรับชีวิตและสังคมอยางประสานสอดคลองดังกลาวแลว
ถาไมมผี ปู กครองผมู ปี ญ
 ญาพิเศษเชนนัน้ ก็อาจตองมีแหลงปญญาพิเศษดัง
กลาวทีจ่ ะมาตรากฎหมายใหผปู กครองบริหารกิจการไปตามนัน้ อีกชัน้ หนึง่
การมีฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ยกจากฝายบริหาร ในระบอบประชาธิปไตย
อยางปจจุบัน อาจถือไดวาเปนพัฒนาการขั้นหนึ่งในวิถีทางที่กลาวนี้ แตก็
จะตองถามวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมารวมกันทําหนาที่เชนนั้น มีการ
พัฒนาที่จะทําใหเปนผมู ปี ญญาพิเศษดังกลาวนั้นแลวหรือไม ถายัง สังคม
จะตองมงุ ที่จะกาวตอไปสูจุดหมายนั้นใหได
กลาวโดยสรุป กิจทางปญญาอันยิ่งใหญที่นักนิติศาสตรจะตองทําให
ไดมี ๒ อยาง คือ
๑) รเู ขาใจหยั่งทราบถึงจุดหมายที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ ที่อยู
เบือ้ งหลังระบบแหงสมมติทั้งหมดของมนุษย
๒) จัดตัง้ วินยั หรือกฎหมายทีม่ ขี อบขายครอบคลุม ทีจ่ ะประสานระบบ
สมมติของมนุษยทกุ อยางเขาเปนระบบใหญอนั หนึง่ อันเดียว ทีโ่ ยงถึงกันทัว่
ทัง้ หมด ซึง่ สอดคลองกับระบบความสัมพันธอนั หนึง่ อันเดียวของธรรมชาติ
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กฎหมายเพื่อสังคมมนุษย จะไมสมจริง
ถาหยัง่ ไมถงึ ความจริง แหงธรรมชาติมนุษย
ขอยํ้าวา “วินัย” มีความหมาย ๓ ชั้น
ชั้นที่ ๑ คือ การจัดตั้งวางระเบียบชีวิต และวางระบบกิจการ
ชั้นที่ ๒ คือ ขอกําหนดทีบ่ อกใหรวู า จะจัดตัง้ วางระเบียบระบบใหเปน
อยางไร
ชั้นที่ ๓ คือ ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่อง
มือสรางเสริมโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือการชักนําดูแลใหคน
ใชระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทําใหสังคมเปนแหลง
อํานวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ
ข) การใชระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้ เปนเครือ่ งมือ
บังคับควบคุมคนใหอยูใ นความสงบเรียบรอย หรือการบังคับควบคุมคนใหเปน
อยูแ ละประพฤติปฏิบตั ดิ าเนิ
ํ นกิจการตามระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้
ความหมายของ “วินัย” ทีเ่ ราเขาใจกันมาก คือความหมายที่ ๒ ได
แกระเบียบแบบแผนที่บอกวาจะใหจัดตั้งวางระบบอยางไร หรือขอกําหนด
ทีเ่ ปนแมบทในการจัดตั้ง
ตัวอยางเชน พระมาอยูรวมกัน ตองมีวิธีแสวงหาและการจัดสรร
แบงปนปจจัยสี่ คืออาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค
ในเรื่องนี้วินัยก็จะบอกวา พระภิกษุมีวิธีที่จะไดมาและจัดสรรแบง
ปนปจจัยสี่กันอยางไร เมื่อมีใครมานิมนตพระ จะใหใครเปนผูทําหนาที่ใน
การบอกใหพระรูปไหนไป และจะจัดอยางไร เชน จะใหใครไปกอนไปหลัง
ปจจัยสี่ อยางไหนพระภิกษุจะเก็บสะสมไดหรือไมได เก็บไดมากเทาใดและ
นานเทาไร จะเก็บอยางไร ใครจะเปนผูเก็บ เมื่อมีการขัดแยงกันขึ้น หรือมี
พระทําความผิด จะดําเนินคดีอยางไร อยางนี้เปนตน นี่คือเรื่องของวินัย
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ในความหมายที่สอง ซึ่งตรงกับ กฎหมาย
ความหมายของวินยั อยางที่ ๓ ก็คอื การปกครอง วินยั ในความหมาย
นีเ้ ปนเรือ่ งของการปกครอง เพราะการดูแลใหบคุ คลเปนอยปู ระพฤติปฏิบตั ิ
ตามกฎกติกาและใหกิจการตางๆดําเนินไปตามครรลอง ก็คือการปกครอง
ในความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด ตอจากนั้นจึงแยกออกเปนรายละเอียด
ในการบริหาร ซึ่งทั้งหมดนั้นตองมีการจัดดําเนินการที่เปนงานรวม เพื่อให
หมูชนหรือสังคมดําเนินไปอยางใดอยางหนึ่ง อันไดแก การปกครอง
โดยนัยนี้ คําวา วินัย จึงมีความหมายกวาง และไปโยงกับที่ไดกลาว
ถึงในตอนแรกวา กฎหมายเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองมาก เพราะ
วินยั เอง จะแปลวา การปกครองก็ได
วินัย นัน้ โดยรากศัพท แปลวา การนําไปใหวิเศษ มาจาก วิ แปล
วา ใหวิเศษ และ นี ตัวเดียวกับใน “นีติ” แปลวา นํา รวมกันเปน “วินัย”
แปลวาการนําไปใหวิเศษ หมายความวา ทําใหคนมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น และ
ทําใหกิจการตางๆดําเนินไปดวยดี เปนความหมายทั้งในระดับบุคคลและ
สังคม เปนไดทั้งกฎหมายและการปกครอง ที่จะจัดสรรใหเกิดความเรียบ
รอยดีงามขึ้นในสังคมมนุษย
(ถาเปนกฎหมาย ก็แปลวาเครื่องนําไปใหวิเศษ ถาเปนการปกครอง
ก็แปลวาการนําไปใหวิเศษ)
จึงพูดไดวา ในที่สุดแลว เรื่องของกฎหมายและการปกครอง หรือ
เรือ่ งของวินัย ก็คือ การจัดการใหเกิดความเรียบรอยหรือมีสันติสุขขึ้นใน
สังคม นี้เปนความหมายของวินัยในระดับหนึ่ง
แตแทจริง สิ่งนี้เปนจุดหมายของวินัย หรือกฎหมายและการปก
ครอง จริงหรือไม จุดหมายของนิติศาสตร คืออะไรแน?
ถามองในแงของวินัย ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ความ
สงบเรียบรอยอยูก นั ดวยดีในสังคม ยังมิใชเปนจุดหมาย ทําไมจึงยังไมใช
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ถามองเผินๆก็นาจะเปนเชนนั้น เพราะการปกครองโดยมีกฎหมาย วาง
ระเบียบกฎเกณฑขนึ้ มา ก็เพือ่ ใหมนุษยอยูร ว มกันดวยดี โดยสงบเรียบรอย
เพราะฉะนั้น การมีความสงบก็นาจะเปนการบรรลุจุดหมาย แตแทจริง
ความสงบเรียบรอยในสังคมนั้นเราถือวาเปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมาย
ความสงบเรียบรอยของสังคมไมใชเปนจุดหมาย ถาจะใหไดคําตอบ
ตองถามตอไปวา ทําไมจึงตองมีวินัย?
ไดพดู แลววา การมีวินัยสัมพันธกับการเกิดขึ้นของสงฆ คือ สังฆะ
หรือชุมชนของพระภิกษุ หรือพระสงฆทั้งหลายที่มาอยูรวมกัน
ทําไมจึงเกิดสงฆ? ทําไมพระพุทธเจาจึงตั้งสังฆะขึ้นมา เรื่องนี้โยง
ไปถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งจะทําใหเห็นวาจุดมุงหมายของการมีการ
ปกครอง มีกฎหมาย มีระเบียบกฎเกณฑกติกาของสังคมนั้น เพื่ออะไร
ในการจัดตัง้ หรือจัดสรรสังคม เรามองธรรมชาติของมนุษยอยางไร?
ถาเรามองโยงลงไปไมถึงธรรมชาติของมนุษย ศาสตรทั้งหลายจะไมเกิด
ประโยชนแกมนุษยไดจริง
ศาสตรทุกศาสตรจะตองหยั่งลงไปใหถึงธรรมชาติของมนุษย และ
จะตองตั้งอยูบนฐานของปญญาที่เขาใจความจริงตั้งแตธรรมชาติของ
มนุษย เพราะวาในที่สุดนั้น การจัดตั้งวางระบบทุกอยางเราทําขึ้นมาเพื่อ
ประโยชนแกมนุษย ถาไมเขาใจธรรมชาติของมนุษย เราก็ไมรูวามนุษยจะ
มีชวี ติ อยูไปทําไม เขาตองการอะไร และเราควรจะทําอะไรใหเขา
ถาเราไมเขาใจธรรมชาติหรือความจริงแหงชีวิตของมนุษย สิ่งที่เรา
ทําใหเขานั้น แทนที่จะเปนประโยชน อาจจะกลายเปนโทษเปนพิษภัยแก
เขาก็ได ทั้งที่เราอาจจะมีเจตนาดีก็ตาม
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จุดหมายของสังคม คือจุดหมายของกฎหมาย
แตสดุ ทาย จุดหมายของกฎหมายตองสนองจุดหมายของชีวติ คน
ทีนี้ กลับไปสูคําถามขั้นรากฐานวา พระพุทธศาสนามองธรรมชาติ
ของมนุษยอยางไร? พระพุทธศาสนามองมนุษยวา เปนสัตวที่ตองฝกและ
เปนสัตวที่ฝกได คือทั้งตองฝกและฝกได ถาใชศัพทภาษาสมัยใหมก็วา
มนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา และศึกษาได
นี้คือธรรมชาติของมนุษยที่แปลกจากสัตวอื่น สัตวชนิดอื่นนั้น ไม
ตองฝกแตก็ฝกไมได ไมตองฝก หมายความวา เมื่อเกิดมาก็มีชีวิตอยูรอด
ไดงาย โดยแทบไมตองฝก ไมตองเรียนรู ไมตองศึกษาอะไร เพราะอาศัย
สัญชาตญาณชวย ออกจากทองแม ๒ นาทีอาจจะเดินไดเลย ถาเปนหานก็
ออกจากไขตอนเชา บายก็ตามแมไปลงสระนํา้ วายนําได
้ หากินไดโดยไมตอ ง
ฝก สัตวเหลานัน้ อยูไ ดดว ยสัญชาตญาณ แตมนุษยเปนสัตวพเิ ศษในแงทวี่ า
ถาไมมกี ารฝกฝน ไมมกี ารเรียนรูแ ลว อยูไ มได อยูไ มรอด
มนุษยเกิดขึน้ มาแลวไมสามารถอยูร อดดวยตนเอง เมือ่ เกิดมาแลวตอง
มีผอู มุ ชูเลีย้ งดู โดยเฉพาะพอแม เลีย้ งดูไปเปนปๆก็ยงั อยูไ มรอด ตองเลีย้ งดู
ไปหลายปจนเขาสามารถดําเนินชีวติ ได ระหวางทีพ่ อ แมเลีย้ งดูเขานัน้ เขาทํา
อะไร นีค่ อื สิง่ สําคัญ สิง่ ทีเ่ ขาทําคือการเรียนรู และฝกศึกษาพัฒนาตัวเอง
ระหวางที่พอแมเลี้ยง เด็กก็เรียน เขาตองเรียนทุกอยางเพื่อให
ดําเนินชีวิตได ไมวาจะนั่ง จะกิน จะนอน จะขับถาย ตองเรียนรู ตองฝก
ตองหัดทั้งสิ้น คือตองศึกษานั่นเอง ถาไมเรียนรูไมฝกฝนเขาจะทําไมไดสัก
อยางและอยูไมรอด กวาจะเรียนรูในการเดิน การพูด เด็กบางคนใชเวลา
เกือบ ๒ ป จึงเดินได พูดได
โดยนัยนี้ การดําเนินชีวติ ของมนุษยจงึ ไมใชไดมาเปลาๆ มนุษยตอ งลง
ทุนดวยการศึกษา เรียนรู ฝกฝน พัฒนา จึงพูดวามนุษยเปนสัตวทตี่ อ งฝก
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แตการที่ตองฝกนี้มองอีกดานหนึ่งก็เปนขอดีของมนุษย คือ เปนสัตวที่ฝก
ได สวนสัตวชนิดอื่นนั้นไมตองฝกก็จริง แตมันฝกไมได ที่จริงไมถึงกับฝกไม
ไดเลย แตฝกไดนอยอยางยิ่ง เรียนรูไดจํากัด เรียนรูไดนดิ หนอย และสวน
ใหญถา จะฝกตองใหมนุษยฝก ให สวนมนุษยนมี้ คี วามสามารถพิเศษทีฝ่ ก ตน
เองได เรียนรูด ว ยตนเองได ถามนุษยฝก ตนแลวก็พฒ
ั นาไดแทบไมมีที่สิ้น
สุด ฝกอยางไรก็ไดอยางนั้น อยากจะเปนอยางไรก็ฝกเอา
ดวยเหตุนี้ มนุษยจึงพัฒนาตนจนกระทั่งทิ้งสัตวชนิดอื่นทั้งหมด
มนุษยสามารถสรางโลกของมนุษยขึ้นมาตางหากจากโลกของธรรมชาติ
ไมเหมือนกับสัตวชนิดอื่นที่ตองอยูในธรรมชาติตลอดชีวิต เกิดมาดวยสัญชาตญาณใดก็ตายไปดวยสัญชาตญาณนั้น มนุษยนี้เกิดมาแลว ก็ฝกศึกษา
พัฒนา เรียนรูกาวหนาไปไมมีที่สิ้นสุด สรางสรรคอารยธรรมสืบตอกันได
จากมนุษยรุนพอมาสูรุนลูกรุนหลาน รุนเหลน ตอไปเรื่อยๆ
ธรรมชาติของมนุษยมีความพิเศษอยูตรงนี้ คือการที่มนุษยสามารถ
มีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได ดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา แตพูดยอนกลับ
วา มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได จะตองเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา เพราะ
ฉะนัน้ มนุษยเรานี้จึงถือวา เปน “สัตวที่ตองศึกษา” และจึงวางเปนหลัก
ไดวา ชีวติ ทีด่ งี ามของมนุษย คือชีวิตแหงการศึกษา พระพุทธศาสนาถือ
คตินี้ สอดคลองกับการที่มนุษยมีธรรมชาติอยางนี้
เราตองการใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม แตมนุษยจะตองเรียนรู ฝก
ศึกษา พัฒนาตัวเอง ดังนั้น จึงเขามาสูระบบของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ของการโยง ธรรม กับ วินัย
มนุษยเรียนรูเ พือ่ เขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ คือ ธรรม ถามนุษย
รูเ หตุปจ จัยทีเ่ ปนความจริงในระบบความสัมพันธของสิง่ ทัง้ หลาย มนุษยกจ็ ะ
กระทําการตางๆไดผลตามทีต่ นตองการแทบทุกอยาง เชน จะกินผลไม ก็ไม
ตองรอเดินไปกินที่ตนในปา แตสามารถเอาเม็ดมาปลูกใหมีตนไมที่บานได
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ความสามารถสรางสรรคทําสิ่งตางๆขึ้นมามากมายนั้น เกิดจาก
การเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนาของมนุษยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น มนุษยจะมี
ชีวิตที่ดีงาม ก็ตองฝกศึกษาพัฒนาใหเขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
และเอาประโยชนจากความรูนั้นใหได แลวดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
โดยใชความรูนี้ มนุษยก็จะสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาได
ชีวิตและสังคมดีงาม ที่สรางสรรคขึ้นมาไดดวยการเรียนรูฝกศึกษา
พัฒนาตนของมนุษยนี้ จึงเปนจุดหมายแหงกิจกรรมและกิจการทั้งหลาย
ของมนุษย
แตการที่คนทั้งหลายผูมาอยูรวมกันจะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนให
สามารถสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาไดนั้น ก็ตองมีชีวิตที่ปลอด
ภัยและสังคมที่อยูกันสงบเรียบรอยเปนสภาพเอื้อหรือเกื้อหนุน และนี่
แหละคือจุดที่การปกครองและกฎหมายเขามา คือ สังคมตองมีวินัย ทัง้ ใน
แงของการปกครอง และกฎหมาย เพื่อสรางสรรคความสงบเรียบรอย อัน
เปนสภาพเอื้อที่จะชวยใหคนทั้งหลายพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหสามารถ
บรรลุจดุ หมายแหงการมีชีวิตที่ดีงาม มีสันติสุขและเปนอิสระได จนเขาถึง
ประโยชนสุขที่สูงสุด

วินัย/กฎหมาย เปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส
ทีจ่ ะเปนฐานของการพัฒนาสูก ารสรางสรรคทสี่ งู ขึน้ ไป
ไดเคยพูดไวที่อื่นแลววา วินยั เปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส จึงขอ
ยกมาอาง ณ ที่นี้ดวย ดังนี้
“. . .วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมี
ระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึ้น ทําใหทําอะไรๆ ได
คลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก ถา
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ชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาสในการที่จะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมให
เปนไปดวยดี ตลอดจนทําใหการพัฒนาไดผลดี
ทําไมจึงตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย?
ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยสับสนหาระเบียบ
ไมได โอกาสในการดํ าเนินชีวิตก็จะหายไป เชนในที่
ประชุมนี้ ถาเราไมมีระเบียบเลย โตะเกาอี้ก็วางเกะกะทั่ว
ไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา อาตมภาพพูดนี่ก็ฟงกันไมรู
เรื่อง สับสน แมแตเมื่ออยูในบานของเรา ถาสิ่งของตั้งวาง
ไมเปนระเบียบ กระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแตจะ
เดินก็ยาก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลา
ตัง้ หลายนาที แตพอเราจัดของใหเปนระเบียบ ตกลงกันวา
ตรงนีเ้ ปนทางเดินก็เวนไว เปนชองวาง เราเดินพรวดเดียวก็
ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว
กิจการตางๆ ตองมีระเบียบ หรือตองอาศัยวินัยมาจัด
สรรโอกาสทั้งนั้น ที่เห็นไดงายๆ เชน เมื่อแพทยจะผาตัด
ศัลยแพทยจะตองการวินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือ
ที่ใชตามลําดับการทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลง
กันไวกอนวา ขั้นตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่อง
มือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสง
เครื่องมืออันไหน เพราะอยใู นชวงของความเปนความตาย
พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูก
ลําดับทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตาม
เวลาทีจ่ ํากัด ฉะนั้นในกิจการที่ยิ่งมีความสําคัญ มีความซับ
ซอน มีความเปนความตายเขามาเกี่ยวของ วินัยจะยิ่งตองมี
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ความเครงครัดแมนยํามากยิ่งขึ้น
ในสังคมวงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคม
ไมมคี วามเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะ
ไปไหนเวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้
หรือผานสถานที่จุดนั้นแลว อาจจะถูกทํารายได เมื่อคนไม
กลาเดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและ
การดํ าเนินชีวิตของบุคคลก็หมดความคลองตัว ทําใหขัด
ของไปหมด
โดยนัยนี้ วินยั จึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบในชีวิต
และสังคมขึ้น ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไร
ก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํานึงถึงความมุง
หมายนีอ้ ยเู สมอ เชนตองตรวจสอบวา การจัดวางวินัยของ
เรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ที่จะชวยใหชีวิตและกิจ
การงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทําใหมั่นใจวา
เมื่ อเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว โอกาสในการ
พัฒนาชีวิตจะเกิดขึ้น ความเปนอยแู ละกิจการตางๆ จะเปน
ไปดวยความคลองตัว นําไปสูจุดหมายดีงามที่ตองการ
ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะ
ทํ าใหเกิดความขัดของวุนวายสับสน ฉะนั้นเราจึงจัดวาง
วินัยเพื่อความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย
และดวยเหตุนี้วินัยจึงเปนเรื่องสํ าคัญในสังคมประชาธิ ปไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการที่
จะใหมนุษยมาสื่อมาแสดงออก เพื่อนําเอาศักยภาพของตัว
เองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล
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สรุปวา วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรร
โอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก คลองตัว
ไดผล มีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษย
ดวย” (วินัย: เรื่องที่ใหญกวาที่คิด, น. ๑๕-๑๗)
เมื่อประชาชนเปนอยูโดยมีชีวิตรางกายปลอดภัย ครอบครัวมั่นคง
ทรัพยสินไรอันตราย ไปไหนมาไหนโดยไมตองหวาดระแวง จะดําเนินกิจ
การใดก็มั่นใจ ไมตองกลัวถูกฉกฉวยผลหรือขมเหงเอาเปรียบ ก็นับวา
สังคมมีความสงบเรียบรอยแลว
กระนั้นก็ตาม สังคมที่ดีจะไมหยุดเพียงเทานั้น แตจะตองมีมาตร
การทางการปกครองและกฎหมายมาเอื้อโอกาสสงเสริมสนับสนุน ชวยให
ประชาชนผูทําการอาชีพ หรือประกอบกิจกรรมและดําเนินกิจการตางๆ ที่
ดีงามสุจริต มีกําลังใจและตั้งใจทํางานสรางสรรค ฝกปรือฝมือและความ
จัดเจนชํานิชํานาญในการงานวิชาชีพของตนๆ พัฒนาความสามารถที่จะ
สรางสรรคประดิษฐกรรมและกิจกรรมที่เปนคุณประโยชนใหเจริญแพร
หลาย ทําใหชีวิตมีความเปนอยูและสภาพแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม
ทีผ่ าสุกสบาย เอื้อตอการเขาถึงความดีงามและความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
ทามกลางความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่มีความพรั่งพรอมเอื้อ
อํานวยทางเศรษฐกิจและทางสังคมเชนนี้ วินัย ทั้งดานการปกครองและ
กฎหมาย หรือทัง้ ดานรัฐศาสตรและนิตศิ าสตร จะตองเนนมาตรการทีจ่ ะสง
เสริมกิจกรรมและกิจการทางดานศิลปวัฒนธรรม ทางศีลธรรม ทางศาสนา
และคุณคาทางจิตใจตางๆ ที่จะสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาดานคุณธรรม
ใฝในอุดมคติทางนามธรรม และเขาถึงความดีงามและความสุขทางจิตใจที่
สูงหรือประณีตยิ่งขึ้นไป ทั้งเพื่อประโยชนสุขแหงชีวิตของประชาชน และ
เพือ่ ความมั่นคงยั่งยืนแหงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและทางสังคมนั้นดวย
พรอมกันนัน้ ก็ใหมมี าตรการทางวินยั ทัง้ ดานการปกครอง และกฎหมาย
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ทีจ่ ะสงเสริมการคนควาแสวงปญญา และกิจกรรมตางๆ เพือ่ พัฒนาภูมปิ ญ
 ญา
ของประชาชน เพื่อใหชีวิตเขาถึงความดีงามความเปนเลิศความสุขและ
อิสรภาพที่แทจริง และนําทางอารยธรรมสคู วามเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
ถาพูดสั้นๆ ดวยภาษาแหงไตรสิกขา ก็คือการใชมาตรการทางวินัย
(ทัง้ การปกครองและกฎหมาย) มาชวยสรางสภาพเอื้อและสงเสริมประชา
ชนใหพัฒนา ทั้งในดานพฤติกรรม (โดยเฉพาะสัมมาอาชีวะ และอนวัชชกรรม คือกิจกรรมสรางสรรค) ในดานจิตใจ และในทางปญญา

วินยั /กฎหมายชวยจัดสรรสังคมดี ทีเ่ อือ้ ใหคนงอกงามมีชวี ติ ทีด่ ี
คนยิง่ งอกงามมีชวี ติ ทีด่ ี ก็ยงิ่ หนุนสังคมดีทคี่ นจะมีชวี ติ งอกงาม
ชีวติ มนุษยมี ๓ ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา
ซึง่ ดําเนินไปดวยกัน และสัมพันธองิ อาศัยเปนปจจัยแกกนั แยกขาดจากกันไมได
พฤติกรรม ทีแ่ สดงออกทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี เปนสวนทีป่ รากฏ
ออกมาในการติดตอกับสภาพแวดลอมทัง้ ทางวัตถุและทางสังคม แตเบือ้ ง
หลังพฤติกรรมนัน้ ก็คอื เจตนา ความตัง้ ใจและแรงจูงใจ ภายในจิตใจ ซึง่ เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมทีจ่ ะแสดงออกมาเพือ่ สนองความตองการอยางใดอยาง
หนึง่ ในจิตใจนัน้ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออกนัน้ จะมีลกั ษณะอาการอยางไร ก็
เปนไปตามสภาพจิตใจ เชนความรสู กึ สบายใจไมสบายใจเปนตนของเขา
นอกจากนั้น พฤติกรรมของเขาจะตื้นเขินคับแคบ หรือดําเนินไป
อยางลึกซึง้ ซับซอนในขอบเขตกวางขวาง มีประสิทธิภาพที่จะสนองความ
ตองการของตนเองอยางไดผลหรือไมเพียงใด ก็ยอมขึ้นตอความรอบรู
ความเขาใจและความเฉลียวฉลาดคือปญญาของเขา พฤติกรรมจึงแยก
ออกไมไดจากจิตใจและปญญา
จิตใจ ก็อาศัยพฤติกรรม เชน จิตใจจะมีความสุขเมื่อมีพฤติกรรมที่
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ดําเนินไปไดตามความตองการ หรือไดทําพฤติกรรมที่ถูกใจ แตถาตองทํา
พฤติกรรมที่ไมปรารถนา ก็จะฝนใจ มีความทุกข ถาไดทําพฤติกรรมที่ชอบ
หรือเคยชิน ก็ชอบใจสบายใจ แตถาพฤติกรรมนั้นถูกขัดขวางปดกั้น ก็ไม
ชอบใจ โกรธหรือเกิดความทุกข
พรอมกันนั้น จิตใจก็เปนไปตามปญญา ถาคิดนึกหรือประสบสถาน
การณใดแลว ไมรวู าอะไรเปนอะไร จะปฏิบัติตอมันอยางไร จะเอาอยางไร
กับมัน จิตใจก็จะอึดอัดขัดของ เกิดความรูสึกบีบคั้นกดดันเปนทุกข แตไม
วาในสถานการณใด หรือตอประสบการณใด ถารเู ขาใจวามันคืออะไร เปน
อยางไร มองเห็นชัดโลงไปวาจะปฏิบัติหรือจัดการกับมันไดอยางไรแลว
จิตใจก็โปรงโลงสุขสบาย ถามีทุกขอยูก็พนหายหมดทุกขไป เมื่อเห็นคนอื่น
หนาตาบึ้ง พูดจาหรือมีกิริยาอาการไมสุภาพ จิตใจก็รสู ึกโกรธขัดเคือง แต
พอรูวา คนนั้นเขามีปญหา มีความกดดันในใจจากแรงบีบคั้น เชนขาดเงิน
หรือกําลังกลุมใจเรื่องครอบครัวเปนตน พอรูขึ้นมาเกิดปญญาแลว จิตใจก็
หายโกรธเคือง กลายเปนสงสารเห็นใจอยากเขาไปชวยเหลือ จิตใจจึง
แยกกันไมไดกับพฤติกรรมและปญญา
ปญญาก็เชนกัน จะพัฒนาหรือทํางานไดผลดี ก็ตองอาศัยจิตใจและ
พฤติกรรม ถาจิตใจออนแอเหนื่อยหนายเฉื่อยชา เจอปญหาก็ไมสู ไม
พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็ไมพัฒนา หรือจะพิจารณาศึกษาอะไร
จิตใจฟงุ ซานเลื่อนลอย ก็คิดไมออกหรือมองไมชัด แตถาจิตใจเขมแข็ง มี
ความเพียรแรงกลา เจอปญหาก็สู พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็
พัฒนาไดดี ยิ่งจิตใจนั้นเปนสมาธิ สงบมั่นคงแนวแน ไมมีอะไรกวนได ก็ยิ่ง
คิดไดชัดเจนมองเห็นสวางโลง
พรอมกันนั้น ในการแสวงปญญา ก็ตองใชพฤติกรรมเกื้อหนุน และ
เปนเครื่องมือ เชนตองเดินไปยังแหลงขอมูล ตองดําเนินการจัดเก็บรวบ
รวมขอมูล ตองรูจักดู รูจักฟง รูจักสัมผัส ตองรจู ักเขาหาผูคน รจู ักพูดจา
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ถาพูดจาสุภาพ รูจักตั้งคําถาม รจู กั พูดใหกระชับตรงประเด็น และโตตอบ
เปน เปนตน การแสวงปญญาก็ไดผลดี ฯลฯ โดยนัยนี้ ปญญาก็สมั พันธกับ
จิตใจและพฤติกรรม
การจัดการหรือจัดดําเนินการใหระบบความเปนไปของชีวิตทั้ง ๓
ดาน คือพฤติกรรม จิตใจ และปญญานี้ สัมพันธกันในลักษณาการที่ทําให
ชีวิตดีงาม เปนอยอู ยางไดผลยิ่งขึ้น นี่แหละ คือการเรียนรู การฝก หรือ
การพัฒนาชีวติ ทีเ่ รียกวา สิกขา หรือการศึกษา และเพราะเปนการพัฒนา
หรือศึกษาอยางเปนระบบครบ ๓ ดานไปดวยกัน จึงเรียกวา ไตรสิกขา
จิตใจ และปญญา เปนเรื่องภายใน เปนสวนเฉพาะตัวของแตละ
บุคคล แตพฤติกรรมเปนชีวิตดานที่สัมพันธเกี่ยวของกับโลกภายนอก ทั้ง
กับเพือ่ นมนุษยดวยกันในสังคม และกับวัตถุทั้งหลาย เราสามารถใชพฤติ
กรรมเปนสื่อในการเขาถึงจิตใจและปญญา การพัฒนาพฤติกรรมจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาจิตใจและปญญา
ในทางกลับกัน พฤติกรรมก็เปนสือ่ หรือเปนแดนทีแ่ สดงออกของจิตใจ
และปญญา ถาจิตใจและปญญาไดมกี ารพัฒนาอยางดี ก็จะทําใหคนมีพฤติ
กรรมทีด่ งี ามเกื้อกูล ดังนั้น พฤติกรรมของคนจะเปนไปในทางเบียดเบียน
บัน่ ทอนสังคม หรือเปนไปในทางที่สงเสริมเกื้อหนุนตอความเปนอยูและกิจ
การที่รวมกัน ก็อยทู วี่ าจิตใจและปญญาไดรับการพัฒนาหรือไมเพียงใด
วินยั เอาพฤติกรรมเปนจุดเชือ่ มโยงเขาสไู ตรสิกขาในตัวคน หรือพูดอีก
อยางหนึง่ วา วินยั เชือ่ มโยงกับระบบไตรสิกขาทีพ่ ฤติกรรมคือดานศีลของคน
อาจพูดดวยอีกสํานวนหนึ่งวา วินัย คือการจัดระบบพฤติกรรม
หรือการจัดระบบชีวิตและสังคมที่จะสงเสริมพฤติกรรมของคน เพื่อชวยให
เขาพัฒนาในไตรสิกขา
จากจุดเริ่มที่พฤติกรรม เมื่อประชาชนไดอาศัยสภาพแวดลอมแหง
ระบบชีวติ และสังคมทีเ่ กือ้ หนุนตอการพัฒนาชีวติ ของตน และไดพฒ
ั นาทาง
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ดานจิตใจและปญญามากขึน้ ตัวเขาเองก็จะมีชวี ติ ทีด่ งี ามมีความสุขมากยิง่ ขึน้
พรอมกับทีภ่ าวะทีพ่ ฒ
ั นาแลวทางดานจิตใจและปญญานัน้ ก็จะสงผลออกมา
ทางดานพฤติกรรม ทําใหเขามีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งประณีตเกื้อกูล
หนุนเสริมสรางสรรคสงั คมใหเปนสภาพแวดลอมที่เอื้อโอกาสตอการพัฒนา
ชีวติ ของเพือ่ นมนุษย โดยทีต่ วั เขาเองจะเปนผปู กครองตนเองได และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอยางเปนขอหมายรูรวมกัน ทําใหวินัย ไมวาจะในความ
หมายของระเบียบระบบที่จัดตั้งก็ตาม ขอกําหนดในการจัดตั้งคือกฎหมาย
ก็ตาม หรือการจัดการใหเปนไปตามระเบียบระบบนั้นคือการปกครองก็
ตาม ไดผลตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริง อยางมั่นคงยั่งยืน
นิตศิ าสตร เกีย่ วของโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย หมายความ
วา พฤติกรรมหรือชีวิตดานศีล เปนแดนสัมพันธของนิติศาสตร แตการจัด
สรรดานพฤติกรรมหรือศีลอยางเดียว ไมเพียงพอแกการสรางสรรคและ
ดํารงรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติ
การที่นิติศาสตรใชศีลหรือพฤติกรรมเปนแดนเชื่อมโยงสงผลเขาสู
แดนแหงจิตใจและปญญา ทําใหเกิดการพัฒนาคนอยางเต็มทั้งระบบ โดย
สื่อสมมติสูตัวธรรมอันเปนความจริงแทในธรรมชาติใหสําเร็จได นี่ตางหาก
ทีเ่ ปนคุณคาที่แทจริงของนิติศาสตร
ถาการปกครองและกฎหมายขาดจุดหมายในการพัฒนามนุษย คือ
การปกครองและกฎหมายนั้นไมเปนเครื่องมือสื่อสิกขา พอสังคมสงบเรียบ
รอยและมีความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความลุมหลงเพลิดเพลิน
มัวเมา ความเฉือ่ ยชาประมาท และความขัดแยงในหมูช นก็จะแพรหลาย
ขยายตัว ตอจากนั้น สังคมก็จะเลื่อนไหลลงไปในกระแสแหงความเสือ่ ม
หรือวนเวียนอยใู นวงจรแหงความเจริญแลวก็เสือ่ ม เชนเดียวกับอารยธรรม
เกาๆ เชน กรีก และโรมัน เปนตน ทีล่ ม สลายไปแลวในอดีต
เรื่องนี้จะตองสํานึกตระหนักกันใหมาก เพราะสังคมที่เจริญขึ้นใน
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ทางเศรษฐกิจที่พรั่งพรอมและความเปนอยูที่สงบเรียบรอยมั่นคงถึงระดับ
หนึง่ แลว ความโนมเอียงทีจ่ ะประมาทมัวเมาจะแรงเขมมาก จนแมแตจะมี
มาตรการในการพัฒนาทางจิตปญญาอยู ก็ยงั ยากทีจ่ ะชูสงั คมนัน้ ไวได
ยอนมาดูการจัดตั้งสังฆะ ในฐานะเปนสังคมที่เกิดจากวินัยเปนตัว
อยาง ดังที่กลาวแลววา มนุษยจะไดผลดีจากกฎธรรมชาติไดก็โดยที่มีการ
จัดตัง้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเมื่อทรงเขาถึงความจริงในกฎธรรมชาติ
รูค วามจริงนั้นแลว ทรงเห็นวามนุษยจะไดประโยชน เขาจะมีชีวิตที่ดีงาม
ถาเขาเรียนรู ฝกหัด พัฒนาตัวเองใหเขาถึงธรรม และเอาความรูในธรรม
หรือในกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนยิ่งขึ้นไป
แตทํ าอยางไรจึงจะใหประโยชนนี้เกิดเปนผลแกหมูมนุษยจํานวน
มาก ก็จึงตองจัดตั้งขึ้นมาเปนสังฆะ เพือ่ คนที่ตองการจะฝกศึกษาพัฒนา
ตัวเองนั้น จะไดมีสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม ระบบการอยูรวมกัน
บรรยากาศและโอกาส ที่เอื้อเกื้อหนุนตอการเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนา
ของเขา เชนการที่จะไดเขามาอยูใกลชิดและเรียนรูจากพระพุทธเจา หรือ
จากบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงกวาตน หรือหมูบุคคลที่มีความ
ตองการและระดับการเรียนรูอยางเดียวกัน ใฝในการฝกฝนพัฒนา จะได
มาเกื้อกูลตอกันดวยการปรึกษาสังสรรค เปนตน
โดยนัยนี้จึงเกิดมี สังฆะ ขึน้ มาเปนชุมชนแหงการศึกษา เพื่อใหคน
ทีต่ อ งการเขาถึงธรรมและไดประโยชนจากธรรม จะไดมีโอกาสเรียนรูฝก
หัดพัฒนาดังกลาวแลว และเปนศูนยกลางที่บุคคลภายนอกที่ตองการ
เรียนรูจะเขามาหาในฐานะเปนแหลงของการศึกษา และพรอมกันนั้น พระ
ทีม่ คี วามรู ไดเลาเรียนสูงขึ้นไปหรือเขาถึงธรรมแลว ก็จะออกจากศูนย
กลางนี้ ไปใหความรูเพื่อการศึกษาของประชาชน
นี้คืองานของวินัย ทีท่ าให
ํ มีการจัดตั้งขึ้นเปนสังฆะ โดยมีหลักแหลง
ที่เรียกวา วัด ซึง่ ก็คอื ชุมชนที่เปนแหลงแหงการศึกษานั่นเอง
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รวมความวา การใชวนิ ยั จัดตัง้ สังฆะคือสงฆขนึ้ มานัน้ มีจดุ มุง หมายนี้
คือเปนการจัดระบบความเปนอยู สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศตลอดจน
ระบบความสัมพันธในการทํากิจการรวมกันทุกอยาง ใหเปนสภาพเอือ้ ตอการ
ทีแ่ ตละบุคคลผูเขามาสูชุมชนนี้ จะไดมีโอกาสที่จะศึกษา เรียนรู พัฒนาตน
เองใหดีขึ้น เพื่อเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น นีค้ อื วัตถุประสงคของวินัย
เพราะฉะนั้น การปกครองที่มีกฎหมายเปนเครื่องมือจัดสรรสังคม
เพื่อใหมนุษยอยูกันโดยสงบเรียบรอยนี้ จึงมีความมุงหมายเพื่อใหความ
เปนอยูท สี่ งบเรียบรอยนัน้ เปนสภาพทีเ่ อือ้ ตอการทีแ่ ตละบุคคลในสังคมนัน้ จะ
ไดมโี อกาสเรียนรู ฝกหัด ศึกษา พัฒนาตนใหเขาถึงชีวติ ทีด่ งี ามยิง่ ๆขึน้ ไป
หมายความวา เราตองการใหหมูมนุษยมีชีวิตที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป ก็จึง
จัดใหมีการปกครองโดยวางขอกําหนดเปนกฎหมายขึ้นมา เชน ที่พระพุทธ
เจาทรงปกครองสงฆดวยวินัย ซึ่งมาจัดสรรใหความเปนอยู การดําเนิน
ชีวติ สภาพแวดลอม การทํากิจการรวมกัน ประสานกันเปนระบบที่เกือ้ กูลตอ
การพัฒนาชีวติ ของหมูม นุษยไปสูค วามดีงามสูงสุดทีเ่ ปนจุดหมาย
ถาไมมจี ดุ หมายนี้ ความเปนระเบียบเรียบรอยก็ไมมคี วามหมายที่ชัด
เจนเพียงพอ ไมมั่นคงยั่งยืน และไมเปนประโยชนแทจริงแกหมูมนุษย

การปกครองที่แท และกฎหมายที่ถูก
ตองมีจุดหมายสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
เมื่อสังฆะ คือสงฆขยายใหญขึ้น มีพระภิกษุจํานวนมากขึ้น ในการ
ปกครองตอมา พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติใหพระภิกษุผูบวชใหมแตละรูปมี
อุปชฌาย คือเมื่อจะบวชตองมีอุปชฌาย
อุปชฌาย แปลวา ผูดูแล ซึ่งเรามักจะมองในแงวาเปนผูปกครอง
แตเมื่อมองใหตรงแทตามความหมายของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา
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อุปชฌายมีขึ้นเพราะวา บุคคลใดก็ตามเมื่อสมัครเขาบวชมีชีวิตเปนภิกษุ
อยูในชุมชนนี้ ก็ถือเปนการตกลงวา จะเขามารับการฝกฝน มาเรียนรู มา
สิกขาคือศึกษา โดยเฉพาะผูที่บวชเขามาใหม ยังไมรูหลักการ แนวทาง
และวิธกี ารในการศึกษาปฏิบัติ จําเปนจะตองไดผูดูแลแนะนําใหความรูพื้น
ฐานเบื้องตน ยิ่งเมื่อมาอยูรวมกันมากๆขึ้น ก็มีปญหาวา ผูเขามาใหมนั้น
บางบุคคลเขามาแลวอาจจะเควงควางเลื่อนลอย ไมไดรับการแนะนําให
ฝกฝน ศึกษา เรียนรู แลวก็จะไมไดประโยชนจากสังฆะที่พระพุทธเจาตั้ง
ขึน้ เทาที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายขึ้นมา
อุปชฌาย เปนเหมือนผูคํ้าประกันตัวผูบวชตอที่ประชุมสงฆในการ
บวช กลาวคือ แมวาที่ประชุมสงฆจะพิจารณาเห็นวาบุคคลที่สมัครเขามา
มีคณ
ุ สมบัติ ควรรับเขาบวชได แตที่ประชุมสงฆก็ตองการใหมีคนที่จะรับ
ผิดชอบชวยดูแลผูที่บวชใหมนั้น ก็จึงมีอุปชฌายมาเปนผูประกันตอสงฆ ที่
จะใหความมั่นใจแกสงฆหรือที่ประชุมวา บุคคลผูนี้เมื่อบวชเขาไปแลวจะไม
เควงควาง ขาพเจาจะเปนผูดูแล เพื่อใหมั่นใจวาเขาจะไดรับการศึกษา
โดยนัยนี้ จึงเหมือนวาไดเกิดการปกครองขึ้นเปนระดับขั้น ตั้งแต
พระพุทธเจาผูทรงปกครองสงฆใหชุมชนทั้งหมดดําเนินไปในระบบแหงไตร
สิกขา จนถึงพระอุปชฌายผูดูแลใหพระภิกษุที่บวชเขามาใหมในปกครอง
ของตนแตละรูปไดรับการศึกษา
เพราะฉะนั้น การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาจึง
เปน การปกครองเพื่อการศึกษา หมายความวา การปกครองและความ
สงบเรียบรอยที่เกิดจากการปกครองนั้นมิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปน
เพียงปจจัยคือสภาพเอื้อ เพื่อชวยใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายแหง
การศึกษา หรือเพื่อเปนหลักประกันของการศึกษา จึงถือเปนคติไดวา
การปกครองที่มีขึ้นเปนเรื่องของการศึกษา และเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น
ในสังคมไทยยุคกอนๆ จะเห็นไดชดั วา ความสัมพันธระหวางผูป กครองกับ
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ผูใตปกครองจะเปนแบบอาจารยกับศิษย เชน เจาอาวาส เราเรียกวา
“อาจารย” คือผูที่สอน แนะนํา ชวยใหเกิดการเรียนรูและฝกฝนตางๆ ดัง
ทีเ่ รายังเรียกเจาอาวาส ติดมาถึงปจจุบันนี้วาเปนอาจารย ทั้งๆที่เดี๋ยวนี้
ทานไมคอยไดทําหนาที่นั้นแลว เพราะสังคมวิปลาสคลาดเคลื่อนไป
ความจริงนั้น การศึกษานั่นแหละครอบคลุมการปกครองอยูในตัว
กลาวคือ ในความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษยนั้น เมื่อ อาจารยสอน
และศิษยเปนผูไดรับความรู อาจารยก็กลายเปนผูปกครองโดยมีลูกศิษย
เปนผูใตปกครอง การปกครองของอาจารย ก็คือการคอยดูแลใหศิษยอยู
ในความดีงาม และฝกฝนเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไป เขากับหลักการที่วาการ
ปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนาเปนการปกครองเพื่อการศึกษา
และในที่สุด การปกครองก็เปนเรื่องของการศึกษา ดวยการศึกษา และ
เพือ่ การศึกษา ดังทีเ่ ห็นกันอยูว า อาจารยปกครองศิษยดว ยการศึกษา ซึ่ง
เปนการปกครองในตัว ดวยความสัมพันธระหวางครูกับศิษย ที่มีความ
เคารพเปนหลักประกัน ทําใหมีความเชื่อถือและเชื่อฟงดวยดี
ถาไมปกครองดวยการศึกษาอยางนี้ ก็ตอ งปกครองดวยอํานาจ เมือ่
ปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูส กึ ในเชิงปฏิปก ษ ทีเ่ อียงไปในทางทีจ่ ะขัด
แยงกัน เชน ในการปกครองสงฆปจจุบันนี้ เมื่อการศึกษาเสื่อมโทรมลง ก็
ตองหันไปเนนการปกครองดวยอํานาจ เจาอาวาสมีอานาจเป
ํ
นผูป กครอง มี
กฎเกณฑขอบังคับเปนเครื่องมือ พระลูกวัดอยูใตปกครองตองทําตาม
ผูใตปกครองเหลานั้นไมมองวาผูปกครองคือผูเอื้อโอกาสเพื่อการ
พัฒนาชีวิตของตน แตมองวา ผูปกครองคือผูมาคอยบังคับ คอยกีดกั้น
เขาจากสิ่งที่ตองการจะทํา จึงมีความรูสึกแบบเปนปฏิปกษกัน ดวยเหตุนี้
การปกครองแบบใชอํานาจจึงกอใหเกิดปญหา เริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยง
ในจิตใจเปนตนไป ทําใหยิ่งตองเพิ่มการใชอํานาจ ใชอาญา และจะเนน
การลงโทษมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ไมใชเปนการปกครองแบบพยายามสราง
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คนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกําจัดคนเลว
การปกครองในทางบานเมืองทีเ่ ปนแบบนี้ ก็จะเปนเชนเดียวกัน กลาว
คือ เมือ่ หลักการเพือ่ จุดหมายทีแ่ ทเลือนหายไปแลว ทุกอยางก็จะวิปลาสไปหมด
ดังนัน้ การปกครองในสมัยนี้ของพระสงฆ เราจึงเห็นวาไมคอยได
ผล เพราะไดกลายมาเปนการปกครองเพื่อการปกครอง คือปกครองแบบ
ใชอานาจ
ํ
พระลูกวัดจะมีความรูสึกตอเจาอาวาสแบบเปนปฏิปกษ อยาง
นอยก็รสู กึ วาเปนผูขัดขวางผลประโยชนที่ตองการ แลวใจก็ไมรับ ความ
สัมพันธที่ดีก็ไมมี เพราะฉะนั้น ก็จะมีความรูสึกในทางที่อยากจะหรือหา
ทางที่จะละเมิดอยูเสมอ
ถาจะเอาระบบที่ถูกตอง จะตองรตู ระหนักในหลักการวา การศึกษา
คือเนื้อหาสาระของชีวิตแหงความเปนพระภิกษุ การปกครองเปนเครื่อง
มือรับใชการศึกษา คือเปนการจัดระบบความเปนอยูความสัมพันธและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตใหเขาถึงความดีงาม
และประโยชนสุขที่สูงขึ้นไป เมื่อครูอาจารยปกครองลูกศิษย ก็เปนการ
ปกครองดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา
เราอาจจะเลี ย นศั พ ท ข องประชาธิ ป ไตยที่ บ อกว า ระบอบ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชา
ชน แลวเราก็พูดวา ในพระพุทธศาสนา การปกครอง คือการปกครองที่
เปนเรื่องของการศึกษา ดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา หลักการนี้ชัด
เจนมาก การที่เราจัดระบบการปกครองดวยวินัย หรือดวยกฎหมาย ก็เพื่อ
เอื้อตอชีวิตบุคคลที่เขาจะไดพัฒนา เรียนรู มีการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให
สามารถเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
รวมความวา วินัย มีความหมาย
• ทั้งในแงบุคคล วาเปนเครื่องฝกตัวของบุคคลนั้นเอง คือเมื่อ
บุคคลนั้นนําหลักการนี้มาประพฤติปฏิบัติ วินัยก็เปนเครื่องมือ

๑๐๖

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

ของเขาในการที่จะไดเรียนรูฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนเอง และ
• ในทางสังคม วาเปนการสรางสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิต ที่
ทัง้ ตัวเขาเองและคนอื่นมีสวนรวมไดประโยชนดวยกัน
เปนอันวาไดความหมาย ๒ อยาง ดังนัน้ วินยั ในทางพระพุทธศาสนา
จึงแปลวา การฝก หรือการนําไปใหวเิ ศษ และโดยนัยนี้ ตามความหมายใน
พระพุทธศาสนา กฎหมายจึงเปนเครือ่ งฝกมนุษยหรือเปนเครือ่ งมือพัฒนาชีวติ
ถ า เราไม มองวิ นัย และกฎหมายเปนเครื่องฝก แลวคนจะมอง
กฎหมายและวินัยในความหมายอยางไร อยางแรกที่จะมองคือ มองเปน
เครื่องบังคับหรือบังคับควบคุม
ถาพลเมืองมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับเมื่อไร ก็เรียกวาฐานเสีย
เมือ่ นัน้ เพราะคนจะมีความรสู กึ ขัดแยง (เชนขัดแยงตอความสะดวกสบาย
ขัดแยงตอความพอใจชอบใจสวนตัว ตลอดจนขัดขวางผลประโยชนของ
ตัว) ฝนใจ และจึงมีความคิดโนมไปสูการที่จะละเมิดอยูเสมอ

มีกฎหมายไวจัดการปกครอง
เพื่อทําใหเกิดสังคมดี ที่คนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงาม
ในทางพุทธศาสนานั้น ฐานเบื้องแรกคือการเริ่มจากจุดที่มองวา
วินัยเปนเครื่องฝกมนุษย หรือเปนเครื่องพัฒนาชีวิต เพราะการที่เขามาอยู
รวมชุมชนนี้ ก็คือการที่จะไดสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม บรรยากาศ
และโอกาสจากระเบียบและระบบการทุกอยาง ที่จะชวยเกื้อหนุนการเรียน
รูฝกศึกษาพัฒนาตัวเราทุกคนใหเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น
วินยั จึงเปนเครื่องฝกตน พรอมทั้งเปนเครื่องชวยใหไดสภาพแวดลอมและ
ระบบการอยูรวมกันที่เอื้อตอการฝกตัวนั้น นี่เปนการมองมนุษยในฐานะ
เปนสัตวผูตองศึกษาดังที่กลาวมาแลว
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ถึงตอนนี้ ขอใหยอนกลับไปมองความหมายขอที่ ๓ ของวินัย ที่
หมายถึงการปกครอง ที่ไดกลาวไววา
“ชั้นที่ ๓ คือ ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้นเปนเครื่อง
มือสรางโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือการชักนําดูแลใหคนใช
ระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทํ าใหสังคมเปนแหลง
อํานวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ
ข) การใชระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้ เปนเครื่อง
มือบังคับควบคุมคนใหอยใู นความสงบเรียบรอย หรือการบังคับควบคุมคนใหเป
นอยแู ละประพฤติปฏิบตั ดิ าเนิ
ํ นกิจการตามระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้ ”
ตามทีก่ ลาวมาจะเห็นวา การปกครองทีแ่ ทถกู ตองตามหลัก คือขอ ก)
ทีว่ า เปนการใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่องมือเสริมสราง
โอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการปกครองที่เปนเครื่องมือของ
การศึกษา หรือเปนการปกครองทีเ่ อือ้ หรือนําคนใหพฒ
ั นาชีวติ สคู วามดีงาม
แตคนจํานวนมากมักมองการปกครองตามความหมายในขอ ๓. ข)
ทีว่ า เปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในความสงบเรียบรอย หรืออยางนอย
ก็ควบคุมคนใหปฏิบัติตามระเบียบระบบนั้นๆ ซึ่งเปนการปกครองแบบเนน
อํานาจ และเปนการปกครองที่เปนจุดหมายในตัวของมันเอง ซึ่งมิใชเปน
การปกครองที่ถูกตอง จัดเปนการปกครองแบบกิจการชํ านาญพิเศษ
เฉพาะทาง ไมชวยเชื่อมโยงไปสูจุดหมายที่ดีงามสูงขึ้นไป
ถาการปกครองเปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในระเบียบ กฎหมาย
ก็เปนเครื่องมือบังคับควบคุมคน
ถาการปกครองเปนการชักนําดูแลชวยเสริมสรางโอกาสใหคนฝก
ศึกษาพัฒนาตน หรือสรางสภาพเอื้อตอการฝกศึกษาพัฒนาตนของคน
กฎหมายก็เปนเครื่องมือสรางสรรคสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตของคน
รวมทั้งเปนเครื่องมือฝกศึกษาพัฒนาตนของแตละคน
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เมื่อเราแยกวินัยออกมาเปนขอๆ จะยิ่งเห็นความหมายนี้ชัดเจน
วินัยเปนชื่อรวม ซึง่ อาจจะเทียบไดกับคําวาประมวลกฎหมาย วินัยไมใชกับ
ขอบัญญัติแตละขอ บทบัญญัติแตละขอไมเรียกวาวินัย บางครั้งเราอาจ
สับสน วินยั เปนศัพทเอกพจน ไมมกี ารใชเปนพหูพจน นอกจากแยกเปนระบบ
หรือแบบแผนใหญๆคนละอยาง เชน วินัยของภิกษุ และวินัยของภิกษุณี
วินยั คือระบบทัง้ หมด ซึง่ ตองประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน บนฐาน
แหงธรรมคือความจริงของกฎธรรมชาติ ตามทีไ่ ดกลาวไปแลว ระบบนีแ้ ยก
ยอยออกไปเปนขอๆ คลายกับมาตราในกฎหมาย แตละขอเรียกวา “สิกขาบท”
คํ าวา “สิกขาบท” นั้นบอกทัศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
นิติศาสตรชัดเจน
สิกขาบท คือ สิกขา + บท บท คือขอ และ สิกขา คือศึกษา
สิกขาบท จึงแปลวา ขอศึกษา หรือ ขอฝก กฎแตละขอที่บัญญัติขึ้นมาใน
วินัยเปนขอศึกษาทั้งสิ้น
ถาพระภิกษุเรียนรูพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง จะตองมองกฎหรือ
พุทธบัญญัติตางๆไมใชเปนขอบังคับ แตตองมองในความหมายวาเปนขอ
ฝกตน หรือเปนขอศึกษา คือเปนสิกขาบท คลายๆกับเปนแบบฝกหัด (ใน
ภาษาปจจุบนั ) ขอกําหนดทุกอยางในวินยั เปน สิกขาบท คือขอฝกตนทัง้ สิน้
แมแตหลักความประพฤติที่ใหคฤหัสถปฏิบัติ ที่เรียกวา “ศีล” ก็เปน
คําทีเ่ รียกกันตามภาษาชาวบาน ไมเปนทางการ ถาสังเกตจะเห็นวา เวลา
ทีโ่ ยมขอศีล จะกลาววา “ปญจะ สีลานิ ยาจามะ” แตเวลาที่พระให พระ
จะสรุปวา อิมานิ ปญจะ สิกขาปทานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ เปนตน ซึ่ง
ฟองชัดวา ศีล เปนคําที่ชาวบานเรียก แตพระเรียกวา สิกขาบท โยมขอ
ศีล พระใหสิกขาบท (โยมขอศีล พระบอกใหตั้งใจถือปฏิบัติเอาแลวจะเกิด
เปนศีลขึ้นในตัวเอง)
ขอใหสังเกตสิกขาบทแตละขอ เชนวา ปาณาติปาตา เวระมะณี
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สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษา
ทีจ่ ะเวนจากการทําลายชีวติ อะทินนาทานา เวระมะณีสกิ ขาปะทัง สะมาทิยามิ
แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษาที่จะงดเวนจากการถือเอา
ของทีเ่ ขาไมไดให ดังนี้เปนตน ทุกขอเปน สิกขาบท หมายความวา พระ
พุทธศาสนามองมนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา เพราะฉะนั้น มนุษยจะมีชีวิตที่
ดีงามไดก็ตองฝก ตองศึกษา สิกขาบททั้ง ๕ ที่เรียกกันวาศีล ๕ ขอนี้ เปน
ขอปฏิบัติสําหรับฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหชีวิตดีงามยิ่งขึ้น ไมใชขอบังคับ
เปนอันวา วินยั แยกยอยออกเปนขอๆ เรียกวา “สิกขาบท” นี้คือ
ขอบงชัดวา เรามองวินัย ตัวบทกฎหมาย บทบัญญัติตางๆ เปนเรื่องของ
การศึกษาหรือการพัฒนาชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น
เมือ่ ใดเราปฏิบัติตามสิกขาบทไดแลว ตั้งอยูในวินัย จึงจะเปนผูมีศีล
ศีลคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามวินัย หมายความวา ศีลเกิดขึ้นที่ตัว
คนเมื่อเขาปฏิบัติตามหรือตั้งอยูในวินัย
ในภาษาไทยเวลานี้สับสนมาก วินัยกับศีลก็แยกกันไมออก ศีลกับ
สิกขาบทก็ใชกันสับสน
วินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑกติกา ที่เปนขอกําหนดในการจัดตั้ง รวมทั้ง
การจั ด การให คนประพฤติ ป ฏิบัติ หรือใหกิจการดํ าเนินไปตามตัวบท
กฎหมายเปนตนนั้น
เมื่อคนตั้งอยูในวินัย โดยปฏิบัติตามสิกขาบท ก็เปนผูมีศีล ศีลจึง
เปนคุณสมบัติของคน เปนสภาพการฝกฝนพัฒนาที่อยูในตัวคน
สรุปอีกครั้งหนึ่งวา วินัย เปนระเบียบชีวิตและระบบกิจการของ
สังคมมนุษย ที่จัดตั้งขึ้นมาดวยปรีชาญาณที่เขาถึงความจริงของกฎธรรม
ชาติ เพื่อใหมนุษยไดประโยชนจากธรรมคือความจริงของกฎธรรมชาตินั้น
และจะไดมีชีวิตที่ดีงาม วินัยจึงตองตั้งอยูบนฐานของความเขาใจในความ
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จริงนั้น และการที่มนุษยจะเขาถึงความดีงามนี้ได มนุษยจะตองเรียนรู
ตองฝกหัดพัฒนาตน วินัยเปนเครื่องมือพัฒนา ที่จะนําพามนุษยใหเขาถึง
ธรรม และไดประโยชนจากธรรมนั้น
ถามองเชนนี้ ก็จะเห็นความหมายของวินัยดีขึ้น

กระบวนวิธีในการบัญญัติขอกฎหมาย
กฎหมายโดยหลักการ กับกฎหมายโดยบัญญัติ
เมือ่ พระพุทธเจาจะทรงบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ที่มารวมกันเปน
วินยั นี้ พระองคตรัสแสดงวัตถุประสงคทุกครั้งวา ที่ทรงบัญญัติสิกขาบท
คือ ขอฝก หรือกฎแตละขอนี้ เพื่ออะไร ซึ่งไดแกวัตถุประสงค ๑๐
ประการ (วินย.๑/๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑) จัดไดเปน ๕ หมวด คือ
๑. เพื่อประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๒. เพื่อประโยชนแกตัวบุคคล
๓. เพื่อประโยชนแกชีวิตของมนุษย
๔. เพือ่ ประโยชนแกประชาชนทั่วไปในสังคมใหญที่แวดลอม
๕. เพื่อประโยชนแกตัวพระศาสนา
ทัง้ ๕ หมวดนี้แยกยอยเปนหมวดละ ๒ ขอ ดังนี้
๑. เพื่อประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๑.๑ “สังฆสุฏุตายะ” เพื่อความยอมรับวาดีแหงสงฆ คือ เพื่อ
ความดีงามของสถาบันสงฆทั้งหมดโดยสวนรวม ที่จะมีความเรียบรอย อยู
กันดวยดี ดวยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแหงการยอมรับรวมกัน ที่วา
“ยอมรับวาดีแหงสงฆ” หมายความวา พระพุทธเจาไมใชวิธีบังคับขืนใจ
แตทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อผลดีรวมกัน และโดยความยอมรับรวมกัน
๑.๒ “สังฆผาสุตายะ” เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ไมใชเฉพาะแต
อยูเรียบรอยดี ตองอยูสบายดวย และเปนความสบายของสวนรวม
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๒. เพื่อประโยชนแกตัวบุคคล
๒.๑ เพื่อกําราบคนหนาดาน (ทุมมังกุ = ผูเกอยาก)
๒.๒ เพื่อความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก
พูดสัน้ ๆวา เพือ่ สงเสริมคนทีป่ ระพฤติดี และกําราบคนทีป่ ระพฤติชวั่
หรือเพือ่ ปดชองคนราย-ใหโอกาสคนดี
๓. เพื่อประโยชนแกชีวิตของมนุษยเอง คือคํานึงถึงผลดีและผล
รายที่จะเกิดกับชีวิตของมนุษย เชน เรื่องความดี ความชั่ว เปนตน โดยมุง
ทีจ่ ะสรางสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงาม
๓.๑ เพื่อปดกั้นผลเสียหายที่จะเกิดในปจจุบัน
๓.๒ เพื่อปองกันผลเสียหายที่จะเกิดในอนาคต
๔. เพื่อประโยชนแกประชาชนทั่วไป คือ เพื่อผลดีแกจิตใจของ
ประชาชน ทําใหคนมีจติ ใจผองใสดวยอาศัยความดีงามของพระสงฆเปนสือ่
๔.๑ เพื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไมมีความเลื่อมใส
๔.๒ เพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ๆขึน้ ไปของประชาชนทีม่ คี วามเลือ่ มใสอยูแ ลว
สองขอนี้มุงเพื่อประโยชนแกประชาชนเอง เพราะวาความสัมพันธ
ระหวางพระศาสนากับประชาชนมีจุดเริ่มตนอยูที่ทําใหเขามีจิตใจที่สงบ
แชมชืน่ สบาย ผองใส เกิดศรัทธา มีปติและความสุข เปนกุศลพื้นฐานที่
จะนําไปสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป
๕. เพื่อประโยชนแกตัวพระศาสนา
๕.๑ เพื่อใหสัทธรรม คือธรรมที่แท หรือหลักการที่แทของพระ
ศาสนา ดํารงอยูไดมั่นคงยั่งยืน
๕.๒ เพือ่ อนุเคราะหวนิ ยั คือ เพือ่ ชวยคําจุ
้ นใหระเบียบแบบแผน
และระบบการตางๆ เกิดมีผลในการปฏิบตั ติ ามหลักการอยางหนักแนนมัน่ คง
เปนไปตามวัตถุประสงคอยางยัง่ ยืน (เพือ่ ใหวนิ ยั เกิดผลสมวัตถุประสงค)
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แตละครัง้ ที่พระพุทธเจาบัญญัติสิกขาบท พระองคจะทรงแถลงวัตถุ
ประสงคเหลานี้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้น จะขอเลาวิธีบัญญัติสิกขาบทในพระ
วินยั ของพระพุทธเจา (วินัยคือรวมสิกขาบททั้งหมด)
กลาวตามวิวัฒนาการในสังฆะ เมื่อสงฆคือชุมชนของพระภิกษุยัง
เล็กอยู (เมื่อพระพุทธเจาตั้งสงฆใหมๆ) บุคคลที่เขามาในตอนแรกรูชัดใน
วัตถุประสงคของชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมนี้วา เราเขามาเพื่อจะ
พัฒนาชีวิต ดวยการเรียนรู และฝกตนในไตรสิกขา เพื่อเขาถึงชีวิตที่ดีงาม
ทีป่ ระเสริฐ ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือวา มนุษยจะประเสริฐ
ดวยการฝก ถาไมฝกหาประเสริฐไม ผูที่ฝกแลวหรือศึกษาแลวเปนผู
ประเสริฐสุด แมยิ่งกวาเทพเจา
หลักการของพระพุทธศาสนามีอยางไร ผูเขามารูตระหนักชัดเจน
อยูแ ลว ดังนัน้ สังฆะในระยะแรกจึงดํารงอยโู ดยไมมกี ฎหรือขอบังคับ วินยั มี
อยูโ ดยหลักการอยางเปนไปเอง วินัยมีอยูแลวทั้งๆที่ไมมีสิกขาบท มีแต
เพียงหลักการ และขอนัดหมาย หรือขอหมายรูรวมกันตามหลักการนั้น
ใหตั้งขอสังเกตวา วินยั ไมจําเปนตองมีสิกขาบท คือมีระบบแบบ
แผนโดยไมตองมีขอบัญญัติ หรือมีการปฏิบัติตามหลักการโดยไมตองมีขอ
กําหนด
ตอนแรกมีวินัยโดยไมตองมีสิกขาบท พระก็อยูกันไดดวยดี โดยถือ
หลักการ ปฏิบัติไปตามหลักการ มีหลักการเปนเครื่องรักษาควบคุม ดัง
ปรากฏวา ในวันอุโบสถ เมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมกัน พระพุทธเจาก็ทรง
แถลงหลักการของพระพุทธศาสนา เปนการทบทวนวาพระพุทธศาสนามี
อุดมการณอยางนี้ มีหลักการอยางนี้ (พูดสั้นๆ วา มีแตโอวาทปาติโมกข
คือหลักการแมบท ไมมีอาณาปาติโมกข คือกฎหมายแมบท) ทรงปฏิบัติ
เชนนี้ตลอดมาเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป จนกระทั่งเมื่อมีการบัญญัติ
สิกขาบทแลว จึงทรงบัญญัติใหภิกษุทั้งหลายประชุมกันทบทวนตรวจสอบ
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ความประพฤติดวยสิกขาบทเหลานั้น (พูดสั้นๆ วา ตอจากนั้นจึงมีอาณา
ปาติโมกข) (องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๐/๒๐๗; วินย.อ.๑/๒๑๒, ๒๑๔, ๒๔๘; อุ.อ.๓๑๙)
ขอยกตัวอยางหลักการใหญๆ เชนที่เรานํามาสวดกันวา “ไมทําชั่ว
ทําความดี ทําจิตใจใหผองใส” หรือ “นิพพานเปนบรมธรรม” หรือ
“บรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีลักษณะสําคัญคือเปนผูไมทํารายใคร ไม
เบี ยดเบี ยนใคร” หลักการเหลานี้พระพุทธเจาทรงแถลงทบทวนกับที่
ประชุมของพระสงฆ โดยไมมีขอบัญญัติยอยละเอียดลงไปเปนกฎขอบังคับ
ทีจ่ ะลงโทษแกผูทําผิด พระสงฆในระยะแรกอยูกันดวยหลักการ
ความเปนมาของการที่จะบัญญัติสิกขาบทมีเรื่องราวที่นาสนใจวา
(วินย.๑/๗-๘) ครัง้ หนึ่งพระสารีบุตรซึ่งเปนอัครสาวกของพระพุทธเจา ไดทูล
ถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับศาสนาของพระพุทธเจาในอดีตที่พูดถึงในขณะ
นั้น ซึ่งมีพระพุทธเจาที่ออกพระนาม ๕ พระองค
พระสารีบตุ รทูลถามวา ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคไหนทีม่ นั่ คง
ยัง่ ยืน ของพระองคไหนไมมนั่ คงยัง่ ยืน พระพุทธเจาตรัสตอบวา ศาสนา
ของพระวิปส สี พระสิขี และพระเวสสภู ตัง้ อยูไ มนาน ไมมนั่ คงยัง่ ยืน แต
ศาสนาของพระกกุสนั ธะ และพระโกนาคมนะ ตัง้ อยูม นั่ คงยัง่ ยืนยาวนาน
พระสารีบุตรทูลถามตอไปวา เพราะเหตุใดศาสนาของ ๓ พระองค
แรกจึงไมมั่นคงยั่งยืน และเพราะเหตุใดของ ๒ พระองคหลังจึงมั่นคง
ยัง่ ยืน พระพุทธเจาตรัสเฉลยวา เพราะวา พระพุทธเจา ๓ พระองคที่
ออกพระนามมาขางตนนั้น ไมคอยจะไดทรงสั่งสอน และมีคําสอนที่เปน
หลักการตางๆนอย อีกทั้งไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว และไมไดมีการ
ประชุมทบทวนประมวลบทบัญญัติที่เรียกวา “ปาติโมกข” ตางจากศาสนา
ของพระพุทธเจา ๒ พระองคหลัง ซึง่ มีคาสั
ํ ง่ สอนมาก มีการบัญญัตสิ กิ ขาบท
คือตราขอกฎหมายไวเปนแบบแผน เรียบรอย
พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบวา พระภิกษุทั้งหลายมาจากชาติ
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ตระกูลตางๆกัน ภูมิหลังตางๆกัน เหมือนกับดอกไมนานาพันธุที่เขานํามา
วางบนพื้นกระดาน ถาไมไดรอยไวดวยเสนดาย ลมมาก็พัดกระจุยกระจาย
แตถาเอาดายรอยไวก็จะคุมกันอยู แมลมพัดมาก็จะไมกระจุยกระจาย
สําหรับพระพุทธเจาพระองคนี้ เวลานั้นมีหลักคําสอนมากแลว แต
ยังไมไดบัญญัติสิกขาบท พูดงายๆวากฎหมายยังไมมี พระสารีบุตรจึงทูล
อาราธนาวา ถาเชนนั้น เพื่อจะใหพระศาสนาของพระองคในบัดนี้ มั่นคง
ยัง่ ยืนตอไป ขอใหพระองคทรงบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“ยังไมถึงเวลา”
พระพุทธเจาทรงทราบดีวาเมื่อใดจะถึงเวลา คือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น มี
ขอเสียหายเกิดขึ้น จึงจะทรงบัญญัติสิกขาบท และขอเสียหายตางๆ นั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อ สังฆะนี้
๑. ตั้งมาไดเปนเวลายาวนานพอสมควร
๒. ขยายตัวใหญโตขึ้น
๓. มีผลประโยชนเกิดมากขึ้น
เมื่อนั้นแหละจะเกิดปญหามีขอเสียหายขึ้นมา และจะทรงบัญญัติ
สิ ก ขาบท นี้ เ ปนแนวทัศนะอย า งหนึ่ง ของพระพุทธศาสนาที่ เกี่ ยวกับ
นิติศาสตร
ผลประโยชนเปนเรื่องใหญที่พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญ นี่คือ
เรื่องของมนุษย แมแตในพระสูตรที่ตรัสถึงการปกครองของมนุษย ก็ตรัส
วา แตเดิม มนุษยยังไมมีการปกครอง ตอมามีผูคนจํานวนมากขึ้น และมี
ผลประโยชนเกิดขึ้น ซึ่งในยุคแรกเปนเรื่องของพืชผลในที่ดิน จึงมีการจัด
แบงสรรปนเขตที่ดิน และตอมาก็เกิดมีการขัดแยงแยงชิงผลประโยชนในที่
ดินนั้น จึงมีการตั้งผูปกครองขึ้นมา
ดวยเหตุนี้ ในพระพุทธศาสนาจึงเลาประวัตกิ ารเกิดขึน้ ของผูป กครอง
โดยถือเปนเรื่องของวิวัฒนาการในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๖๑-๖๓/๙๙–๑๐๑) ตาง
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จากในศาสนาพราหมณที่ถือวา พระพรหมเทพเจาจัดตั้งกําหนดผูปกครอง
มาให และเมื่อมีการปกครอง ก็ตองมีกฎเกณฑขอบังคับ อยางนอยก็คือ
ขอตกลงกัน จึงมีสิ่งที่เรียกวา กฎหมาย (กฎหมายนี้ศาสนาพราหมณก็วา
เปนบัญญัติของพระพรหมเชนกัน)
ขอกําหนดของกฎหมาย หรือสิกขาบทในวินัย ทานบัญญัติไวก็เพื่อ
ใหไดผลตามหลักการ ดังวัตถุประสงคทั้ง ๑๐ ประการ ที่กลาวแลวขางตน
ซึง่ พูดไดวา ขอสุดทาย คือ ขอ ๑๐ เปนขอที่คุมและคลุมทั้งหมด
วัตถุประสงคขอที่ ๑๐ ตามคําบาลีวา “วินยานุคคฺ หาย” แปลวา
เพื่ออุดหนุนหรือคํ้าจุนวินัย หมายความวา บัญญัติสิกขาบท คือตรา
กฎหมายขึ้น ก็เพือ่ คํ้าจุนระบบที่จัดตั้งไว หรือพูดอีกความหมายหนึ่งวา
เพื่อเกื้อหนุนการปกครอง
เมือ่ ผลเปนไปตามวัตถุประสงคทงั้ ๑๐ ประการนัน้ ก็จะเกิดสภาพ
เอือ้ โอกาสและเกื้อหนุนใหสมาชิกทุกคนของสังคม/สังฆะ สามารถพัฒนา
ชีวิตสคู วามดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป ดังกลาวขางตน
หันกลับมาพูดเรื่องการบัญญัติสิกขาบทวา ตอมามีเหตุไมดีไมงาม
เกิดขึ้นซึ่งพระสงฆและประชาชนติเตียน พระพุทธเจาจึงทรงเริ่มบัญญัติ
สิกขาบท ในการบัญญัติสิกขาบทแตละขอ หรือแตละมาตรานี้ พระพุทธ
เจาทรงปฏิบัติตามลําดับทํานองนี้ คือ
๑. มีพระภิกษุทําเรื่องเสียหายเกิดขึ้น
๒. ประชาชนหรือพระสงฆกลาวติเตียนวาเปนสิ่งเสียหาย ไมดีไม
งามแลว เรื่องมาถึงพระพุทธเจา
พระสงฆเองถือเปนหนาที่ พอไดยินประชาชนโจษขานวาพระองค
นั้นองคนี้ประพฤติไมเหมาะ ก็จะมีพระนําความมากราบทูลพระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็ทรงเรียกประชุมสงฆ ใหพระภิกษุทั้งหลายมาประชุมกัน
และเรียกตัวบุคคลที่ทําความผิดเสียหายนั้นมาซักถามในที่ประชุม เมื่อ
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ยอมรับวาเปนความจริงแลว พระพุทธเจาจะทรงชี้แจงโทษความเสียหาย
วาการกระทํ านั้นไมดีไมถูกตองอยางไร ขัดกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนาอยางไร เมื่อชี้แจงเสร็จแลวจึงตรัสวาจะทรงบัญญัติสิกขาบท โดย
ทรงแถลงวัตถุประสงค ๑๐ ประการในการบัญญัติสิกขาบท แลวจึงทรง
บัญญัติสิกขาบท วา
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงยกสิกขาบทขึ้นแสดง
(เปนหลักอางอิง) ดังนี้วา . . .”
โดยนัยนี้จึงเกิดเปนขอบัญญัติที่เรียกวาสิกขาบท ขึ้นมาทีละขอ
สิกขาบทแตละขอนัน้ มีบญ
ั ญัตติ น เดิมกอน หากตอมาปรากฏวายังไมเหมาะ
เชนควรมีขอ ยกเวน และจะทรงปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม ก็ทรงเรียก
ประชุมสงฆอีก แลวตรัสชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้น และปรับแกสิกขาบทนั้นใหม
การบัญญัติครั้งแรก เรียกวา มูลบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม สวนขอ
แกไขเพิม่ เติม เรียกวา อนุบญ
ั ญัติ สิกขาบทบางสิกขาบทจึงมีทงั้ มูลบัญญัติ
และอนุบัญญัติ และอนุบัญญัตินั้นอาจจะมีหลายครั้งดวย
ขอยกตัวอยางเชน ครัง้ หนึง่ พระภิกษุเดินทางไปกับภิกษุณี ประชาชน
ติเตียนวา พระเดินทางไปกับภิกษุณี สงสัยวาจะเปนสามีภรรยากัน ชาวบาน
โจษขานกันไป ติเตียนใหเสียหาย พระพุทธเจาทรงเรียกประชุมสงฆและ
ดําเนินขั้นตอนตามแบบแผน แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา ไมใหพระภิกษุ
เดินทางไกลไปไหนกับภิกษุณี นี้เปน มูลบัญญัติ
ตอมาปรากฏวา เมื่อมีการเดินทาง ภิกษุไมยอมเดินทางรวมกับ
ภิกษุณี และเมื่อแยกกันเดินทาง ภิกษุณีถูกประทุษราย เกิดปญหาเปน
เรือ่ งมาถึงพระพุทธเจา ก็ทรงประชุมสงฆ และทรงบัญญัติสิกขาบทแกไข
เพิม่ เติมจากมูลบัญญัติวา ไมใหเดินทางรวมกัน เวนแตสมัย คือ เมื่อมีเหตุ
อันสมควร ไดแก หนึ่ง เดินทางไปกับกองคาราวาน สอง มีภัยอันตราย
(วินย.๒/๔๕๒/๒๙๐) ขอที่บัญญัติแกไขเพิ่มเติมใหมนี้เรียกวา อนุบัญญัติ
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กฎหมายที่แทประสานประโยชนของบุคคลกับสังคม
และประสานสมมติของมนุษย เขากับความจริงแทของธรรมชาติ
ขอยํ้าวา วินัยที่เราเรียกวากฎหมายนั้น ไมถือความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรือความสงบเรียบรอยเปนจุดหมาย แตเปนการสรางสภาพเอือ้
คือ เพื่อใหมีความสงบเรียบรอย ที่จะชวยเกื้อหนุนใหบุคคลแตละคนมี
โอกาสพัฒนาชีวิตสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป คือ เปนการสรางสภาพเอื้อ
ตอการศึกษานั้นเอง
เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา การที่มีกฎหมายหรือมีวินัยนี้ ก็เพื่อเปน
เครื่องสรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะพัฒนาตน คือพัฒนาความสามารถที่
จะมีชวี ติ ทีด่ ี เพราะเราถือวา มนุษยเปนสัตวทตี่ อ งเรียนตองศึกษา ไมใชวา
มนุษยจะมีชีวิตที่ดีไดเลยทันที และยิ่งกวานั้น ยังมีคุณคาดีงามสูงสงขึ้นไป
ทีช่ วี ิตมนุษยควรจะไดจะถึงยิ่งขึ้นไปๆ อีก
เปนอันวา การตั้งกฎเกณฑ หรือกติกาสังคมนี้
๑. เพือ่ สรางสภาพทีม่ นุษยจะอยูก นั ดวยความสงบเรียบรอยเปนอันดี
๒. เพือ่ ใหสภาพทีส่ งบเรียบรอยนัน้ เปนเครือ่ งเกือ้ หนุนตอการทีม่ นุษย
เหลานัน้ ทุกๆ คนจะเขาถึงชีวติ ทีด่ งี ามยิง่ ๆขึน้ ไป คือเปนการสราง
สภาพเอือ้ ตอการทีบ่ คุ คลจะไดพฒ
ั นาความสามารถทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ ี
กฎหมายไมไดมขี นึ้ เพียงเพือ่ สรางสภาพเอือ้ ตอการมีชวี ติ ทีด่ เี ทานัน้ แต
สรางสภาพเอือ้ ตอการทีเ่ ขาจะพัฒนาความสามารถทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ไปดวย
มองในแงของพระพุทธศาสนา ขอหลังนี้สําคัญกวา คือการจัดสรร
สภาพที่ เอื้ อตอการที่บุค คลจะไดพัฒ นาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี
เพราะเราถือตามความจริงของธรรมชาติวามนุษยเปนสัตวที่ตองเรียนรู
ตองฝก ตองศึกษา จึงจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามตอไป
ถามองงายๆ เราอาจจะคิดวา ขอใหกฎหมายสอดคลองกับหลักศีล
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ธรรมก็แลวกัน เมื่อคนมีศีลธรรมไดก็ดีแลว คือเรายอมรับวาศีลธรรมเปน
หลักที่ดีอยูแลว เราจึงคิดวาจะทําอยางไรใหศีลธรรมมีผลปฏิบัติในสังคม
เพราะวาหลักเกณฑของศีลธรรมนั้นไมมีเครื่องบังคับ อาจจะไมไดผล จึง
ตองเอากฎหมายมาชวย
ยกตัวอยางเชน เราถือวาศีล ๕ ดีแลว ถาคนประพฤติตามศีล ๕
หมด สังคมก็เรียบรอย แตทําอยางไรจะใหคนประพฤติตามศีล ๕ นั้น ก็
ตองตรากฎหมาย รัฐก็เอาใจใสวางกฎเกณฑกติกาขอบัญญัติขึ้นมา เพื่อจะ
ใหศลี ธรรมไดผล กฎหมายจึงสอดคลองกับระบบศีลธรรม
แตทจี่ ริง ลึกลงไปไมใชเพียงแคนั้น ศีล ๕ ก็เปนขอฝกคน คือแตละ
ขอเปนเพียงสิกขาบทเทานั้น เราจะเอากฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล ๕ ยัง
ไมถกู แตทําอยางไรจะเอากฎหมายมาชวยใหคนพัฒนาตนใหมีศีล ๕ หรือ
สรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะ(พัฒนาตนให)มีศีล ๕ เพือ่ จะไดสามารถเขา

ถึงชีวติ ทีด่ ีงามยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้น เราจะตองมุงในแงวา จะทําอยางไร
ใหคนมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีตางหาก เราตองการอันนี้
เมือ่ มองในแงนจี้ งึ ถือวา การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการศึกษา
เพื่อใหคนพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
การจัดระบบกิจการอะไรตางๆ ของสังคมจะมีจุดหมายรวมอยูที่นี่
ในเรื่องนี้ สังคมจะตองเอาอยางใดอยางหนึ่งในการที่จะตองมีจุด
หมายที่ดีงามชัดเจน ถาไมมีการสรางความรูความเขาใจและกําหนดจุด
หมายที่ชัดเจนไว ก็จะมีจุดหมายที่ไมรูตัว ซึ่งเปนการเสี่ยงตออันตราย
เพราะอาจจะเปนจุดหมายที่ไมเคยนึกถึงและไมเคยยกขึ้นมาตรวจสอบ
และกลายเปนจุดหมายที่ผิดพลาดก็ได
ทุกคนมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยอยูในใจของตน
อยางใดอยางหนึ่ง แมไมไดพูดออกมาและไมชัดแกตนเอง แตเวลาตัดสิน
ใจทุกครัง้ จะตองมีความเขาใจนีแ้ ฝงกํากับอยูเ บือ้ งหลัง ถาความเขาใจและ
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ความมงุ หมายนีไ้ มไดรบั การพัฒนาและไมเคยจับยกขึน้ มาตรวจสอบ ก็อาจกอ
ความผิดพลาดได และก็จะกลายเปนการสรางผลรายแกสงั คมโดยไมรตู วั
เปนอันวา เมือ่ เราจะสรางสภาพเอือ้ อยางทีว่ า นี้ เราก็จงึ จัดตัง้ ชุมชน
ขึ้นมา ชุมชนที่มีสภาพเอื้อตอการศึกษาของคนคืออยางไร ถาใชศัพทพระ
ก็คือ “ชุมชนแหงกัลยาณมิตร”
หมายความวา บุคคลทีม่ าอยูด ว ยกัน เริม่ ตัง้ แตองคพระศาสดาหรือ
ผนู าํ เปนกัลยาณมิตรคือผทู จี่ ะชวยเกือ้ หนุนผอู นื่ ในการทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ไดดี
ใหเปนชีวติ ทีเ่ จริญงอกงามมีความสุขยิง่ ขึน้ พระภิกษุทงั้ หลายที่มาอยดู ว ย
กัน ก็คอื มาชวยกัน มาเอือ้ ตอกัน มาอุดหนุนกัน ใหแตละบุคคลพัฒนาตนให
เขาถึงชีวติ ทีด่ งี ามยิง่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ เราจึงสรางชุมชนแหงกัลยาณมิตรขึน้
ดวยการกําหนดวางหรือบัญญัติสิกขาบทเหลานี้ สิกขาบททั้งหลาย
จึงเปนทั้งขอฝกคน และเปนเครื่องมือสรางชุมชนแหงกัลยาณมิตร ให
บุคคลที่เขามาอยูรวมกันเปนปจจัยเอื้อตอกัน ในการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม ก็
คือ เพื่อการศึกษานั่นเอง
เพราะฉะนั้น สังฆะ คือชุมชนนี้ จึงมีประโยชนที่จะใหชีวิตของแตละ
บุคคลไดรับประโยชนจากสังฆะ เมื่อแตละคนไดประโยชนจากสังฆะ แตละ
คนนั้นก็ตองเปนสวนประกอบหรือสวนรวม ที่จะตองชวยเอื้อเฟอเกื้อตอ
สังฆะดวยเชนกัน เปนการเอื้อตอกันระหวางสังคมกับบุคคล ไมใชขาง
เดียว คือ ไมใชบุคคลเพื่อสังคม หรือสังคมเพื่อบุคคล
เราสรางสังคม/สังฆะขึ้นมา เพื่อใหมีสภาพเอื้อตอการที่บุคคลนั้นจะ
พัฒนาตัวไดดวยดีสูการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม และสังฆะนั้นจะดํารงอยูดวยดี
ก็ดว ยการที่บุคคลแตละคนนั้นเปนสวนรวมที่ดี เพราะฉะนั้น จึงมีหลักการ
และบทบัญญัติวา แตละบุคคลจะตองมีความสัมพันธกับสังคม/สังฆะที่เปน
สวนรวมนั้นอยางไร และก็จะมีหลักการขึ้นมาอยางหนึ่งในแงที่เกี่ยวกับ
วินัยวา พระภิกษุจะตองถือสังฆะเปนใหญ คือถือสวนรวมเปนใหญ

๑๒๐
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มีพระดํารัสของพระพุทธเจาเองวา
“เราเคารพธรรม (คือถือหลักการแหงความจริงความถูก
ตองดีงาม ตัวกฎธรรมชาติ) แตเมื่อสงฆเติบใหญขึ้น เราก็
(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑๒๕)
เคารพสงฆดวย”
เพราะฉะนั้น เมื่อสังฆะคือชุมชนสงฆขยายใหญขึ้น พระพุทธเจา
จึงทรงมอบอํานาจใหสงฆ ตอนแรกพระพุทธเจาทรงตั้งสังฆะขึ้น พระองค
ทรงบวชใหแกผูขอเขามาในสังฆะ ดวยพระองคเอง ใครตองการจะเขามา
ในสังฆะ พระองคก็ทรงรับเอง ทรงพิจารณาคุณสมบัติเอง แตเมื่อสังฆะ
ใหญขึ้น พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหสงั ฆะบวช จึงตองตั้งกฎเกณฑและ
ระเบียบการดําเนินการในการบวชขึ้นมา เชนวา
๑. ตองมีที่ประชุม องคประชุมตองมีภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไป คือกําหนด
องคประชุม
๒. ตัวผูที่ขอบวช ตองมีคุณสมบัติดังนี้ๆ
๓. มีวิธีดําเนินการบวช เชน เมื่อเริ่มการประชุม จะตองมีภิกษุรูป
หนึง่ ที่มีสติปญญาความสามารถ ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุม เปนผู
ซักถามคุณสมบัติของผขู อเขามาเปนสมาชิกใหม ทั้งซอมขางนอกที่ประชุม
แลวซักถามเอาจริงในที่ประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบวาผูนี้มีคุณ
สมบัตทิ ี่จะบวชไดหรือไม จะยอมรับเขาสูสงฆไดหรือไม
พรอมนั้นก็ใหมีอุปชฌายเปนตัวประกันที่จะใหความมั่นใจแกสงฆวา
ผูท เี่ ขามาบวชนั้นจะไดรับการศึกษาอยางแนนอน ไมเควงควางเลื่อนลอย
นีค้ ือการบวช ซึ่งเปนเรื่องของสังฆกรรม แตมาปจจุบันนี้มักเหลือ
เพียงเปนพิธี จนกระทั่งผูที่เขาไปรวมกิจกรรมนั้นไมรูวาทําอะไรกัน แตที่
จริงคือการรับสมาชิกใหม ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
เนือ่ งจากพระพุทธเจาเองทรงใหถอื สังฆะเปนใหญ พระองคกเ็ คารพ
สงฆ จึงทรงมอบอํานาจใหสงฆดาเนิ
ํ นการ เริม่ แตกาหนดให
ํ
มอี งคประชุมวา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๑

การทีจ่ ะทํากิจการระดับนี้ตองใชองคประชุมเทานี้ เชน ถาสวดปาติโมกข
ตองใช ๔ รูปขึ้นไป ถารับกฐินตอง ๕ รูปขึ้นไป ถาจะบวชภิกษุตอง ๑๐ รูป
ขึน้ ไป ตอมาก็มีอนุบัญญัติวาในถิ่นไกลชายแดน ที่เรียกวาปจจันตประเทศ
หาพระยาก และพระที่จะไปก็เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมมาดีพอสมควร
แลว จึงยอมลดหยอนใหวา ใหองคประชุมมีพระเพียง ๕ รูปได เปนตน
ทีว่ า มานี้ เปนเรื่องชีวิตของสงฆ แตขอสําคัญก็คือ ใหภิกษุถือสงฆ
เปนใหญ พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ เพราะฉะนั้นพระภิกษุจะตองถือ
ประโยชนสวนรวมเปนใหญ
พระภิกษุ แมแตเปนพระอรหันต เมื่อมีกิจการของสวนรวมเกิดขึ้น
ถาไมมาเขาที่ประชุม ก็อาจถูกลงโทษ มีพระอรหันตถูกที่ประชุมลงโทษใน
ประวัติของพระพุทธศาสนาหลายองค อยาไดนึกวาพระอรหันตพนโทษ ใน
แงของธรรมทานพนโทษคือไมมีกิเลส แตในแงของวินัยไมพน
วินัยตั้งอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรม แตแยกออกเปนคนละ
เรื่องกัน ธรรมเปนเรื่องของความจริงแทในธรรมชาติ สวนวินัยเปนเรื่อง
ของสมมติเพื่อหนุนธรรม แตสมมติไมจําเปนตองรอธรรม
คนทํากรรมชั่ว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม เขาจะ
ไดรับผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยจึงตั้งกรรมสมมติขนึ้ มา
และนําผูกระทําความผิดเขามาในกลางที่ประชุมและลงโทษ วินัยไมรอ
ธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจึงจัดการทันที
ในเรื่องนี้ยังมีชาวพุทธที่เขาใจไมคอยถูกตองวา ใครทํากรรมชั่ว
เราไมตองทําอะไร เดี๋ยวเขาก็ตองรับผลกรรมของเขาเอง การมองอยางนี้
แสดงวาพลาดแลว
ในพระพุทธศาสนามีหลักการ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ในเรื่อง
ของสังคม ถาผิด วินัยจัดการทันที หมายความวา วินัยมีวิธีดําเนินการ
เพือ่ ใหธรรมสําเร็จเปนผลในสังคม มิฉะนั้น ในที่สุด ถาเราไมเอาใจใส การ

๑๒๒
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ปฏิบตั ติ ามธรรมก็จะคลาดเคลื่อนไป และสังคมก็จะคลาดจากธรรม
อยางไรก็ตาม จะตองทําความเขาใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ
แทจริงนั้น ที่พูดวา “วินัยไมรอธรรม” เชน เมื่อมีภิกษุทําความผิด วินัย
และสงฆจะไมรอใหกรรมแทตามกฎธรรมชาติแสดงผล แตสงฆจะนําเอา
กรรมสมมติตามวินัยมาใชจัดการกับภิกษุนั้นทันที การที่พูดอยางนี้นับวา
เปนสํานวนพูดในระดับหนึ่ง
จะตองไมเขาใจผิดไปวามนุษยแยกตัวเองพนเหนือกฎธรรมชาติได
เพราะวาการจัดตั้งตางๆ โดยสมมติ และปฏิบัติการตางๆ ในทางวินัยทุก
อยางนั้น แทที่จริงก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย ที่นําเอาปจจัยใน
ฝายของตนเองเขาไปเปนสวนรวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรม
ชาติ เพื่อใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา
พูดอีกอยางหนึง่ วา วินยั หรือระบบสมมติทงั้ หมด ก็คอื การทีม่ นุษย
นําเอาปญญาและเจตจํานง ซึง่ เปนคุณสมบัตธิ รรมชาติอนั วิเศษทีต่ นมีอยู มา
เพิม่ เขาไปเปนปจจัยพิเศษในกระบวนการแหงเหตุปจ จัยของธรรมชาติ เพือ่
ใหกระบวนการของเหตุปจ จัยนัน้ ดําเนินไปในทางทีจ่ ะกอใหเกิดผลดีแกชวี ติ
และสังคมของตน โดยสอดคลองกับปญญาและเจตจํานงของมนุษยนนั่ เอง
ปญญา และ เจตนาหรือเจตจํานงทีป่ ระกอบดวยคุณสมบัตติ า งๆ นัน้
ก็เปนธรรมชาตินนั่ เอง แตเปนธรรมชาติดา นนามธรรม และเปนธรรมชาติ
สวนพิเศษ ซึง่ เกิดขึน้ ดวยการฝกศึกษาพัฒนาทีเ่ ปนศักยภาพของมนุษย
พูดสัน้ ๆ วา วินยั คือการนําเอาปญญาและเจตนาทีเ่ ปนธรรมชาติ
พิเศษของมนุษย เขาไปรวมเปนปจจัยทีจ่ ะผันแปรกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ ใหเปนไปในทางทีจ่ ะเกิดผลดีแกตนในเชิงสังคม
ความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย ทีท่ าให
ํ เกิดวัฒนธรรมและ
อารยธรรมขึน้ มา อยูท นี่ ี่ ถามนุษยไมรจู กั ใชคณ
ุ สมบัตเิ หลานีใ้ หเปนปจจัย
ความเปนมนุษยจะมีประโยชนอะไร
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๑๒๓

การที่กิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากปญญาและเจตจํานง/เจตนาของ
มนุษย จะเปนปจจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะชักนําใหกระบวน
การแหงเหตุปจจัยทั้งหลายดํ าเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีแกมนุษย
ตามความตองการของปญญาและเจตจํานงไดจริงนั้น ยอมเปนขอเรียก
รองหรือบังคับอยใู นตัววา มนุษยจะตองพัฒนาปญญาและเจตจํานงในจิตใจ
ของตนอยตู ลอดเวลา เพือ่ พัฒนาปจจัยตางๆ ใหนาไปส
ํ ผู ลทีต่ อ งการไดจริง
ขอยอนกลับไปยําว
้ า บุคคลตองเกือ้ หนุนตอสังฆะ โดยเคารพสงฆ
คือถือสงฆเปนใหญ การทีอ่ ยูร ว มกันในสังคมจะตองสงเสริมความเขมแข็งมัน่
คงของสังคมหรือสังฆะนัน้ แลวสังฆะจะไดมารองรับหนุนบุคคลนัน้ ใหเจริญ
เติบโตขึ้นไปได ถาสังฆะไมเจริญมั่นคง ก็จะไมเอื้อใหบุคคลเจริญเติบโต
เพราะฉะนัน้ จึงใหถอื หลักการเรือ่ งถือสงฆเปนใหญและหลักการเรือ่ งความ
สามัคคีเปนสําคัญ ตามหลักทีเ่ รียกวา “สังฆสามัคคี” แปลวา ความพรอม
เพรียงของสงฆ ถาสงฆไมมคี วามสามัคคีแลว สภาพชีวติ และระบบความเปน
อยูก็จะไมเอื้อตอการพัฒนาของบุคคล เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสามัคคี
ขอยําเรื
้ อ่ งความสามัคคีอกี หนอยวา สามัคคีมคี วามสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับชีวิตหมู หรือการอยูรวมกันเปนสังคม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๗/๒๓๘) โดย
เฉพาะในระบอบประชาธิปไตย สามัคคีกค็ อื ความพรอมเพรียงกัน ความ
รวมแรงรวมใจกัน และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เรียกวา เอกีภาพ
(แตไทยเรานิยมใชวา เอกภาพ)
โดยทั่วไป เราจะมองเห็นคุณคาและความสําคัญของความสามัคคี
ในแงของความมีพลัง คือเปนการรวมกําลังกัน ตรงขามกับความแตกแยก
ขัดแยงที่ทําใหสูญสิ้นกําลัง เมื่อสามัคคีกัน คน ๒ คน มารวมกับคนอีก ๒
คน ก็เทากับ ๒+๒ เปน ๔ แตถาขัดแยงแตกแยกกัน คน ๒ คน มาพบกับ
คนอีก ๒ คน ก็เทากับ ๒-๒ เปน ๐
คุณคาแทของสามัคคีทสี่ าคั
ํ ญมาก ซึง่ เปนพืน้ ฐานของวินยั และประชาธิปไตย
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ก็อยางทีก่ ลาวขางตน คือ ทําใหสงั คมเกิดมีคณ
ุ ประโยชนตามความหมาย
ของมัน โดยเปนสภาพเอื้ออํานวยโอกาสแกทุกคนที่จะดํารงชีวิตของตน
อยูด วยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหเขาถึงประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป
แตลึกลงไปอีก คุณคาและความหมายของสามัคคีที่มักไมไดนึกถึง
กัน ก็คือ สามัคคีเปนฐานรองรับสมมติไว ถาไมมีสามัคคี สมมติก็อยูไมได
อารยธรรมก็สั่นคลอน เพราะสังคมมนุษยดําเนินไปไดดวยสมมติ และ
สามัคคีก็รองรับสมมติไว โดยทําใหคนยอมรับตามสมมตินั้น
ถาคนไมสามัคคีกนั ก็จะเกิดการไมยอมรับตามสมมติ เชน ไมยอม
รับกรรมสิทธิ์ของผูอื่นหรือของคูกรณีที่ขัดแยงกัน ไมยอมรับสิทธิตางๆ
ของคนพวกอืน่ ฝายอืน่ ไมยอมรับกฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย จึงทําให
เกิดความสับสนวนุ วายระสํ่าระสาย จนถึงอาจจะทําใหสังคมดํารงอยูไมได
ในทางกลับกัน ถาสมมติไมตั้งอยบู นฐานแหงธรรม หรือไมเปนไป
ตามธรรม ก็จะทําใหคนทะเลาะวิวาทกัน ไมสามารถรวมจิตรวมใจกัน และ
ยอมรับสมมตินั้นไมได แลวความขัดแยงแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้น ถาเปน
ไปอยางรุนแรงหรือแพรหลาย ก็จะนําไปสคู วามเสือ่ มสลายของสังคม
จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ที่จะใหสมมติที่เปนหลักของสังคมตั้งอยูบน
ฐานแหงธรรม และเปนไปโดยชอบธรรม เพื่อใหเกิดความสามัคคี แมหาก
วาสมมตินั้นขัดตอผลประโยชนของบุคคลบางคน แตถาสมมตินั้นชอบ
ธรรม มีธรรมเปนฐานรองรับ เขาก็ไมอาจปฏิเสธสมมตินั้นได พรอมกันนั้น
ก็ตองมีการพัฒนาคนอยูเสมอเพื่อใหรวมสามัคคีในการที่จะยอมรับและ
ปฏิบัติตามสมมติที่ชอบธรรมนั้นๆ
ถาคนไมยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติ เขาก็จะไดรับ
ผลรายตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ แตถาเขาไมยอมรับสมมติ เขาก็จะ
แตกสามัคคีกันในสังคมมนุษยเอง และผลรายก็เกิดแกเขาเนื่องจากความ
แตกสลายของสังคมของเขานั้น

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระพุทธเจาตรัสยํ้าเรื่องสามัคคี ในทางสังคมนั้น นอกจากบัญญัติ
สิกขาบทแลว ก็มีหลักการในดานธรรมที่จะอุดหนุนวินัยดวย พรอมทั้งใน
ทางวินัยก็ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเพื่อสรางความสามัคคี
ดังนั้น ถาพระเกิดทะเลาะกันขึ้นจึงตองมีวิธีระงับอธิกรณ คือ
ดําเนินคดี เพือ่ ตัดสินความผิด และลงโทษกัน ใหเสร็จสิน้ ไป ไมใหตอ งรออยู
อยางนัน้ และถามีคดีเกิดขึน้ แตไมดาเนิ
ํ นการ ก็ตอ งเอาผิดกับพระทีไ่ มดาเนิ
ํ น
การอีก จะไปอางวารอใหกรรมจัดการ ไมมีทาง วินัยไมรอดวย วินัยก็มี
กรรมที่จะนํามาใชจัดการไดทันที (ดูเรื่องสังฆกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึงนิคคหกรรมจํานวนมาก ในพระวินัยปฎก)
เปนอันวา กรรม มี ๒ แบบ คือ
๑. กรรมในธรรม ที่เปนกฎธรรมชาติ
๒. กรรมในวินัย ทีม่ นุษยสรางขึ้นโดยสมมติ
ในทางวินยั ถาพระทําผิด ชุมชนคือสงฆ ก็มีกรรมสมมติทพี่ ระพุทธเจา
ทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบท ที่จะนํามาใชจัดการไดทันที และตองจัดการ
โดยไมรอกรรมในกฎธรรมชาติ
ทั้งนี้เพราะวา ถึงตอนนี้ เราไดนําเอากรรมสมมติ ทีเ่ กิดจากปญญา
และเจตนาของมนุษย มาเปนปจจัยรวมทีเ่ พิม่ เขาไปเปนกรรมในกฎธรรม
ชาติดว ยแลว

-๒หลักแหงปฏิบัติการ
ถาคนอยูในหลักการ ก็ไมตองมีกฎหมาย
ถากฎหมายไมใชเพื่อหลักการ ก็ไมควรใหเปนกฎหมาย
กฎหมายแมจะมีความสํ าคัญ แตก็ไมเพียงพอและไมเปนหลัก
ประกันวาจะทําใหชีวิตดีงามและสังคมมีสันติสุขได โดยเฉพาะในสังคม
ประชาธิปไตย ที่มีและยอมรับความแตกตางหลากหลายของประชาชน
คนจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักการพื้นฐานและจิตใจที่
เขากันได เชน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกันดวยเรื่องชนชั้น ผิวพรรณ
เชื้อชาติ และลัทธิศาสนา มีความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
เปนตน สังคมจึงจะมีความมั่นคงยั่งยืนอยูได
ฉะนัน้ สามัคคีหรือเอกีภาพจึงเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการดํารงรักษาสังคม และจะตองมีหลักความประพฤติปฏิบัติตางๆ ที่จะ
ทําใหเกิดความสามัคคีเชนนั้น
การทีส่ งั คมบัญญัตวิ นิ ยั คือกฎหมายตางๆ ขึน้ ก็เพือ่ มาหนุนใหคน
ดํารงอยใู นหลักการตางๆ เหลานัน้ อันจะทําใหสงั คมหรือสังฆะมีความเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกันแลวจะไดมคี วามมัน่ คงยัง่ ยืนและมีสนั ติสขุ ตามวัตถุประสงค
หลักการตางๆ เพื่อดํารงรักษาสังคมนั้น เทากับเปนสาระหรือ
เจตนารมณของกฎหมาย ถาคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเหลานั้น ก็
แทบจะพูดไดวาไมจําเปนตองมีกฎหมาย นอกจากในความหมายวาเปนขอ
หมายรอู ยางที่กลาวขางตน หลักการตางๆ เหลานี้ นอกจากนํามาเปน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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หลักในการบัญญัติขอกฎหมายแลว บางทีก็มอี ยูในรูปที่เปนคติธรรมหรือ
หลักคําสอน
ธรรมที่เปนหลักการทั่วไปซึ่งไมไดบัญญัติไวเปนสิกขาบทในทางวินัย
มีหลายอยาง ที่เปนเครื่องสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในชุมชนแหง
กัลยาณมิตร เชน หลักสาราณียธรรม เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนหลักการ
ของประชาธิปไตย ขอยกมาเปนตัวอยาง หลัก สาราณียธรรม ๖ ประการ
(สารณียธรรม ก็เรียก) คือ
๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ทําตอกันดวยเมตตา ทําดวยใจ
รักหวังดี เชน เมื่อมีเรื่องที่ตองจัดทํา หรือมีงานสวนรวม ก็มาชวยเหลือ
รวมมือกัน พรอมเพรียงกันทําเพื่อประโยชนสวนรวม ดวยหวังดีที่จะให
เกิดประโยชนสุขตอกัน
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวยใจรัก
หวังดี มีปยวาจา ชวยแกปญหา มุงใหเกิดความสามัคคีและประโยชนสุข
รวมกัน
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คดิ ตอกันดวยเมตตา คิดดวยใจรัก
หวังดี คิดในทางที่จะแกไขปญหา ในทางสมัครสมานประสานสงเสริม หรือ
เอื้อเฟอชวยเหลือสนับสนุนกันเพื่อจุดหมายที่ดีงาม ยิ้มแยมแจมใสตอกัน
๔. สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช หลายคนเขาใจผิดวา พระ
พุทธศาสนาไมเอาใจใสเรื่องวัตถุ แตแทจริงพระพุทธศาสนาใหความสําคัญ
กับเรื่องลาภหรือผลประโยชนหรือดานเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง ถือวาตอง
จัดสรรใหเรียบรอยชอบธรรม แตใหอยูในขอบเขตที่เรียกวาเปน ปจจัย
เพราะฉะนั้น เรื่องการแบงปนลาภและเอื้อเฟอกัน รวมถึงเรื่องการจัดสรร
ผลประโยชน จึงเปนขอสําคัญอยางหนึ่งในหลักการอยูรวมกัน
๕. สีลสามัญญตา เสมอสมานกันโดยศีล ตั้งอยูในหลักความ
ประพฤติเสมอกัน คลายกับที่พูดวามีความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย

๑๒๘

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

ทุกคนตอหนาวินัยแลวเสมอกันทั้งหมด แมแตเปนพระอรหันตก็ไมยกเวน
นอกจากมีกฎยกเวนใหเปนสิกขาบทโดยเฉพาะ จึงจะพนโทษทางวินัย ใน
เรือ่ งของวินัยจะอางธรรมไมได วินัยกําหนดไวใหเสมอภาคกันและจึงตอง
พยายามประพฤติตัวใหเสมอกันโดยศีล ไมใหเปนที่รังเกียจแกชุมชน
๖. ทิฏฐิสามัญญตา เสมอสมานกันโดยทิฐิ หมายความวา ยึดถือ
หลักการพื้นฐานและอุดมการณของสังคมรวมกัน ในสังคมใดคนไมมีหลัก
การรวมกัน ก็จะดํารงเอกภาพไวไมได เชน ในสังคมประชาธิปไตย ถา
ประชาชนไมยึดถือหลักการแหงประชาธิปไตยรวมกัน ก็ถึงอวสาน เพราะ
ฉะนั้นสมาชิกจึงตองมีอุดมการณ และมีหลักการที่เปนทิฏฐิพื้นฐานรวมกัน
ธรรม ๖ ขอนี้เปนหลักแหงความสามัคคี ในระหวางบุคคลก็เปนปย
กรณ แปลวาสรางความรักกัน ครุกรณ สรางความเคารพกัน สารณียะ ทํา
ใหระลึกถึงกัน หรือยึดเหนี่ยวใจกันไว และในแงสวนรวมก็เปนไปเพื่อ
สังคหะ คือทําใหรวมคนเขาเปนหมูอยูได เพื่ออวิวาทะ ทําใหไมวิวาทกัน
เพื่อสามัคคี คือพรอมเพรียงกัน และเพื่อเอกีภาพ ทีเ่ รียกวา เอกภาพ คือ
ทําใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีหลักการอื่นอีก เชน อปริหานิยธรรม คือธรรมที่จะ
ทําใหไมเสื่อม ซึ่งมี ๗ ขอ คือ
๑. ประชุมกันเนืองนิตย
๒. เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็อยูจนเลิก
โดยพรอมเพรียงกัน และเมื่อมีกิจสวนรวม คือสังฆกรณีย เกิดขึ้น ก็ตอง
พรอมใจกันทํา
๓. ไมถืออําเภอใจแลวบัญญัติอะไรตามใจตัว หรือลมเลิกถอนบท
บัญญัติอะไรตามใจชอบ
๔. เคารพนับถือยกยองบุคคลที่เปนหลัก ที่เรียกวา สังฆบิดร มอง
เห็นความสําคัญของถอยคําของทาน ในที่นี้ไมไดบอกวาตองเชื่อ แตภิกษุ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ใดเปนเถระ เปนรัตตัญู หมายความวา ไดมีประสบการณยาวนาน มี
ความรูเปนหลัก ตองมองเห็นความสําคัญของถอยคําของทาน และให
สําคัญวาเปนสิ่งอันพึงฟง ไมลบหลูละเลยหรือมองขามไป
๕. ใหเกียรติและคุมครองสตรี ไมใหมีการขมเหงรังแกกุลกุมารี (นา
สังเกตวา สังคมไทยเวลานี้ไดทรุดลงไปไกลในเรื่องนี้ ถึงขั้นที่มีโสเภณีเด็ก
แพรหลาย อยางที่ไมเคยมีไมเคยเปน; สําหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา ไมลุ
แกอํานาจตัณหา คือไมเห็นแกการบํารุงบําเรอปรนเปรอเสพบริโภคและ
ผลประโยชนสว นตัว ซึง่ สังคมคฤหัสถกค็ วรจะปฏิบตั ดิ ว ย)
๖. ใหความสําคัญแก เจดีย หรืออนุสาวรีย ซึ่งเปนสิ่งที่เคารพ เปน
ที่รวมใจของสังคม และเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดจิตสํานึกตอสวนรวม
(สําหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา มีใจผูกพันใฝชอบเสนาสนะปา)
๗. จัดอารักขาคุมครองปองกันแกพระอรหันต หมายความวา พระ
สงฆ หรือนักบวชที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา เปนหลักใจ
ของประชาชน เปนตัวแทนของคุณธรรม เปนหลักของศีลธรรม เปนผู
รักษาธรรมไวใหแกสังคม ใหถือเปนหนาที่ของบานเมืองจะตองจัดการ
อารักขา คุมครองปองกัน และยินดีตอนรับทาน (ขอนี้สําหรับหมูสงฆ
ทานเปลี่ยนเปนวา ยินดีตอนรับเพื่อนสพรหมจารีที่ยังไมมา และตั้งใจตอ
ทานที่มาแลวขอใหอยูเปนสุข)
สําหรับคฤหัสถ คือคนทั่วไปที่อยูในสังคมใหญ ยังมีหลักธรรมอีกชุด
หนึ่งเรียกวา สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือหลักการยึดเหนี่ยว
ประสานหมูชนใหอยูในความสามัคคี ซึ่งมี ๔ ประการ (สังคหะ แปลวา
สังเคราะห หรือสงเคราะห ที่เราใชในความหมายวาชวยเหลือกัน แตคํา
ศัพทเดิมแปลวารวมเขาดวยกัน) หมายความวา ในการที่จะผนึกใหสังคมมี
ความมั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได คนจะตองมีธรรม ๔ ขอนี้ คือ
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๑. ทาน การให การเผื่อแผแบงปน มีลาภหรือผลประโยชนก็
กระจายเฉลี่ยกันไป
๒. ปยวาจา การพูดดวยใจรักหวังดี กลาวถอยคําสุภาพไพเราะ รู
จักใชวาจาแสดงนํ้าใจ ที่จะแกปญหาและชวยเหลือกัน
๓. อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน เอาเรี่ยวแรงกําลังความ
สามารถเขาชวยเหลือรวมมือกัน
๔. สมานัตตตา การเอาตัวเขาสมาน มีความเสมอภาค ทําตัวให
เขากันได โดยรวมสุขรวมทุกขกัน รวมกันเผชิญและแกปญหา ไมทอดทิ้ง
กัน ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักผลักที่ชัง
สมํ่าเสมอสมานกันโดยธรรม
สังคหวัตถุ ๔ นี้ แปลเปนภาษางายๆ ในแงของการชวยเหลือกัน
เพื่อใหเกิดการประสานสังคม คือ
๑) ชวยดวยสิ่งของเงินทอง
๒) ชวยดวยถอยคํา เชน แนะนําคนใหรวู ธิ แี กปญหาของเขา ให
ความรู สัง่ สอนวิชาการ เพือ่ ใหสามารถแกไขบําบัดความทุกขยาก
๓) ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลังความสามารถ
๔) ทําตัวเสมอสมาน คือ ทําตัวใหเขากันได โดยมีความเสมอภาค
กัน ปฏิบัติตอกันอยางเสมอหนาตามธรรม
ที่วามานี้เปนหลักที่จะรวมหมูชนใหอยูดวยกัน และทําใหสังคมมี
ความเจริญมั่นคง แตเปนหลักที่ไมไดบัญญัติเปนสิกขาบทในวินัย จึงไมมี
การกํ าหนดความผิดและไมมีการลงโทษ แตใหเปนหลักที่รูกันวาควร
ประพฤติปฏิบัติ
มีหลักปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งพูดถึงกันมากวามีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการดํารงรักษาสังคมใหมีความสงบเรียบรอย คือ ศีล ๕ และจะ
เห็นไดวา บทบัญญัตใิ นกฎหมายทัง้ แพงและอาญาแทบทัง้ หมด มีเจตนารมณ
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ตามหลักศีล ๕ นี้
อยางไรก็ดี พึงสังเกตวา ศีล ๕ นีท้ จี่ ริงเปนสิกขาบท แตเปนสิกขาบท
สําหรับคฤหัสถ (ในวินยั สําหรับพระภิกษุ ศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕ นี้ กระจาย
แยกออกไปเปนสิกขาบทยอยๆ มากหลายขอ และรวมอยูในสิกขาบท
๒๒๗ ที่เราเรียกกันวาศีล ๒๒๗ ซึ่งมีบัญญัติความผิดแกผูละเมิด)
ในสังคมของชาวพุทธนั้น พระพุทธเจาไมไดทรงกําหนดความผิด
และการลงโทษไวแกผลู ะเมิดศีล ๕ เราพูดไดวาทางพระศาสนายกศีล ๕ นี้
ใหเปนเรื่องของสังคมคฤหัสถ โดยเฉพาะทางฝายรัฐจะนํามาจัดแยกซอย
เปนขอกําหนดยอยๆ ลงไป ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแตละ
ถิน่ ฐานและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตางกันไป แลวกําหนดความผิดและการ
ลงโทษตามที่เหมาะสมตามธรรม และเทาที่เปนมาจะเห็นไดวา กฎหมาย
โดยทั่วไปในขั้นพื้นฐานมีสาระสําคัญเพื่อจะดํารงรักษาศีล ๕ หรือเพื่อดูแล
ไมใหคนละเมิดสิกขาบท ๕ ขอนี้
โดยนัยนี้ ศีล ๕ (สิกขาบท ๕) จึงเปนหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อชวย
ใหสงั คมอยใู นความสงบเรียบรอย แตการทีส่ งั คมจะกาวไปสจู ดุ หมายแหง
การพัฒนาที่ถูกตองดีงามแทจริง จะตองใหคนพัฒนาขึ้นไปเหนือกวาศีล ๕
ทีเ่ ปนเพียงระดับแกไขปองกันความชั่วรายและการเบียดเบียนกัน สูหลัก
การเชิงสรางสรรคตางๆ ที่ยกตัวอยางมาแสดงขางตน อันควรจะเปน
สาระและเจตนารมณที่แทจริงทั้งของกฎหมายและการปกครอง
เมือ่ ไดพดู ถึง ศีล ๕ แลว ก็ควรจะนําขอยอยมาแสดงไวดว ย ซึง่ มีดงั นี้
๑. การเวนจากปาณาติบาต (การไมละเมิดตอชีวิตรางกาย)
๒. การเวนจากอทินนาทาน (การไมละเมิดกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ )
๓. การเวนจากกาเมสุมจิ ฉาจาร (การไมละเมิดตอคคู รองของหวง)
๔. การเวนจากมุสาวาท (การไมละเมิดตอกันทางวาจา)
๕. การเวนจากสุรายาเมา (การไมดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด)
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ศีล ๕ (สิกขาบท ๕) นี้ มีสาระสําคัญที่มุงเพื่อใหคนอยูรวมกันดวยดี
โดยไมเบียดเบียนกัน จะไดมีความสงบเรียบรอย ที่เปนโอกาสพื้นฐานแหง
การพัฒนาชีวิตสูประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป
สําหรับ ๔ ขอแรก จะเห็นความหมายนี้ไดชัดเจน แตขอ ๕ ที่วา
เวนจากสุรายาเสพติดที่จะทําใหเกิดความประมาทขาดสตินั้น มักมองเห็น
ชัดแตในแงของโทษตอชีวิตของตัวผเู สพเอง แตที่จริงในการจัดเขาชุดแหง
ศีล ๕ นี้ ทานมุงความหมายเชิงสังคม
ในแงสังคมนั้น การละเมิดศีลขอ ๕ คือ เสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด
กอความเสียหายหรือโทษภัยที่สําคัญ คือ
๑. คนเมาสุรายาเสพติด ขาดสติแลว จะทําการรายละเมิดศีลได
หมดทุกขอ ไมวาจะฆาคน ทํารายกัน ลักหรือทําลายทรัพยสิน
ทําความผิดทางเพศ พูดเท็จ ก็ไดทั้งนั้น
๒. กอใหเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ อาจจะกอความพินาศหรือความเสียหาย
อยางมาก
๓. แมยังไมไดลงมือทําการรายใดๆ ก็เปนผูคุกคามตอความรูสึก
มัน่ คงปลอดภัยในสังคม เชน คนที่ขับรถไปในถนนหลวง พอ
มองเห็นรถที่กําลังแลนสวนมามีคนขับที่เมาเหลา หรือระแวง
วาคนขับรถสิบลอที่กําลังแลนสวนมาเสพยามายาบา ก็จะเกิด
ความรูสึกหวาดหวั่น พรั่นใจ
รวมความวา สังคม โดยเฉพาะรัฐ จะตองจัดตั้งวางมาตรการทาง
สังคม โดยเฉพาะการออกกฎหมาย ที่จะมาเปนประกันใหคนดํารงอยูในศีล
๕ หรือสิกขาบท ๕ นี้ พรอมทั้งสงเสริมใหคนยึดถือหลักการตางๆ ที่กลาว
แลวขางตน เชน สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน
กลาวไดวา หลักการตางๆ เหลานี้และทํานองนี้ เปนสาระของวินัย
หรือเปนเจตนารมณที่แทของกฎหมาย ถาคนมีการศึกษาที่พัฒนาตนอยาง
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ถูกตอง ใหมีศรัทธา เห็นคุณคา พรอมและเต็มใจ สมัครใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการเหลานี้ ก็ไมจําเปนตองมีการบัญญัติขอกําหนดของกฎหมายหรือ
สิกขาบทในวินัย
ในทางตรงขาม การที่มีสิกขาบทหรือขอกฎหมาย ก็เพื่อเปนหลัก
ประกันใหเกิดความมัน่ ใจวา จะมีการปฏิบัติใหเกิดผลตามหลักการเหลานี้
ดังนัน้ ถาคนไมปฏิบัติตาม หรือเคลื่อนคลาดจากหลักการมากขึ้น ก็ยิ่ง
ตองมีการบัญญัติสิกขาบทหรือขอกฎหมายมากขึ้นๆ และมักจะตองมีการ
บัญญัตคิ วามผิดและการลงโทษมากขึ้น หรืออาจจะหนักขึ้นดวย

เมือ่ คนเปนวิญูรสู าระของกฎหมาย สังคมสงบสุขดวยกติกางายๆ
ครัน้ คนเสือ่ มลงไป กฎหมายยิง่ บังคับซับซอน สังคมยิง่ เสือ่ มทรุด
เปนความจําเปนวา เมือ่ คนมาอยูร ว มกันตัง้ แต ๒ คนขึน้ ไป ก็ตอ งมี
ขอตกลงทีก่ าหนดกั
ํ
นขึน้ ไววา จะทําอะไร เมือ่ ไร อยางไร เปนตน เพือ่ ใหชวี ติ
แหงการอยูร ว มกันดําเนินไปดวยดี เอือ้ ประโยชนตอ ทุกคนดวยกัน เพราะ
ฉะนัน้ ในสังคมทีค่ นมีการศึกษาพัฒนาดีแลว ทีเ่ ขาเขาใจความหมายของขอ
ตกลงสําหรับการเปนอยแู ละทํากิจการรวมกันเชนนี้ และมีจติ ใจทีพ่ รอมจะ
ปฏิบตั ิ การมีกฎหมายเพียงในความหมายวาเปนขอหมายรู หรือขอกําหนดที่
หมายรใู นการอยูร ว มกัน ก็เปนการเพียงพอ (เรือ่ งนีจ้ ะพูดถึงอีกขางหนา)
ในภาวะเชนนี้ กฎหมายหรือขอหมายรู จะเปนเพียงขอตกลง หรือ
กติกาทางปญญา ซึ่งมีจํานวนจํากัดตามความจําเปนแหงกิจที่จะทํา และ
เมือ่ คนยังปฏิบัติกันดี ก็ไมตองมีสิกขาบทหรือขอกฎหมายมาก
อยางไรก็ดี เมือ่ คนขาดการศึกษาทีถ่ กู ตอง ไมไดพฒ
ั นาตน เขาไมเขา
ใจความหมาย ไมเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย และไมพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
เมื่อคนไมปฏิบัติตามขอหมายรูนั้น ก็ตองมีการบัญญัติขอกฎหมาย
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ในลักษณะที่เปนขอบังคับ ทีม่ กี ารกําหนดความผิดและการลงโทษเพิ่มขึ้นๆ
จนในทีส่ ดุ จะกลายเปนวา ยิ่งมีการบัญญัติขอกฎหมายมาก ชีวิตและสังคม
กลับยิง่ เสือ่ มโทรม และในกรณีเชนนี้ การมีกฎหมายในความหมายวาเปนขอ
บังคับมาก กลับกลายเปนเครือ่ งบงชีถ้ งึ ความเสือ่ มโทรมของชีวติ และสังคม
เพราะฉะนั้น ในสังคมที่คนมีการศึกษาถูกตอง พัฒนาตนดีแลว ก็
จะมีกฎหมายแตเพียงที่เปนขอหมายรู ไมตองเลยไปเปนขอบังคับ
แตตรงขาม ในสังคมที่ไมพัฒนา คนขาดการศึกษา หรือเมื่อการ
ศึกษาเสื่อมลง กฎหมายที่มีความหมายเปนขอบังคับ ก็จะเพิ่มมากขึ้นๆ
โดยที่แมจะจําเปนเพื่อกันไมใหเสื่อมโทรมลงไปอีกๆ แตก็ไมชวยใหชีวิต
และสังคมดีงามขึ้นไดเลย อยางนอย ยิ่งมีขอบัญญัติมาก หลักการที่เปน
สาระกลับยิ่งเลือนลางจางหาย
เคยมีผทู ลู ถามพระพุทธเจาวา (ม.ม.๑๓/๑๗๑-๒/๑๗๔; และดู สํ.นิ.๑๖/๕๓๑-๕/๒๖๓)
“ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยที่
ทําใหเมื่อกอนโนน สิกขาบทมีนอยกวา แตภิกษุผูดํารงใน
อรหัตตผลกลับมีมากกวา ครั้นมาบัดนี้ สิกขาบทมีมากกวา
แตภิกษุที่ดํารงในอรหัตตผลกลับมีนอยกวา”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“เปนเชนนั้น ภัททาลิ เมื่อหมูชนกําลังเสื่อมลง เมื่อ
สัทธรรมกําลังเลือนหาย สิกขาบทก็มีมากขึ้น แตภิกษุที่
ดํารงในอรหัตตผลกลับนอยลง
ภัททาลิ พระศาสดาจะยังไมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลาย ตราบเทาที่อาสวัฏฐานิยธรรม (เรื่องเสียหายวุน
วาย) ยังไมปรากฏในสงฆ แตเมื่อใดมีอาสวัฏฐานิยธรรม
ปรากฏในสงฆ เมื่อนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติสิกขาบทแก
สาวกทั้งหลาย เพื่อขจัดแกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น
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ภัททาลิ อาสวัฏฐานิยธรรมทั้งหลาย จะยังไมปรากฏใน
สงฆ ตราบเทาที่สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญ . . . ยังไม
ถึงความพรั่งพรอมดวยลาภ . . . ยังไมถึงความพรั่งพรอม
ดวยยศ . . . ยังไมถึงความเปนพหูสูต . . . ยังไมถึงความเปน
รัตตัญู แตเมื่อใดสงฆถึง(ภาวะดังที่กลาวมานั้น) เมื่อนั้นก็
จะมีอาสวัฏฐานิยธรรมปรากฏในสงฆ และเมื่อนั้นพระ
ศาสดาก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อขจัด
แกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น”
โดยนัยดังกลาวมา การศึกษาทีแ่ ท ในความหมายของการพัฒนา
คนอยางถูกตอง จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง และสัมพันธกับวินัย ไมวาจะใน
ความหมายที่เปนกฎหมาย เปนระบบที่จัดตั้ง หรือเปนการปกครองก็ตาม
ทั้งในแงที่วาจะตองมีการพัฒนาคนอยางถูกตองเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางถูกตอง และในแงที่วาวินัยเชนกฎหมายเปนเครื่องมือจัด
สรรสภาพเอื้อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของมนุษย
เมือ่ มีการศึกษาแทที่ทําใหคนพัฒนาอยางถูกตอง คนก็จะพรอมที่จะ
ปฏิบตั ติ ามวินยั โดยเฉพาะทีเ่ รียกวากฎหมาย(ทีช่ อบธรรม) และคนทีม่ กี ารศึกษา
ทีพ่ ฒ
ั นาตนแลวอยางถูกตองนัน้ ก็จะมองวินยั โดยเฉพาะกฎหมายนัน้ เปน
ขอหมายรู ทีจ่ ะไดปฏิบตั ใิ หถกู ตอง ในการชวยกันสรางสรรคสภาพชีวติ และ
สังคม ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาชีวติ สคู วามดีงามและประโยชนสขุ ทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ตอไป
สงฆเปนชุมชนแบบอยางทีพ่ ระพุทธเจาทรงจัดตัง้ ขึน้ ตามหลักการทีก่ ลาว
นี้ และพระพุทธเจาก็ทรงไดรบั ถวายคําสรรเสริญวา ทรงฝกคนและปกครอง
คนโดยไมตองใชทณ
ั ฑอาชญา (เชน วินย.๗/๓๘๑/๑๙๐; ม.ม.๑๓/๕๒๙/๔๘๓; ๕๖๕/๕๑๑)
นักปกครองในอุดมคติ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา
เปนจักรพรรดิ ซึ่งเปนธรรมราชา ก็เปนผทู ปี่ กครองแผนดินโดยธรรม โดย
ไมตอ งใชทณ
ั ฑะ หรือศัสตราวุธ (เชน ที.สี.๙/๑๔๓/๑๑๕; ที.ม.๑๐/๒๘/๑๘; ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒)
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ตามความหมายที่กลาวมานี้ การปกครองที่ดี คือการปกครองโดยไม
ตองใชอํานาจบังคับ และกฎหมายที่ดี คือบัญญัติที่เปนขอหมายรูในการที่
จะเปนอยูและทํากิจในการมีชีวิตรวมกัน ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติตามหลักการแหงการพัฒนาคน

จะรักษาธรรมใหแกสงั คมได ตองรักษาดุลยภาพใหแกใจของตน
มีอกี หลักหนึง่ ทีเ่ ปนพืน้ ฐานลึกลงไปในจิตใจ คนเรานีถ้ า ไมมพี นื้ ฐานในใจ
กฎหมายหรือวินัยจะกําหนดอยางไรก็ไมไดผลจริงจังยั่งยืน เพราะคนจะหา
ทางหลีกเลีย่ งกฎหมาย ตลอดจนสมคบกันหาประโยชนจากกฎหมาย อยาง
นอยก็ไมมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติตาม และในที่สุดกฎหมายก็
จะอยูไมได วินัยรวมทั้งกฎหมายจึงตองมีคุณสมบัติในใจคนเปนฐานรองรับ
ซึง่ จะเปนแรงจูงใจและเปนเครื่องผูกใจใหคนประพฤติตามกฎหมายได
นีเ่ ปนเหตุผลที่ทําใหตองมีการพัฒนาคน ถาไมพัฒนาคน การดํารง
สังคมก็ไปไมตลอด
สังคมที่จะบัญญัติกฎหมายตางๆ ตองถือกฎหมายเปนตัวเกื้อหนุน
คือจะตองถือเปน means ไมใชเปน end ถาเราถือกฎหมายเปน end ก็
จบ แมแตถือความสงบเรียบรอยเปนจุดหมายก็ยังไปไมรอด เพราะขาด
สาระหรือตัวแกน คือการพัฒนาคน
จะพัฒนาคนอยางไร ก็ตองทําใหคนประพฤติปฏิบัติทําการทั้งหลาย
ดวยปญญา จากเจตนาที่ดี บนฐานแหงจิตใจที่มีคุณธรรม มีความรับผิด
ชอบ และมีจิตสํานึกตอสังคม
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมไวชดุ หนึง่ ซึง่ เปนทาทีพนื้ ฐานในจิตใจ
ของคนที่จะสรางสรรคและรักษาสังคมมนุษย ซึ่งไมใชเพียงแครักษา
กฎหมาย แตเปนคุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะเปนผูมีสวนรวมในการสราง
สรรคและอนุรักษสังคมนี้ไว
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สังคมมนุษยนั้น มนุษยทุกคนตองมีสวนรวมในการสรางสรรคและ
อนุรกั ษ มิฉะนั้นก็จะพินาศ แมแตการที่จะรักษากฎหมายได ก็ตองมีทาที
พืน้ ฐานในจิตใจมาเปนแกนใหกอน ทาทีพื้นฐานนี้ไมใชหลักธรรมยากอะไร
ก็คือหลักพรหมวิหาร ๔ นี่เอง
พรหมวิหาร ๔ ขอนีเ้ ปนทาทีทสี่ าคั
ํ ญของจิตใจ แตในสังคมไทยเขา
ใจธรรมชุดนี้กันผิดพลาดมาก และปฏิบัติกันไมครบถวน หรือปฏิบัติคลาด
เคลื่อนจนทําใหเกิดผลรายบางอยาง
“พรหมวิหาร” แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม พรหม คือ เทพเจา
สูงสุดในศาสนาพราหมณ ที่สรางโลกและอภิบาลโลก ในทัศนะของ
พราหมณ เขาถือวามนุษยอยูกันไป พอถึงกัปปหนึ่งโลกจะพินาศ และพระ
พรหมจะสรางโลกขึ้นมาใหม แลวพระพรหมก็ลิขิตชีวิตและจัดสรรสังคม
มนุษยวาจะใหเปนอยูกันอยางไร
แตพระพุทธศาสนาไมรอพระพรหม เราถือวาทุกคนมีสวนรับผิด
ชอบในการสรางสรรคและอภิบาลสังคม เพราะฉะนั้น ทุกคนตองทําตัวให
เปนพรหม โดยประพฤติตามหลัก ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ขอนี้ คือ
๑. เมตตา มีใจไมตรี ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข
๒. กรุณา พลอยสะเทือนใจ ทนนิ่งอยูไมไดที่จะเห็นทุกขของเขา
๓. มุทิตา พลอยยินดีในความดีงามความสุขความสําเร็จของเขา
๔. อุเบกขา วางใจเปนกลางตอทุกคนเพื่อรักษาธรรม
ทาทีพื้นฐาน ๔ ประการนี้เขาใจงาย เพราะเปนทาทีที่แสดงออกตอ
ผูอ ื่น เพราะฉะนั้น วิธีที่จะดูความหมายก็ดูที่คนอื่น คือดูตามสถานการณที่
คนอืน่ เขาประสบ จึงจะรูวาเราจะใชพรหมวิหารขอไหน แลวความหมายก็
จะชัดออกมาเอง
สถานการณที่ ๑ เมื่อคนอื่นเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา คือ มี
ความหวังดี มีความรัก มีความเปนมิตร (เมตตา มาจากรากศัพทเดียวกับคํา
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วา มิตร คือคุณสมบัตขิ องมิตรนัน่ เอง ไดแกนาใจที
ํ้ ห่ วังดีอยากใหเขาเปนสุข)
สถานการณที่ ๒ เมื่อบุคคลอื่นนั้นตกตํ่า คือ เขาเดือดรอนเปนทุกข
ประสบปญหา เราก็มีกรุณา คือพลอยหวั่นไหวสะเทือนใจไปกับความทุกข
ของเขา อยากจะชวยบําบัดทุกขนั้น หรือยกเขาขึ้นมาจากความทุกขนั้น
(จะเห็นวา เมตตากับกรุณาตางกันมาก)
สถานการณที่ ๓ เมือ่ บุคคลอื่นนั้นเปลี่ยนจากปกติและตกตํ่าเปนขึ้น
สูง คือเขาประสบความสําเร็จ มีความสุข ทําอะไรๆ ไดดี หรือกาวไปใน
ความดีงาม เราก็มีมุทิตา คือพลอยยินดีดวยในความดีงามและความสุข
ความสําเร็จของเขา พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน
สถานการณที่ ๔ ซึง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะรักษาสังคมไวได คือ เมือ่ บุคคล
อืน่ นัน้ ละเมิดธรรม หรือสมควรรับผิดชอบตอธรรม เราก็มีอเุ บกขา คือวางใจ
เปนกลาง ไมขวนขวายชวยเหลือทีจ่ ะทําใหเสียธรรม โดยวางเฉยตอบุคคล
นัน้ ใหเขารับผิดชอบตอธรรมและตามธรรม ดํารงอยูใ นความสมเหตุสมผล
ในขออุเบกขานี้ จะตองเขาใจหลักความจริงพื้นฐานกอนวา เบื้อง
หลังสังคมมีธรรมรองรับอยู คือหลักการแหงความเปนจริงตามธรรมชาติ
ความเปนเหตุเปนผลในสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามเหตุปจจัย การที่
มนุษยมีความสัมพันธกันดี ไมพอที่จะทําใหสังคมอยูได แมมนุษยจะมีความ
สัมพันธกันดีใน ๓ สถานการณแรก แตถาเขาไมรักษาธรรมไว สังคมก็อยู
ไมได แตจะวิปลาสคลาดเคลื่อนจนถึงความวิบัติ
เพราะฉะนัน้ จึงมีสถานการณที่ ๔ คือ ไมวา ความสัมพันธของมนุษย
จะเปนอยางไรก็ตามในสถานการณ ๑, ๒ หรือ ๓ แตถาความสัมพันธนั้น
ไปละเมิดกอความเสียหายตอธรรมแลว ก็มาถึงสถานการณที่ ๔ ซึ่งจะ
ตองหยุดความสัมพันธนั้น คือวางเฉย ไมชวย ความสัมพันธระหวางบุคคล
ตองหยุด เพื่อรักษาธรรม นี้คืออุเบกขาซึ่งเปนตัวรักษาหลักการของสังคม
ไดกลาวแลววา เบือ้ งหลังความเปนไปในสังคมมนุษยทเี่ ปนเรือ่ งของ
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ความสัมพันธระหวางคนดวยกัน ยังมีธรรม ที่เปนความจริงแหงความถูก
ตองดีงาม ความที่ควรจะเปนตามเหตุผล ความเปนไปตามเหตุปจจัย หรือ
ความเปนไปตามกฎธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง
บนฐานแหงหลักความจริงแทตามกฎธรรมชาตินั้น เมื่อมนุษยเอา
ความรูในความจริงมาตั้งเปนหลักการ เปนกฎเกณฑกติกาในสังคม เราก็
พลอยเรียกหลักชั้นสองที่มนุษยบัญญัตินี้เปน “ธรรม” ไปดวย เชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งขึ้นเพื่อเรียนธรรมศาสตร ก็คือเรียนวิชา
กฎหมาย นี่คือการที่กฎของมนุษยก็ถูกเรียกเปนธรรมไปดวย
หลักการที่วามาทั้งหมดนี้ ไมวาระดับไหน จะเปนระดับความจริงใน
ธรรมชาติ หรือหลักการในสังคมมนุษยก็ตาม ถาความสัมพันธระหวาง
มนุษยไปละเมิดหรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอหลักการนั้น มนุษยจะ
ตองหยุดความสัมพันธระหวางกันแลวเอาธรรมเปนใหญ และปฏิบัติไป
ตามธรรม คือ เฉยตอคนและปฏิบัติไปตามธรรม
ฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนขอธรรมใหญที่คุมทาย เพราะเปนตัวรักษา
หลักการไว ถาไมรักษาหลักการนี้ สังคมมนุษยแมจะมีการชวยเหลือกันดีก็
ไปไมรอด เพราะสังคมนั้นสูญเสียดุลยภาพ กลาวคือ
๑. เมื่อคนมีนํ้าใจตอกัน มีเมตตา กรุณา และแมแตมุทิตากันดี ก็มี
ความอบอุนมีความสุขในการอยูรวมกันดี แตขอเสียจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
มนุษยจํานวนหนึ่งจะชอบหวังพึ่งผูอื่น โดยคิดวาถาเราเดือดรอนก็ไปหาผู
ใหญคนนั้นได ไปหาญาติคนนี้ได เพราะฉะนั้น เขาก็ไมดิ้นรนขวนขวาย
สังคมที่เปนเชนนี้ก็จะทําใหคนจํานวนมากตกอยูในความประมาท ออนแอ
เฉือ่ ยชา หรือถึงกับเกียจคราน
๒. เมื่อเอาความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก ชอบชวยเหลือกัน
เปนสวนตัว ก็อาจจะชวยกันจนเกินขอบเขต โดยไมคํานึงถึงหลักการหรือ
ความถูกตองชอบธรรม แมจะมีกฎเกณฑกติกาหลักการก็ไมเอา แตจะ
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เลีย่ งหลีกหลบไป หรือมองขาม ตลอดจนทําลายกฎกติกานั้นเสีย เมื่อเปน
อยางนี้สังคมก็เสียหลัก
ดวยเหตุนี้จึงตองมีอุเบกขาไวเปนประกัน เมื่ออุเบกขาเขามาคุม ก็
รักษาดุลของสังคมไวได ทําใหความสัมพันธระหวางคนกับคน กับความ
สัมพันธระหวางคนกับธรรมนี้สมดุลกัน
ในทางตรงขาม ถามีแตขอสุดทายคืออุเบกขา ก็กลายเปนตัวใคร
ตัวมัน เชน ในสังคมตะวันตก ฝรั่งมีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน เมตตากรุณา
นอย ไมคอยมีนํ้าใจ แตยึดถือหลักการกฎเกณฑกติกาและกฎหมายเปน
บรรทัดฐาน คุณจะทําอะไรก็ทําของคุณไป ฉันไมชวย ถาไมผิดกฎหมายฉัน
ไมวาอะไร แตถาคุณทําผิดกฎหมายเมื่อไรฉันจัดการทันที ระหวางนั้นฉัน
ไมชวย เพราะฉะนั้น ถาคุณไมดิ้นรนขวนขวายคุณก็ตาย
ในสังคมที่เนนอุเบกขาแบบนี้ ชีวิตจะขาดความอบอุน จะเครียด
แหงแลง มีทุกขในจิตใจ เปนโรคประสาทและโรคจิตกันมาก แตเปนการ
บีบคัน้ คนใหตองดิ้น ก็เขมแข็งดี ทําใหเกิดความเรงรัดในการสรางความ
เจริญกาวหนา พรอมกับสามารถรักษาหลักการและกฎเกณฑกติกา ตลอด
จนมีการปฏิบัติตามกฎหมายไดดี
ในครอบครัวที่พอแมมีอุเบกขามาก เด็กถาไมรายเสียคนไปเลย ก็
จะเปนคนแข็งแกรง ชวยตัวเองไดดี บุกฝาไปได แตอาจจะเหี้ยมเกรียม
ในครอบครัวนั้น ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา มุทิตา มาก ขาด
อุเบกขา เด็กจะออนแอ เลี้ยงไมโต ไมมีความเขมแข็ง ทําอะไรไมเปน รับ
ผิดชอบตัวเองไมได ชอบพึ่งพา ถาอยางแรงก็เปนนักเรียกรอง เอาแตใจ
และไมรูจักกฎกติกา
ทุกคนมีชีวิตแหงความสัมพันธ ๒ ดาน ดานหนึ่ง เราสัมพันธอยู
รวมกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ซึ่งเราควรจะมีนํ้าใจไมตรีชวยเหลือกันและกัน
และเราก็ชวยกันได แตอกี ดานหนึ่ง เราอยูกับความเปนจริงของโลกและ
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ชีวติ ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัยของมันตามกฎธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออก
ใคร ทุกคนจะตองปฏิบัติตอความเปนจริงนี้ดวยปญญา โดยพัฒนาความรู
ความสามารถของตนขึ้นมาเพื่อใหสามารถรับผิดชอบตนเองได ในดานนี้
ถึงแมมนุษยจะชวยกัน ก็ชวยกันไมไดจริง และทําใหกันไมได จะชวยกันได
ก็ดว ยการชวยใหเขาฝกฝนพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาจนพึ่งตัวของเขาเองได
ฉะนั้น จะตองระลึกไวเสมอวา มนุษยไมไดอยูกับมนุษยเทานั้น แต
มนุษยนั้นตองอยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิตดวย ทุกคนมีชีวิตที่รับ
ผิดชอบตอความจริงของกฎธรรมชาติ ถึงแมในดานมนุษยเราจะชวยเหลือ
กันดี พอแมจะรักและทําใหลูกทุกอยาง แตชีวิตและโลกนี้มันไมไดมาตาม
ใจดวย มันมีกฎมีเกณฑมีกติกาแหงธรรมตามความเปนจริงของมัน ซึ่งทุก
คนจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตามเหตุผลดวยสติปญญาความสามารถ
ที่จะตองพัฒนาขึ้นมาในตนเอง
ดวยเหตุฉะนี้ ทุกคนจะตองรับผิดชอบตอธรรม คือความเปนจริง
ของชีวิตและสังคม และเราจะตองฝกตองหัดกันใหมีความสามารถนี้
ฉะนัน้ มนุษยจึงตองมีทาทีขอที่ ๔ คือ อุเบกขาไวคุมทาย ชีวิตจึงจะดี และ
สังคมจึงจะอยูได
สรุปวา อุเบกขาทีเ่ กิดจากปญญา เปนดุลยภาพในจิตใจ ทีช่ วยให
เกิดผลภายนอก ๓ ดาน (ของเรื่องเดียวกัน) คือ
๑. ชวยรักษาบุคคล ดวยการสรางโอกาสใหเขารูจักรับผิดชอบตอ
เหตุผลและความเปนจริงของโลกและชีวติ เชน คอยดูแลใหเด็กทําการตางๆ
ดวยตนเอง เพือ่ ชวยใหเขาพัฒนาตนเองใหเขมแข็ง คิดเปน ทําเปน เปนตน
๒. ชวยรักษาสังคม ดวยการสนองเจตนารมณของขอตกลง(สมมติ)
ทีว่ างไว โดยปฏิบัติตาม เปนตน ทําใหเกิดความเสมอภาค เชน การที่ทุก
คนจะมีความเสมอกันตอหนาหลักการกฎเกณฑกติกาและกฎหมาย เปนตน
๓. ชวยรักษาธรรม ดวยการทําใหมีการปฏิบัติตาม ไมถูกคนลวง
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ละเมิด ดํารงรักษาไวไดซึ่งความถูกตอง ความชอบธรรม ความดีงาม หรือ
อยางนอยความสมเหตุสมผล (ซึ่งมักถือเอาตามความลงตัวโดยเหตุผล
หรือการลงความเห็นตามเหตุผลและหลักฐาน ทีเ่ รียกวาความยุตธิ รรม อันได
แก ธรรมคือยุตติ หรือธรรมโดยยุตติ)
อุเบกขาทําใหเกิดดุลยภาพภายในจิตใจแลว ก็คุมพรหมวิหารทั้ง ๔
ใหอยูในดุลยภาพดวย และจึงทําใหเกิดดุลยภาพในสังคมมนุษย ดวยการ
เอาความรักความเอื้อเฟอเกื้อกูลใหแกคน พรอมกับในขณะเดียวกันก็เอา
ความถูกตองดีงามและความพอดีไวใหแกธรรมชาติและสังคม
เมื่ออุเบกขารักษาธรรมไวใหแกสังคม หรือระหวางคนตอคนกับ
ธรรมไวไดแลว ก็ตองไมลืมเหลียวแลที่จะปฏิบัติตอคนนั้นๆ ดวยเมตตา
กรุณามุทิตา เทาที่ไมเสียหรือกระทบตอธรรมดวย
ไทยเราเรียกผูทําหนาที่ตัดสินอรรถคดีวา “ตุลาการ” ซึง่ จะแปลวา
ผมู อี าการดุจตราชู ก็ได ผสู รางตุลาคือสรางตราชูหรือสรางมาตรฐาน ก็ได
หมายความวา ดํารงตนคงที่ เที่ยงธรรม เปนมาตรฐานของสังคม เปน
กลางตอทุกคน ทั้งดีและราย สมํ่าเสมอในทุกกรณี ไมเลือกที่ชอบใจหรือ
ไมชอบใจ ไมวาในสุขหรือทุกข วาไปตามที่เปนจริงตอทุกคนในทุกกรณี
(ในภาษาบาลีทานใชคําวา “ตุลาภูตะ” แปลวา ผูเปนดุจตราชู มีคําอธิบาย
หลายแหง เชน วินย.อ.๓/๒๓๒; องฺ.อ.๒/๕๔; พุทฺธ.อ.๑๖๖-๗; จริยา.อ.๓๑๕ เปนตน) นี้คือ
ภาวะที่จิตมีอุเบกขา
เมื่อตั้งอยูในอุเบกขา ตัวของผูปฏิบัติก็พรอมที่จะรักษาตนเองไวไม
ใหลวง อคติ คือ การออกนอกทางที่ควรจะไป หรือความประพฤตินอกทาง
แหงธรรม ทีแ่ ปลงายๆวา ความลําเอียง ๔ ประการ คือ (ที.ปา. ๑๑/๑๗๖-๑๗๗/๑๙๕)
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะ รัก หรือเพราะชอบกัน
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะ ชัง หรือเพราะขัดเคือง
๓. ภยาคติ ลําเอียงเพราะ ขลาด หรือเพราะกลัว
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๔. โมหาคติ ลําเอียงเพราะ เขลา หรือเพราะหลงผิดรูไมเทาถึงการณ∗
นี้คือภาวะแหงดุลยภาพในจิตใจของบุคคล ที่สงผลออกมาทําให
รักษาดุลยภาพในสังคมไวได
จะเห็นชัดวา พรหมวิหารสามขอแรกนั้นหนักในดานความรูสึก สวน
ขอที่สี่หนักดานความรู
สามขอแรกหนักดานความรูสึกอยางไร เบื้องแรกเราพัฒนาคนให
พนจากความรูสึกที่ไมดีมาสูความรูสึกที่ดีตอกัน ทําใหมีเมตตา เปนตน คือ
ยามเขาเปนปกติ เราก็รูสึกเปนมิตร เขาเดือดรอน เราก็รสู ึกสงสารเห็นใจ
เขาไดดีมีสุข เราก็รูสึกพลอยชื่นชมยินดีดวย ทั้งหมดนี้เปนดานความรูสึก
ซึ่งเมื่อสถานการณนั้นๆ มาถึง ก็พรอมทันที
แตขอที่ ๔ คืออุเบกขา อาศัยความรูสึกไมได ตองอาศัยความรู คือ
ปญญาดวย เพราะฉะนัน้ อุเบกขาจึงตองมากับปญญา เพราะตองรูว า อะไร
คือความจริง อะไรคือความถูกตอง อะไรคือความดีงาม อะไรคือหลักการ
แลวจึงจะปฏิบัติคือมีอุเบกขาได ฉะนั้น อุเบกขาจึงตองตั้งอยูบนปญญา
เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงแยกวา อุเบกขามี ๒ ชนิด คือ
อุเบกขาทีเ่ ปนกุศลนี้ กับอุเบกขาทีเ่ ปนอกุศล ซึง่ เรียกวา “อัญญาณุเบกขา”
แปลวา เฉยโง คือเฉยไมรูเรื่อง ไมเอาเรื่อง แลวก็ไมไดเรื่อง
เฉยในภาษาไทย เรามักจะมองแบบเฉยโง ซึ่งผิด เปนอกุศลธรรม
ฉะนัน้ เฉยในทีน่ ตี้ อ งหมายความวา เฉยเพราะรูว า ถาชวยเขาจะกลายเปนการ
ทําลายธรรม จึงเฉยไมเอากับบุคคลนัน้ เพือ่ จะไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตามธรรม
โดยเฉพาะผูพิพากษา จะตองมีทาทีอุเบกขานี้มากหนอย แมวาจะ
สงสารหรืออยางไรก็โอนเอนไมได ตองวาไปตามกฎกติกา และตามหลัก
∗

ลําดับเดิม คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ แตในทีน่ เี้ รียงตามลําดับทีต่ รัสสรุปไวในคาถา ซึง่ จํางายกวา
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การ เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวรักษาธรรม เชนความเที่ยงธรรมใน
สังคมไว ในหมูมนุษยจะตองมีธรรมขอที่ ๔ นี้ไวเพื่อรักษาธรรมวินัย ตลอด
จนกฎเกณฑกติกา อยางที่วากฎตองเปนกฎ อะไรทํานองนี้

พฤติกรรมจะถึงภาวะแหงดุลยภาพ
เมื่อจิตใจและปญญามาประสานอยางสมดุล
อยางไรก็ตาม ที่วากฎตองเปนกฎ ก็ตองระวังเหมือนกัน เพราะกฎ
มี ๒ ชั้น อยางที่วามาแลว คือกฎธรรมชาติ กับกฎมนุษย
กฎธรรมชาติซึ่งเปนความจริงแทที่มีอยูเปนอยูของมันตามธรรมดา
นั้น เราตองรูและรูใหชัดใหทั่วตลอด เพราะถาไมรูเราก็พลาด กฎไมผิด
แตเราเองพลาด
สวนกฎมนุษยนี้มนุษยสรางขึ้นมา เมื่อมนุษยสรางเองก็มีทางพลาด
กลายเปนกฎที่ผิด เพราะฉะนั้น การที่จะเอากฎหมายเปนเกณฑก็จะตอง
คอยตรวจสอบกฎหมายตลอดเวลาดวย โดยเฉพาะตองดูวา มันสอดคลอง
กับความเปนจริงของกฎธรรมชาติคอื ตัวธรรมหรือเปลา
ฉะนั้น สําหรับกฎหมายคือกฎที่มนุษยตั้ง หรือวินัย จึงตองคอย
ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองและความไดผลตามกฎธรรมชาติหรือ
ความจริงตามธรรมอยูเสมอ เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่เปนธรรมนั้น ซึ่งตอง
อาศัยการที่รูทั้งหมด คือรูทั้งดานกฎธรรมชาติ และรูดานมนุษยทั้งแง
บุคคลและสังคม
การจะวางกฎหมายไดดี ตองรูเขาใจธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติทั่วไป
คือความจริงแหงธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย และธรรมชาติของมนุษย เขาใจ
จุดหมายของชีวิต เขาใจจุดหมายของสังคม ตลอดจนเขาใจจุดหมายของ
กฎหมายเอง ซึ่งตองไปสอดคลองกับจุดหมายที่วามาทั้งหมดนั้น ถาไมเชน
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นัน้ จุดหมายของกฎหมายก็พลาดได
รวมความวา กฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษยนี้จะตองมีการตรวจสอบอยู
เสมอ มิฉะนั้น แมแตอุเบกขาก็อาจจะพลาดเหมือนกัน ในกรณีที่เอา
กฎหมายซึ่งเปนกฎชั้นรองมาใช
เรือ่ งของกฎหมายมีทางพลาดไดทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ ทั้งการบัญญัติ
กฎหมาย และการใชกฎหมาย (ทั้งสองขั้นนี้เปนดานพฤติกรรม) และผิด
พลาดดวยเหตุสําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. ดานปญญา ไมรูความจริง คือไมรูเทาทันทั่วถึงธรรม คําวา
“ธรรม” นีม้ หี ลายชัน้ วากันถึงทีส่ ดุ ก็คอื ตัวธรรมทีเ่ ปนความจริงในธรรมชาติ
ถาไมรูความจริงนี้ เชน ไมรูไมเขาใจชีวิตมนุษย และไมเขาใจเหตุปจจัยใน
สังคม วาเวลานี้สังคมเปนอยางไร มีปญหาอยางไร กลไกของปญหาสังคม
เปนอยางไร การทําเหตุปจจัยอยางนี้ๆ จะกอใหเกิดผลในสังคมสะทอนกัน
ไปอยางไร ถาปญญาไมรูความจริงนี้เพียงพอ การบัญญัติกฎหมายจะ
พลาดทันที เพราะฉะนั้นจึงตองรเู ขาใจความจริงของตัวธรรมทุกระดับ
ตอจากปญญาที่รคู วามจริงคือธรรม เชนเหตุปจจัยทั้งหลายแลว ก็
ยังตองมีปญญาในขั้นจัดตั้งวางวินัย คือ รูจักจัดระเบียบระบบขึ้นมาอยาง
ประสานสอดคลองและใหไดผลจริงตามธรรมนั้นดวย
๒. ดานเจตนา (คือดานจิตใจ) ถามีเจตนาแอบแฝง เชน คิดจะหา
จะเอาผลประโยชนแกตัวหรือพวกของตัว หรือจะกลั่นแกลงทํารายคนอื่น
พวกอื่น ก็จะทําใหพลาดอีกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น การบัญญัติวินัยที่เปนกฎในระดับสังคมมนุษยจึงมีทาง
ผิดพลาด ที่ทําใหตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ ๒ ชั้นดวยกัน คือ
๑. ปญญาเพียงพอหรือไม มีความรูความเขาใจทั่วตลอดและวาง
แผนจัดตั้งไดสอดสมทั่วถวนไหม
๒. เจตนาเปนอยางไร
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ในการใชกฎหมาย ถาปญญาไมพอ ไมรคู วามจริง หาความจริงไม
ทัว่ ถึง ก็เกิดความผิดพลาด ถาเจตนาไมดี ก็อาจจะเลี่ยงหลบหรือเอา
กฎหมายเปนเครื่องมือสนองเจตนารายนั้น
ขอเพิม่ เติมในเรือ่ งนีอ้ กี หนอย คือ ในการใชกฎหมาย หรือใชหลักการ
กฎเกณฑกติกา ดังไดกลาวแลววา ในทางวินัยหรือกฎหมายมีกรรมชนิดที่
เปนสมมติ ซึง่ ทําใหไมตองรอกรรมตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เมื่อมีพระ
ภิกษุทาผิ
ํ ดวินยั สงฆกต็ อ งดําเนินการ ถาใครละเวนก็มคี วามผิด แมแตภกิ ษุรู
วาภิกษุรปู หนึง่ ทําความผิดรายแรง แลวชวยปกปดความผิดนัน้ ก็เปนอาบัติ
นอกจากในกรณีทมี่ คี วามผิดเกิดขึน้ แลว แมแตในยามปกติ ทุก ๑๕
วัน ก็ตอ งมีการประชุมครัง้ หนึง่ เพือ่ ใหภกิ ษุทกุ รูปตรวจสอบความประพฤติ
ของตนตามปาติโมกข คือประมวลกฎหมาย ทีเ่ ปนวินยั ขัน้ พืน้ ฐาน (ยังมีวนิ ยั
อีกระดับหนึง่ ซึง่ วาดวยการจัดกิจการของสวนรวม อันนัน้ ไมตอ งเอามาตรวจ
สอบกันในทีป่ ระชุมนี)้ คือเอาวินยั ทีเ่ ปนขอประพฤติสว นบุคคลมาสาธยายใน
ทีป่ ระชุมทุก ๑๕ วัน ถามีใครทําผิดก็จะตองจัดการทันที เชนมีการลงโทษ
วิธีการลงโทษก็เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองมีหลัก ขอเลาเรื่องในพระ
สูตรเปนตัวอยาง (ม.อุ.๑๔/๑๐๕-๑๑๓/๘๙–๙๖)
เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานใหมๆ พระอานนทยังอยู พระอานนทนี้
ใกลชิดพระพุทธเจามาก วันหนึ่งวัสสการพราหมณ มหาเสนาบดีของ
แควนมคธ เดินทางมาตรวจราชการงานเมือง ดูแลงานซอมแซมพระนคร
มาถึงที่พระอานนทกําลังสนทนากับพราหมณคนหนึ่งคางอยู
สนทนากันมาถึงตอนที่พราหมณถามวา มีพระภิกษุรูปใดบางไหมที่มี
คุณสมบัติพรอมทุกอยางเทากับพระพุทธเจา พระอานนทตอบวาไมมี
เพราะพระพุทธเจาทรงเปนผคู นพบและเปนผชู แี้ สดงมรรคา สวนสาวกทั้ง
หลายเปนผูรูตาม ดําเนินตาม
วัสสการพราหมณจงึ ถามตอวา พระพุทธเจาก็ทรงปรินพิ พานไปแลว
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พระองคไดตงั้ ใครเปนหัวหนาปกครองสงฆตอ ไป พระอานนทตอบวา ไมไดตงั้
วัสสการพราหมณนี้เปนนักปกครองบริหารกิจการบานเมืองอยู จึง
วา พวกทานไมมีหัวหนา ไมมีผูปกครอง จะอยูรวมกันไดอยางไร ความ
พรอมเพรียงสามัคคีจะเกิดขึ้นไดอยางไร
พระอานนทก็ตอบวา พวกเราไมใชจะไมมีหัวหนา พวกเรายึดถือ
ธรรมคือหลักการ พวกเราอยูกันดวยหลักการ คือยึดถือธรรม
วัสสการพราหมณก็ถามตอไปวา ที่ทานวาอยูกันดวยหลักการ คือ
ยึดถือธรรมนัน้ หมายความวาอยางไร
พระอานนทกต็ อบวา พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท วางวินัยแม
บทเปนหลักอางอิงไวแลว เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๕ วันครั้งหนึ่ง พระภิกษุที่อยู
ในทองถิ่นหนึ่งๆ ก็มาประชุมพรอมกัน ขอใหพระภิกษุรปู หนึง่ สวดสาธยาย
สิกขาบททีว่ างไวเปนแมบทนัน้ เมือ่ มีพระทําความผิด สงฆคอื ทีป่ ระชุม ก็ให
ภิกษุรปู นัน้ ปฏิบตั ติ ามกติกา การที่ปฏิบัติเชนนี้ไมถือวาใครลงโทษภิกษุนั้น
แตถือวาธรรมลงโทษเขา
อันนีเ้ ปนหลักการที่สําคัญ คือกฎเกณฑกติกามีอยูแลว สิกขาบทมี
อยูว า ดังนี้ ใครทําความผิด ทีป่ ระชุมเพียงแตเปนสือ่ มาเปนตัวแทนของ
หลักการ มาเปนปากเสียงใหแกหลักการ เพื่อจะใหหลักการที่วางไวมีผลใน
เชิงปฏิบัติ ที่ประชุมและภิกษุทั้งหลายมาเปนกระบอกเสียงใหแกตัวหลัก
การนัน้ แตเวลาทีล่ งโทษถือวาหลักการลงโทษ ไมมภี กิ ษุรปู ใดลงโทษ
สวนที่วาพระพุทธเจาไมไดทรงตั้งภิกษุใดไวเปนหัวหนาปกครองสงฆ
แทนพระองค แตภิกษุทั้งหลายก็มีภิกษุที่เคารพนับถือเปนหัวหนานั้น ก็
หมายความวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมคือหลักการที่เปนคุณสมบัติไว
ภิกษุใดมีคุณสมบัติอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายก็พรอมใจกันยกภิกษุรูปนั้นขึ้น
เปนที่เคารพนับถือเชื่อฟง นี่คือ การไมตั้งบุคคล แตยึดถือหลักการ
อันนี้ก็เปนแงของนิติศาสตรแนวพุทธ อีกเรื่องหนึ่ง คือผูพิพากษาจะ
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ตองทําใจและวางทาทีแบบนี้ คืออยาไปนึกวาเราเปนผูลงโทษ ถาคิดอยาง
นั้นก็ผิดแนนอน ผพู พิ ากษาตองทําใจใหบริสุทธิ์ ปราศจากความรูสึกที่เปน
ตัวเขาตัวเรา มีแตเจตนาทีร่ ักษาธรรม และใชปญ
 ญาที่รคู วามจริงถองแท
ทํ าหน าที่เปนเพีย งกระบอกเสีย งใหแ กตัว ธรรมคือหลักการและตัวบท
กฎหมายเทานั้น
เมือ่ ทําไดอยางนี้ ถามีการลงโทษ ก็คือกฎหมายลงโทษเขา กติกา
ลงโทษเขา ตัวธรรมลงโทษเขา
ถามีใจบริสุทธิ์และปญญาถองแทถึงที่สุดแลวก็เปนตัวธรรมลงโทษ
เขา นี่คือใหธรรมในระดับหลักการของมนุษยมาทําหนาที่ เพราะถารอให
ธรรมในกฎธรรมชาติมาแสดงผล สังคมอาจจะวิปริตไปเสียกอนก็ได
เพราะฉะนั้น เมื่อมนุษยมีความสามารถในการจัดตั้ง เราก็ใชความ
สามารถนั้นจัดสรรระบบของสังคมเพื่อจะดําเนินการใหเปนไปตามธรรม
โดยมุงใหมีประสิทธิผลในการที่สังคมจะอยูรวมกันดวยดี คนทีด่ าเนิ
ํ นการ
ตามหลักการและกฎกติกาอยางนี้ ถือวาดําเนินการตามธรรม เปนสื่อใหแก
ธรรม เปนทางผานของธรรม หรือเปนกระบอกเสียงแกธรรม ไมใชเปนผู
ไปทําอะไรของตนเอง และไมใชไปลงโทษเขา
นอกจากนั้น เมื่อเราปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามวินัย โดยมีความ
รูส กึ ตอกฎหมาย ดวยทาทีแหงการปฏิบัติตอกันระหวางเพื่อนมนุษย ที่มุง
เพื่อจะรักษาธรรม ก็จะเปนการปฏิบัติดวยสภาพจิตของพรหมผูสราง
สรรคอภิบาลโลก คือพรหมวิหาร ๔ ขอที่กลาวแลวนั้น
มนุษยจะมีทาทีตอกฎหมายตางกันเปน ๓ ระดับ ซึง่ ตองขึ้นตอ
การที่กฎหมายนั้นเปนธรรมหรือไมดวย
ทาทีที่ ๑ คือความรูสึกแบบเปนเครื่องบังคับ ถือวาเปนความรูสึกที่
ตําสุ
่ ด และจะไมยั่งยืน เดี๋ยวนี้เราชอบใชคําวายั่งยืน โดยเฉพาะในคําวา
การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายก็จะไมยั่งยืน และสังคมนี้ก็จะไมยั่งยืน ถา
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มนุษยเต็มไปดวยความรูสึกวากฎเกณฑกติกาทั้งหลายเปนขอบังคับ ทาที
ที่ ๑ คือทาทีความรสู กึ วากฎหมายเปนเครื่องบังคับ
ทาทีที่ ๒ เปนทาทีแบบพระพุทธศาสนาที่มองวา กฎเกณฑกติกานี้
เราบัญญัติจัดวางขึ้นมาเพื่อสรางสภาพเอื้อในสังคม ที่จะเปนโอกาสใหคน
พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น คนจะมองกฎเกณฑ
กติกา วาเปนเครื่องฝกตน ดังที่เรียกวา สิกขาบท คือเปนขอฝก หรือขอ
เรียนรู ที่จะเอามาปฏิบัติดวยจิตใจที่รูสึกวาจะฝกตัวเอง หรือจะเรียนรูเพื่อ
จะไดปฏิบัติไดถูกตองใหเกิดผลดีตามวัตถุประสงค เพราะวาการที่เราจะ
เขาถึงชีวิตที่ดีงามได เราจะตองมีระบบความเปนอยูที่เอื้อ
เมือ่ มีความเขาใจอยางนี้ เขาก็จะมีความสํานึกตระหนักวา ระบบ
ชีวติ แบบนี้เราตองทําใหได เมื่อเราทําไดแลวเราจะสามารถมีชีวิตที่ดี จาก
นีเ้ ขาก็เต็มใจและพรอมใจ ที่จะปฏิบัติอยางเปนการฝกตน
ถามองกวางออกไปก็คือ ในสังคมนี้ การที่เราจะอยูรวมกันดวยดี
เหตุผลก็มีอยูแลว วาเราจะตองมีความประพฤติกันอยางนี้ เพราะฉะนั้น
เราจะตองพยายามปฏิบัติ มาฝกตัวกัน อยาถือเปนขอบังคับ เราจะตอง
ฝกตัว พัฒนาตัวกันจนกระทั่งอยูตัว จนกระทั่งเรามีความประพฤติอยาง
นั้นเปนธรรมดา
มนุษยนี้ฝกได เรียนรูได เพราะฉะนั้น เมื่อทานเห็นวากฎนี้เขาสราง
ขึน้ เพื่อใหเกิดสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงามของเราตอไป ถาเราอยากจะมีชีวิต
ทีด่ งี าม เราก็ตองปฏิบัติตามกฎนี้ เราตองมาฝกกัน เมื่อฝกแลวตอไปเรา
จะทําไดเปนธรรมดาไปเลย มันก็จะเปนสภาพชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นมา สังคม
ก็บรรลุวัตถุประสงคที่จะเปนสภาพเกื้อกูลตอชีวิตของแตละตนดวย และ
สังคมเองก็อยูดีดวย
ดังนั้น มนุษยจะตองมองกฎกติกาเหลานี้เปนขอฝก คือเปน
สิกขาบทอยางที่วา ถาถึงขั้นนี้แลวมนุษยจะเริ่มพัฒนา
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ทาทีที่ ๓ มนุษยที่พัฒนายิ่งขึ้นกวานี้ จะไปถึงอีกระดับหนึ่งที่จะมี
ปญญารูเขาใจวา กฎเกณฑกติกาของสังคมนี้ มนุษยวางขึ้นดวยเหตุผล
เพือ่ จะใหอยูรวมกันดวยดี และจะไดมีสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม
ดังทีเ่ ห็นไดชัดๆแลว เพราะฉะนั้น กติกาเหลานี้จึงเปนเพียงเครื่องหมายรู
วาเราจะอยูกันอยางไรเทานั้นเอง เพื่อใหมีชีวิตที่ดีงาม และใหสังคมมี
สภาพที่เอื้ออยางที่เราตองการและอยางที่มันควรจะเปน เพราะฉะนั้น เรา
จึงตองปฏิบัติตามกติกาในการที่จะอยูรวมกันอยางนี้
เพราะฉะนั้น กฎหมายและกฎเกณฑกติกาจึงเปนเพียงขอหมายรู
รวมกันวาจะเอาอยางไร มนุษยที่มีทาทีความรูสึกขั้นนี้เรียกวาเปนคนที่
พัฒนาไปมากแลว พระอรหันตจะอยูดวยทาทีความรูสึกแบบนี้
แมแตพระอรหันตกต็ อ งมีกติกา คือตองมีวนิ ยั ทําไมพระอรหันตตอ ง
มีวินัย เพราะการอยูรวมกันตองมีระเบียบระบบ เชน จะมาฉันพรอมกัน
เวลาเชา ก็ตองวางกติกาวาฉันเวลาไหน จะเอาสิ่งใดเปนเครื่องนัดหมาย
ถาใชระฆัง จะตีกที่ ี ก็ตกลงบัญญัตกิ ติกาวา ถาตีระฆัง ๒ ครัง้ หมายถึงมีเหตุ
การณอยางนี้เกิดขึ้น ๓ ครั้งนัดประชุม ๕ ครั้งบอกเวลาฉัน ตลอดกระทั่ง
วาเมือ่ มาแลวจะนัง่ กันอยางไร จะทําอะไรกันอยางไร พูดสัน้ ๆ วาตองมีวนิ ยั
เพราะฉะนั้น แมแตพระอรหันตผูพัฒนาสูงสุดแลวก็ตองมีกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ไมเชนนั้นก็อยูดวยกันโดยเรียบรอยดวยดีไมได เพราะ
แทนทีจ่ ะเกิดมีโอกาส ก็กลายเปนเกิดความขัดของ
เปนอันวา เมื่อมนุษยอยูรวมกัน ก็ตองมี social contract แต
ความหมายอาจจะไมเหมือนของฝรั่ง๑ พระอรหันตคือมนุษยที่พัฒนา
๑

ในฝายตะวันตก บุคคลหลักทีเ่ สนอแนวคิดเกีย่ วกับ social contract ๓ ทาน คือ Thomas Hobbes, John
Locke และ Jean Jacques Rousseau แมจะมีทศั นะในเรือ่ งนีต้ า งกันบาง แตกร็ วมลงเปนอยางเดียวกันใน
แนวคิดใหญของตะวันตก ทีม่ องมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และเห็นวาการจัดการทางสังคมอยางนี้
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สมบูรณแลว มองกติกาเหลานี้ดวยความเขาใจดวยปญญาวา เปนเพียง
เครื่องหมายรูรวมกัน เพื่อใหเราอยูรวมกันดวยดีเทานั้นเอง
ถามนุษยพัฒนาถึงขั้นนี้ โดยมีความรูสึกตอกฎหมายอยางนี้ได ก็
เปนมนุษยที่พัฒนาแลว เรียกวาเปนผูมีการศึกษา
แตถามนุษยยังมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับอยู ก็แสดงวามนุษย
ยังไมมีการศึกษา หรือไมเชนนั้นก็มีกฎหมายที่เปนเครื่องบังคับเขาจริง คือ
กฎหมายไมเปนธรรม แตถากฎหมายเปนธรรม ก็แสดงวามนุษยไมมีการ
ศึกษา จึงมองวากฎหมายเปนเครื่องบังคับ
ถาคนมีการศึกษา อยางนอยก็จะมองวากฎหมายเปนเครื่องฝกตน
เพือ่ เปนปจจัยเอื้อตอการที่จะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป และ
ถาเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกจนสมบูรณแลว ก็จะมองกฎหมายวาเปน
เครื่องหมายรูรวมกัน ซึ่งตรงตามความหมายของสมมติทแี่ ทจริง คือเปน
เรื่องของมติรวมกัน การตกลงหรือรับรูรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน ดวย
เหตุผลเพื่อความดีงามรวมกัน ทั้งของชีวิตแหงบุคคลและของสังคม
พูดมาถึงตรงนี้ คงจะชวยใหมองเห็นความหมายที่แทและความ
สําคัญของ “สมมติ” พรอมทัง้ วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองตอสมมตินนั้ ทีว่ า ไมละเลย
แตถือสําคัญ อยางรูเทาทัน ใชประโยชนไดถูกตอง โดยไมหลงติดนั้น คือ
อยางไร (พึงศึกษาจากพุทธพจนในที่ตางๆ เชน ที.สี.๙/๓๔๒/๒๔๘; สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑)
ถาประชาชนประพฤติตามกฎหมายดวยจิตสํานึกอยางหลังนี้ ก็พูด
ไดวา สังคมบรรลุความสมบูรณแลวในแงของนิติศาสตร เพราะยอมหมาย
เปนเรื่องตรงขามกับภาวะของธรรมชาติ (ที่ปาเถื่อนไรขื่อแป) ซึ่งบุคคลตองยอมสละสิทธิเสรีภาพของตน
บาง เพื่อไดรับการคุมครองจากสังคมหรือจากผูปกครอง สวนทางพระพุทธศาสนามองมนุษยเปนธรรม
ชาติสว นพิเศษที่ฝกศึกษาได การจัดการทางสังคมอยางนี้ก็เปนการประสานประโยชนจากความจริงของ
ธรรมชาตินนั่ เอง มนุษยทพี่ ฒ
ั นาแลวจึงมีชวี ติ จิตใจที่กลมกลืนกับกติกาทางสังคมทีต่ กลงจัดวางกันขึน้ นัน้

๑๕๒

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

ถึงการที่คนพัฒนาแลวอยางสมบูรณ จนทั้ง ๓ ดานของชีวิต คือ ทั้งพฤติ
กรรม จิตใจ และปญญา มาบูรณาการประสานกันลงตัว
ทางดานปญญาก็รูเขาใจเหตุผลและความมุงหมายของวินัย ทาง
ดานจิตใจก็มีความเต็มใจและรวมใจ พรอมทั้งทางดานพฤติกรรมก็ปฏิบัติ
ตามดวยดีอยางมีเหตุผล
แตในความเปนจริง สังคมจะไมบรรลุภาวะนี้ เพราะเปนธรรมดาวา
ในขณะหนึ่งขณะเดียวกัน มนุษยทั้งหลายยอมอยูในระดับการพัฒนาที่ตาง
กันหลากหลาย
อยางไรก็ตาม มนุษยจะปลอยตัวประมาทไมได จะตองเพียรพยายาม
อยางนอยใหมีคนจํานวนหนึ่งมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๓ โดยใหคนจํานวน
มากทีส่ ุดมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๒ และใหคนที่มีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๑ มี
จํานวนนอยที่สุด สังคมก็จะยังพออยูกันได และนับไดวาเปนสังคมที่ดี

ความเครงครัดในวินัย ประสานกับจิตใจที่ไมยึดมั่น
คํานึงแตจะรักษาธรรมเพื่อประโยชนสุขของปวงชน
กิจกรรมหรือขอยึดถือปฏิบัติที่ตกลงกันในสังคมมนุษย พระทานใช
คําวา “สมมติ” ทัง้ นั้น
ตัวอยางเชน มีจีวรเกิดขึ้นในวัด พระภิกษุแตละรูปในวัดนั้นมีสิทธิ
สิทธิก็เปนของสมมติเหมือนกัน ญาติโยมอาจไดสิทธิมีของครอบครองมาก
มาย แตพระมีสิทธิเพียงเครื่องใชที่เรียกวา บริขารนิดเดียว เชน มีไตร
จีวรที่ถือไดจริงๆ ชุดเดียว นอกจากนั้นแลวมีสิทธิครอบครองไดแค ๑๐ วัน
เปนอยางมาก เกินกวานั้นเก็บไมได แลวทีนี้จะทําอยางไร
ถาจีวรเกิดขึ้นมากมาย ก็ใหมีพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเจาหนาที่สําหรับ
เก็บ เรียกวา จีวรนิทหกะ แปลวาภิกษุเจาหนาที่เก็บจีวร
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ภิกษุองคหนึ่งจีวรขาด อยากจะไดจีวรใหม จะไปหาภิกษุองคที่เก็บก็
ไมได เพราะองคเก็บไมมีหนาที่แจก ตองไปหาพระภิกษุอีกองคหนึ่งผูมี
ตําแหนงเรียกวา จีวรภาชกะ แปลวา ภิกษุเจาหนาที่แจกจีวร
ภิกษุทั้ง ๒ รูปนี้ คือทั้งพระจีวรนิทหกะ (ผเู ก็บจีวร) และพระจีวร
ภาชกะ (ผแู จกจีวร) ตองไดรบั แตงตัง้ จากสงฆ โดยมีกฎเกณฑบญ
ั ญัตวิ า
ตองมีคุณสมบัติพื้นฐานอยางนี้ๆ คือ ไมมีอคติ ทั้ง ๔ และรูงานในหนาที่
โดยเขาที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมตกลงมีมติรวมกัน แตงตั้งภิกษุรปู
นีเ้ ปนผูเ ก็บจีวรหรือเปนผแู จกจีวร
การเลือกตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาทํ าหนาที่อันใดอันหนึ่ง ใหมี
ตําแหนงหนาที่อยางนี้ เรียกวา สมมติ
คําวา “สมมติ” ของพระ ไมใชเปนเรื่องเหลวไหลอยางที่ญาติโยม
เขาใจกัน แตเปนเรื่องที่จริงตามสมมติ คือตามที่ตกลงกันนั้น เมื่อภิกษุรูป
นัน้ ไดรับการสมมติแลว ก็มีอํานาจหนาที่จริงๆ (ตามที่ตกลงกัน) ในการที่
จะเก็บจีวร หรือในการที่จะแจกจีวร เปนตน
อีกตัวอยางหนึ่ง การสรางโบสถจะตองมีนิมิต คือเครื่องหมายเขต
เวลาผูกสีมาคือตกลงกําหนดเขตนั้น ก็เรียกวา “สมมติสีมา” สมมติ ก็คือ
มติรวมกันดังที่กลาวแลว
เรือ่ งของสังคมมนุษยนั้น เปนเรื่องของมติที่มนุษยจะตกลงกันวาจะ
เอาอยางไร เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา “สมมติ” ทั้งสิ้น แตกลาวแลววา
สมมติเปนเรื่องที่สําคัญมาก อารยธรรมของมนุษยตั้งอยูบนฐานของสมมติ
เพราะมนุษยมีความสามารถในการสมมติ จึงสามารถทําการสรางสรรค
อารยธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นมาได เพราะเหตุที่สมมติเปนเรื่องจริงใน
ระดับหนึ่ง และเปนเรื่องใหญทีเดียว ในพระพุทธศาสนา ทานจึงแสดงไว
ทั้งปรมัตถสัจจะ และสมมติสัจจะ
การเขาถึงสมมติ คือการรเู ขาใจตามเปนจริงวา กฎเกณฑเปนตนนี้

๑๕๔

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

เปนสิ่งที่เราตกลงกันกําหนดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนบางอยาง เมื่อเรามีเหตุ
ผลในการตั้งกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อประโยชนอันนี้ เราก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามสมมตินั้น เพราะฉะนั้น พระจึงมีลักษณะที่วายิ่งพัฒนาไปก็จะยิ่ง
ปฏิบัติตามวินัยไดเครงครัด
อาจมีผูสงสัยวา ขอปฏิบัติตางๆ ที่เรียกวาการรักษาสิกขาบทนั้นก็
เปนขอฝกเทานัน้ พระอรหันตเปนผฝู ก เสร็จแลว ไมตอ งฝกอีกตอไปแลว
ทําไมจะตองปฏิบตั ดิ ว ย ก็กลายเปนวาพระอรหันตยดึ ถือสมมติมากใชไหม
ตอบวา ตามปกติคนเรานัน้ แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ ผูท ยี่ งั ฝกกับ
ผูท ฝี่ ก แลว หรือผูท กี่ าลั
ํ งศึกษากับผจู บการศึกษา หรือผูท กี่ าลั
ํ งพัฒนากับผูท ี่
จบการพัฒนาแลว พระอรหันตนนั้ จบการพัฒนาแลว แตปรากฏวาเปนผูท ี่
ถือวินยั จริงจังมาก เพราะอะไร มีเหตุผลในเรือ่ งนีอ้ ยางนอย ๓ ประการ คือ
๑. เปนผูนํา พระอรหันตในฐานะที่เปนผูสมบูรณแลว จึงตอง
ปฏิบัติตนเปนผูนําเขาในความเครงครัดในสิกขาบท ขอยกตัวอยางวา
(วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘) เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุลงอุโบสถ
สวดปาติโมกขทุก ๑๕ วัน มีพระอรหันตองคหนึ่งดําริวา หลักการนี้บัญญัติ
ขึ้นเพื่อจะตรวจสอบความบริสุทธิ์ เราเปนผูบริสุทธิ์แลว ควรจะตองไป
หรือไม พระพุทธเจาเสด็จมาถึงตัวเลยตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไม
เคารพกฎ แลวใครจะเคารพกฎ ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไมถือสําคัญ ใครจะ
เห็นสําคัญ เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงตองเปนผูนําในการรักษาสิกขาบท
๒. เปนแบบอยาง ซึง่ ก็อยูใ นฐานะผูน าด
ํ วยเหมือนกัน ทานเรียกวา
ปฏิบตั เิ พือ่ ใหชนรุน หลังถือเปนแบบอยาง ขอนีส้ าคั
ํ ญมาก หมายความวา
ไมใชปฏิบัติเพื่อตัวเอง เพราะตัวเองพัฒนาสมบูรณแลว สําหรับตัวเองทํา
ใหพอแลว เต็มแลว เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้ ค็ ดิ แตจะทําเพือ่ ผูอ นื่ อะไรจะเปน
การดีแกคนรุน หลัง ก็ทาให
ํ เปนตัวอยางไว
ดังเชน พระมหากัสสปะ ทานแกมากอายุถึง ๑๒๐ ป แตทานก็ยัง
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๑๕๕

ถือธุดงค เชน อยูปาเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนตน พระพุทธเจา
เคยตรัสกับพระมหากัสสปะวา เธอถือธุดงคเครงครัดมาเปนเวลายาวนาน
บัดนีเ้ ธอก็ชราแลว เรี่ยวแรงกําลังก็ไมคอยมี ผาบังสุกุลนี้เนื้อไมดีและหนัก
มาก เธอรับจีวรที่ญาติโยมถวายมาใชเถิด แตพระมหากัสสปะไดทูลขอ
ปฏิบัติถือธุดงคเชนนั้นตอไป พระพุทธเจาก็ตรัสถามวามีเหตุผลอะไร
เพราะหากยอมใชจวี รเนือ้ ดีกจ็ ะเบาสบาย พระมหากัสสปะชี้แจงเหตุผลวา
เพือ่ เปนแบบอยางแกคนรุน หลัง เรียกวา ปจฺฉมิ า ชนตา ทิฏ านุคตึ อาปชฺเชยฺย
แปลวา ประชุมชนภายหลังจักไดถือเปนแบบอยาง (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙) จะได
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกคนเหลานั้นเอง
๓. เปนการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน หรือเปนการรักษา
ผลประโยชนของประชาชน เพราะวินัย กฎหมาย และกฎเกณฑกติกาทั้ง
หลายนั้น เปนสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชนแกสวนรวม โดยเฉพาะเพื่อ
สรางสภาพเอื้อตอการสรางสรรคพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีงามดังกลาว
แลว พระอรหันตนั้นเปนผบู รรลุประโยชนตนแลว ไมมีอะไรที่จะตองทํา
เพื่อตนเองอีก ทานจึงปฏิบัติเพื่อผูอื่นและเพื่อสวนรวมไดเต็มที่ ตามคติที่
วา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือ เพื่อประโยชนสุขแก
ชนจํานวนมาก เพื่อเห็นแกประโยชนสุขของโลก
อยางในเรื่องพระมหากัสสปะ เมื่อทานทูลชี้แจงเหตุผลแลว พระ
พุทธเจาก็ทรงประทานสาธุการวาทานปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน
(สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙; ฯลฯ) ดวยเหตุนี้พระอรหันตจึงปฏิบัติเครงครัดในพระวินัย
นี้คือหลักการในการรักษาวินัย กฎหมาย และระเบียบแบบแผน
ตางๆ ซึ่งคนที่อยูในระดับตางๆของสังคมควรจะมีทาทีที่ถูกตอง แตปรากฏ
วาในสังคมไทยมีการยึดถือเขาใจผิดกันบอยๆ เชน บางทีมีการอางวา
พระภิกษุทานนั้นทานนี้เปนพระอริยะ ทานหมดกิเลสแลว ไมมีกิเลสแลว
ทานจะทําอะไรก็ไดเพราะทานไมยึดมั่นถือมั่น เอาหลักความไมยึดมั่นถือ
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มัน่ มาอาง (รายหนึ่งถึงกับวาใหหญิงสาวนวดให) ญาติโยมหลายทานฟง
แลววานาจะจริงนะ เพราะพระอรหันตทานไมยึดมั่นถือมั่น จะไปเอาอะไร
กับสิง่ เหลานี้ ซึ่งไมจริงแทแนนอน เปนสิ่งสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา นี่แหละ ระวังจะตกหลุม
ทีว่ าตองระวังก็คือ ความไมยึดมั่นที่แท กับความไมยึดมั่นเทียมหรือ
ความไมยึดมั่นอยางปลอม เปนคนละอยางกัน การที่พระอรหันตทานไม
ยึดมั่นนั้น ทานไมยึดมั่นแทดวยปญญาที่รูความจริง แตในการดําเนินชีวิต
ทานยอมรับความจริงตามเหตุตามผล
ไดกลาวแลววา สมมติ นัน้ คือสิ่งที่มนุษยตกลงกัน มีมติรวมกัน
โดยกําหนดวางไวตามเหตุผล เพื่อวัตถุประสงคที่เปนประโยชน ไมใชตั้ง
ขึน้ มาลอยๆ พระอรหันตอยูดวยปญญาที่เขาใจเหตุผลนั้น และทานไมมี
อะไรที่เปนการเห็นแกประโยชนของตัวทานเองดวย เพราะฉะนั้นทานจึง
เปนผูที่พรอมที่สุดที่จะปฏิบัติตามสมมตินี้ จึงกลายเปนวา พระอรหันตเปน
ผูพรอมที่สุด ที่จะปฏิบัติตามวินัยหรือกฎกติกาที่เปนสมมติ เพราะไมมี
กิเลสที่จะทําใหเห็นแกตัวหรือทําเพื่อตัว
ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัดขวางผล
ประโยชนของเขา อยางนอยก็ตามใจตัวที่ขี้เกียจทํา หรือเปนการไมสบาย
ทีต่ อ งไปทําตามกฎ กิเลสเชนความขี้เกียจ และความเห็นแกประโยชนสวน
ตัวตางๆ เหลานี้ จะมาขัดขวาง ทําใหคนไมปฏิบัติตามกติกาสังคม เพราะ
ฉะนั้น คนที่ยังมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎไดยาก สวนพระอรหันตทานหมด
กิเลสแลว ทานไมมีเรื่องสวนตัวที่จะเขามากีดกั้น มาทําใหจิตใจตองฝน
หรือหลบซอน ทานไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองแลว ทานพรอมที่จะทําตาม
สิง่ ที่มีเหตุผลทุกอยาง เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงเปนผูนําในการปฏิบัติ
ตามสมมติที่ชอบธรรม
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บางคนบอกวา อะไรมันก็ไมเที่ยงแทแนนอน อยาไปยึดมั่นถือมั่นมัน
เลย แลวก็ไมเอาเรื่องเอาราวอะไร กลับไปบานก็วาเงินทองไมใชของเรา
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ลูกก็ไมใชของเรา ภรรยาก็ไมใชของเรา บอกวา
ไมยดึ มัน่ นีแ่ หละ เจอความยึดมัน่ อยางหนักเขาไปแลว ความยึดมัน่ เกิดขึน้
มาโดยไมรูตัว นี่ก็คือ “ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น” เพราะวาความไม
ยึดมัน่ ทีเ่ ขาอางนัน้ เปนเพียงความไมยดึ มัน่ ทีเ่ ปน concept หรือเปนสัญญา
ทีร่ ับเอามาถือไว แลวก็ยึดมั่นวาฉันจะไมยึดมั่น เทานั้นเอง
สวนความไมยดึ มัน่ ทีแ่ ทจริง เกิดจากปญญาทีร่ คู วามจริงแลวใจไมตดิ
ใจเปนอิสระอยู แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางจริงจังตามหนาที่หรือตาม
เหตุผลที่ไดตกลงเห็นชอบรวมกัน เพื่อความดีงามบางอยาง มีอะไรเปนไป
ใจก็ไมตกเปนทาส ไมถูกครอบงํา อันนี้สิที่สําคัญ สวนการปฏิบัติในทาง
รูปธรรมดําเนินตามแบบแผนกติกาทีต่ กลงไว ถามันชอบธรรมสมเหตุสมผล
ดังนัน้ พระอรหันตจึงเปนผูปฏิบัติจริงจังตามสมมติ และเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด
วินยั นี้ ในแงหนึ่งเปนการสรางแบบแผนชีวิตตัวอยางสําหรับผูที่จะ
มีชีวิตที่ดีงามอยางนั้น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดวา ทั้งที่พระพุทธเจาสอน
หลักความไมยึดมั่น แตวินัยของพระทําไมกลับใหเอาจริงเอาจังกับสิ่งตางๆ
มากนัก นี่แหละวินัยเปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษยที่แท
จริงนั้น ความไมยึดมั่นที่ถูกตองเปนอยางนี้
จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับความไมยึดมั่น ซึ่งอาจจะซอนกันอยูเปน
๒ ชั้น คือ
ในชัน้ ที่ ๑ ทานสอนใหไมยดึ ติด เชน ไมเห็นแกลาภ ไมโลภ ไมหมาย
มัน่ ในการที่จะตองไดจีวรอยางนี้อยางนั้น ที่จะเอาแตใจ หรือจะมีของใน
ครอบครองใหมาก เพราะฉะนัน้ จึงมีสกิ ขาบทในวินยั ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า ใหภกิ ษุมสี งิ่
ของเครือ่ งใชไดจากั
ํ ดเทานัน้ เทานี้ เพียงเทาทีพ่ อแกการใชประโยชนทแี่ ทจริง
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ในเวลาเดียวกัน มองอีกขั้นหนึ่ง ก็จะเห็นความไมยึดมั่นในชั้นที่ ๒
คือสิง่ ของอยางไหนที่ตกลง (สมมติ) วาเปนของทานแลว ทานตองมีความ
รับผิดชอบอยางเต็มที่
ตัวอยางเชน วินัยกําหนดวา พระภิกษุรูปหนึ่ง(มีสิทธิ)มีจีวรไดชุด
เดียว ดูจะเปนการไมใหความสําคัญแกเรื่องเสื้อผาอาภรณ จึงไมใหมีมาก
แตพระจะบอกวา เรื่องจีวรนี้ไมสําคัญ ฉันไมยึดมั่นถือมั่น มันไมใชของ
ของเราจริง เราเกิดมามันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็เอาไปไมได แลวก็
ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยใหขาดเปนรู ไมปะชุน
พระภิกษุจะปลอยปละละเลยอยางนั้นไมได วินัยกําหนดไววา ภิกษุ
ปลอยใหจีวรขาด ไมปะชุน แมจะเปนรูเทาหลังเล็บนิ้วกอย ก็มีความผิด
เปนอาบัติ (วินย.อ. ๒/๑๖๘) เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดนี้
ปลอยใหขาด ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว
ในทํ านองเดียวกัน ภิกษุมีจีวรชุดเดียวตองรักษาไวใหดี ถาอยู
ปราศจากมันแมแตราตรีเดียว ก็เปนอาบัติ (วินย. ๒/๑๐/๗) ทานเรียกวาขาด
ครอง ญาติโยมไมเขาใจหลักการนี้ก็จะพูดวา พระทําไมมายึดมั่นถือมั่นกะ
เรือ่ งจีวรแคนี้ สําคัญอะไรนักหนา
เพราะฉะนั้น จะตองเขาใจหลักการนี้ใหถูก วินัยเปนระบบแหงวิถี
ชีวติ ของการฝกตน ถาเรามองเห็นธรรม คือความจริงแทแหงความถูกตอง
ดีงาม ทีเ่ ขามาสูวนิ ยั คือระบบการจัดตัง้ ของมนุษย ในรูปของระเบียบแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตแลว ก็ผานตอนนี้ไปได จึงจะขอเลยตอไปสูเรื่องใน
ระดับการบัญญัติและการใชกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ อีกสัก ๓-๔ อยาง
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ความยึดมั่นกฎหมาย หลงติดในสมมติ จะกลายเปนภัย
แตถา เขาถึงธรรมทีเ่ ปนฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเปนนักนิตศิ าสตรทแี่ ท
การบัญญัติกฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษย มีขอที่ตองระวังหลายอยาง
ขอระวังที่ ๑ ก็คอื การทีม่ นุษยจะแปลกแยกจากธรรมชาติ ซึง่ จะไมอธิบาย
มาก แตจะเห็นไดจากตัวอยางที่ยกมาพูดตอนตนแลวในเรื่องกฎมนุษย กับ
กฎธรรมชาติ ที่ซอนกันอยู
ดังไดบอกแลววา ทีจ่ ริงนัน้ การทีเ่ ราบัญญัตกิ ฎมนุษยขนึ้ มา ก็เพราะ
ความตองการแทจริงของเราอยูที่กฎธรรมชาติ เราจึงบัญญัติกฎมนุษยขึ้น
มาหนุนการกระทําที่จะใหไดผลตามกฎธรรมชาตินั้น
ทําไมเราจึงบัญญัตกิ ฎมนุษยวา ใหคนมาทําสวน ๑ เดือนแลวเราใหเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาท การที่กฎมนุษยเกิดขึ้นมานี้ เพราะแทจริงแลวมีกฎ
ธรรมชาติอยูเบื้องหลัง คือเราตองการผลตามกฎธรรมชาติวา จะใหตนไม
เจริญงอกงาม จึงจัดระบบใหมีคนมาทําสวน กฎมนุษยวา ทําสวน ๑ เดือน
ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท ก็มาหนุนกฎธรรมชาติที่วา ทําสวน ทําใหตนไม
เจริญงอกงาม
ถามนุษยแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ และหลงสมมติ คือติดอยูแค
กฎสมมติเมื่อไร ชีวิตและสังคมจะเริ่มวิปลาสทันที เริ่มจากคนทําสวน ซึ่ง
มาทําสวนเพียงเพราะตองการผลตามกฎมนุษย คือ ตองการเงินเดือน
๕,๐๐๐ บาท เขาไมตองการผลตามกฎของธรรมชาติ ไมไดตองการใหตน
ไมเจริญงอกงาม อะไรจะเกิดขึ้น ผลเสียหรือความวิปลาสที่เกิดขึ้น คือ
๑. ในดานชีวิตของตัวบุคคลนั้นเอง คนทําสวนก็ไมมีความสุขในการ
ทําสวน เพราะเขาทําสวนดวยความฝนใจเนือ่ งจากเขาไมไดตอ งการผลที่แท
จริงของการทําสวน แตสิ่งที่เขาตองการคือเงิน การทําสวนจึงทําใหเขา
ตองมาทรมาน ตองรอเวลาเดือนหนึง่ กวาจะไดเงินเดือน ซึง่ เปนภาวะทีแ่ ย
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จริงๆ เพราะฉะนัน้ เขาจึงทําสวนดวยใจทุกขทรมานเต็มทีตลอดเวลา
๒. ในดานกิจการของสังคม ประโยชนสว นรวมก็เสีย เพราะวาเมือ่
คนทําสวนไมเต็มใจทําสวน นอกจากตัวเขาเองจะไมมีความสุขแลว ก็ยังไม
ตัง้ ใจทํางานอีก เมือ่ ไมตงั้ ใจทํา สังคมก็ไมไดประโยชนทคี่ วรจะไดจากเขา กิจ
การของสังคมก็เสีย เพราะการทําสวนไมมคี ณ
ุ ภาพ และไมมปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนั้น เมื่อคนทําสวนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการ
ผลแตตามกฎมนุษย และไมตั้งใจทําสวน สังคมมนุษยก็ตองตั้งกฎมนุษย
ซอนเพิ่มเขามาอีก เชนจะตองดําเนินการตั้งคนคุมขึ้นมาเพื่อคุมคนทําสวน
คนนี้ แตนายคนคุมก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการแตผลตามกฎ
มนุษยอยางเดียว ก็เลยไมไดเรื่องอีก แลวก็ตั้งกฎซอนเขามาเปนชั้นๆ จน
ซับซอนอยางยิ่ง แตผลที่สุดก็ลมเหลวหมด
การที่สังคมนี้ยังดํารงอยูได ก็เพราะคนเราบางสวนยังไมแปลกแยก
จากธรรมชาติ ถามนุษยทั้งสังคมนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติมาติดอยู
กับกฎมนุษยอยางเดียวโดยหลงสมมติเมื่อไร สังคมนี้ก็จะปนปวนวิปริต
และชีวิตก็จะไมมีความสุข จะเสียคุณภาพชีวิต ดังเชนคนทําสวนที่ทํางาน
ดวยความทุกขทรมานดังกลาวมาแลว
เวลานี้ มนุษยเริ่มเขาสูระบบที่ติดสมมติมากขึ้น ระบบแขงขัน หรือ
ระบบผลประโยชนทกี่ าลั
ํ งเขามา สงผลกระทบตอระบบทุกอยางของสังคม
ไมเฉพาะดานเศรษฐกิจ แมแตกฎหมายก็จะถูกกระทบดวย เพราะฉะนั้น
นักกฎหมายจะตองทันตอแนวโนมนี้ดวย ระบบการแขงขันหาผลประโยชน
นีเ้ ปนระบบที่เต็มไปดวยสมมติ และจะผลักดันใหมนุษยทําการตางๆ เพื่อ
ผลตามกฎสมมติอยางเดียว จนกระทั่งในไมชาคนก็จะแปลกแยกจากธรรม
ชาติแทบจะสิ้นเชิง
ดังตัวอยางที่ยกมาพูดบอยๆ คือ เมื่อคนตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
มาโรงหนึ่ง ในขณะที่สังคมเขาสูระบบแขงขันหาผลประโยชนนั้น ถามวา
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อะไรเปนเครื่องวัดความสํ าเร็จของโรงพยาบาล คํ าตอบตามระบบผล
ประโยชนก็คือ กําไรสูงสุด เพราะเขาตั้งโรงพยาบาลขึ้นเพื่อผลประโยชน
เมือ่ ไดกาไรสู
ํ งสุดก็คอื ความสําเร็จ ถาไมไดกาไรสู
ํ งสุดก็ไมประสบความสําเร็จ
การตั้งโรงพยาบาลแลวทําใหไดกําไรสูงสุดนี้เปนเรื่องของกฎมนุษย
ซึ่งหมายถึงการที่การแพทยไดกลายเปนธุรกิจแลว จึงมุงไปที่การไดผล
ประโยชนตอบแทน แตตามกฎธรรมชาติ การแพทยคืออะไร ผลของการ
แพทยคืออะไร การแพทยเปนเหตุ อะไรเปนผลตามกฎธรรมชาติ ตอบวา
การที่คนหายโรค มีสุขภาพดี เปนผลตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
ความสําเร็จของโรงพยาบาลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนความสําเร็จที่แท
จริง ก็คอื การที่ไดชวยใหผูคนในสังคมนี้ หางเบาบรรเทาจากโรคภัยไข
เจ็บ มีสุขภาพดีขึ้น นี้คือความสําเร็จตามกฎธรรมชาติ
พูดสัน้ ๆวา ความสําเร็จของมนุษยตามความหมายแหงกฎสมมติ คือ
การไดกาไรสู
ํ งสุด แตความสําเร็จของมนุษยตามความหมายแหงกฎแทของ
ธรรมชาติ คือ การทําใหชวี ติ ดีงามมีความสุข สังคมสันติ และโลกเปนแดนเกษม
ตอนนี้ ระหวาง ความสําเร็จตามกฎมนุษย กับความสําเร็จตาม
กฎธรรมชาติ เราจะเลือกเอาความสําเร็จอยางไหน ในสังคมปจจุบันนี้กิจ
การทุกอยางกําลังกลายเปนธุรกิจ แมแตการศึกษา เรากําลังจะมองกันอยู
แคกฎมนุษย และหลงอยูกับกฎสมมตินั้น ไมวาจะทําอะไร ก็มุงผลสําเร็จที่
กําไรสูงสุด ถาเปนอยางนี้จริงๆ แมแตแพทย ก็จะคํานึงแตรายได ไม
คํานึงถึงชีวิตของคน คนจะเปนอยางไรก็ชาง ใหฉันไดกําไรก็แลวกัน นี่ดี
แตวาแพทยของเรายังมีคุณธรรมอยูหลายทาน
เวลานีก้ ิจการทุกอยางกําลังจะเปนอยางนี้ นี้คือการที่มนุษยแปลก
แยกจากธรรมชาติ ติดในสมมติ เขาจึงไมสามารถเชื่อมกฎธรรมชาติกับ
กฎของมนุษยเขาหากัน เขาไมรูตระหนักวา การที่เราจัดตั้งวินัย คือวาง
ระบบสังคมในหมูมนุษยขึ้นมานี้ แทจริงแลวก็เพื่อใหความเปนจริงในกฎ
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ธรรมชาติปรากฏผลที่ดีงามขึ้นมาแกชีวิตและสังคมของมนุษย ถามนุษย
ยังตระหนักรแู ละทําใหเปนไปอยางนี้ได ก็คือ การเชื่อมระหวางกฎมนุษย
กับกฎธรรมชาติ หรือวินัยกับธรรมได
พระพุทธเจาตรัสธรรมกับวินยั ไวดว ยกันเปนคกู นั เพราะทีแ่ ทนนั้ ฐาน
ของชีวติ และสังคมมนุษยของเราคือธรรม และประโยชนทแี่ ทของเราก็คอื
ธรรม นิติศาสตรจะตองจับจุดนี้ใหได โดยเฉพาะในเมื่อสังคมตอไปนี้จะ
ประสบปญหาเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ทุกที ซึง่ เราจะตองคิดวาจะเอาอยางไรกับมัน
กฎหมายนั้น วาที่จริง สาระที่แทตองอยูที่เจตนารมณซึ่งสอดคลอง
กับธรรมนั้น เพราะฉะนั้น ถาคนไมเขาถึงธรรม ก็จะมีปญหาจากกฎหมาย
ไดหลายอยาง ไมวาจะเปนเพราะ
๑. ปญญาไมเขาถึงธรรม ก็ตาม
๒. เจตนาไมเปนธรรม เชน ไมบริสุทธิ์ หรือไมประกอบดวยเมตตา
คือความหวังดีตอเพื่อนมนุษย เนื่องจากเห็นแกประโยชนสวนตัวหรือคิด
จะกลั่นแกลงผูอื่น ก็ตาม
เพราะฉะนั้น บางครั้งกฎหมายก็จึงกลายเปนเครื่องมือกดขี่ขมเหง
กันในสังคมได และเราจึงตองคอยตรวจสอบเจตนารมณที่แทจริงของ
กฎหมายกับขอกําหนดตามตัวอักษร ดวยความสํานึกตระหนักวา ขอ
กําหนดตามตัวอักษรนัน้ ทีจ่ ริงจัดวางไวเพือ่ สนองเจตนารมณของกฎหมาย
แตเมื่อออกมาแลวบางทีมันกลับเปนเครื่องมือในการที่จะไมปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมาย คนจึงใชบัญญัติตามตัวอักษรเพื่อทํารายคนอื่นก็
ได หรือเพื่อสนองการหาผลประโยชนของตนเองก็ได ดังที่มีคนใชกฎหมาย
เพื่อผลประโยชนของตัวเองกันมากมาย
เพราะฉะนั้น การที่จะตองตรวจสอบกฎมนุษยคือกฎหมายนี้ใหสอด
คลองกับธรรมและใหชวยนํามนุษยเขาถึงตัวธรรมใหได จึงเปนหนาที่ของ
มนุษยที่จะตองทํ าอยูตลอดเวลา สิ่งที่นักกฎหมายโดยเฉพาะผูบัญญัติ
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กฎหมายจะตองมี ก็คือการเขาถึงธรรมทั้งในแง
๑. การเขาถึงธรรมดวยปญญา คือความรูในความจริงอยางที่วามี
หลายระดับ ตั้งแต
๑) ความรใู นกฎแหงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ความ
เปนไปตามเหตุปจจัย หลักการแหงความถูกตองดีงาม อยางนอยรูตัวกฎ
เกณฑกติกาในความหมายที่แทจริงของมัน และตามที่มนุษยบัญญัติ และรู
ไปถึงสังคม สภาพปญหาของสังคม เหตุปจจัยแหงความเปนไปในสังคม
กลไกของความเปนไปนั้น ตลอดจนการหยั่งรูหยั่งเห็นวาการที่วางกฎขอนี้
แลวจะเกิดผลอะไรขึ้นมาในสังคม เปนตน และ
๒) ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย วามนุษยนี้เปนสัตวที่ตอง
ฝกฝนพัฒนา เขามีความประสงคอะไร ชีวิตที่ดีเปนอยางไร ซึ่งอยางที่
กลาวแลววา คนเราทุกคนมีความเขาใจและความตองการนั้นอยูแมโดยไม
รตู วั ถึงแมเห็นไมชัดมันก็มีอยูในใจ และถาไมชัดนี่แหละ มันจะมีอิทธิพล
ซึง่ ทําใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด
๒. การเขาถึงธรรมดวยจิตใจ คือมีเจตนาบริสุทธิ์ รักความเปน
ธรรม มีความมุงมาดใฝปรารถนาตอจุดหมายที่จะสรางสรรคชีวิตและ
สังคมใหดีงาม ดวยการดํารงธรรมไวในสังคม อันนี้จะตองมีอยูในใจ คือ
ความใฝปรารถนาที่จะดํารงธรรมและสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
การเขาถึงธรรมที่วามานี้จะตองมีอยูในนักกฎหมาย โดยเฉพาะผู
บัญญัติกฎหมาย
เมื่อผบู ัญญัติกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจิตใจแลว
พฤติกรรมของเขาในการบัญญัตกิ ฎหมายก็จะเปนพฤติกรรมทีเ่ ขาถึงธรรมดวย
เมื่อผูใชกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจิตใจแลว ก็จะมี
พฤติกรรมในการใชกฎหมายอยางผูเขาถึงธรรมดวยพฤติกรรมดวย
ขอยํ้าอีกทีวา เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายใดก็ตาม ในใจของผูบญ
ั ญัติ
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ยอมมีความคิดความเห็นความเขาใจอยางใดอยางหนึง่ ทีพ่ ระเรียกวา ทิฏฐิ
เกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษยอยูใ นใจ
ตัวอยางเชน คนหนึง่ อาจจะเชือ่ วา ความสุขของมนุษยอยูที่การเสพ
วัตถุ คนที่มีความเขาใจอยางนีอ้ ยูใ นใจ แมจะไมไดทาความเห็
ํ
นหรือความ
เชื่อนั้นใหประจักษออกมาแกตนเอง มันก็ฝงลึกอยู เวลาเขามาบัญญัติ
กฎหมาย เขาก็จะบัญญัติอยางหนึง่
แตอกี คนหนึง่ มีความเชือ่ วา ตามธรรมชาติของมนุษยนนั้ ความสุขไม
ไดอยูเพียงแคการเสพวัตถุ แตอยูที่คุณคาทางนามธรรมที่ลึกซึ้งกวานั้น
เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเขาก็จะบัญญัติอีกอยางหนึ่ง
เปนอันวา ทิฏฐิ หรือแนวคิดความเชื่อนี้จะเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง
ซึ่งจะมากําหนดวิถีทางในการคิดวินิจฉัยและใหเหตุผลแกเขาผูนั้นในการ
ทํากิจกรรมทางปญญาทั้งหมด เรื่องนี้ใหญมาก เพราะฉะนั้น นักกฎหมาย
จะอยูแ คเหตุผลพื้นๆ ในทางสังคมเทานั้นไมได แตเขาจะตองเขาถึงความ
จริ ง ซึ่ ง รวมทั้ ง เรื่ อ งธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ด  ว ย เพราะว า มนุ ษย ที่ ตรา
กฎหมายในสภานิติบัญญัติเปนตนนั้น
๑. จะวางกฎหมายจากฐานแหงปจจัยปรุงแตงในตัวเขา ซึ่งมีหลาย
อยาง เชน เขามีปญญารูแคไหน ก็เปนปจจัยปรุงแตงในตัวเขาใหทําได
อยางนั้นเทานั้น พูดงายๆ ก็ภูมิธรรมภูมิปญญานั่นเอง ตลอดจนสภาพ
หลอหลอมของคานิยมทางสังคม และวัฒนธรรมเปนตน ซึ่งเขามาเปน
ปจจัยปรุงแตงในใจ แลวแสดงอิทธิพลออกมาเปนการวินิจฉัย การให
ความเห็น ตลอดจนการยกมือวาจะเอาขางไหน พูดงายๆวา ภูมิธรรมภูมิ
ปญญาในตัวคนนั้นสําคัญอยางยิ่ง เริ่มแตทฏิ ฐิของเขา ซึ่งเปนปจจัยหลอ
หลอมทั้งในตัวบุคคลและในทางสังคม
๒. เมือ่ บัญญัติกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็จะไปเปนปจจัยปรุงแตง
ผลักดันสังคมอีก ทําใหสังคมกาวไปทางไหนอยางใดตอไป
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เปนอันวา ทิฏฐิในตัวคนมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหมีผลขึ้น
มา ๒ อยางนี้ โดยเฉพาะนักกฎหมายจะตรากฎหมายที่ดีไมไดถาไมรูธรรม
ชาติของมนุษยวา มีศักยภาพอยางใด ควรมีชีวิตอยางไร
ตัวอยางเชน เวลานี้จะออกกฎหมายเกี่ยวกับสนุกเกอร จะเห็นวา
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยจะอยูเบื้องหลังการตัดสินใจของ
ผอู อกกฎหมาย เชน บางคนก็เขาใจวา ความสุขของมนุษยอยูท กี่ ารเสพวัตถุ
ซึ่งเจาของความคิดอาจไมรูตัวเลย แตเขาจะวินิจฉัยและตัดสินใจลงมติ
ตางๆ ตามภูมิธรรมภูมิปญญาที่เขามีอยูเบื้องหลังตัวเขานั้น เพราะฉะนั้น
การตัดสินใจของเขาจึงเปนตัวฟองภูมิธรรมภูมิปญญาของตัวเขาเอง
โดยนัยนี้เราจึงพูดไดวา กฎหมายที่ออกมา เปนตัวฟองภูมิธรรม
ภูมปิ ญญาของนักกฎหมาย หรือของผทู ํางานนิติบัญญัติ
แมวา จะตองคํานึงถึงหรือไมลมื มองปจจัยทางสังคม เชน คานิยมทาง
สังคมและวัฒนธรรมดวย แตอยาลืมวา การทีม่ นุษยมปี ญ
 ญาพัฒนามาได
เพียงแคในระดับทีอ่ ยูใ ตคา นิยมของสังคมยังไมเพียงพอ มนุษยทจี่ ะแกปญ
 หา
ของมนุษยจะตองไมจมอยูใตปญหานั้นเสียเอง มิฉะนั้น สังคมมีคานิยม
อยางไร แมแตคานิยมที่เปนปญหา คานิยมนั้นก็จะชักพานักกฎหมายไปได
มนุษยจะเพียงเปนไปตามสังคมเทานัน้ ไมได มนุษยตอ งแกไขสังคมไดดว ย
ถึงตอนนี้ ขอแทรกเรื่องความจริงที่เปนหลักใหญไวอยางหนึ่ง ซึ่งที่
จริงเปนเรื่องสําคัญมาก (ควรอยูใน ภาค ๑) แตจะพูดไวเพียงเปนแนว คือ
หลักที่วา มนุษยนี้มีภาวะ หรือสถานะ ๒ อยางในเวลาเดียวกัน คือ
๑) เปนชีวิต ซึง่ เปนธรรมชาติ อยูในธรรมชาติ และเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ตองขึน้ ตอกฎธรรมชาติ ทัง้ นี้ แยกเปน ๒ ดาน คือ กาย และใจ
อันจะตองปฏิบตั ใิ หถกู ตองดวยปญญา
๒) เปนบุคคล ซึง่ เปนสมาชิกอยูรวมในสังคม มีความสัมพันธตอกัน
โดยขึ้นตอเจตจํานง
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เมือ่ มองคนตองมองทั้งสองดาน และใหประสานโยงถึงกัน ทัง้ ดาน
ทีเ่ ปนบุคคลในสังคม และดานที่เปนชีวิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะมองคน
ตองใหถึงชีวิต แตเรามักจะมองคนแคบุคคล ซึ่งเปนดานสังคม
ตามแนวคิดตะวันตก สังคมศาสตรมองมนุษยในแงเปนบุคคล แทบ
ไมพดู ถึงในแงเปนชีวิต โดยปลอยใหชีวิตเปนเรื่องของวิทยาศาสตร ซึ่งก็
ศึกษาชีวิตนั้นแตดานวัตถุรางกายอยางเดียว นิติศาสตรอยูในหมวดสังคม
ศาสตร ก็จึงมองมนุษยในแงเปนบุคคล
แตจุดหมายของศาสตรทั้งหลายที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแก
มวลมนุษยจะไมมีทางสัมฤทธิ์จริงได ถามองคนเพียงแคดานบุคคล โดยไม
คํานึงถึงความเปนชีวิต เพราะมนุษยโดยพื้นฐานเปนธรรมชาติ คือเปน
ชีวติ และตองมองชีวิตใหครบทั้งดานกายหรือดานวัตถุ และดานจิตใจ
มนุษย ทั้งที่เปนชีวิตซึ่งเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ และเปนบุคคลใน
สังคม เกี่ยวเนื่องโยงเปนอันเดียวกัน ถาเราไมเขาใจชีวิตและไมปรับปรุง
ชีวิตใหดี ความเปนบุคคลที่จะอยูรวมกันดวยดีในสังคมก็เปนไปไดยาก
ชีวิตที่พัฒนาอยางดีจึงจะทําใหความเปนบุคคลเจริญงอกงามไดอยางถูก
ตอง หากเราจะใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม อยูในโลกที่ดี มีสังคมที่รมเย็นเปน
สุข เราจะตองประสานความคิดเรื่องชีวิตกับความเปนบุคคลใหกลมกลืน
และเกื้อหนุนกันใหได
เพียงแครับประทานอาหาร คนก็กินอาหารทั้งในฐานะที่เปนบุคคล
และกินในฐานะที่เปนชีวิต มีทั้งการกินเพื่อสนองความตองการของบุคคล
และการกินเพื่อสนองความตองการของชีวิต
แนนอนวา คุณคาที่แทจริงของอาหารคือเพื่อสนองความตองการ
ของชีวิต การกินเพื่อสนองความตองการที่ถือวาดีที่สุดของบุคคล (เชน
อรอย โก แสดงฐานะ ซึ่งรวมทั้งสิ้นเปลืองที่สุด) อาจจะบั่นทอนหรือ
ทําลายชีวิตของเขาเอง ถาเมื่อใดเขาใจถึงความจริงที่โยงมาประสานกัน ก็
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เทากับจับจุดของการแกปญหาได ถามองไมเห็นจุดประสาน แมแตคนแต
ละคน ก็จะไมสามารถเขาใจตัวเองและปฏิบัติตอตัวเองใหถูกตองได
การพัฒนาที่ผิดพลาด ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางสังคมมนุษย
กับธรรมชาติตั้งแตระหวางบุคคลกับชีวิตในตัวคนเอง
การตัดสินใจทางสังคม รวมทั้งนิติบัญญัติ มีกรณีมากมาย ที่คํานึง
ถึงแตบคุ คล(และสังคม) โดยไมมองไปใหถึงคุณหรือโทษตอชีวิต(และธรรม
ชาติ) คือ มองคนไมถึงชีวิต เพราะติดอยูแคบุคคล ทําใหไมอาจสรางสรรค
ประโยชนสุขที่แทจริง และกอปญหาแกอารยธรรมในระยะยาว
ตองยอมรับวา กฎหมายมากมายในระบบสังคมทีเ่ ปนมา ไดเปนเครือ่ ง
บั่นทอนอารยธรรม เชน ทําใหเกิด “การพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน” ดังเชนกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมยั่งยืนที่ผานมาแลวใน
สังคมตะวันตก ซึง่ ก็ตอ งเปนเพราะนักกฎหมายเองก็มสี ว นในความเขาใจเชน
นัน้ คือมีมจิ ฉาทิฏฐิดว ย จึงชวยกันผลักดันใหเกิดการพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน
งานของนักกฎหมายมีผลกวางไกลอยางนัน้ โดยทีน่ กั กฎหมายเองอาจ
อยูใ ตอทิ ธิพลของนักปกครองและนักเศรษฐศาสตรเปนตน และมองความเปน
มนุษยไมทวั่ ตลอดถึงความจริงทัง้ ดานชีวติ และดานบุคคลอยางทีก่ ลาวแลวนัน้
ดังนั้น ผูบัญญัติกฎหมายก็ตาม ผูใชกฎหมายก็ตาม จึงตองไม
ประมาท จะตองศึกษาพัฒนาตัวอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีปญญายิง่ ขึ้น และ
มีเจตนาดียิ่งขึ้น
การศึกษาทีผ่ ลิตนักกฎหมายผสู ามารถมาสรางกฎหมายทีเ่ กือ้ หนุนตอ
ชีวติ ทีด่ งี ามของมนุษย จะเปนปจจัยสําคัญในการสรางอารยธรรมของมนุษย
เพราะฉะนั้น การจะบัญญัติกฎหมายที่ถูกตองใหเปนปจจัยปรุงแตง
สรางสรรคสงั คมทีด่ ไี ดนนั้ จะตองทําดวยความไมประมาท โดยมีความรับผิด
ชอบอยางสูง ทั้งดานปญญาและดานเจตนา ถากฎหมายผิด ก็จะทําลาย
ชีวิตมนุษย ทําลายสังคม ตลอดจนทําลายตัวธรรมทั้งหมดเลยทีเดียว
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นีเ้ ปนการเตือนใหตอ งระวังวา ธรรมทีเ่ ปนฐานของกฎหมายหรือเปน
ฐานของวินัย อาจถูกทําลายโดยกฎหมายที่ผิด ดวยปญญาทีร่ ไู มเทาถึง
การณ หรือดวยเจตนาทีร่ า ย ซึง่ มีผลเปนการทําลายอารยธรรมของมนุษย
รวมความวา กฎหมายแทมีหลักอยูในใจที่ตองรักตัวธรรม (เชน รัก
ความเปนธรรม) และรักประโยชนสุขของสังคม พูดงายๆ ก็คือ กลับไป
หลักเกาที่วาตองมีทั้งตัวเจตนา คือเจตจํานง ที่มีเมตตา มีความใฝ
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย และตอสังคม ตลอดจนมนุษยชาติ และมีความ
รูแจง คือมี ปญญา ทีเ่ ขาถึงความจริง จนกระทั่งถือธรรมเปนใหญ
เมื่อไรนักกฎหมายถือธรรมเปนใหญ ก็เรียกวา เปนธรรมาธิปไตย
คือถือเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หลักการเปนใหญ แตจะถือ
ธรรมเปนใหญไดก็ตองมีปญญารูธรรม รูหลักการ รูวาอะไรจริง อะไรถูก
ตองดีงาม มันพันกันอยูในตัว เพราะฉะนั้นอยางนอยตองมี ๒ อยางนี้ คือ
รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ โดยรูดวยปญญาและมีเจตนาดีตอเพื่อนมนุษย
ซึง่ จะทําใหมีพื้นฐานที่จะบัญญัติกฎหมายที่ดี
กฎหมายและนิติบัญญัติมีความสําคัญตอชีวิตและสังคมตลอดจน
อารยธรรมของมนุษยชาติเปนอยางมากเชนนี้ และนักกฎหมายหรือผทู าํ
หนาทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตจิ ะตองมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ขาถึงธรรม ทัง้ ดวยปญญา ดวยจิตใจ
และดวยพฤติกรรม อีกทั้งตองมีความสามารถในการจัดตั้งวางระเบียบ
ระบบที่เปนสมมติเพื่อสื่อธรรมออกมาสูวินัยอยางไดผลดี ดังที่กลาวแลว
ดังนัน้ การศึกษาดานนิตศิ าสตร จึงเปนเรือ่ งใหญ ทีม่ ขี อบขายกวาง
ขวางลึกซึง้ มาก ไมใชเปนเพียงการเรียนวิชากฎหมายในความหมายตามตัว
อักษรเทานั้น แตเปนการศึกษา เพื่อสื่อสัจธรรมในธรรมชาติสูอารยธรรม
ของมนุษยชาติทั้งหมด และเพื่อรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติใหดํารง
อยูในดุลยภาพแหงสัจธรรมของธรรมชาติ ที่จะเอื้ออํานวยประโยชนแก
มวลมนุษยอยางดีที่สุด ซึง่ ตองการปญญาที่กวางขวางยิ่งใหญ
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อารยธรรมของมนุษยจะยั่งยืนเพียงใด
อยูที่ภูมิธรรมภูมิปญญาในการจัดการกับสมมติ
เวลานี้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย เชนเรื่อง “สิทธิ” ทีม่ ีการนําเขามา
เผยแพรหรือใชกัน เรามักแยกไมถูก เพราะฉะนั้นจึงขอตั้งขอสังเกตอีกนิด
อยางที่ในวงการนิติศาสตรตะวันตกมีสายความคิดแบบ natural
law, natural rights ซึง่ ดูคลายๆ กับเรื่องธรรม แตที่จริงไมใชเลย แนว
คิดแบบนีค้ ลายๆ จะถือวามีกฎหมายที่เปนกฎสากล ที่ใชไดทุกกาลเทศะ
อยูในหัวสมองหรือในปญญาของมนุษย แตที่จริงปญญาของมนุษยที่เขา
ถึงตัวความจริงในธรรมชาติที่จะทําใหมีกฎสากลอะไรแบบนั้นได ในทาง
พุทธศาสนาแยกเปน ๒ ชั้น คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออกใคร เชนความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งมนุษยจะตองรูเขาใจแลวใช
ความสามารถของเรามาจัดตั้งระบบสังคมของเราเอง
๒. ถามนุษยเราเขาถึงความจริงนั้นจริง และมีความสามารถจริง
เราก็จดั ระบบสังคม โดยเฉพาะการปกครองและกฎหมาย ซึ่งเปนวินัยไดดี
ทีส่ ดุ โดยสอดคลองกับความเปนจริงในธรรมชาติ แลวมนุษยก็จะไดรับ
ประโยชนเอง ดวยเหตุผลนี้ เราจึงมาตั้งขอกําหนดตางๆ ขึ้น
อยางไรก็ดี การกําหนดในเรื่องสิทธิเปนตนนี้ เปนสมมติ ซึ่งได
กลาวแลววาเปนความสามารถพิเศษของมนุษย ซึ่งทําใหเราสรางอารย
ธรรมขึ้นมาได ถามนุษยไมรูจักสมมติ มนุษยก็จะอยูกันไดแคตามธรรม
ชาติพื้นฐานเหมือนอยางหมู แมว ชาง มา เทานั้น หรืออาจจะแยกวาสัตว
เหลานั้น เพราะโดยสัญชาตญาณมนุษยสูสัตวเหลานั้นไมได ดังไดยกตัว
อยางวา เราสรางกฎใหคนทําสวนมาทําสวนแลวไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท
อันนีเ้ ปนความสามารถของมนุษย ซึ่งในสัตวอื่นไมมี แตก็ไดบอกแลววา
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ถามนุษยหลงสมมติเมื่อไร เมื่อนั้นคือความพินาศ
การทีจ่ ะไมหลงสมมติก็คือ จะตองโยงจากสมมตินั้นเขาถึงตัวธรรม
คือความจริงอยูตลอดเวลา เชน คนทําสวนยังไมแปลกแยกจากธรรมคือ
กฎธรรมชาติ เขาทําสวนไดเงินเดือนตามกฎมนุษย ๕,๐๐๐ บาท พรอมกับ
ที่ลึกลงไปในใจที่แท เขาทําสวนเพื่อใหไดผลตามกฎของธรรมชาติ คือ
เพื่อใหตนไมเจริญงอกงาม
ถาเขามองทะลุสมมติเขาถึงความจริงคือตัวธรรมอยางนี้ ประโยชน
ของสังคมทีเ่ ปนจุดหมายแทกไ็ มเสีย แตกลับทําใหกลายเปนวาสมมติมาหนุน
ความจริงแท บัญญัติมาหนุนหลักการ คือวินัยมาหนุนธรรม ทําใหความ
ตองการผลตามกฎธรรมชาติบรรลุจุดหมายเปนจริงสมประสงคยิ่งขึ้น
มนุษยเรามีความฉลาด เราจึงบัญญัติสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตอยางที่
บอกแลววา สิทธิ นีเ้ ปนความสามารถของมนุษยทตี่ กลงกําหนดกันขึน้ ซึง่ จะ
ไดผลดีจริงหรือไมเพียงไรก็อยทู เี่ ราจะตองมีจติ ใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ มีเจตนาทีด่ งี าม
มีเมตตาตอเพื่อนมนุษย หวังประโยชนสุขแกสังคม และทําการดวยความรู
ความเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยอยางกวางขวางทั่วถึงที่สุด
นาสังเกตวา ในชวงเวลาแหงความเจริญของอารยธรรมมนุษย ยุค
ปจจุบนั มีการเนนเรื่องสิทธิมากขึ้น และปญหาเรื่องสิทธิตางๆ ก็ซับซอน
ขึน้ กับทั้งมีการกําหนดสิทธิใหมๆ แปลกๆ ขึ้นดวย
ขอยกตัวอยางเชน เวลานี้ประเทศที่พัฒนาแลวมีการกําหนดสิทธิ
อยางหนึ่งขึ้นเรียกวา pollution rights แปลวา “สิทธิในการกอมลภาวะ”
ซึง่ ไมมีในธรรมชาติ และก็ไมไดถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติ แตก็ทํานอง
เดียวกับที่กลาวมาแลว คือ เปนสิ่งที่มนุษยกําหนดขึ้นมาเพื่อความดีงาม
ของสังคม เทาที่มนุษยที่กําหนดเรื่องนี้ขึ้นมา จะมีสติปญญามองเห็นวาจะ
เปนเครื่องชวยแกปญหาในหมูมนุษย
สําหรับในกรณีนี้เหตุผลก็คือวา เวลานี้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเสียหาย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๑

มาก เนื่องจากการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะกิจการดานธุรกิจอุตสาห
กรรม ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาจึงมีวาจะทําอยางไรให
มนุษยไมทําลายธรรมชาติ ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจก็จําเปนตองทํา
(ทีจ่ ริงอาจเปนวา ทั้งๆที่การพัฒนาเศรษฐกิจผิดทางจนกลายเปนโทษแลว
หรือเปนการพัฒนาในทางที่กอผลรายเชนเพื่อสนองความโลภไปแลว เรา
ก็ยงั จําเปนตองทําการพัฒนาอยางนั้น) การผลิตสิ่งของเครื่องใชก็ตองทํา
ก็มที างประนีประนอม คือทําใหเขาผลิต โดยสรางมลภาวะใหนอยที่สุด
ในบรรดาวิธกี ารทัง้ หลายทีจ่ ะแกปญ
 หา รวมทัง้ จริยธรรมในการปฏิบตั ิ
ตอสิง่ แวดลอม ก็มกี ารบัญญัตสิ ทิ ธิขนึ้ มาอยางหนึง่ คือ สิทธิในการกอมลภาวะ
วิธปี ฏิบัติในเรื่องนี้คือ รัฐเอาสิทธิในการกอมลภาวะใหบริษัท หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมแหงใดแหงหนึ่งไป โดยกําหนดใหมีสิทธิกอมลภาวะได
เทานี้ เมื่อไดรับสิทธิไปแลว บริษัทหรือโรงงานนั้นก็ตองไปจัดการระบบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง ใหกอมลภาวะภายในขอบเขตแหงสิทธิที่ได
มา ถาธุรกิจของตนไมมีประสิทธิภาพ ก็กอมลภาวะมากแตผลิตสินคาได
นอย ถาจะดําเนินธุรกิจอยูตอไป ก็ไมคุม เพราะหมดสิทธิกอมลภาวะแลว
จะผลิตสินคามากกวานั้นไมได ก็ขาดทุน อาจจะตองลมเลิกกิจการไปเอง
เทากับวารัฐไปบีบใหธุรกิจรักษาธรรมชาติแวดลอม
ทีนเี้ มื่อโรงงานหรือกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ ผลิตของไดนอย แต
กอมลภาวะสูง หมดสิทธิที่จะผลิตเกินกวานั้นแลว ธุรกิจขาดทุนยับเยินจะ
อยูไ มได ก็สามารถขายสิทธินี้แกบริษัทอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวา คือ
สามารถผลิตของมาก โดยกอมลภาวะนอย บริษัทหรือโรงงานที่มีประสิทธิ
ภาพนั้นก็มาซื้อเอาสิทธินี้ไป
ตัวอยางนีเ้ ปนอุบายวิธที ที่ าให
ํ การทําลายสภาพแวดลอมเบาลง ดวย
การผลิตของมากแตกอมลภาวะนอย นี่ก็คือภาวะที่เศรษฐกิจก็ไปได และ
สิง่ แวดลอมก็มีทางที่จะอยูดีไดพอสมควร นับวาเปนวิธีการประนีประนอม
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อยางหนึ่ง ในการพัฒนาที่มีปญหาวาจะไมยั่งยืน
ในเรื่องสมมติและบัญญัตินี้ มนุษยมีความสามารถก็คิดกันเอา ถา
ป ญญาดีแ ละเจตนาดี ความพยายามก็จะไดผลดีดวย และเมื่อเรา
พิจารณาตอไป เห็นวาวิธีนี้ยังไมไดผลดีนัก ก็เปลี่ยนไปอีก
เรือ่ งสิทธิกฎขอบังคับตางๆ นีก้ เ็ ปนเรือ่ งของมนุษย แตอยางทีว่ า แลว
จะตองไมลืมความจริงของธรรมชาติ มิฉะนั้นจะอายอินเดียนแดงอยางที่
ประธานาธิบดี แฟรงคลิน เพียซ ไดเจอมาแลว เมื่อครั้งซื้อแผนดินเมือง
ซีแอตเติ้ลจากอินเดียนแดง ถูกอินเดียนแดงตอบมาวา “อะไรกัน ทานจะ
เอาแผนดินและผืนฟามาซื้อขายกันหรือนี่ ความคิดนี้แปลกประหลาด”
เพราะวามีที่ไหน มนุษยเอาแผนดินมาแบงกัน มันเปนเรื่องที่สังคมมนุษย
ตกลงกัน แลวเราก็บอกวาเปนสิทธิในทรัพยสิน และในอะไรตางๆ แต
เวลาอางกับธรรมชาติ มันไมฟงเรา
ไมวา จะทําอะไรก็ตอ งรตู ระหนักในหลักการ ๒ ชัน้ ทีโ่ ยงเชือ่ มกัน คือ
ตัวธรรมความจริงในกฎธรรมชาติที่เราจะตองรูตลอดเวลา ซึ่งเปนฐาน
ของการสรางวินัยที่เปนระบบกฎเกณฑกติกาในสังคม พรอมทั้งเปนจุด
หมายของวินัยนั้นไปดวยในตัว ทั้งนี้มนุษยจะตองไมประมาท โดยมีการ
ศึกษาพัฒนาตนอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะผูที่อยูในสภานิติบัญญัติ จะตองคํานึงถึงหลักความจริงนี้
ใหมาก เพราะดังไดกลาวแลววา กฎหมายที่บัญญัติกันนั้นออกมาจาก
ปจจัยปรุงแตงภายใน คือภูมิธรรมภูมิปญญา พรอมทั้งปจจัยหลอหลอม
จากสังคมภายนอก ซึ่งตนเองเปนผูตัดสินใจ กฎหมายที่ออกมาจึงเปนตัว
ฟองวาผูบัญญัติมีภูมิธรรมภูมิปญญาแคไหน
ตอจากนัน้ กฎหมายทีอ่ อกมาก็จะเปนปจจัยปรุงแตงสังคมและอารย
ธรรม หรือเปนตัวทําลายตอไป ถารายก็ทําลายทั้งชีวิตสังคมและทําลาย
อารยธรรมตลอดจนทํ าลายตัวธรรมดวย ถาดีก็สงเสริมใหอารยธรรม
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มนุษยเจริญกาวหนาเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
มีขอที่ขอยํ้ าอีกอยางหนึ่งวา พระพุทธเจาทรงจัดตั้งสรางระบบ
สังคมทีเ่ รียกวา สังฆะ ขึน้ มาเพือ่ เปนชุมชนแหงการศึกษา แลวมีการปกครอง
ขึ้นมาเพื่อใหการศึกษาคือการฝกฝนพัฒนาชีวิตของมนุษยนั้นเปนไปได
ดวยดี การฝกคนหรือใหการศึกษาแกเขานั้น แทที่จริงเปนการสรางปจจัย
ทีเ่ อื้อตอการที่เขาจะพัฒนาตัวเอง แตเมื่อทําอยางนั้น พระพุทธเจาก็ทรง
ไดชื่อวาเปนผูฝกเขาดวย และในการฝกนั้นพระองคมีลักษณะอยางหนึ่ง
เรียกวาเปนผูฝกโดยไมตองใชอํานาจ หรือที่ศัพททางพระเรียกวา ผูฝก
โดยไมตองใชอาชญา คือไมตองใชการลงโทษ
ลักษณะนีอ้ าจจะเปนอุดมคติวา กฎหมายทีด่ ที สี่ ดุ และการปกครอง
ทีด่ ที สี่ ดุ ตองบรรลุจดุ หมายโดยใชอาชญาใหนอ ยทีส่ ดุ ถาเปนพระพุทธเจา
ก็ไมตองใชเลย พระองคจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ฝกคนโดยไมตองใชอาชญา
และทีจ่ ริงนัน้ กฎหมายเองก็เปนเครือ่ งฝกคนอยูแ ลว แตการทีเ่ ปนอยางนีไ้ ด
ก็อยูท วี่ า จะตองทําใหคนมีจติ สํานึก และมีทา ทีตอ กฎหมายแบบเปนสิกขาบท
คือเปนขอฝกตน ไมใชขอ บังคับ และทําใหดยี งิ่ ขึน้ ไปอีกจนกระทัง่ วา กฎหมาย
เปนเพียงเครื่องหมายรูรวมกันในขอสมมติของสังคมอยางที่วามาแลว
โดยนัยนี้ แนวทางในการทํากฎหมาย จึงมี ๒ ทาง คือ ในระบบสังคมที่
การปกครองเปนจุดหมายในตัว คือการปกครองเพือ่ ใหสงั คมสงบเรียบรอย ก็
จะเปนการปกครองดวยอํานาจ หรือเนนการใชอานาจ
ํ
กฎหมายก็จะมุง
บังคับและควบคุม โดยเนนการกําจัดคนชัว่ ดวยการลงโทษคนทําความผิด
แตในระบบทีถ่ อื คติวา การปกครองเปนการสรางสังคมทีด่ ขี นึ้ มา เพือ่
เปนสภาพเอื้อใหมนุษยไดพัฒนาตนเขาสูชีวิตที่ดีงาม การบัญญัติกฎหมาย
ก็จะเนนการสรางคนดี เพราะเปนเครื่องฝกมนุษยใหขึ้นไปสูชีวิตที่ดีงาม
เมือ่ กฎหมายเปนสิกขาบทคือเปนเครื่องฝกตน กฎหมายก็จะเปนเครื่องมือ
ในการสรางคนดี เพราะฉะนั้น จึงควรเนนกฎหมายในการสรางคนดีมาก

๑๗๔

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

กวาการกําจัดคนชั่ว
เปนอันวา กฎหมายมี ๒ แบบ ถาเนนอํานาจก็จะเปนกฎหมายที่
เดนในดานกําจัดคนชั่วโดยมีการหามและบังคับมาก แตถาเปนกฎหมายที่
เนนการศึกษา ซึ่งมุงสรางคนดี ก็จะมีลักษณะในทางจัดสรรโอกาสและมี
การสงเสริมมาก แตในความเปนจริงซึ่งสังคมในขณะหนึ่งๆ มีคนที่อยูใน
ระดับการพัฒนาที่แตกตางกันหลากหลาย การปกครองและกฎหมายจะ
ตองทําหนาที่ทั้งสองดาน คือ ทัง้ สงเสริมคนดี และกําราบคนราย ทั้งนี้
โดยมีจุดเนนที่การสรางและสงเสริมคนดี
รวมความวา ถาแยกโดยจุดเนน กฎหมายก็มี ๒ แบบ คือ แบบ
สรางคนดี กับแบบกําจัดคนชัว่
ถาใชระบบอํานาจก็แนนอนวาจะเอียงไปในแบบกํ าจัด แตถาใช
ระบบที่มองสังคมมนุษยเปนสังคมที่คืบหนาไปสูความดีงาม เราก็ออก
กฎหมายมาสรางสภาพเอื้อใหชีวิตพัฒนา ก็เปนกฎหมายที่พยายามสราง
คนใหเปนคนดี และสรางคนใหเปนคนดีใหมากจนกระทั่งเราแทบไมตองลง
โทษคน หรือลงโทษคนใหนอยที่สุด เพราะไมมีคนชั่วที่จะตองลงโทษ ถาทํา
ไดอยางนั้นก็เปนกฎหมายที่ดี
แตทั้งนี้กฎหมายยอมสัมพันธกันอยางแนบแนนกับการปกครอง
การปกครองจึงตองมีนโยบายในการที่จะสรางสรรคสังคมในแบบที่วา ใช
การปกครองเพื่อสรางคน โดยสรางคนดีเพื่อใหมีคนชั่วที่จะตองลงโทษให
นอยที่สุด ซึ่งก็คือ เปนการถือแนวคิดแบบสิกขา


มองอดีตถึงปจจุบัน เพื่อสรางสรรคอนาคต


ดุลยภาพโดยรวมของสังคมสัมฤทธิ์ไดดวยการจัดการทางสังคม
สูเปาหมายแหงการพัฒนาคน
ฝายนิติบัญญัติของไทยจะทําอยางไร
ถาจะคิดเกื้อกูลใหพุทธศาสนาอยูดีเพื่อประโยชนแกสังคมไทย
เทาที่เปนมา เมื่อการพัฒนาคนออนลง และมีการทําความชั่วเชน
อาชญากรรมมากขึ้น แนวโนมของสังคมก็หันไปสูการปกครองแบบเนน
อํานาจมากยิง่ ขึน้ และดานกฎหมายก็ออกขอกําหนดกฎเกณฑในการบังคับ
และลงโทษมากยิง่ ขึน้
แนวคิดแบบนีก้ ไ็ ดเขาไปสูร ะบบการปกครองคณะสงฆดวย หรืออาจ
จะเปนวาคณะสงฆถูกหลอหลอมจากอิทธิพลของกระแสสังคม ใหมีแนว
คิดการปกครองแบบที่เนนอํานาจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทากับเปนการหลงลืมละ
ทิง้ หลักการแหงวินัยที่แท ซึ่งเปนการปกครองเพื่อการศึกษา ที่มุงเกื้อหนุน
การพัฒนาชีวิตของมนุษย
ตลอดกาลทีล่ ว งไป พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆแทบทุกฉบับทีอ่ อกมา
เปนกฎหมายประเภทที่เนนอํานาจ คือการปกครองแบบบังคับควบคุม
แลวลืมหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา ตั้งสังฆะขึ้นมาเพื่ออะไร
ถาจะปฏิบัติใหถูกตอง พระราชบัญญัติคณะสงฆจะตองวางบท
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บัญญัติ เพื่อเอื้อตอการสรางชุมชนแหงการศึกษาขึ้นมาใหได จึงจะสอด
คลองกับจุดหมายที่แทจริงแหงการปกครองในพระธรรมวินัย
เวลานี้เนนแตการใชอํานาจและการบังคับบัญชา เจาอาวาสเลิก
เปนอาจารยไปนานแลว ยังเหลือแตการเรียกชือ่ เทานัน้ วาเปน “อาจารย”
ชาวบานไปเจอเจาอาวาสก็ยังเรียกอาจารย แตตัวเจาอาวาสจํานวนมาก
ไมเคยทําหนาที่ของอาจารย เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวาวิปลาสไปแลว เจา
อาวาสทําหนาที่เปนผูปกครอง ก็มุงใชอํานาจบังคับบัญชา ถาอยางนี้ก็ไป
ไมไหว อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองยกขึ้นมาพิจารณา
อาตมภาพไดพูดมาใชเวลามากมายแลว ทีนี้ทานอัยการสูงสุด ได
ฝากคําถามไว ๔ ขอ สําหรับ ๓ ขอตนนั้น อาตมภาพคิดวาจะไมตอบละ
ขอถือวาเนื้อความที่พูดมาเปนเสมือนวาครอบคลุมคําตอบไวแลว
สวนขอที่ ๔ คําถามดูเหมือนจะเปนวา “ฝายนิติศาสตรจะเกื้อกูล
พุทธศาสนาไดหรือไมอยางไร” อาตมภาพจะไมพูดในแงตัวนิติศาสตรโดย
ตรง แตจะพูดในแงนิติบัญญัติ
ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วา ในสังคมไทยเรามีความสัมพันธระหวางนิติ
บัญญัตขิ องรัฐบาลไทย กับการปกครองของคณะสงฆ โดยรัฐเปนผูตรา
กฎหมายคณะสงฆ ไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ
ในเรื่องนี้ ถาทางนิติบัญญัติจะเกื้อกูล ก็คือ ชวยใหกฎหมายคณะ
สงฆเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา หมายความวา ทําอยางไร
จะใหพระราชบัญญัติคณะสงฆ และขอบัญญัติตางๆ เปนสิกขาบทตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึง่ จะเปนตัวเสริมสรางสภาพแวดลอม ระบบ
ความสัมพันธ และระบบสถาบันที่เกื้อหนุนใหบุคคลที่เขามาบวชแลวไดรับ
การศึกษา ที่เรียกวาไตรสิกขา
ถากฎหมายทําอยางนี้ไมได ก็แทบจะไมมีความหมายอะไรเลย
เพราะมันไมเอื้อใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เวลานี้ก็เปนอยางที่ยํ้าแลววา กฎหมายของเราไดชักนําความโนม
เอียงเขามาสูวงการสงฆ ในแบบที่ทําใหสถาบันสงฆกลายเปนสถาบันที่
ปกครองดวยอํานาจไปดวย ซึ่งเปนการไมถูกตอง ถาจะใหเปนไปโดยชอบ
จะตองใหเปนการปกครองดวยการศึกษาและเพื่อการศึกษา
อยางที่บอกแลววา ในพระพุทธศาสนา การปกครองและกฎหมาย
คือวินัย เปนเรื่องของการศึกษา โดยการศึกษา และเพื่อการศึกษา ที่จะ
เกื้อหนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นไปสูความมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น
ตอไปขัน้ ที่ ๒ ก็คือ ใหขยายหลักการนี้ออกไปสูสังคมใหกวางขวาง
ถ า เห็ น ด ว ยกั บ หลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาตามนิ ติ ศ าสตร แ นวพุ ท ธ
กฎหมายจะตองมีแนวโนมในการที่จะสรางระบบสังคม จัดสรรสภาพแวด
ลอม และวางรูประบบความสัมพันธในการอยูรวมกันของมนุษย ในทางที่
จะเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ใหมนุษยเขาถึงจุดหมาย
ของชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
พรอมกันนี้ ยังมีความสัมพันธอีกอยางหนึ่งที่จะมาเกื้อหนุนพระพุทธ
ศาสนา ที่พูดมาเมื่อกี้นั้นเปนการเกื้อหนุนในแงของหลักการของพระพุทธ
ศาสนา แตทีนี้การเกื้อหนุนอีกอยางหนึ่งที่แคบเขามาเปนดานปฏิบัติการ
ก็คอื ในหลักธรรมชุดหนึ่งที่พูดไปแลว ไดแก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
หลักนีข้ อ สุดทายบอกวา หนาทีข่ องรัฐอยางหนึง่ คือจะตองจัดอารักขา
คุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันต ซึ่งในที่นี้หมายถึงทานผูมีศีล
มีความบริสุทธิ์ เปนผูดํารงธรรม สั่งสอนธรรม เปนหลักใจของประชาชน
และเปนแบบอยางทางศีลธรรมของสังคม กฎหมายและการปกครองจะ
ตองชวยคุมครองและเกื้อหนุน ไมใชละเลย แลวกลับไปหนุนในทางที่ผิด
เวลานี้คงตองถามวา สังคมของเราไดใชกฎหมายเกื้อหนุนในแนว
ทางนีบ้ างหรือไม คือเกื้อหนุนผูที่อยูในแนวทางของพระพุทธศาสนา อยูใน
ธรรมในวินัย หรือเกื้อหนุนผูที่ออกไปนอกธรรมนอกวินัย

๑๗๘

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

เรื่องนี้เปนงานหนึ่งที่จะประสานกับธรรม เพราะวาเมื่อมองในแง
ประโยชนสวนรวม ในที่สุด สภาพของสถาบันสงฆก็จะฟองถึงสภาพของ
สังคมไทยดวย เนือ่ งจากสถาบันสงฆนั้นเปนสถาบันสังคม โดยเฉพาะเปน
สถาบันทีเ่ ปนตัวแทนของจริยธรรม เพราะฉะนัน้ จึงเปนเครือ่ งชีว้ ดั จริยธรรม
ของสังคมไปดวย
ในแงหนึ่งเรามองวา เวลานี้สถาบันสงฆซึ่งเปนตัวแทนทางจริย
ธรรมของสังคมไทยตกตํ่าเสื่อมโทรมมาก ถาตกตํ่าจริงก็เปนดัชนีชี้วัดวา
เวลานี้สังคมไทยไดมีความตกตํ่ าทางจริยธรรมอยางยิ่ง จนแมกระทั่ง
สถาบันทีเ่ ปนตัวแทนหรือเปนแกนกลางของจริยธรรมก็ยงั ตกตําถึ
่ งเพียงนี้
สภาวะเชนนี้เปนเครื่องเตือนใจผูรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะนัก
ปกครองและผูบริหารทุกทานวา จะตองตื่นขึ้นมารีบปรับปรุงพัฒนาสังคม
ของเรา รวมทั้งการพัฒนาสถาบันสงฆดวย เพราะวาการที่สถาบันสงฆตก
ตํ่านั้นไมไดหมายความวาเฉพาะสถาบันสงฆเทานั้นที่ตกตํ่า ดังที่เรามัก
มองกันอยางคับแคบเหลือเกิน เชนมองวาพระไมดีๆ เวลานี้พระตกตํ่า
อะไรตางๆ แลวก็จบ
แตที่จริงนั้น สังคมนี้เปนสวนรวมขององครวมตางๆ มากมาย แต
ละสวนนั้นเปนองคประกอบที่ทั้งเปนปจจัยสงผลและทั้งเปนตัวรับผลดวย
สถาบันสงฆก็เชนเดียวกัน
เมือ่ สถาบันสงฆไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถเปนปจจัยปรุง
แตงสรางสรรคสังคมในทางที่ดี แตจะเปนเพียงตัวรับผลจากปจจัยทาง
สังคม และเปนตัวสะทอนปญหาของสังคม
เพราะฉะนัน้ จึงขอยําว
้ า เมือ่ สถาบันสงฆตกตําเสื
่ อ่ มโทรม ในแงหนึง่ ก็
เปนเครื่องวัดวาเวลานี้สังคมไทยไดตกตํ่าทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง ถึง
ขนาดทีแ่ มแตสว นแกนกลางทางจริยธรรมก็ยงั แยขนาดนี้ ฉะนัน้ อยาไดไป
คิดมองแคบๆ วาสถาบันสงฆแย เพราะวาทีแ่ ทกค็ อื สังคมไทยทัง้ สังคมแยที่
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สุดแลว ถาเรามองเชนนี้ก็จะเปนประโยชนที่จะทําใหเราตื่นขึ้นมาและรีบ
แกไขปญหาดวยการปรับปรุงสังคมไทยใหขึ้นสูสถานะที่ดีงามถูกตอง ดวย
การพัฒนาสถาบันสงฆเองดวย ใหเขาสูแนวทางที่ถูกตอง
อนึง่ มองในแงปจจัยอยางหนึ่งก็อาจจะเปนไปไดวา นิติบัญญัติของ
สังคมไทยไดมีสวนเอื้อที่ทําใหสถาบันสงฆตกตํ่าลง
การปกครองดวยอํานาจนั้น แนนอนวาผิดหลักการของพระพุทธ
ศาสนา เพราะการปกครองในพระพุทธศาสนาเปนเพียงปจจัยทีม่ าชวยเสริม
ซึง่ มีขึ้นเพื่อการศึกษาเทานั้น คือเพื่อชวยสนับสนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นสู
ชีวติ ที่ดีงาม ถาเราไมยอมรับหลักการนี้มาใชในสังคมสวนใหญ ก็ตองยอม
รับในแงของสถาบันสงฆ
ถายอมรับทั้งหมด ก็หมายความวาขยายหลักการนี้มาใชกับสังคม
ไทยสวนรวมดวย ตลอดจนสังคมโลกทั้งหมด เพือ่ ใหนิติศาสตรเกื้อหนุน
ระบบการจัดการสังคม ที่เอื้อตอการพัฒนามนุษย ใหมีชีวิตที่ดีงาม มี
สังคมที่สันติสุข และชวยทําโลกใหรื่นรมยนาอยูอาศัยยิ่งขึ้น
ไดกลาวแลววา การพัฒนาคนเปนทั้งจุดหมายและเปนทั้งปจจัย
ของวินัยอันรวมทั้งกฎหมาย กลาวคือกฎหมายมีไวเพื่อสรางสภาพเอื้อ
โอกาสแกการที่คนจะพัฒนาชีวิตสูความดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้น
ไป และคนที่พัฒนาดีแลวนั่นแหละจะปฏิบัติตามกฎหมายไดดีที่สุด พรอม
ทัง้ ชวยใหกฎหมายบรรลุจุดหมายของมันอยางดีที่สุด
โดยเฉพาะถาคนมีการพัฒนาตนอยางดี จนเขาถึงธรรมดวยปญญา
และดวยจิตใจแลว เขาก็จะมีพฤติกรรมทีเ่ ขาถึงธรรม ซึ่งจะทําใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางสมบูรณแบบ กลาวคือกฎหมายจะไมใชเปนขอ
บังคับ แตเปนเพียงขอหมายรู หรืออาจจะพูดอีกอยางหนึ่งวา ไมตองมี
กฎหมายแบบขอบังคับ มีแตเพียงกฎหมายแบบขอหมายรู หรือมีวินัยโดย
ไมตองมีสิกขาบท
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ถาไมมีพื้นฐานการพัฒนาทางจิตใจและปญญา ไมวากฎหมาย
หรือวินยั จะกําหนดไวอยางไร ในที่สุดก็จะไปไมรอด เพราะคนจะหาทาง
เลี่ยงกฎหมาย หรืออยางนอยก็ไมมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติ
ตาม และแมจะมีการบังคับและการลงโทษกันอยางไร ก็จะลมเหลวในที่สุด
เพราะตัวระบบเองจะกรอนโทรมจนหมดประสิทธิภาพ เชน มีการสมคบ
กันหลบเลี่ยงกฎหมายในทุกระดับ ตองตั้งระบบบังคับควบคุมซับซอนขึ้นๆ
และลงโทษรุนแรงขึ้นๆ จนไรผล ตลอดจนมีการนําเอากฎหมายไปใชใน
ทางที่ผิดเจตนารมณ เพื่อสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว เปนตน
ฉะนั้น การพัฒนาคนในดานพฤติกรรมตอกฎหมาย พรอมไปดวย
กั น กั บ การพั ฒ นาด า นจิ ต ใจและด า นป ญ ญา จึ ง เป น ภารกิ จ สํ าคั ญ ที่
นิติศาสตรจะตองใหความสนใจ

เปน rule of law นั้นหรือจะพอ อยาเพิ่งภูมิใจ
ถาพัฒนาสาระแทขนึ้ มาไมได อารยธรรมก็จะสลายดวยกินตัวมันเอง
การพัฒนาคนอาจเกิดจากปจจัยแวดลอมตางๆ ในประวัติศาสตร
ผลักดัน โดยไมไดเกิดจากการตั้งใจปฏิบัติใหถูกตองดวยปญญาที่รูเขาใจ
ความจริงเกีย่ วกับธรรมชาติของคนและสังคมเปนตน เชน การรักความเปน
ธรรมอยางแรงกลา ที่พัฒนาขึ้นมาในหมูชนบางสังคม เนื่องจากประสบ
การณในการถูกกดขี่ขมเหงเบียดเบียนกันมาอยางแพรหลายและรุนแรง
จากประสบการณเชนนั้น และดวยความรักความเปนธรรมที่พัฒนา
ขึน้ มาอยางนั้นเปนฐาน สังคมดังกลาวก็จะจัดตั้งวางกฎเกณฑกติกาตางๆ
ขึน้ มา เพื่อรักษาความเปนธรรมนั้นอยางคอนขางไดผล และคนที่รักความ
เปนธรรมทั้งหลายก็จะเคารพและรักษากฎหมายหรือกฎเกณฑกติกาเหลา
นัน้ ไดอยางหนักแนนและจริงจังมั่นคง
อยางไรก็ดี เมื่อกาลเวลาผานไป และปจจัยแวดลอมทางสังคม
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เปลีย่ นแปลงไป ความรักความเปนธรรมเปนตนทีเ่ ปนฐานอยภู ายในจิตใจก็
เลือนลางจางลงไป แมวากฎหมายและบทบัญญัติตางๆ ที่วางไวยังคงอยู
และความนิยมและความสามารถในการจัดตั้งวางกฎเกณฑกติกาและตรา
กฎหมายก็ยงั สืบเนือ่ งตอมา แตปรากฏวาบางทีกฎหมายและกฎเกณฑกติกา
ทั้งหลายไดกลายเปนเพียงรูปแบบที่ไมสนองเจตนารมณที่เปนตัวหลักการ
จึงไมไดผลสมความมุงหมายบาง กอผลขางเคียงหรือผลพวงในทางลบที่
บางครั้งรายแรงบาง ตลอดจนกลายเปนเครื่องมือหาผลประโยชนของ
บุคคล และกลุม คน หรือกลายเปนเครือ่ งทํารายสังคมนัน้ เอง
สภาพการณเชนนี้ เปนสิง่ ทีน่ กั นิตศิ าสตรและผรู บั ผิดชอบตอสังคม
โดยทัว่ ไปจะตองรเู ทาทันและระมัดระวังโดยไมประมาท เพราะการเปนสังคมที่
พัฒนาแลว (ตามความหมายสมัยใหมทเี่ นนการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือดาน
วัตถุ) ไมเปนหลักประกันวาจะปลอดภัย และอาจเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึง่ ทีท่ าให
ํ สังคมตองหมุนไปในวงจรของความเจริญแลวก็เสื่อม
สหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของสังคมยุคปจจุบัน ที่ภูมิใจตนวาเปน
สังคมที่ถือหลัก rule of law แปลกันวาหลักนิติธรรม คือปกครองกันดวย
กฎหมาย ถือกฎหมายเปนใหญ (คือเปนธรรมาธิปไตย ในระดับธรรมโดย
บัญญัต)ิ ไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย ทุกคน ทั้งผูปกครองและผูใตปกครอง
ตองอยูใ ตบงั คับของกฎหมายและไดรบั ความคุม ครองจากกฎหมายเสมอกัน
จะยกตัวอยางปญหากฎหมายกับสภาพการพัฒนาคนในสังคมอเมริกนั
ซึง่ ถือกันวาเปนสังคมที่พัฒนากาวไกลที่สุด มาเปนขอพิจารณาสัก ๓ กรณี
๑) ปญหาการแบงแยกผิว เปนตัวอยางของการพยายามแก
ปญหาดวยกฎหมาย ในขณะที่ทางดานจิตใจไมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
จะพัฒนาใหสอดคลองกัน หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา เปนการพยายามเอา
กฎหมายที่เปนรูปธรรมมารวมคนเขาดวยกันโดยรูปแบบ แตไมมีเครื่องมือ
ทางนามธรรมที่จะมารวมใจคน ผลก็คือสภาพสังคมอเมริกันที่ปญหาการ
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แบงแยกผิวยิ่งรุนแรง และความหวังในการแกปญหายิ่งเลือนลางลงไปทุก
ที ขอใหดูตัวอยางคํากลาวในหนังสือใหมๆ บางเลมของชาวอเมริกัน เชน
“ในทีส่ ุด เราก็เลิกคติเบาหลอม (melting pot) ไปแลว”
(Naisbitt, 273)

“คนอเมริกันผิวดํา เปนชาวอเมริกัน แตกระนั้น เขาก็ยังมี
ชีวิตอยูอยางคนตางดาวในผืนแผนดินเดียวที่เขารูจักนั้น . . .
ดังนัน้ อเมริกาจึงมองไดวา เปนชน ๒ ชาติตา งหากจากกัน . . .
การแบงแยกนั้นแผคลุมไปทั่วและชําแรกลึก” (Hacker, 4)
“สามสิบปผานไปแลว หลังจากออกรัฐบัญญัติวาดวยสิทธิ
พลเมือง (Civil Rights Act) เราควรจะไดเห็นยุคใหมแหง
ความรวมมือและความเขาใจกัน . . . แตการขจัดความแบงแยก
ดวยกฎหมาย ไดนาไปสู
ํ ก ารรวมจิตใจเขาดวยกันอยางที่ ดร.คิง
มุง หวังหรือเปลา ความสมานสามัคคีมมี าใหเห็นเงาบางไหม . . .
หรือวาพวกเรายิ่งจมลึกลงไปในหลุมแหงความโดดเดี่ยวและ
ความไมไวใจกัน . . . ความรังเกียจผิวเปนบาดแผลแหงสังคมของ
เรา แตแทนที่เราจะคอยดูแลใหแผลนั้นคอยๆ หายไปอยางชาๆ
เราก็เหมือนกับสัตวอื่นๆ ซึ่งอดไมไดที่จะคอยกัดแผลนั้น แผล
(Howard, 133-143)
ก็เลยยิ่งเปดกวางมากขึ้น”
๒) ปญหาการทารุณเด็ก การทําทารุณกรรมตอเด็กเปนปญหา
ใหญที่แพรหลายมานานในสังคมอเมริกัน และสังคมยิ่งเจริญ ปญหาก็ยิ่ง
รุนแรงมากขึ้น หนังสือ The Day America Told the Truth กลาววา
“คนที่เติบโตขึ้นมาเปนผใู หญทั่วอเมริกาทุก ๑ ใน ๖ คน
เคยถูกทําการทารุณทางรางกายในวัยเด็ก และเกือบเทากันนั้น
คือ ทุก ๑ ใน ๗ คน สารภาพวา เมื่อเปนเด็กตนเคยถูกทํา
(Patterson, 125)
ทารุณกรรมทางเพศ”
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แมวาตามสถิติที่เปนทางการ จํานวนเด็กที่มีในรายงานจะนอยกวา
ทีก่ ลาวนี้ เชน ในป ๒๕๓๖/๑๙๙๓ มีรายงานเด็กถูกทําทารุณ ๒,๘๒๕,๕๙๔
คน (The American Almanac 1995-1996, Table No. 347) คนที่ทํา
การทารุณสวนมากก็คือคนใกลชิด เริ่มแตพอแมของเด็กเอง
เมือ่ ปญหาการทารุณเด็กแพรหลายมากอยางที่วานี้ จึงเกิดความจํา
เปนที่ทํ าใหรัฐบาลตองออกกฎหมายมาปองกันแกไขปญหาและคุมครอง
เด็ก เชน มีมาตรการในการลงโทษคนที่ทารุณเด็ก แตกฎหมายที่ออกมา
เปนเหมือนดาบสองคม ในดานดี ชวยไดเพียงลงโทษคนที่ทําผิด และ
ยับยัง้ บางคนที่จะทําราย ชวยบรรเทาปญหาดวยการกั้นกระแสรายไมให
สังคมเสื่อมโทรมลงไปกวานั้นอีก (ซึ่งก็ไมไดผลจริง)
แตในดานผลเสีย กลายเปนการทําลายบรรยากาศทางจิตใจ และ
ความสัมพันธในครอบครัว รวมทั้งเปนการแทรกแซงกั้นขวางในกระบวน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เชน เมื่อพอหรือแมตีหรือดุวาเด็ก ซึ่งอาจยังไมแน
วาเปนการรุนแรงหรือไม เด็กอาจมองวารุนแรงหรือโกรธแลวโทรศัพทไป
แจงตํารวจ หรือเพื่อนบานไดยินไดเห็นแลวอาจโทรศัพทไปแจง หรือเด็ก
ไปโรงเรียนฟองครูแลวครูโทรศัพทไปแจงตํารวจ เมื่อตํารวจมาจับพอแม
ไป พอแมถูกขัง หรือดําเนินคดีอยู แมจะยังไมไดตัดสินวามีความผิดจริง
หรือไม ผลเสียก็เกิดขึ้นแลว (เชน เคยมีกรณีที่พอตรอมใจผูกคอตายใน
หองขังบาง พอแมหลบหนีคดีทําใหกิจการงานตองลมเลิกไปบาง)
แมแตเมื่อยังไมมีกรณีเกิดขึ้น แตบรรยากาศในบานที่ควรเปนสภาพ
แหงความรักความอบอุน ก็อาจจะกลายเปนบรรยากาศแหงความหวาด
ระแวงกัน พอแมจะสั่งสอนลูกก็ตองหวาดวาอาจถูกจับถูกฟอง ลูกก็อาจมี
ทาทีแบบเพงจองหาความผิดของพอแม หรือมองพอแมเปนคนละฝายกับ
ตน และไมเกรงพอแม เพราะนึกวามีกฎหมายและเจาหนาที่เปนพวกของ
ตน ดังนี้เปนตน
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๓) ปญหาการฟองเรียกคาเสียหาย วัฒนธรรมอเมริกันเนนการ
พิทกั ษสิทธิสวนบุคคล จึงพัฒนามาตรการที่จะปองกันการละเมิดสิทธิของ
กันและกัน มาตรการสําคัญคือทางดานกฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิกัน
ก็จะมีการฟองเรียกคาเสียหาย (v.= to sue; n. = suit)
เมื่อคนรักความเปนธรรม เขาจึงพัฒนามาตรการทางกฎหมาย คือ
การฟองเรียกคาเสียหายนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาความเปนธรรมนั้นใหมีผลเปน
จริงและดํารงอยูอยางมั่นคง แตเมื่อการรักความเปนธรรมซึ่งเปนสาระที่
แทเลือนลางจางลงไป มาตรการทางกฎหมายที่เปนรูปแบบภายนอกก็
คอยๆ แปรความหมายไป คือแทนที่จะเปนเครื่องมือของการคุมครองสิทธิ
เพือ่ รักษาความเปนธรรม ก็กลายเปนวาการฟองเรียกคาเสียหายไดกลาย
เปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนจากผูอื่น
เวลานี้ การใชมาตรการทางกฎหมายในการฟองเรียกคาเสียหายมา
เปนเครื่องมือหาผลประโยชน ไดแพรหลายมากขึ้นในสังคมอเมริกัน เชน
ทนายความบางคนโฆษณาวารับปรึกษาและใหบริการทางกฎหมายฟรี แต
มีความหมายวา ใครมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกับคนอื่น เชน เพื่อนบาน
พอจะเห็นทางฟองเรียกคาเสียหายได ก็นําเรื่องมาปรึกษาทนายความๆ
จะไมคิดคาบริการ ถาเห็นทางตั้งเปนคดีได ก็ตั้งเปนคดีฟองศาล และรับ
วาความใหเปลา แตถาชนะไดเงินชดใชคาเสียหาย ก็แบงกับลูกความ
คนละครึ่ง ถาแพก็แลวไป
โดยวิธีนี้ ชาวบานที่เปนลูกความก็เห็นวาตนมีแตไดไมมีเสีย และ
เห็นเปนวิธีหาเงินที่ไดผลดี ก็ชอบใจ เลยจองหาเรื่องฟองเพื่อนบาน ทําให
คนอยูกันดวยความไมจริงใจและหวาดระแวงกันมากขึ้น
เรือ่ งแบบนี้ที่เดนมากอยางหนึ่ง คือ คนไขและญาติคนไขคอยจอง
จับผิดแพทยที่รักษา เพื่อหาแงที่จะไดเงินดวยการฟองเรียกคาเสียหาย
จากแพทย ทําใหแพทยเดือดรอนมากขึ้น กระแสของคานิยมนี้กําลังกาวไป
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ไกลมากขึ้นในสังคมอเมริกัน
ในสังคมไทยที่ไมมีวัฒนธรรมแบบนี้ แตมีวัฒนธรรมนํ้าใจ ที่ประชา
ชนและคนไขมองแพทยเปนผูมีพระคุณ กรณีแบบนี้ก็ไมมี แตเมื่อสังคม
หลงสมมติมากขึ้น การแพทยกลายเปนธุรกิจอยางตะวันตกมากขึ้น ความ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมก็จะตามมา กรณีเชนนี้ก็จะเริ่มมีขึ้น ตอนแรกก็จะ
เปนเพียงการฟองเพื่อพิทักษสิทธิ แตตอไปเมื่อคุมกระแสไมได การฟอง
เพื่อหาเงินหารายไดก็จะเกิดขึ้นและจะเฟองฟูไดดวยเชนกัน และก็จะไม
เฉพาะในวงการธุรกิจการแพทยเทานั้น แตอาจจะแผไปครอบงํากิจการทุก
อยางของสังคมเลยทีเดียว
จึงเปนเรื่องที่เรียกรองการพัฒนาคนอยางยิ่ง และหมายถึงการที่
ตองพัฒนาคนนั้นใหทันการณกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ดวย
กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยเปนคุณ เมื่อมันเปนเครื่องมือ
สนองความตองการธรรม
แตเมื่อความตองการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลาย
เปนเครื่องมือสนองความปรารถนาสวนตัวของบุคคล ที่อาจจะตรงขามกับ
ธรรม เชน เปนเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชนของตน หรือการ
กลั่นแกลงทํารายผูอื่น
กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยมกี าเนิ
ํ ดขึน้ เพือ่ ชวยสนับสนุนธรรม
หรือกฎแทของธรรมชาติ ใหปรากฏผลเปนจริงหนักแนนในสังคมมนุษย
แตเมื่อคนแปลกแยกจากความจริงแทแหงธรรม หรือหลงลืมมองขามไป
เขาไมถงึ ธรรมแลว กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยนนั้ ก็เลือ่ นลอยคลาดเคลือ่ น
จากคุณคาที่แทจริง และกลับกลายเปนเครื่องทําลายสังคมมนุษยเสียเอง
เมือ่ มีการพัฒนาดานจิตใจและปญญาภายในตัวคน ทําใหคนมีความ
สามารถภายในทีจ่ ะควบคุมและนําพฤติกรรมของตนไปในทางทีถ่ กู ตองดีงาม
สังคมจะตองการกฎหมายเพียงเพื่อมาชวยจัดสรรสภาพแวดลอม โอกาส
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และบรรยากาศ ที่จะอุดหนุนความมั่นคงแหงพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามนั้น
แตถาจิตใจและปญญาไมไดรับการพัฒนา คนไมมีความสามารถ
ภายในที่จะควบคุมและนําทางพฤติกรรมของตนใหถูกตอง ก็จะตองเพิ่ม
มาตรการควบคุมจากภายนอกดวยการบัญญัติกฎหมายมาบังคับควบคุม
คนมากขึ้นๆ พรอมทั้งลงโทษหนักหนารุนแรงขึ้นๆ จนในที่สุดกฎหมายก็จะ
หมดความหมาย สังคมก็จะเสื่อมสลาย และชีวิตก็จะไมอาจบรรลุจุดหมาย
แหงประโยชนสุขและอิสรภาพที่แทจริง
อยางไรก็ตาม ดวยปญญาที่เชื่อมโยงกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎ
แทของธรรมชาติได และจัดวางกฎหมายที่เปนกฎสมมติของมนุษยใหเปน
เครื่องเกื้อหนุนผลที่มุงหมายแทจริงตามกฎธรรมชาติ ใหกฎหมายและการ
ปกครองเปนเครื่องรองรับและเชิดชูธรรม ตั้งอยูบนฐานแหงธรรมและมี
จุดหมายเพื่อธรรม พรอมทั้งจัดตั้งวางระบบแบบแผน ที่เอื้อโอกาสใหคน
พัฒนาตนใหสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากความจริงแทคือธรรมนั้น
ดวยปรีชาญาณและปฏิบัติการเชนนี้ นิติศาสตรกจ็ ะชวยชีวิตมนุษย ชวย
สังคม และชวยโลกได
อาตมภาพไดพูดมาในเรื่อง “นิติศาสตรแนวพุทธ” แมวาจะไมได
ตอบคําถามโดยตรง แตก็ไดกลาวแลววาขอฝากไวใหพิจารณาในหลัก
ตางๆ ที่พูดไปแลว และก็อาจจะใหทานผูฟงไดตอบเองดวย
ขออนุโมทนาทานอัยการสูงสุด ทีไ่ ดมกี ศุ ลเจตนาดํารินมิ นตอาตมภาพ
มาพูด พรอมทั้งทานผูทรงคุณวุฒิ และทานผูสนใจใฝธรรมทุกทานที่มา
รวมฟง ขอกุศลเจตนาของทานจงเปนปจจัยแหงความสุขและความเจริญ
งอกงาม ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ กําลัง
ปญญา ทีจ่ ะชวยกันปฏิบตั กิ จิ หนาทีใ่ นการสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงาม
ยิง่ ขึ้นไป โดยทั่วกันทุกทาน
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จริยธรรมนักการเมือง

∗

เริม่ แรก ขอทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา "จริยธรรม" จริยธรรม
ในที่นี้มิใชหมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆ ตามที่เราใชกันปจจุบัน
แบบตะวันตก ซึ่งเนนที่พฤติกรรมทางสังคม แตจริยธรรมในความหมาย
ทางพระพุทธศาสนา ไดแก การดําเนินชีวิต หรือกระบวนการแหงชีวิตที่
ดําเนินไปทั้งหมด คือความเปนอยู การแสดงออก ความรูสึกนึกคิด และ
คุณสมบัติตางๆ ทั้งจิตใจ ทั้งปญญา ทั้งพฤติกรรม
ในทีน่ เี้ ราพูดกันถึงพฤติกรรมของนักการเมือง เมือ่ พูดถึงจริยธรรม
ในระดับของคนชั้นนําอยางนักการเมืองนี้ ก็ขอขามเรื่องจริยธรรมสามัญ
สําหรับคนทั่วไป ซึ่งถือวาทุกคนควรจะมีเปนพื้นฐานอยูแลว อยางเรื่อง
ของการมีศีล ๕ การไมเบียดเบียน ไมทํารายรางกาย ไมทําลายชีวิตผูอื่น
การไมละเมิดทรัพยสนิ ของผูอ นื่ การไมประพฤติผดิ ทางเพศ การไมพดู เท็จ
โกหกหลอกลวง การไมดื่มสุรายาเมา สิ่งเสพติด และการงดเวนอบายมุข
เหลานี้ถือวาเปนเรื่องของจริยธรรมพื้นฐาน ซึง่ ทุกคนควรจะมีอยูแลว
∗

ขอคิดสั้นๆ พูดไวใน พ.ศ. ๒๕๔๒
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เพราะฉะนั้น ในระดับของนักการเมือง ถือวาตองมีจริยธรรมพื้น
ฐานสําหรับคนทัว่ ไปอยูแ ลว จึงไมจาเป
ํ นตองพูดถึงอีก แตเมือ่ พูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง จะหมายถึงการดําเนินชีวติ ความรูส กึ นึกคิด จิตใจ
และสติปญ
 ญา ของผูท จี่ ะไปบริหารบานเมือง หรือเปนผูน าของประชาชน
ํ
ทีจ่ ะพาประเทศชาติบานเมืองไปสูความเจริญงอกงามและสันติสุข

ปญญาที่รูเขาใจจุดหมายของงานการเมือง
เบื้องตน เมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง ก็ตองพูดถึงจุด
หมายของงานการเมือง เชน การบริหาร การปกครอง หรือการดําเนิน
กิจการงานสาธารณะตางๆ ที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่ตองรู
คือเปนเรื่องทางดานปญญา
พูดกันงายๆ วา จุดหมายของงานการเมือง ก็คือ การที่จะบริหาร
กิจการหรือปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ใหประชาชนอยูดีกินดี
เปนตน แตอยางนี้ยังไมใชจุดหมายที่แทจริง
อะไรคือจุดหมายที่แทจริง เราจะตองมองลึกลงไปวา ธรรมดา
ชีวติ ของคนเราก็ดี สังคมก็ดีนั้น มีจุดหมายของมันเองอยูแลว คือชีวิต
ตองการความเจริญงอกงาม ความเปนสุข หรือการที่ชีวิตนั้นจะตอง
พัฒนาใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป สังคมก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดหมายที่จะทํา
การสรางสรรค เชนมีอารยธรรมที่เจริญกาวหนาเปนตน
การบริหารบานเมืองที่วาใหสงบสุข หรือใหราษฎรอยูดีกินดีนั้น
ความจริงก็เพื่อมาเปนสภาพเอื้อใหแกการกาวไปสูจุดหมายของชีวิตและ
จุดหมายของสังคมที่พูดไปแลวนั้นอีกชั้นหนึ่ง
หมายความวา จุดหมายของการเมือง หรืองานการเมืองนั้น คือ
เพื่อสรางสภาพเอื้อ ที่จะชวยใหชีวิตและสังคมพัฒนาไปสูจุดหมายของมัน
ที่พูดอยางนี้มีความสําคัญมาก เพราะถาเราไมมองอยางที่วานี้
เราก็จะมองไปตัน เชนเปนนักปกครองก็คิดแคเพื่อใหบานเมืองรมเย็น
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๑๙๓

เปนสุข อยูกันเรียบรอย แลวก็จัดการบานเมืองใหสงบเทานั้น ซึ่งบางทีก็
ทําใหการปกครองไปเนนเรื่องอํานาจ หรือมิฉะนั้นอยางนอยก็จะทําให
บานเมืองนั้น อยูในวังวนของความเจริญและความเสื่อม
ยกตัวอยางเชน เมื่อมีความสามารถบริหารบานเมืองดี ประชาชน
อยูดีกินดี มีความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจแลว คนก็ลุมหลงเพลิดเพลิน
หันไปหมกมุนในการเสพบริโภค การบํารุงบําเรอ แลวก็ละเลิงมัวเมา
สังคมก็เสื่อมลง
ทีจ่ ริงนัน้ ผูบริหารประเทศชาติ และนักการเมืองโดยทั่วไป จะ
ตองจัดการงานบานเมืองนั้นเพื่อใหเกิดสภาพเอื้ออยางที่วาเมื่อกี้ คือ
คํานึงอยูเสมอวา งานการที่เราทําหรือการที่จะบริหารกิจการบานเมือง
นัน้
ก็เพื่อใหชีวิตและสังคมไดสภาพที่เกื้อหนุนตอการที่จะกาวไปสูจุด
หมาย เชน ใหคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตในทางจิตใจ และทางปญญา สังคม
สามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการสรางสรรคตางๆ เจริญในอารย
ธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป มิใชเปนจุดหมายปลายปดที่เพียงวา ใหชีวิตและสังคม
อยูก ันสบายแลวก็จบ ถาเปนอยางนั้นก็จะตัน
เมือ่ เขาใจถึงจุดหมายของการเมืองและการปกครอง ตลอดจน
การบริหารกิจการตางๆ แลว ก็จะตองใชปญญาศึกษาใหมากขึ้น คือ ไม
ใชหยุดอยูแควารูเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองการปกครอง เพื่อให
บานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ประชาชนอยูดีกินดี แตจะตองคํานึงตอไปวา
อะไรคือจุดหมายของชีวิต อะไรคือจุดหมายของสังคม ที่เขาควรจะกาว
ตอไป แลวก็ไปเกื้อหนุนหรือหนุนนําใหชีวิตและสังคมเจริญงอกงาม ไปสู
จุดหมายอยางนั้น อันนี้เปนดานปญญา
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จิตใจที่มุงมั่นตอจุดหมายและใฝดีตอสังคม
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งคือ ดานจิตใจ ภาวะดานจิตใจที่คูกับ
ความรูความเขาใจในจุดมุงหมายของการเมืองการปกครองและการ
บริหารงานแผนดินนี้ ก็คือจิตใจที่ใฝปรารถนาอยากจะบรรลุจุดหมายนั้น
ความอยากนี้เปนจุดสําคัญ เปนแรงจูงใจ และเปนพลังที่จะผลัก
ดันใหนักการเมืองกาวไปในจริยธรรม ที่เปนวิถีแหงชีวิตและหนาที่การ
งานของตน ยิ่งความใฝปรารถนาหรือความอยากตัวนี้แรงเขมเทาไร ก็
ยิง่ ไดผลเทานั้น แตในทางตรงขาม ถาขาดตัวความใฝความอยากความ
ปรารถนาตอจุดหมายนี้แลว ก็พรอมที่จะเขวไดทันที
ในทีน่ จี้ ะขอพูดถึงเรื่องของแรงจูงใจ
คือความอยากความใฝ
ปรารถนานี้ ซึ่งในเบื้องตนจะตองแยกเปน ๒ อยาง
ความอยากประเภทที่ ๑ คือความอยากที่เราพึงมีตอสิ่งนั้นๆ เอง
ไดแกอยากใหสิ่งนั้นๆ มันดี หรือใหมันเจริญกาวหนางอกงาม พูดงายๆ
วา "อยากใหมันดี" เชนอยากใหประชาชนมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
อยากใหบานเมืองเจริญกาวหนามั่นคง มีความรมเย็นเปนสุข ไมวาจะ
ทํางานใดหรือสิ่งใดก็ตาม ก็มีความใฝปรารถนาใหงานนั้นสิ่งนั้นดีที่สุด
สมบูรณที่สุดของมัน เปนความปรารถนาตอสิ่งนั้นเอง
สวนความอยากประเภทที่ ๒ นั้น ตรงขาม คือ ความปรารถนา
ความอยาก ที่โยงเขามาหาตัวตน อยากเพื่อตนเอง คืออยากไดอยากเอา
อยากใหผลเกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาจะไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งใด ก็เพื่อ
ใหสงิ่ นัน้ อํานวยผลประโยชนใหแกตน ความอยากประเภทนี้ เรียกวาตัณหา
ความอยากประเภทที่หนึ่ง เปนความอยากที่เปนกุศล มีชื่อเฉพาะ
วา ฉันทะ พระพุทธเจาตรัสวา ความอยาก ที่เรียกวาฉันทะนี้ เปนแสง
เงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือเปนแสงอรุณ และเปนจุดเริ่มที่สําคัญ
ของวิถีชีวิตที่ดี
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นักการเมืองจะตองมีฉันทะตัวนี้
คือตองมีความอยากความใฝ
ปรารถนาที่ดีตอสิ่งที่ตนเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งในที่นี้ก็คืองานการเมือง เริ่ม
ดวยความใฝปรารถนาตอจุดหมายของการเมืองการปกครองที่วามาแลว
นัน้ มีความมุงมั่นเด็ดเดี่ยว อยากใหจุดหมายนั้นสําเร็จผลอยางแทจริง
ความอยาก ๒ ประเภทนี้ มีความสําคัญอยางยิ่ง เรียกวาเปนตัว
ตัดสินทีเดียววา นักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมไดหรือไม
ความอยากประเภทหลัง ที่โยงเขามาหาตัวเองนี้ เรียกงายๆ วา
ความเห็นแกตัว แยกยอยเปน ๓ อยาง
๑. ความอยากเพื่อตัวเองจะไดจะเอา เชน ความอยากไดผล
ประโยชน ความอยากไดรับการบํารุงบําเรอ ความอยากเสพ
บริโภค เรียกวา ตัณหา
๒. ความอยากใหตัวเองยิ่งใหญ ความอยากไดอํานาจ เรียกเปน
ศัพทเฉพาะวา มานะ
๓. ความอยากที่ตองการสนองความยึดถือของตัวเอง ตัวเองยึด
ถืออยางไรก็จะตองใหเปนอยางนั้นใหได รวมทั้งความคลั่งลัทธิ
และการยึดถืออุดมการณอยางรุนแรง ทั้งหมดนี้เรียกวา ทิฏฐิ
ขอที่ ๓ คือ ทิฏฐินี้ตองระวังแยกใหดี ทิฏฐิเปนการยึดถือติดอยูกับ
ความเชื่อและเอาความเชื่อของตนเองเปนความจริง ซึ่งตรงขามกับการ
เอาความเชื่อเปนเครื่องชวยในการเขาถึงความจริง
อันจะตองคอย
พิจารณาตามดูโดยคํานึงถึงผลตอความดีงามประโยชนสุขของประชาชน
หรือของชีวิตและสังคม
ถาคนตกอยูใตความอยากประเภทหลัง ที่เรียกวาตัณหา มานะ
และทิฏฐิแลว สันติสุขก็เกิดขึ้นไมได
เพราะฉะนั้น จึงตองมีแรงจูงใจเบื้องตน ที่เรียกวาความอยากที่
เปนกุศล คือฉันทะนี้ ความอยากที่เรียกวาฉันทะ ซึ่งเปนตัวเริ่มตนที่จะ
นําเขาสูจริยธรรม ซึ่งจะตองแยกใหเห็นชัดลงไป อยางที่กลาวเมื่อกี้วา
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ฉันทะ คือความอยากตอสิ่งนั้นๆ เพื่อความดีงามหรือความสุขเปนตน
ของสิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ เอง ถาพูดงายๆ ก็คือ ความอยากใหมันดี ไมวาจะ
เกีย่ วของกับอะไร ทําอะไร ก็อยากใหสิ่งนั้นมันดี หรือดีที่สุดของมัน
เมือ่ อยากใหมันดี ก็จะตองกาวตอไป คือ อยากทําใหมันดี เพราะ
วา เมื่ออยากใหมันดี แตถามันยังไมดี ก็อยากทําใหมันดี แลวก็จะกาวตอ
ไปอีกวา เมื่ออยากทําใหมันดี ก็ตองรูวาทําอยางไรมันจึงจะดีได คืออยาก
รู ซึ่งนําไปสูการศึกษา การหาความรู การพัฒนาสติปญญา ฉะนั้น ความ
อยากใหมันดี หรือใฝดี กับความอยากรู หรือใฝรู จึงเปนความหมาย
สําคัญของสิ่งที่เรียกวาฉันทะ
จะมองเห็นความแตกตางกันไดชัดเจนวา ถาเราเขาไปเกี่ยวของ
กับสิง่ ทัง้ หลาย ดวยความอยาก ๒ ประเภทนี้ จะมีผลตางกันอยางไร คือ
เขาไปเกีย่ วของกับอะไร โดยอยากใหมันดี กับเขาไปเกี่ยวของกับอะไร
โดยอยากใหมันอํานวยผลประโยชนใหแกตน
ถาเกีย่ วของกับสิ่งใดๆ โดยอยากใหมันดี ก็แนนอนวา จะมีจริย
ธรรม เพราะนี่คือจุดเริ่มของจริยธรรม
ตอจากนั้นเราก็จะคิด เราก็จะพยายาม เราก็จะทําการตางๆ เพื่อ
ใหสิ่งนั้นมันดี เพื่อใหผลดีเกิดแกสิ่งนั้นเอง
ฉันทะนี้ใชไดกับทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งกับคน หรือประชาชน แต
ถานํามาใชกับคนหรือประชาชน คําวาอยากใหมันดี จะมีความหมายเนน
ไปทีค่ วามอยากใหเขามีความสุข คืออยากใหเขามีชีวิตที่ดีงาม ตลอดจน
มีความสุข ความอยากใหมนั ดีทมี่ ตี อ เพือ่ นมนุษย ตอคนหรือตอประชาชน
นี้ มีศัพทเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา
ฉะนั้น เมตตากรุณา ก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝดีนั่นเอง
ทีแ่ สดงออกตอเพื่อนมนุษย นักการเมืองการปกครองจําเปนจะตองมี
ความใฝดีปรารถนาดี อยากใหมันดีอันนี้ ตอชีวิตของเพื่อนมนุษย หรือ
ตอประชาชน
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เนื่องจากความมงุ หมายของการปกครอง
ในที่สุดก็ไปรวมที่
ประชาชน คือการที่จัดการบานเมืองใหดี และดําเนินกิจการตางๆ ใหได
ผลดีนั้น ก็เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ดังนัน้ ทาทีแหงจิตใจของนัก
การเมืองตอประชาชน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง เริ่มแตวานักการ
เมืองมองประชาชนดวยสายตาอยางไร อยางนอยคือมองเพื่อจะเอาจาก
ประชาชน หรือมองเพื่อจะทําใหแกประชาชน
การมีเมตตากรุณา ก็ทํานองเดียวกันฉันทะ คือ เมื่อมีฉันทะก็
อยากใหสิ่งที่ตนไปเกี่ยวของนั้นดีงามสมบูรณ เมื่ออยากใหมันดี ก็อยาก
ทําใหมันดี และเมื่อทําใหมันดีไดแลว ก็สมใจตัว เกิดความพึงพอใจ คือมี
ความสุข
เมื่อมีเมตตากรุณาคือรักประชาชน ก็อยากใหประชาชนเปนอยูดีมี
ความสุข อยากเห็นประชาชนมีความสุข แลวก็อยากทําใหประชาชนมี
ความสุข และเมื่อทําใหประชาชนมีความสุขไดแลว ก็เกิดความพึงพอใจ
มีความสุข
ถานักการเมืองมีจิตใจใหญกวางจริงๆ เปนนักการเมืองที่แท ก็คือ
จะทํางานเพื่อบานเมือง อยางแทจริง ใจอยูที่นั่น ไมคิดถึงตัวเอง ก็จะ
อยากเห็นประชาชนมีความสุขดวยใจจริง จนกระทั่งเหมือนกับ เอาความ
สุขของตนไปฝากไวกับประชาชน เหมือนกับตองพูดวา "ขาพเจาจะมี
ความสุขได ตอเมื่อไดเห็นประชาชนอยูดีมีความสุข" ถานักการเมืองมี
ความรสู กึ อยางนี้ดวยความจริงใจ ก็เรียกวามีจิตใจอยางมหาบุรุษ

ธรรมาธิปไตย เปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย
ทีพ่ ดู เรื่องนี้ยืดยาว ก็เพราะตองการยํ้าใหมาก เนื่องจากเปนจุด
ตัดสินอยางที่กลาวแลว ถาขาดความใฝดีหรืออยากใหมันดีอันนี้ ก็จะไปมี
ความอยากที่ตรงกันขาม อยางที่กลาวแลว คืออยากไดผลประโยชน
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อยากใหญ อยากโต อยากมีอํานาจ อยากใหอะไรๆ ตองเปนไปตามความ
ยึดถือของตัว ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม
ถาถูกตัณหา มานะ หรือทิฏฐิ ครอบงํา ก็แนนอนวาจริยธรรมเดิน
ไมได เพราะฉะนั้นจะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี และอยากทําให
มันดีนใี้ หเขมขน แรงกลา ใหเปนไปอยางมุงมั่นที่สุด ใหฝงลึกลงไป
ประจําอยูในจิตใจใหได
เมือ่ มีความใฝดีอยากใหมันดี ปรารถนาประโยชนสุขแกประชาชน
และแกบา นเมืองอยางนี้แลว ความปรารถนานี้ก็จะแผขยายลึกซึ้งและ
ครอบคลุมทั่วไป ซึ่งพูดดวยคําสั้นๆวา ความอยากใหธรรมเกิดมีขึ้น หรือ
ความใฝธรรม คือ อยากใหธรรม ความดี ความงาม ความจริง ความถูก
ตอง เกิดมีขึ้นในสังคม ซึ่งเปนเรื่องใหญและตรงจุดหมาย
เพราะการที่มนุษยมีการปกครอง มีการงานบานเมืองตางๆ นี้ ก็
เพื่อใหเกิดมีธรรมขึ้นในสังคมมนุษย หรือเพื่อดํารงธรรมใหคงอยู
"ธรรม" นีพ้ ดู งายๆ ก็อยางที่กลาวแลววา คือความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทจริง รวมทั้งหลักการที่จะใหเกิดความ
ดีงาม ความถูกตองเหลานี้
การทีเ่ ราจัดตัง้ วางหลักการตางๆ เชน หลักการทางรัฐศาสตร หลัก
การทางนิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร หรือหลักการในเรื่องใดๆ
ก็ตาม ก็เพื่อใหมีเกณฑมีมาตรฐานในการที่จะดําเนินงานเพื่อสรางสรรค
ทําใหเกิดความดี ความงาม ความถูกตอง และประโยชนสุขที่แทนั้น
เมื่อเราตองการความดีงามประโยชนสุขแกบานเมือง เราก็ตอง
ยึดถือหลักการเหลานี้ ซึ่งเรียกดวยคําสั้นที่สุดคําเดียววา “ธรรม” เพราะ
ฉะนั้น นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสําคัญขั้นตอไป ตอจากความอยาก
ทีถ่ กู ตอง หรือความใฝปรารถนาดี ที่เรียกวาฉันทะนั้น ก็คือการที่จะตอง
ยึดถือธรรมเปนใหญ ที่ทางพระเรียกวา ธรรมาธิปไตย
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ถาคนเราไมถือธรรมเปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอาความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ หรือ
เปนที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขวออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปน
ใหญ เอาผลประโยชนเปนใหญ หรือเอาคะแนนนิยมเปนใหญ เปนตน
ถาถือเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความยิ่งใหญ อํานาจของ
ตน เปนตน เปนใหญ ก็เรียกวา อัตตาธิปไตย
ถาถือเอาความนิยม การเอาอกเอาใจกัน ความชอบใจพึงพอใจ
ของคนจํานวนมาก
โดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑกัน
ก็เรียกวาเปน
โลกาธิปไตย
ผูเ ปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือเปน
เรือ่ งสําคัญวา ตอนนี้จะออกสูภาคปฏิบัติ ตองตั้งหลักกอน การที่จะตั้ง
หลัก ก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คือถือหลักการ กฎกติกา
กฎหมาย ถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล ประโยชนสุขที่
แท เปนใหญ เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน
เมือ่ ถือธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความถูก
ตองความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้งกฎหมาย ก็จะ
ไมเอนเอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไม
เห็นแกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํางาน

หลักการ ตองสนองความมุงหมาย
จะตองยํ้าไววา หลักการนั้นคูกับความมุงหมาย อยางที่ภาษาพระ
เรียกวา ธรรมะ คูกับ อัตถะ
งานการของชีวิตและสังคมตองมีจุดหมาย
หรือประโยชนที่
ตองการ แตการที่จะบรรลุจุดหมายนั้นได ก็ตองทําหรือปฏิบัติการใหถูก
ตอง คือทําเหตุใหตรงพอดีที่จะใหผลที่ตองการนั้นเกิดขึ้น คือการกระทํา
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หรือปฏิบัติการที่ถูกตองตามความจริงแหงความเปนเหตุเปนผล เราจึง
วางหลักตางๆ แหงการกระทําขึ้น ดังที่เรียกวา หลักการ
หลักการเปนฐานแหงปฏิบัติการ ที่จะนําไปอยางถูกตองสูจุดหมาย
เราวางหลักการที่เปนธรรมไวเพื่อเปนฐานที่จะปฏิบัติการใหบรรลุจุด
หมายที่ชอบธรรม หลักการก็สนองจุดหมาย และจุดหมายก็อาศัยหรืออิง
อยูกับหลักการ
เราถือกันวา มนุษยเราจะตองเปนอยูและดําเนินกิจกรรมตางๆ
ตามหลักการ หรืออยางมีหลักการ ชีวิตและสังคมของเรา จึงจะดํารงอยู
ดวยดี และไดประสบผลดี ตามความมุงหมาย
อยางไรก็ดี จะตองระวังอยูเสมอ ใหทั้งสองอยางคือหลักการกับ
ความมุงหมายนี้ คูไปดวยกัน มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาด
บางทีเพลินไป ยึดถือแตหลักการ ลืมนึกถึงความมุงหมาย ในแง
หนึง่ อาจเปนคนหนักแนน แตก็จะติดอยูกับที่ วนเวียนอยูกับหลัก ไมเดิน
หนาไปไหน
โดยเฉพาะผูนํา จะตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และเปนคนที่มีจิตใจมุง
มัน่ แนวแนตอจุดหมาย คํานึงอยูเสมอถึงสิ่งที่จะตองทําใหสําเร็จ
การมีจุดหมายที่ชัดเจน ทําใหบริหารและดําเนินกิจการอยางมีทิศ
ทางเดนชัด และทําใหมีพลังเขมแข็งจริงจัง แลวหลักการก็จะสนองจุด
หมายนั้น ทําใหเดินหนาไปอยางมั่นคง
แตถามีจุดหมายโดยไมมีหลักการ ก็อาจจะกลายเปนคนเลื่อนลอย
ไดแตหวัง โดยไมมีหลักประกันที่จะทําใหสําเร็จ
นอกจากหลักการ และจุดหมายแลว ในการปฏิบัติ ที่จะเชื่อมโยง
จากหลักการใหถึงจุดหมาย ก็ควรจะมีวิธีการที่ฉลาดดวย วิธีการนั้น
อาศัยหลักการเปนฐาน ผูฉลาดจะจัดสรรวิธีการตางๆ เพื่อปฏิบัติให
บรรลุจุดหมาย เราจึงตองการวิธีการที่ดีดวย
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บางลัทธิถือวา วิธีการใดก็ตาม ไมวาจะดีหรือราย จะนุมนวลหรือ
รุนแรง ถาทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมายได ก็ถือวาดี แตในทางพุทธ
ศาสนาสอนวา เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ดี วิธีการตองชอบธรรมดวย
คนทีจ่ ะใชวิธีการที่ดี เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีไดนั้น ถูกจํากัด
ขอบเขตใหแคบเขา ทํางานไดยากลําบากกวาคนที่ไมคํานึงถึงวิธีการวา
จะชอบธรรมหรือไม จะตองมีสติปญญาความสามารถพิเศษจริงๆ จึงจะ
ทําไดสําเร็จ
ในที่สุด หลักการทีด่ งี ามชอบธรรม จะเปนตัวจํากัดใหเราตอง
ปฏิบัติตามวิธีการที่ชอบธรรม เพื่อบรรลุจุดหมายที่เปนธรรม

รักษาธรรม คูกับอารักขาประชาชน
เมือ่ มีธรรมาธิปไตยเปนหลัก ตั้งตัวอยูในหลักไดแลว ตอแตนี้ก็
กาวออกไปในการทํางาน อยางที่กลาวแลววา จุดหมายของการงานทาง
ดานการเมืองนั้น เปนเรื่องเพื่อประโยชนสุขของประชาชน คือ สราง
สภาพเอื้อและหนุนนํ าใหชีวิตและสังคมสามารถพัฒนากาวหนาไปสูจุด
หมายของมันอีกชั้นหนึ่ง
การที่จะสรางสภาพเอื้อนี้ขึ้นมานั้น เบื้องตนก็อยางที่กลาวแลว
คือ ประชาชนจะตองอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ไมมี
ความเดือดรอน สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย และมีสิ่งที่เรียกวา ความ
เปนธรรม
เพราะฉะนั้น หนาที่ของนักการเมือง โดยเฉพาะผูทําหนาที่ทาง
ดานการปกครอง ก็คือ การที่จะจัดการบํารุงรักษา ใหความคุมครองปก
ปองโดยชอบธรรม ที่ทานใชคําวาธรรมิการักขา คืออารักขาที่เปนธรรม
สําหรับขอที่ ๒ นี้ ตามหลักเดิมแยกรายละเอียดออกไปมาก ให
เห็นวา มีคนกลุมใดประเภทไหนบางที่ผูปกครองบานเมืองจะตองเอาใจใส
ใหการคุมครองปกปกรักษา เชน อาจจะแยกเปนขาราชการประจํา ขา
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ราชการการเมือง ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ชาวบานทั่วไป
คนที่ประกอบการอาชีพ ผูทรงศิลปวิทยา พอคาวาณิช สมณพราหมณ
ชาวชนบท ตลอดจนคนที่อยูชายแดน และสัตวบกสัตวบินสัตวนํ้า
นอกจากคุมครองรักษาใหอยูดีมั่นคงปลอดภัยแลว ก็ยังตองชวย
เกือ้ หนุนใหเขาสามารถทําสิ่งที่ดีงาม ทําการสรางสรรค กาวหนาไปไดใน
กิจการตางๆ
หากคุมครองรักษาประชาชนไมได ใหความเปนธรรม ใหโอกาสแก
ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมไมได งานการเมืองการปกครองก็
เรียกไดวาจะลมเหลว เพราะวาขอนี้แหละ เปนหลักพื้นฐานในการสราง
สภาพเอือ้
หรือสรางโอกาสใหแกชีวิตและสังคมที่จะกาวหนาไปสูจุด
หมายของมัน
ขอตอไปในดานตรงขาม นอกจากสงเสริมคุมครองปองกันแลว ก็
จะตองระวัง ปราบปราม แกไขปญหาตางๆ ไมใหมีสิ่งที่จะมาขัดขวางไม
ใหประชาชนอยูดีมีสุข คือการกระทําทั้งหลายที่ไมชอบธรรม ที่ทําใหเกิด
ความเดือดรอน ที่เปนผลเสียแกชีวิตและสังคม
ขอที่ ๓ นี้เรียกวา อธรรมการนิเสธนา แปลวา แกไขปองกัน
กําราบปราบปรามการกระทําที่ไมเปนธรรม และไมชอบธรรม ตั้งแตโจร
ผูราย อาชญากรรม ความอยุติธรรมทุกรูปแบบในสังคม ตลอดจนสิ่งที่
จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจ และความเสื่อมถอยทางปญญา

ปจจัยดี คือเศรษฐกิจที่ทั่วถึง และเพียงพอ
ขอที่ ๔ ก็มีความสําคัญมาก เปนเรื่องทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งทาง
ธรรมถือวาเปนเรื่องสําคัญขั้นพื้นฐานที่เรียกวาปจจัย
การคุมครองรักษาประชาชน
และการที่จะปองกันไมใหมีการ
กระทําชั่วรายหรือความไมชอบธรรมในสังคมนั้น จะเดินหนาไปไดยาก
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ถาขาดความเพียงพอทางดานเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน เพราะฉะนั้น ทานจึง
วางหลักการขอที่ ๔ นี้ไว เพื่อใหพยายามจัดดําเนินการไมใหมีคนยากไร
การดําเนินการในขอนี้เรียกวา ธนานุประทาน แปลวา การจัด
สรรปนทรัพย ใหแกคนยากไร ผูไมมีเงินทอง ใหคนที่ยากจนขัดสนไดรับ
การเอาใจใส ใหมีทางทํามาหาเลี้ยงชีพ เปนอยูได
การสงเสริมใหคนรํ่ารวย จะกลายเปนภัยอันตราย ถาสังคมไมเอา
ใจใสคนที่ยากไรขาดแคลน แตในทางตรงขาม ถาเราเอาใจใสคนยากไร
ขาดแคลน ใหไดรับความเกื้อหนุนมีทางเปนอยูและฟนตัวได การที่จะสง
เสริมความรํารวยมั
่
ง่ คัง่ ในทางทีจ่ ะเพิม่ ความหมุนเวียนของทรัพย ก็จะกลาย
เปนประโยชนยิ่งขึ้น แตก็จะตองอยูในหลักการ คือเขาใจความหมายของ
ความเจริญพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุ ขอนี้สําคัญมาก
ความพรั่งพรอมทางวัตถุ
หรือการมีเงินทองเปนตนนี้เรียกวา
ปจจัย หมายความวา เปน means คือ เปนเครื่องเกื้อหนุนใหกาวตอไป
ได ถาเราขาดวัตถุ ขาดปจจัย ๔ เราจะไมสามารถกาวไปสูการสราง
สรรค และทําความดีงามที่สูงขึ้นไป
จะตองยํ้าวา ความเจริญพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุนี้
เปนปจจัยเกื้อหนุนความกาวหนาที่ดีงามและการสรางสรรค แตไมใชเปน
จุดหมาย
ถาสังคมเขาใจวาความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ ความมั่งมีสิ่งเสพ
บริโภคเปนจุดหมายเมื่อไร นั่นคือความเสื่อมของสังคม
ปญหาปจจุบันนี้ที่สําคัญมากก็คือ คนมีความโนมเอียงที่จะมอง
เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความพรั่งพรอมทางวัตถุ เรื่องการเสพบริโภคการ
บํารุงบําเรอนี้เปนจุดหมายไป ฉะนั้นสังคมนี้จะตัน แลวก็จะตกอยูใน
ความลุมหลงมัวเมา แลวก็เสื่อม
เพราะฉะนั้น จะตองมีทัศนคติ ทาทีการมองความหมายของความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุนี้ใหถูกตอง วาเปน
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ปจจัย คือเปนเครื่องเกื้อหนุนตอการสรางสรรคทําสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป คือ
การทีจ่ ะมีความเจริญกาวหนาพัฒนาทางดานจิตใจ ทางดานปญญา ทาง
ดานวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการ เปนตน ไมใชแคมาบํารุงบําเรอเสพ
บริโภคแลวก็จบ
แตทงั้ นี้ ในทางกลับกัน การที่จะกาวไปสูความดีงาม และการ
สรางสรรคเหลานั้น
ก็จะตองใหคนในสังคมนี้ไมขาดแคลนวัตถุปจจัย
เครือ่ งเลี้ยงชีพ อยางที่กลาวแลว
นี่คือขอ ๔ ธนานุประทาน การจัดสรรแบงปนทรัพยใหกับคนที่
ยากไรขาดแคลน
หรือพยายามจัดดําเนินการไมใหมีคนที่ยากไรขาด
แคลน ใหประชาชนมีปจจัยอุดหนุนทางวัตถุเพียงพอที่จะเปนฐานใหกาว
ขึน้ สจู ุดหมายที่สูงขึ้นไปของชีวิตและสังคม

แสวงปญญาที่ทําใหตองการสิ่งที่ดีงามถูกตอง และเปนจริง
ตอไปขอที่ ๕ เปนเรื่องทางปญญา นักการเมือง ผูบริหาร ผูปก
ครอง จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ การแสวงปญญา ซึง่ ตองถือเปน
หนาที่ทีเดียว ขอนี้มักจะมองขามกันไป
อยางที่กลาวแลวขางตนวา นักการเมือง หรือผูบริหารแผนดิน
ดําเนินกิจการบานเมืองก็เพื่อสรางสภาพเอื้อ ใหประชาชนและสังคมเดิน
หนากาวไปสูจุดหมายแหงชีวิตและจุดหมายแหงสังคม เชน สรางสรรค
อารยธรรมเปนตน
การที่จะทําหนาที่นี้ได จะตองมีปญญารูวาอะไรดี อะไรเปน
ประโยชนที่แทจริง อะไรควรจะเปนจุดหมายของชีวิต อะไรควรเปนจุด
หมายของสังคม เพราะเราไมไดปกครองหรือบริหารกิจการบานเมือง
เพียงใหบานเมืองสงบสุขอยูเฉยๆ
การทีจ่ ะสรางสภาพเอื้อนั้น ก็จะตองมีปญญาที่รูเขาใจวาจะใหเอื้อ
ตอจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรควรจะเปนจุด
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หมาย อะไรเปนอารยธรรมที่แทจริง เพราะฉะนั้นนักการเมืองนักบริหาร
นักการปกครอง จึงตองแสวงปญญาอยูเสมอ โดยถือเปนหนาที่
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้น นักการเมืองนอกจากจะตอง
ศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของตนเองแลว ยังจะตองเกื้อหนุนใหประชาชน
มีการศึกษาดวย ชีวิตและสังคมจะดีงามไมได จะมีความสุขที่แทจริงไมได
ถาคนไมรูวาอะไรดี อะไรเปนประโยชนและไมเปนประโยชนแกตนเอง
เรือ่ งนี้เปนปญหาใหญที่สุด เพราะวา มนุษยทั่วไปมีความอยากได
อยากเอา แตก็ไมรูวาอะไรเปนสิ่งที่ตนควรจะไดควรจะเอา อะไรเปน
ประโยชนแกตนหรือไม อาจจะเลือกเอาสิ่งที่เปนโทษแกตน จึงเปนปญหา
สําคัญของประชาธิปไตย
ทําไมประชาธิปไตยจึงจะตองใหประชาชนมีการศึกษา เพราะวา
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เราใหประชาชนเปนใหญ เรียกไดวา
ประชาชนเปนผูปกครอง หรือเปนการปกครองของประชาชน เมื่อ
ประชาชนเปนผูปกครอง ก็คือประชาชนเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
โดยถือเอาเสียงสวนมากเปนใหญ
จะตองเขาใจกันใหชัดวา เสียงสวนใหญนั้นตัดสินความจริง หรือ
แมกระทั่งความดีงามไมได แตเสียงสวนใหญนั้นตัดสินความตองการได
ทีบ่ อกวาประชาชนเปนใหญ เอาเสียงขางมากตัดสินนั้น ก็คือตัด
สินวาประชาชนจะเอาอยางไร แตเสียงขางมากนั้น ไมเปนเครื่องตัดสิน
วา จริงหรือไมจริง
คนแมจะมาก แตถาหากวาโง ก็บอกวาอะไรจริงไมได ดังที่ยกตัว
อยางบอยๆ เชน เมื่อ ๑๐๐ ปมาแลว คนรอยลาน พันลานคน ซึ่งเปน
เสียงสวนใหญบอกวาโลกแบน อาจจะมีคนคนเดียวที่รูวาโลกกลม และ
ปรากฏวาคนเดียวนั้นถูก แตคนแปดสิบลาน รอยลาน พันลานนั้นผิด
เปนอันวา เสียงสวนใหญตัดสินความจริงไมได ไมวาคนจะวาอยาง
ไร ความจริงก็เปนอยูอยางนั้น เสียงสวนใหญนั้นก็ตัดสินไดเฉพาะวาจะ
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เอาอยางไร คือ บอกความตองการของคน ที่วาสังคมประชาธิปไตยใหใช
เสียงสวนใหญตัดสิน ก็คือบอกความตองการของประชาชนวาจะเอา
อยางไร
แตความตองการของประชาชนที่วาจะเอาอยางไรนั้น
จะเกิด
ประโยชนดีงามแทจริง ก็ตอเมื่อประชาชนมีความรูวา อะไรจริง อะไรถูก
ตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน แลวเลือกตัดสินใจ
เอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปนประโยชน
คนที่จะรูวาอะไรดีงาม จริง ถูกตอง เปนประโยชน ก็จะตองเรียน
รู คือตองมีการศึกษา
เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงตองมีการพัฒนาคนดวย
การศึกษา ใหมปี ญ
 ญาเพิม่ ขึน้ อยูเ สมอ เพือ่ ใหถงึ จุดบรรจบทีว่ า ประชาชน
ทีว่ า เปนเสียงสวนใหญนั้น จะไดตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปน
ประโยชน
เมือ่ ใดการตัดสินใจของประชาชนซึ่งเลือกเอาสิ่งที่ตองการนั้น ไป
ตรงกับสิง่ ที่จริงดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง เมื่อนั้นก็เปนความสําเร็จ
ของประชาธิปไตย
แตถาประชาธิปไตยไดแคใหเสียงสวนใหญเลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่
ตองการ โดยไมพัฒนาปญญาใหรูวา อะไรเปนสิ่งดีงามที่ควรตองการ อัน
นัน้ ก็อาจจะเปนหายนะของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งเวลานี้ตองยอมรับวา
เปนปญหาอยางยิ่ง คือ คนเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองอยากไดอยากเอาเฉยๆ
ทัง้ ทีม่ ันเปนโทษ ไมดีไมงามไมถูกตอง ไมเปนประโยชนที่แทจริง
ฉะนัน้ ผูนําของประเทศชาติบานเมือง ทั้งผูปกครอง ผูบริหาร
และนักการเมือง จะตองมีการศึกษาอยูเสมอ
นีค่ อื หลักการขอที่ ๕ ที่เรียกวา ปริปุจฉา แปลวา หมั่นปรึกษา
สอบถาม คนควาหาความรูอยูเสมอ เพื่อใหทราบวาอะไรจริง อะไรถูก
ตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน อะไรเปนไป
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เพือ่ ความเจริญงอกงามที่แทจริงแกชีวิตและสังคม ถาขาดขอนี้เสียแลว
การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไมสัมฤทธิ์ผล

ศักยภาพของนักการเมืองและประชาชน
ตัดสินคุณภาพของประชาธิปไตย
ขอสรุปวา การปกครองประชาธิปไตยนั้น คือการปกครองที่
ประชาชนเปนใหญ ที่วาประชาชนเปนใหญนั้น หมายถึงการที่ประชาชน
แตละคน ทุกๆ คนมีสวนรวมในการปกครองนั้น ก็คือมารวมกันปกครอง
แตการที่ประชาชนจะมารวมกันปกครองใหไดผลดี ประชาชนแต
ละคนก็จะตองมีคุณภาพ ที่วามีคุณภาพนั้น ก็คือประชาชนนั้นจะตอง
๑. เปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ตั้งอยูในหลักการ
เคารพกฎกติกา ยึดเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชน
สุขทีแ่ ทของชีวิตและสังคม เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน
๒. ประชาชนจะเปนธรรมาธิปไตยได ก็ตองมีการศึกษา มีสติ
ปญญา มีความรูความเขาใจวา อะไรเปนตัวธรรม คือ เปนความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม เปนประโยชนสุขที่แท จึงจะมีศักยภาพที่จะปก
ครองตนเองไดโดยสามารถตัดสินใจอยางถูกตอง
ครั้นแลวประชาชนที่มีคุณภาพเหลานั้น ก็เอาศักยภาพของแตละ
คนมาประสานกัน ชวยกันสรางสรรคสังคมของตน ใหสงบสุข เจริญ
พัฒนา มีความดีงาม ยิ่งขึ้นไป
ถึงตอนนี้ งานของนักการเมืองก็เกิดขึ้น คือ
๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือนักการเมืองจะ
ตองจัดสรรสภาพแวดลอม ความเปนอยู และสภาพสังคมใหเอื้อตอการที่
ประชาชนจะพัฒนาศักยภาพของตน ดวยการศึกษา ใหเกิดสติปญญา
เจริญงอกงามเปนตน
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อยางที่กลาวแลววา การที่มีการปกครองจัดสรรบานเมืองใหสงบ
สุข มีความมั่นคง ก็เพื่อใหเปนสภาพเอื้อตอความมุงหมายที่วา อยาง
นอยประชาชนจะไดพัฒนาศักยภาพของเขา ทําตัวเองใหเปนประชาชนที่
มีคุณภาพ
๒. ดึงศักยภาพของประชาชนออกมาใชงาน คือนักการเมืองตอง
หาทางที่จะดึงเอาศักยภาพของประชาชนใหออกมามีสวนรวมอยางดีที่
สุดในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ
ในขณะที่คนมีศกั ยภาพแตกตาง ไมเหมือนกัน มีฝมือ มีสติปญญา
มีความรูศลิ ปวิทยาดานตางๆ นักการเมืองก็จัดสรรวิธีการที่จะดึงเอา
ศักยภาพของคนเหลานั้นออกมาใชใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม
๓. ประสานศักยภาพของประชาชนเพือ่ การสรางสรรค คือ นักการ
เมืองตองมีความสามารถที่จะเปนศูนยประสานศักยภาพของประชาชน
ใหออกมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติของตนดวยพลัง
สามัคคี เพือ่ ใหชวี ติ และสังคมดีงาม และกาวขึน้ ไปสูจ ดุ หมายทีพ่ งึ ประสงค
จุดหมายที่พึงประสงคในการทํางานการเมือง ซึ่งสามารถใชเปน
เกณฑทั่วไปที่จะวัดความสําเร็จของการทํางาน คือ
๑. สังคมสงบสุข มั่งคงปลอดภัย ประชาชนเปนอยูดี มีความพอ
เพียงหรือพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจ เปนตน
๒. แมจะมีความสงบสุขพรั่งพรอมเปนอยูดี แตประชาชนก็ไม
ประมาท ไมหลงละเลิงมัวเมาจมอยูกับการเสพบริโภค ยังคงเอาใจใส ตั้ง
ใจประกอบอาชีพการงาน และทํากิจหนาที่ของตนเปนอยางดี
๓. มีสภาพแวดลอมและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ทั้งทางรูปธรรมและ
นามธรรม ที่เอื้ออํานวย ใหสังคมมีพลังที่จะกาวตอไปในการสรางสรรค
ทางวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ความดีงามทางจิตใจ และความงอกงาม
แหงปญญา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๐๙

จริยธรรมมาตรฐานของนักการเมือง
ตองไมขาดจริยธรรมพื้นฐานของชาวบาน
ที่พูดมานี้เปนตัวอยางของจริยธรรมในการปกครอง โดยเฉพาะ ๕
ขอที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร หรือหนาที่ของผูปกครองยิ่งใหญ ที่เรียกวา
จักรพรรดิ ในความหมายของพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงผูที่มีความ
สามารถปกครองใหบานเมืองดีโดยไมตองใชอํานาจบังคับ
ขอทวน ๕ ขออีกครั้งหนึ่งวา
๑. ธรรมาธิปไตย เปนผูถ อื ธรรมเปนใหญ ยึดถือหลักการ กฎกติกา
ความจริง ความถูกตอง ประโยชนสุขที่แทของประชาชน เปน
หลักเกณฑ เปนมาตรฐาน
๒. ธรรมิการักขา จัดการบํารุง คุมครองรักษา ที่ชอบธรรม ใหแก
ประชาชนทุกหมูเหลา ตลอดจนสัตวทั้งหลาย ทั้งสัตวบกสัตว
บินสัตวนํ้า
๓. อธรรมการนิเสธนา ปองกัน แกไข กําราบ ปราบปราม ไมใหมี
การกระทําที่ไมชอบธรรม ไมเปนธรรม
๔. ธนานุประทาน จัดสรรแบงปนเฉลี่ยทรัพยสินเงินทอง ปจจัย
ยังชีพ ใหทั่วถึงแกคนที่ขาดแคลนยากไร ใหเพียงพอที่จะเปน
อยูไดทั่วกัน
๕. ปริปุจฉา แสวงปญญา รูจักปรึกษาสอบถาม เขาหาผูรูผูทรง
คุณ คนควาหาความรูอยูเสมอ และยิ่งๆ ขึ้นไป
ในประเพณีการปกครองแบบพุทธของเมืองไทย
นอกจาก
จักรวรรดิวัตร ๕ ขอ ที่ขยายยอยออกไปเปน ๑๒ ขอแลว ยังมีหลักอื่นๆ
อีก เชน หลักทศพิธราชธรรม ซึง่ เปนความประพฤติสวนพระองคของพระ
ราชา หรือความประพฤติสวนตัวของผูปกครอง ๑๐ ขอ และราชสังคห
วัตถุ หลักการสงเคราะหประชาชนของผูปกครอง ซึ่งมี ๔ ขอ ไดแก

๒๑๐

รัฐศาสตรแนวพุทธ: ตอน จริยธรรมนักการเมือง

๑. ปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธ ญ
ั ญาหาร เรียกวา สัสสเมธ
๒. ปรีชาสามารถในการทะนุบํารุงขาราชการ เรียกวา ปุริสเมธ
๓. ปรีชาสามารถในการยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ในเรื่องอาชีพ
โดยเฉพาะธุรกิจการคาพาณิชยตางๆ ใหคนมีทางประกอบ
อาชีพ และไดรับการสงเสริมสนับสนุน เรียกวา สัมมาปาสะ
๔. ความสามารถในการพูดจาปราศรัย สรางความรูความเขาใจ
รูจ ักสื่อสาร เพื่อใหสังคมหรือคนในบานเมืองนั้นเดินหนาไป
ดวยกันไดดี เรียกวา วาชเปยะ
อยางที่พูดแลวขางตนวา
จริยธรรมพื้นฐานที่ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดาของทุกคนนั้น นักการเมืองตองมีอยูแลว กอนที่จะกาวไปสูการ
มีจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อทํ าประโยชนใหแกประเทศชาติไดตาม
หนาที่ เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงไมตองพูดถึงจริยธรรมพื้นฐานเหลานั้น เชน
การมีศีล ๕ การเวนจากอบายมุข ความเปนผูซื่อสัตย เปนตน
เรื่องจริยธรรมของนักการเมือง ขอพูดไวเพียงนี้กอน

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

∗

วันนี้
ทางคณะผจู ดั งานไดตั้งชื่อเรื่องปาฐกถาใหอาตมภาพวา
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เริ่มตน ผฟู งบางทานก็อาจจะสงสัยวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้นมีจริงหรือ เปนไปไดจริงหรือ
ปจจุบนั นี้ วิชาเศรษฐศาสตรทเี่ รารจู กั กันอยู เปนวิชาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตก
เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเรื่องราวเนื้อหาวิชา
เศรษฐศาสตร เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เมื่อคิดถึงเรื่อง
เศรษฐศาสตร เราก็คิดในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก
ดวย ดังนั้น ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากที่จะทําตัวเองให
พนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตกนั้น เพราะฉะนั้น การพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจ
จะเปนการพูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก ภาย
ในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้นเอง
อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวยกันพิจารณาเรื่องนี้ บางที
อาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
จริง
ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่เอามาใชประโยชนในทาง
เศรษฐศาสตรไดบาง
∗

ปาฐกถาธรรม ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ณ หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑

๒๑๔

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

เมื่อประมาณ ๑๕ ปมาแลว นักเศรษฐศาสตรฝรั่งคนหนึ่งชื่อวา
นาย อี.เอฟ. ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือออกมาเลม
หนึ่ง ชื่อวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยดูเหมือนจะใชชื่อ
วา จิว๋ แตแจว ในหนังสือเลมนี้ บทหนึ่งคือ บทที่ ๔ ไดตั้งชื่อวา
"Buddhist Economics" แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ
หนังสือเลมนี้ และโดยเฉพาะบทความบทนี้ ไดทําใหคนจํานวน
มากทั้งในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดาน
ทีเ่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจขึน้ มา จึงนับวาทานชูมาเกอรนเี้ ปนผมู อี ปุ การคุณ
อยางหนึง่ ในการทีท่ าให
ํ เกิดความสนใจพุทธศาสนาในแงเศรษฐศาสตรขนึ้
แตถา พิจารณาใหลึกลงไปอีก การที่ทานชูมาเกอรไดเขียนหนังสือ
เลมนี้ขึ้นโดยมีบทความเรื่องเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และการที่ฝรั่งใน
สถานศึกษาตางๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตร
แนวพุทธนี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถึงปจจุบันนี้ วิทยาการและระบบการตางๆ
ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรูสึกกันวามีความติดตันหรือ
ความอับจนเกิดขึ้น หรือสําหรับบางคนอาจจะไมยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะ
เรียกวามาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหนึ่ง ที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตางๆ คือมีความรูสึกกันวา
วิชาการตางๆ ที่ไดพัฒนากันมาจนถึงปจจุบันนี้ไมสามารถแกปญหาของ
โลกและชีวิตใหสําเร็จได จะตองมีการขยายแนวความคิดกันใหม หรือหา
ชองทางกันใหม
เมื่อเกิดความรสู กึ อยางนี้กันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความคิดที่
นอกจากวงวิชาการของตนออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการสนใจ
ในพุทธศาสนารวมทั้งปรัชญาอะไรตออะไรเกาๆ โดยเฉพาะที่เปนของ
ตะวันออกขึ้นดวย อันนี้ก็เปนปรากฏการณที่เห็นกันชัดเจนในประเทศ
ตะวันตกปจจุบัน ที่วาไดหันมาสนใจตะวันออก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑๕

ทีนี้ การทีช่ มู าเกอรจบั หลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง Buddhist
economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรนั้น เขาก็จับเอาที่เรื่องมรรคนั่นเอง
มรรคนั้นเรารูจักกันวาเปนขอหนึ่งในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค มรรคนั้นเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา
ชูมาเกอรกลาววา มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธนั้นมีองคประกอบ
อยูขอหนึ่ง คือ สัมมาอาชีวะ ซึง่ แปลวา การเลี้ยงชีพชอบ ในเมื่อสัมมา
อาชีวะนี้เปนองคประกอบขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็
แสดงวาจะตองมีสิ่งที่เรียกวา Buddhist economics คือ เศรษฐศาสตร
ชาวพุทธ อันนี้คือจุดเริ่มตนของทานชูมาเกอร
แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร เศรษฐศาสตรชาวพุทธเปน
อยางไร ตอนนี้ อาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเรื่องคลายๆ นิทาน
เรือ่ งหนึ่ง จากคัมภีรพุทธศาสนาใหฟง ที่จริงไมใชนิทาน แตเปนเรื่องราว
ทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยพุทธกาล เรื่องราวเรื่องนี้จะบอกอะไรหลายอยางที่เกี่ยว
กับเศรษฐศาสตรในพุทธศาสนา และผฟู งก็อาจจะตีความของตนเองวา
พุทธเศรษฐศาสตรเปนอยางไร เรื่องมีอยูวา
สมัยหนึ่งในพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ขณะที่
พระองคเสด็จประทับ ณ พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วันหนึ่งตอนเชา
พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคนเข็ญใจคนหนึ่งอยูในเมืองอาฬวีหางไกล
ออกไป เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอที่จะฟงธรรม พระองค
สมควรจะเสด็จไปโปรด ดังนั้น วันนั้นตอนสาย พระองคก็เสด็จเดินทาง
ไปยังเมืองอาฬวี ซึ่งอยหู า งไกลออกไป ๓๐ โยชน ตีเสียวาประมาณ ๔๘๐
กิโลเมตร
เมื่อเสด็จถึงเมืองอาฬวี ชาวเมืองอาฬวี มีความนับถือพระองคอยู
แลว ก็ตอนรับ และในที่สุดก็จัดสถานที่เตรียมที่จะฟงธรรมกัน แตจุดมุง
ของพระพุทธเจานั้น เสด็จไปเพื่อจะโปรดคนคนเดียวที่เปนคนเข็ญใจนั้น
พระองคจึงทรงรั้งรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนนี้มา
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ฝายนายคนเข็ญใจนี้ไดทราบขาววา พระพุทธเจาเสด็จมา เขามี
ความสนใจอยแู ลวอยากจะฟงธรรม แตพอดีวาวัวตัวหนึ่งของเขาหายไป
เขาจึงคิดวา เอ! เราจะฟงธรรมกอน หรือหาวัวกอนดีนะ คิดแลวก็ตัดสิน
ใจวาหาวัวกอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม ตกลงเขาก็ออกเดินทาง
เขาไปในปา ไปหาวัวของเขา ในที่สุดก็ไดพบวัวนั้นและตอนกลับมาเขาฝูง
ของมันได แตกวาเขาจะทําอยางนี้สําเร็จก็เหนื่อยมาก
ครัน้ แลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไปมากแลว ถาเราจะกลับไป
บานกอนก็จะยิ่งเสียเวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว ตกลงนายคนเข็ญ
ใจคนนีก้ ็เดินทางไปยังที่เขาจัดเพื่อการแสดงธรรมของพระพุทธเจา เขา
ไปฟงธรรม แตมีความเหนื่อยและหิวเปนอันมาก
พระพุทธเจา เมื่อทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจนี้มา พระองค
ทรงทราบดีวา เขาเหนื่อยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคนจัดแจง
ทาน จัดอาหารมาใหนายคนเข็ญใจนี้กินเสียกอน เมื่อคนเข็ญใจคนนี้กิน
อาหารเรียบรอยอิ่มสบายใจดีแลว พระองคก็แสดงธรรมใหฟง นายคน
เข็ญใจนี้ฟงธรรมแลวไดบรรลุโสดาปตติผล ก็เปนอันวาบรรลุความมุง
หมายในการเดินทางของพระพุทธเจา
พระองคแสดงธรรมครั้งนี้เสร็จก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับยัง
พระเชตวัน แตในระหวางทางนั้น พระภิกษุสงฆที่เดินทางไปดวยก็
วิพากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันนี้เรื่องอะไรนะ พระพุทธเจาทรง
คอนขางจะวนุ วาย มีการใหคนจัดอาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน
พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรงหันมาตรัสชี้แจงแกพระภิกษุ
เหลานั้น ตอนหนึ่งพระองคตรัสวา คนทีถ่ ูกความหิวครอบงํา มีความทุกข
จากความหิว แมจะแสดงธรรมใหเขาฟง เขาก็จะไมสามารถเขาใจได
แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา เปนตน แปลวา ความ
หิวเปนโรคที่รายแรงที่สุด สังขารทั้งหลายเปนทุกขที่หนักหนวงที่สุด เมื่อ
ทราบตามเปนจริงอยางนี้แลว จึงจะบรรลุนิพพานที่เปนบรมสุข

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑๗

นีค่ อื เรื่องที่อาตมภาพเลาใหฟง ลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร
ชาวพุทธนั้นคิดวาปรากฏอยูในเรื่องที่เลามานี้แลว แตผฟู งก็อาจจะตี
ความไปไดตางๆ กัน ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมาวิเคราะห
เรือ่ งนี้อีกครั้งหนึ่ง แตตอนนี้จะขอผานไปกอน ขอใหเปนเรื่องของผูฟงที่
จะตีความกันเอาเอง

ขอจํากัดของเศรษฐศาสตร
แหงยุคอุตสาหกรรม
๑. การแยกตัวโดดเดี่ยว เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทีนี้หันกลับมาพูดถึงเศรษฐศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตรใน
ปจจุบันนี้ไดแยกเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตางหาก โดด
เดีย่ วจากกิจกรรมดานอื่นๆ ของชีวิตมนุษย และจากวิทยาการดานอื่นๆ
เขาเรียกวาเปนไปตามแนวของ specialization คือ ความชํานาญพิเศษ
ในทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนลักษณะของ
ความเจริญในยุคอุตสาหกรรม
เพราะฉะนั้น ในการพิจารณากิจกรรมของมนุษย เศรษฐศาสตรจึง
ไดพยายามตัดนัยหรือแงความหมายอื่นๆ ที่ไมใชเรื่องทางเศรษฐกิจออก
ไปเสีย เมือ่ จะพิจารณาเรือ่ งกิจกรรมการดําเนินชีวติ อะไรก็ตามของมนุษย
ก็จะพิจารณาในแงเดียว คือแงที่เกี่ยวกับวิชาการของตนเองเทานั้น
การที่เศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดดเดี่ยวอยางนี้นี่แหละ นับวา
เปนสาเหตุสําคัญที่ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมา ซึ่งจะตองมาพิจารณาวา
ทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร?
ถามองในแงของพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรแนวพุทธไมแยกโดด
เดีย่ วจากความรูและความจัดเจนดานอื่นๆ ของมนุษย กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไมแยกโดดเดี่ยวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ในการแกปญหาของ
มนุษย เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรที่เสร็จสิ้นในตัวโดย
ลําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธของ
ชีวติ และสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เราก็สามารถมองได
หลายแง ยกตัวอยางเชน การโฆษณา
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การโฆษณาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่ปรากฏในสังคม และเปนกิจ
กรรมที่เปนเรื่องของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจนั้น การ
โฆษณาเปนการชักจูงใจใหคนมาซื้อของ ซึ่งจะทําใหขายของไดดีขึ้น แต
ในเวลาเดียวกัน ก็เปนการเพิ่มตนทุนทําใหของนั้นแพงขึ้นไปดวย
ทีนี้ ถาพิจารณาในแงสังคม การโฆษณาก็เปนเรื่องที่เกี่ยวกับคา
นิยมของสังคมดวย โดยที่วาคนที่จะโฆษณานั้นเขามักจะอาศัยคานิยม
ของสังคมนั้นเองมาเปนเครื่องชวยในการที่จะจัดวิธีการโฆษณาใหดึงดูด
ใจคนโดยสัมพันธกับจิตวิทยา คือใชจิตวิทยาสังคมเปนเครื่องมือ เอาคา
นิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ
ในทางจริยธรรม การโฆษณาก็มีความหมายเหมือนกัน เชนอาจจะ
ตองคิดวา วิธีการโฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจนั้น เปนการ
ชักจูงใหคนมัวเมาในวัตถุมากขึ้นหรือไม อาจจะมีผลไมดีทางจิตใจอะไร
บาง หรืออาจจะใชภาพที่ไมเหมาะไมควร ทําใหเกิดผลเสียทางศีลธรรม
อยางไร หรือทางฝายการเมืองก็มีเรื่องตองพิจารณาวา จะมีนโยบาย
อยางไรเกี่ยวกับการโฆษณานี้ เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพื่อ
ผลดีในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรมก็ตาม
แมแตในทางการศึกษาก็ตองเกี่ยวของ เพราะอาจจะตองพยายาม
หาทางสอนคนใหรเู ทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมีวิจารณญาณวา
ควรจะเชื่อคําโฆษณาแคไหน ซึ่งเมื่อใหการศึกษาดีแลว ก็มีผลยอนกลับ
มาทางเศรษฐกิจอีก ทําใหคนนั้นมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการที่จะซื้อขาว
ของ เปนตน
อันนีก้ เ็ ปนเรือ่ งทีว่ า กิจกรรมตางๆ ในสังคมมนุษยนนั้ มีแงพจิ ารณา
หลายแง ซึ่งสัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหนึ่งแงเดียวไมได
Specialization หรือความชํานาญพิเศษในวิทยาการเฉพาะแงใด
แงหนึ่งนั้น ความจริงก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ตราบเทาที่เรายังไมลืม
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ความมงุ หมายเดิม กลาวคือ การที่เรามีกิจกรรมหรือวิทยาการพิเศษ
ตางๆ ขึ้นมานั้น ก็เพื่อเปนสวนรวมกันในการที่จะแกปญหาของมนุษย
ถาเรากําหนดขอบเขตของตัวเองใหดี กําหนดจุดที่เปนหนาที่ของ
ตัวเองใหดี ทําหนาที่ใหถูกตอง และกําหนดจุดที่จะประสานกับวิทยาการ
สาขาอืน่ ๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวมกันทํางานในการแกปญหาของ
มนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น
จุดผิดพลาดก็อยูที่วา จะเกิดความลืมตัว นึกวาวิทยาการของตัว
เองนัน้ แกปญหาของมนุษยไดหมด ถาถึงอยางนั้นแลวก็จะเกิดความผิด
พลาดขึน้ และจะแกปญหาไมสําเร็จดวย
เมื่อยอมรับกันอยางนี้แลว ขอสําคัญก็อยทู ี่จะตองจับจุดใหไดวา
เศรษฐศาสตรนี้จะโยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอื่นๆ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ของมนุษยที่จุดไหน เชนวา เศรษฐศาสตรจะเชื่อมโยงกับการศึกษา
ทีจ่ ุดไหน จะเชื่อมโยงกับจริยธรรมที่จุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของ
มนุษย ถาจับอยางนี้ได ก็มีทางที่จะทําใหการที่ตนเปนศาสตรวิทยาที่
ชํานาญพิเศษโดยเฉพาะนั้น เกิดประโยชนขึ้นอยางแทจริง
การที่ชูมาเกอรพูดวา ในเมื่อสัมมาอาชีวะเปนองคประกอบอยาง
หนึง่ ของมรรคมีองค ๘ ก็ทําใหเห็นวาจะตองมี Buddhist economics
คําของชูมาเกอรนี้ยังมีความหมายแฝงตอไปอีกดวย คือ
ขอที่ ๑ แสดงวา สัมมาอาชีวะนั้นมีความสําคัญมาก หรือวา
เศรษฐกิจนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก
ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปนองค
มรรคขึ้นมาขอหนึ่ง แสดงวาพระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของ
เศรษฐกิจ ยกใหเปนองคมรรคขอหนึ่งเลยทีเดียว
แต ขอที่ ๒ มองในทางกลับตรงกันขามก็มีความหมายวา สัมมา
อาชีวะหรือเรื่องราวทางเศรษฐกิจนั้น ก็เปนเพียงองคประกอบอยางหนึ่ง
ในบรรดาองคประกอบหลายอยางของวิถีชีวิตที่ถูกตองที่จะแกปญหาของ
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ชีวติ ได ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นก็ไดบอกไววา มีองคประกอบถึง ๘
ประการดวยกัน

๒. ไมเปนอิสระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม
ในบรรดาองคประกอบที่เกี่ยวกับการแกปญหาของมนุษยซึ่งมี
หลายอยางนั้น ในที่นี้จะยกขึ้นมาพูดสักอยางหนึ่ง คือเรื่อง จริยธรรม
เพราะเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับพระ ในฐานะทีเ่ ปนบุคคลผทู าหน
ํ าทีท่ างจริยธรรม
มากสักหนอย
เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเปนตัวอยางวา จริยธรรมซึ่ง
เปนองคประกอบอยางหนึ่งของการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้น
มีผล
สัมพันธกับเศรษฐกิจอยางไร โดยทั่วไป เราก็มองเห็นกันชัดเจนอยูแลว
วาเรื่องจริยธรรมนั้น มีความหมายสําคัญตอเรื่องเศรษฐกิจเปนอยางมาก
แตในที่นี้ จะขอใหเรามายอมเสียเวลากันสักนิดหนอย ดูตัวอยาง
บางอยางที่แสดงใหเห็นวา จริยธรรมนั้นมีความสัมพันธและสําคัญตอ
เรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรอยางไร สภาพทางจริยธรรมยอมมีผล
ตอเศรษฐกิจทั้งโดยตรงและโดยออม ยกตัวอยางเชนวา
ถาทองถิ่นไมปลอดภัย สังคมไมปลอดภัย มีโจรผูรายมาก มีการ
ลักขโมยปลนฆาทํารายรางกายกันมาก ตลอดกระทั่งวาการคมนาคมขน
สงไมปลอดภัย ก็เห็นไดชัดวา พอคาหรือบริษัทหางรานตางๆ จะไมกลา
ไปตัง้ ราน ไมกลาไปลงทุน คนก็อาจจะไมกลาเดินทางไปเที่ยว ชาวตาง
ชาติกไ็ มกลาที่จะมาทัศนาจร อะไรอยางนี้ ผลเสียทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้น
อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่มองเห็นไดงาย
ในการโดยสารรถยนตอยางในกรุงเทพฯ ถาคนโดยสารซื่อสัตย
คนเก็บตั๋วซื่อสัตย คนรถซื่อสัตย นอกจากวารัฐจะไดเงินเขาเปนผล
ประโยชนของรัฐอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวก็อาจจะทุนเงิน ประหยัด
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ทรัพย ไมตองมาเสียเงินจางคนคุม นายตรวจ ตลอดจนกระทั่งวาบางที
ไมตอ งมีคนเก็บตั๋วก็ได เพราะใชวิธีของความซื่อสัตย อาจจะใหจายตั๋วใส
ในกลองเอง อะไรทํานองนี้
ในเรื่องของบานเมืองโดยทั่วไป ถาพลเมืองเปนคนมีระเบียบวินัย
ชวยกันรักษาความสะอาด
รัฐก็อาจจะไมตองเสียเงินมากเพื่อจางคน
กวาดขยะจํานวนมากมาย และการใชอุปกรณก็สิ้นเปลืองนอย ทําให
ประหยัดเงินที่จะใชจาย
ในทางตรงขามหรือในทางลบ พอคาเห็นแกได ตองการลงทุนนอย
แตใหขายของไดดี ใชสวนประกอบที่ไมไดมาตรฐานปรุงเขาไปในอาหาร
เชน ใชสียอมผาใสในขนมเด็ก เปนตน หรือใชนํ้าสมที่ไมใชนํ้าสมสายชู
จริง แตเปนนํ้ากรด หรือใชนํ้ายาประสานทอง ใสในลูกชิ้นเดง อะไร
ทํานองนี้ ก็อาจจะทําใหเกิดอันตราย มีผลเสียตอสุขภาพของคน เมื่อคน
เสียสุขภาพแลว ก็ตองเสียคาใชจายสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาลคน
นัน้ อีก แลวเราก็จะตองใชจายเงินมากมายในการตรวจจับ และดําเนิน
คดี นอกจากนั้น คนที่เสียสุขภาพแลว ก็เสียประสิทธิภาพในทางแรงงาน
ทําใหการผลิตลดลงหรือเสื่อมเสียไปอีก
พอคาที่เห็นแกไดอยางเดียวนั้น ทําการในขอบเขตกวางขวางออก
ไป โดยปลอมปนสินคาที่สงไปขายตางประเทศ ก็อาจจะทําใหสูญเสีย
ความไววางใจ ในที่สุดผลเสียหายทางเศรษฐกิจก็สะทอนกลับมา คืออาจ
จะสูญเสียตลาดการคาขายในตางประเทศ เสียรายไดที่จะเขาประเทศ
พอคาที่เห็นแกไดนั้น เมื่อทําธุรกิจในระบบการแขงขันเสรี ก็อาจ
จะทําใหการคาเสรีกลายเปนไมเสรีไป ดวยความเห็นแกไดของตัวเอง
โดยใชวธิ แี ขงขันนอกแบบ ทําใหการแขงขันเสรีนาไปส
ํ คู วามหมดเสรีภาพ
เพราะอาจจะใชอิทธิพล ทําใหเกิดการผูกขาดในทางตลาดขึ้น อาจจะเปน
การทําใหหมดเสรีในแบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได
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หมดเสรีนอกแบบก็เชนวา ใชเงินจางมือปนรับจางฆาผแู ขงขันใน
ทางเศรษฐกิจเสีย อยางนี้เปนตน นี่ก็หมดเสรีเหมือนกัน แตหมดเสรีนอก
แบบ บางทีในตําราเศรษฐศาสตรก็ไมไดเขียนไวดวยซํ้า
ในทางตางประเทศ บริษัทตางประเทศสงยาที่หามขายในประเทศ
ของตน เขามาขายในประเทศดอยพัฒนา ก็เกิดเปนอันตรายตอชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน เสื่อมเสียคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน
ในทางเศรษฐกิจ และเสียคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น สิ้นเปลืองงบ
ประมาณของประเทศ
ในอีกดานหนึง่ พอคาโฆษณาเราความตองการใหคนอยากซือ้ สินคา
ก็สนิ้ เปลืองคาโฆษณา เอามาบวกเขาในตนทุน ทําใหสินคาแพงขึ้น คนก็
พากันซือ้ สินคาทั้งที่ไมจําเปน และแพงโดยไมจําเปนดวย มีความฟุม
เฟอย ใชทิ้งใชขวาง โดยไมคมุ คา บางทีใชเดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยน เดี๋ยวหนึ่งก็
เปลี่ยน อันนี้ก็เปนความสิ้นเปลืองในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาสัมพันธกับคา
นิยมของคนที่ชอบอวดโก ชอบอวดฐานะ ทําใหพอคาไดโอกาสเอาไปใช
ประโยชน เอากลับมาหาเงินจากลูกคาอีก
คนทีม่ ีคานิยมชอบอวดโก อวดฐานะ ก็อาจจะซื้อสินคาที่แพงโดย
ไมจําเปน โดยไมพิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโกเกนี้มาเปนเกณฑ ทั้งๆ
ทีแ่ พงก็ซื้อเอามา ยิ่งกวานั้น คนจํานวนมากในสังคมของเรา ซึ่งชอบอวด
โกแขงฐานะกัน พอมีสินคาใหมเขามา แตเงินยังไมพอ ก็รอไมได ตองรีบ
กยู มื เงินเขามาซื้อ เปนหนี้เขา ทําใหเกิดผลเสียรายแรงในทางเศรษฐกิจ
เสร็จแลวตัวเองก็มีฐานะแย เศรษฐกิจของชาติก็แย ดุลการคาของ
ประเทศก็เสียเปรียบเขาไป
ฉะนัน้ คานิยมของคนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเสียดุล
การคาระหวางประเทศ คานิยมไมใชเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง แตมีผล
ตอเศรษฐกิจมาก
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คนที่อยใู นวงการธุรกิจคนหนึ่งเคยพูดใหฟงวา ถาเห็นพี่นองชาว
ซิกสคนหนึ่งนั่งรถมอเตอรไซค ใหสันนิษฐานไดเลยวามีเงินลาน ถาหาก
เห็นพอคาชาวซิกสนั่งรถเกงใหสันนิษฐานวามีเงินเปนสิบเปนรอยลาน
แตถาเห็นคนไทยนั่งรถมอเตอรไซค ทานลองไปบานนอกดู ๕๐%
อาจจะกยู ืมเงินเขามาซื้อ นี่ก็เปนเรื่องของคานิยมเหมือนกัน ทีนี้ ถึงแม
นัง่ รถยนตก็เหมือนกัน บางทีมีเงินไมเทาไรหรอกก็ไปกูยืมเขามา หรือใช
ระบบผอนสง เราก็มีรถเกงนั่งกันเกรอไปหมด แลวก็ทําใหเกิดปญหา
จราจรติดขัดมาก จราจรติดขัดมากก็มีผลเสียทางเศรษฐกิจอีก ผลที่สุด
มันวนุ กันไปหมด เรื่องทางสังคมกับเศรษฐกิจนี้หนีกันไมพน
เรื่องคานิยมอวดเดนอวดโกถือหนาถือตานี้ ในสังคมไทยเรามีเรื่อง
พูดไดมาก คนไทยบางคนทั้งๆ ที่มีเงินมีฐานะดีพอสมควร แตจะตีตั๋วเขา
ไปดูการแสดงเพียงคาตั๋ว ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท เสียไมได ตองการ
จะแสดงวาฉันมีอิทธิพล ก็ไปหาทางเขาดูฟรี ไปเอาบัตรเบงวางโต อวด
โกเขาดูฟรี ไมยอมเสียเงิน ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท
แตคนๆ เดียวกันนี้แหละ อีกคราวหนึ่ง ตองการแสดงความมี
ฐานะมีหนามีตา จัดงานใหญโตเลี้ยงคนจํานวนมากมาย เสียเงินเปนหมื่น
เปนแสนเสียได
ลักษณะจิตใจหรือคุณคาทางจิตใจแบบนี้ มีผลตอเศรษฐกิจเปน
อยางมาก ซึ่งบางทีนักเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาเมืองไทย เจอเขา
แลว ตองขออภัยพูดวา หงายหลังไปเลย คือแกปญหาเศรษฐกิจไมตก
เพราะวามาเจอลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรมแปลกใหมที่ไมเคยเจอ
เขาแบบนี้แลวคิดไมทัน ไมรจู ะแกอยางไร
เพราะฉะนั้น ในเรื่องเศรษฐกิจนี้ เราจะตองพิจารณาถึงองค
ประกอบตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของเหลานี้ดวย เราจะเห็นวา เรื่องศรัทธา
ความเชื่อตางๆ มีผลในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก
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เราตองมีความเชื่อถือตอธนาคาร มีความเชื่อถือตลาดหุน ถาเกิด
ความไมเชื่อถือ หมดศรัทธาเมื่อไร บางทีตลาดหนุ แทบจะลมเลย
ธนาคารบางทีก็ลมไปไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น การมีศรัทธาก็ดี การ
เชือ่ แมแตคําโฆษณาก็ดี จึงมีผลตอพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัง้ สิ้น และความมีศรัทธาก็ดี ความหมดศรัทธาก็ดี ในหลายกรณี เปน
อาการที่ปลุกเรากันขึ้น เชน ดวยการโฆษณา เปนตน
ในวงงานของเรา ถานายงานวางตัวดี มีความสามารถ หรือมีนํ้า
ใจ ลูกนองรักใครศรัทธา ลูกนองมีความสามัคคี ขยัน ตั้งใจทํางาน ก็ทํา
ใหผลผลิตสูงขึ้น ถานายจางนั้นมีความดีมากใหลูกนองเห็นใจ บางทีกิจ
การของบริษัทจะลม ลูกนองก็พากันเสียสละชวยกันทุมเททํางานเต็ม
กําลังเพื่อกูฐานะของบริษัท ไมหลีกหนีไป แมกระทั่งยอมสละคาแรงงาน
ทีต่ นไดก็มี แทนที่จะเรียกรองเอาอยางเดียว
ฉะนัน้ คุณคาทางจิตใจเหลานี้จึงเปนตัวแปรในทางเศรษฐกิจไดทั้ง
สิน้ ซึ่งเราก็เห็นกันชัดๆ วา ความขยัน ความซื่อสัตย ความรักงาน
ความตรงตอเวลา มีผลตอสิ่งที่เราเรียกวา productivity คือการเพิ่มผล
ผลิต รวมทั้ง efficiency คือความมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก
ในทางตรงขาม ความเบื่อหนาย การคดโกง ทุจริต ความรูสึก
แปลกแยก ทอถอย ความขัดแยง แมแตความกลุมใจกังวลในเรื่องสวน
ตัว ก็มีผลลบตอ productivity ทําลายการเพิ่มผลผลิตนั้นได เรื่องนี้ไม
จําเปนจะตองพรรณนา
ในวงกวางออกไป เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม ความรูสึกชาตินิยม ถา
ปลูกฝงใหมีขึ้นในคนได ก็อาจจะทําใหคนในชาตินั้น ไมยอมซื้อของนอก
ใช ทัง้ ๆ ที่วาของนั้นดี ลอใจใหอยากจะซื้อ อยากจะบริโภค เขาจะสลัด
ความตองการสวนตัวได เพื่อเห็นแกความยิ่งใหญแหงชาติของตน จะใช
แตของที่ผลิตในชาติ และตั้งใจชวยกันผลิต เพื่อใหชาติของตนมีความ
เจริญรงุ เรือง มีความเปนเอก มีความยิ่งใหญ จนกระทั่งบางทีถึงกับวา
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รัฐบาลอาจจะตองชักชวนใหคนในชาติหันไปซื้อของตางประเทศก็มี เชน
อยางเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนเปนตน ชาตินิยมนี้ก็เปนเรื่องของคุณ
คาทางจิตใจที่มีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

๓. ไมอาจจะเปน แตอยากจะเปนวิทยาศาสตร
อาตมภาพไดพูดยกตัวอยางมานี้ก็มากมายแลว ความมุงหมายก็
เพียงเพื่อใหเห็นวา เรื่องจริยธรรมและคานิยม หรือคุณคาทางจิตใจนั้น
มีผลเกี่ยวของสัมพันธ และสําคัญตอเศรษฐกิจอยางแนนอน
อยางไรก็ตาม เทาที่วามาทั้งหมดนั้น เปนความสัมพันธและความ
สําคัญของธรรมในแงความดีความชั่ว ที่เรียกวาจริยธรรม แตธรรมที่
สัมพันธกับเศรษฐกิจ ไมใชจํากัดอยูแคจริยธรรมเทานั้น นอกจากจริยธรรมแลว ธรรมอีกแงหนึ่งที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ก็คือ ธรรมในแงสัจธรรม หรือสภาวธรรม
ความจริง ธรรมในแง สภาวธรรม หรือ สัจธรรม นี้ มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะวามันเปนแกน เปนตัว เปนเนื้อของ
เศรษฐศาสตรเอง ธรรมในที่นี้ก็คือ ความจริง ในแงของกระบวนการแหง
เหตุปจจัยตามธรรมชาติ ถาหากวาเศรษฐศาสตรรู เขาใจ และปฏิบัติ
การไมทั่วถึง ไมตลอดสายกระบวนการของเหตุปจจัยแลว วิชาการ
เศรษฐศาสตรนั้นก็จะไมสามารถแกปญหาและสรางผลดีใหสํ าเร็จตาม
ความประสงคได เรียกวาเปนเศรษฐกิจที่ไมถูกธรรมในแงที่สอง คือ แง
ของสัจธรรม
ธรรมในแงของสัจธรรมนี้ ก็คือ ธรรมดาของธรรมชาติ หรือ
สภาวะที่มอี ยใู นวิชาการและกิจกรรมทุกอยาง มันไมไดเปนสาขาอะไร
อยางใดอยางหนึ่งที่แยกออกไปตางหากจากวิชาการอื่นๆ เลย แตเปน
แกนแทของวิทยาศาสตร หรือเปนสาระที่วิทยาศาสตรตองการจะเขาถึง
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การที่ปจจุบันนี้เรามีแนวโนมทางความคิดที่ชอบแยกอะไรตออะไร
ออกไปตางหากจากกัน แมกระทั่งในเรื่องธรรม คือสภาวะความเปนจริง
จึงเปนอันตรายที่ทําใหเราอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงที่ควรจะ
เปน ดังนั้น จะตองมีความเขาใจในความเปนจริงที่กลาวแลวนี้ไวดวย
เศรษฐศาสตรนั้นไดกลาวกันมาวา เปนสังคมศาสตรที่เปนวิทยาศาสตรมากทีส่ ดุ และเศรษฐศาสตรกม็ คี วามภูมใิ จในเรือ่ งนีด้ ว ยวา ตนเปน
วิทยาการที่เปนวิทยาศาสตรมากที่สุด เอาแตสิ่งที่วัดได คํานวณได จน
กระทัง่ มีผกู ลาววา เศรษฐศาสตรนเี้ ปนศาสตรแหงตัวเลข มีแตพวกสมการ
ในการพยายามที่จะเปนวิทยาศาสตรนี้
เศรษฐศาสตรก็เลย
พยายามตัดเรื่องคุณคาที่เปนนามธรรมออกไปใหหมด เพราะคํานวณไม
ได จะทําใหตนเองเปน value-free คือเปนศาสตรที่เปนอิสระ หรือปลอด
จากคุณคา
แตก็มีฝายตรงขาม ซึ่งเปนนักวิจารณเศรษฐศาสตร หรือแมแตนัก
เศรษฐศาสตรเองบางคนบอกวา ความจริงแลว เศรษฐศาสตรนี้เปน
สังคมศาสตรที่ขึ้นตอ value มากที่สุด เรียกวาเปน value-dependent
มากที่สุด ในบรรดาสังคมศาสตรทั้งหลาย
จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร เพราะจุดเริ่มของเศรษฐศาสตรนั้น
อยูที่ความตองการของคน ความตองการของคนนี้เปนคุณคาอยูในจิตใจ
แลวในเวลาเดียวกัน
จุดหมายของเศรษฐศาสตรก็เพื่อสนองความ
ตองการใหเกิดความพอใจ ความพอใจนี้ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจของคน
เศรษฐศาสตรจึงทั้งขึ้นตนและลงทายดวยเรื่องคุณคาในจิตใจ
นอกจากนั้น การตัดสินใจอะไรตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ก็ตองอาศัย
คุณคาตางๆ เปนอันมาก ฉะนั้น การที่เศรษฐศาสตรจะเปน value-free
หรือเปนอิสระจากคุณคานั้นจึงเปนไปไมได
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รวมความวา
เศรษฐศาสตรไมสามารถจะเปนวิทยาศาสตรที่
สมบูรณได เพราะจะตองขึ้นตอคุณคาบางอยาง เมื่อมองในแงนี้ จะขอ
ตัง้ ขอสังเกตเปน ๒ อยาง คือ
ในแงที่หนึ่ง
เศรษฐศาสตรไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดโดย
สมบูรณ หรือไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไมอาจเปน
อิสระจากคุณคาตางๆ นอกจากนั้น ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐ
ศาสตร จะเต็มไปดวยอัสซัมชั่น (assumptions) คือขอที่ถือวายุติเปน
อยางนั้น เปนความจริงโดยที่ยังไมไดพิสูจน เมื่อยังเต็มไปดวยอัสซัมชั่น
ตางๆ แลว จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร อันนี้ก็เปนขอแยงที่สําคัญ
ในแงที่สอง การเปนวิทยาศาสตรนั้นก็ไมใชเรื่องที่ดี เพราะวา
วิทยาศาสตรไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง วิทยาศาสตรนั้น
มีขดี จํากัดมากในการแกปญหาของมนุษย วิทยาศาสตรแสดงความจริง
ไดแงหนึ่งดานหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุเปนสําคัญ ถาหากวาเศรษฐ
ศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรแลว ก็จะพวงตัวเขาไปอยูในแนวเดียวกับ
วิทยาศาสตร คือสามารถแกปญหาของมนุษยไดเพียงในวงจํากัดดวย
ทาทีที่ดีของเศรษฐศาสตรก็คือ การมองและยอมรับตามเปนจริง
การที่เศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรหรือพยายามเปนวิทยา
ศาสตรนั้น ก็เปนความดีอยางหนึ่งของเศรษฐศาสตร ซึ่งก็เปนคุณคาที่นา
จะรักษาเอาไวดวย
แตในเวลาเดียวกัน เพื่อการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น
หรือใหไดผลจริง เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ที่ถึงยุคหัว
เลีย้ วหัวตอของสังคมมนุษย ก็นาจะเปดตัวกวางออกไป ในการที่จะยอม
รับรวมมือกับวิทยาการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ของมนุษย ยอมรับที่จะ
พิจารณาเรื่องคุณคาตางๆ ในสายตาที่มองอยางทั่วตลอดยิ่งขึ้น เพราะ
ในเมื่อเรายอมรับเรื่องคุณคาแลว คุณคานั้นก็จะมาเปนองคประกอบของ
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วิทยาการตามฐานะที่ถูกตองของมัน ทําใหมองเห็นตลอดกระบวนการ
ของความเปนจริงดวย
แตถาเราไมศึกษาเรื่องคุณคานั้นใหตลอดสาย การที่จะเปนวิทยา
ศาสตร ก็เกิดขึ้นไมได เพราะเราจะไมสามารถมีความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนความจริงที่มีคุณคานั้นเปนองคประกอบอยูดวยโดยตลอด หรือ
โดยสมบูรณ
เศรษฐศาสตรนั้นตองอิงอาศัยคุณคาที่เปนนามธรรม แตปจจุบันนี้
เศรษฐศาสตรยอมรับคุณคานั้นเพียงบางสวน บางแง ไมศึกษาระบบคุณ
คาใหตลอดสาย ทําใหเกิดความผิดพลาดในการคาดหมายหรือคาดคะเน
ผลเปนตน ในเมื่อมีองคประกอบดานคุณคาเขามาเกี่ยวของเกินกวาแง
หรือเกินกวาระดับที่ตนยอมรับพิจารณา
ขอยกตัวอยางเชน เรามีหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่งวา คนจะ
ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตอเมื่อไดสิ่งอื่นมาทดแทน จึงจะไดความพอใจเทา
กัน อันนี้เปนหลักการทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง
เรื่องนี้ทางฝายของพวกนามธรรมก็อาจจะแยงวาไมจริงเสมอไป
บางทีคนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจ แมวาจะเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป
โดยไมไดสิ่งอื่นมาทดแทนก็มี อยางเชน พอแมรักลูก พอรักลูกมาก ก็
ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดให เมื่อลูกไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไป พอแมไมจําเปนตอง
ไดอะไรตอบแทน แตพอแมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมาก
กวาการไดอะไรตอบแทนดวยซํ้า ในกรณีนี้ ที่เปนอยางนั้นก็เพราะวาพอ
แมมีความรัก
ทีนี้ ถาหากวามนุษยสามารถมีความรักคนอื่นไดกวางขวางขึ้น ไม
รักเฉพาะลูกของตัวเอง แตขยายออกไป รักพี่รักนอง รักเพื่อนรวมชาติ
รักเพือ่ นมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโดยไมไดอะไร
ตอบแทนมา แตกลับมีความพึงพอใจมากขึ้น ไมใชวาไมไดรับความพึงพอ
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ใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอใจมากขึ้นดวยซํ้าไป อันนี้ก็เปนเรื่องของ
คุณคาที่เขามาแสดงผลในทางเศรษฐศาสตรเหมือนกัน
หลักอีกขอหนึ่งบอกวา ราคาตํ่าลงคนยิ่งซื้อมาก ราคายิ่งแพงคน
ยิง่ ซื้อนอยลง นี้ก็เปนหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง และตามธรรมดาทั่ว
ไปก็เปนอยางนั้น ถาของราคาตํ่าลง คนก็มีอํานาจซื้อมาก ก็ซื้อไดมาก
คนก็มาซื้อกันมากขึ้น แตถาของนั้นแพงขึ้น อํานาจซื้อของคนก็นอยลง
คนก็มาซื้อนอยลง
แตมันไมใชเปนอยางนั้นเสมอไป ถาเรารูวาคนในสังคมไหนมีคา
นิยมชอบอวดโก อวดฐานะกันมาก เราก็เอาคานิยมมาใชเราใหเกิดความ
รสู กึ วาของแพงนั้นโกมาก คนไหนซื้อของแพงได คนนั้นเดนมีฐานะสูง
ปรากฏวา ยิ่งขึ้นราคาของแพงขึ้น คนกลับยิ่งไปซื้อมาก เพราะอยากจะ
โก อยากแสดงวาตัวมีฐานะ ฉะนั้น หลักเศรษฐศาสตรบางอยางจึงตอง
ขึ้นตอเรื่องคุณคาเปนอยางมาก
วาทีจ่ ริง ตัวอยางตางๆ ก็มีทั่วๆ ไป ที่แสดงใหเห็นวา คานิยมหรือ
คุณคาตางๆ ในสังคมนี้เปนตัวกําหนดราคา ซึ่งเศรษฐศาสตรก็เอามาใช
ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ
สมมุติวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยูบนเกาะหนึ่ง คนหนึ่งมีขาว
ตาก ๑ กระสอบ อีกคนหนึ่งมีสายสรอยทองคํา ๑๐๐ สาย ตามปกติ ใน
สังคมทัว่ ไป คนที่มีสายสรอยทองคํา ๑ สาย อาจจะซื้อขาวตังหรือขาว
ตากไดหมดทั้งกระสอบ หรือวาขาวตากทั้งกระสอบนั้น อาจจะไมพอกับ
ราคาคาสายสรอยทองคําเสนเดียวดวยซํ้า
แตตอนนี้เขาไปติดอยบู นเกาะ มองไมเห็นทางวาจะรอด ไมเห็นวา
จะมีเรืออะไรมาชวยเหลือ ตอนนี้มูลคาจะตางไป ผิดจากเดิมแลว ตอนนี้
คนทีม่ ขี าวตากหนึ่งกระสอบอาจจะใชขาวตากเพียง ๑ ชิ้น แลกเอาสาย
สรอยทองคําทั้ง ๑๐๐ สายก็ได บางทีไมยอมรับดวยซํ้าไป คุณคาจึงเปน
ไปตามความตองการ
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แตที่ตองการชี้ในที่นี้ก็คือวา เศรษฐศาสตรจะตองแยกแยะเกี่ยว
กับความหมายของความตองการ ตลอดจนคุณภาพของความตองการ
ดวย เศรษฐศาสตรบอกวา เราเกี่ยวของแตความตองการอยางเดียว
เราไมเกี่ยวของกับคุณภาพของความตองการ นี้เปนหลักการของเศรษฐ
ศาสตร แตคุณภาพของความตองการนั้นก็มีผลตอเศรษฐศาสตร
นอกจากนั้น คนสองคนนี้อาจจะไมแลกเปลี่ยนกันก็ได คนที่มีสาย
สรอยทองคําอาจจะถือโอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยูมาลักเอาขาวตาก
ไปเสียก็ได โดยไมจําเปนตองแลก หรือดีไมดีแกอาจจะฆานายคนมีขาว
ตากเสียเลย เพื่อจะเอาขาวตากไปเสียหมดทั้งกระสอบ
ในทางตรงกันขาม สองคนนั้นอาจจะเกิดมีความรักกันขึ้นมา ก็
เลยรวมมือกัน เลยไมตองซื้อตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาวตาก
ดวยกันจนหมดกระสอบ อันนี้ก็อาจจะเปนไปไดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น นอกจากการแลกเปลี่ยน กิจกรรมอาจจะมาในรูป
ของการทําราย การรวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได
เพือ่ แสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร
เปน objective คือมองอะไรๆ ตามสภาววิสัย ไมเอาคุณคาความรูสึก
ทางจิตใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตรบางทีก็จะยกตัวอยางตาง ๆ มา
ใหดู เชนบอกวา เหลาหรือสุรา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว ๑ หมอ อาจจะมี
คุณคาหรือมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากัน การเสียเงินไปเขาไนทคลับ
ครัง้ หนึง่
อาจมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาการเขาฟงปาฐกถาครั้งหนึ่งใน
เวลาเทากัน อันนี้เปนความจริงในทางเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรไมพิจารณาคุณคาใดๆ ทั้งสิ้น เขาจะไมพิจารณาวา
สินคานั้น หรือการกระทํานั้น การผลิต การบริโภค หรือการซื้อขายนั้น
จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือโทษอะไรขึ้นหรือไม เขาไนทคลับแลวจะสิ้น
เปลืองเงินทําใหหมกมนุ มัวเมาเปนอบายมุข หรือจะดีจะชั่วในแงหนึ่งแง
ใดก็ตาม เศรษฐศาสตรไมเกี่ยว หรือวาเขาฟงปาฐกถาแลวจะไดความรู
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เจริญปญญา เปนประโยชนแกจิตใจ ก็ไมใชเรื่องของเศรษฐศาสตร เรา
อาจจะพิจารณาคุณหรือโทษในแงอนื่ ๆ แตเศรษฐศาสตรจะไมพจิ ารณาดวย
ในกรณีตัวอยางที่ยกมานี้ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ความเปน
วิทยาศาสตร และความเปน objective ของเศรษฐศาสตรนั้นออกจะผิว
เผินและคับแคบมาก คือมองความจริงชวงเดียวสั้นๆ แบบตัดตอนขาด
ลอยเทาที่ตัวตองการ ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่เปนจริงใหทั่ว
ถึงตลอดสาย ซึ่งเปนลักษณะของเศรษฐศาสตรในยุคอุตสาหกรรม ทําให
เศรษฐศาสตรไมอาจจะเปนวิทยาศาสตรไดจริง และไมเปน objective
เพียงพอ
เศรษฐศาสตรยุคตอไป
อาจจะขยายการมองใหทั่วถึงตลอด
กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับความจริงมากยิ่งขึ้น ดังที่มี
แนวโนมขึ้นบางแลวในปจจุบัน ดังในตัวอยางที่ยกขึ้นมาพูดเรื่องเหลา ๑
ขวด กับกวยเตี๋ยว ๑ หมอ เรามองไดวา มูลคาในทางตลาดซื้อขายนั้น
เทากันจริง แตมูลคาแมในทางเศรษฐกิจนั้นเอง ความจริงก็ไมเทากัน ถา
พิจารณาลึกซึ้งลงไป จะมองเห็นวา สุรา ๑ ขวดนั้นมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
อีกมากมาย
๑. มูลคาทางเศรษฐกิจที่มาจากการเสียคุณภาพชีวิต สุราขวดนี้
อาจจะทําลายสุขภาพของคน และทําใหตองเสียเงินรักษาสุขภาพของคน
นัน้ จะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร นี่เปนความสูญเสียในดานคุณภาพชีวิต
แตมีผลทางเศรษฐกิจดวย
๒. ในการผลิตสุรานั้น โรงงานสุราอาจจะทําใหเกิดควันที่มีกลิ่น
เหม็น ควันที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดสาเหลา เปนตน ซึ่งเปน
การทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แลวมูลคาความเสียหายทาง
ธรรมชาตินี้ก็กลับมามีผลตอเศรษฐกิจอีก อาจจะทําใหรัฐตองสิ้นเปลือง
งบประมาณระยะยาวในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม
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๓. คนทีก่ นิ สุราแลวนั้น อาจจะขับรถไปแลวก็เกิดรถชนกัน ก็ทํา
ใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีก
๔. ผลเสียหายในทางสังคม เชน ทําใหเกิดอาชญากรรม ซึ่งคิด
เปนมูลคาทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก
๕. เหลา ๑ ขวดนี้ อาจจะทําใหคนนั้นเมามาย มีสติไมคอยดี ทํา
ใหสญ
ู เสียประสิทธิภาพในการทํางาน ก็กระทบตอ productivity คือการ
เพิ่มผลผลิตอีก
ทัง้ หมดนี้เปนเรื่องของเศรษฐกิจทั้งสิ้น เปนอันวา เราจะตองคิด
เรือ่ งเศรษฐกิจ หรือมูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะราคาที่
ตีในตลาดเทานั้น
ปจจุบันนี้ก็มีความโนมเอียงในการที่จะเอามูลคาในดานอื่นนี้เขามา
รวมดวย เรียกวาเปน external costs แตปจจุบันนี้ยังมองเฉพาะเรื่อง
มูลคาทางดานสภาพแวดลอม คือมลภาวะ ดังที่นักเศรษฐศาสตรบาง
กลุมใหนําเอามูลคาในการทําลายสภาพแวดลอมนี้ รวมเขาในมูลคาทาง
เศรษฐกิจแมแตในการที่จะตีราคาสินคาดวย
แตวาที่จริงแลวยังไมพอหรอก ก็อยางสุรา ๑ ขวดที่วาเมื่อกี้ เรา
อาจจะคิดแตคาสภาพแวดลอม แตคาทางสังคมศีลธรรมและสุขภาพ
(เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการผลิต) อีกเทาไร ซึ่งมูลคาเหลานี้
ลวนยอนกลับมามีผลทางเศรษฐกิจอีกทั้งสิ้น

๔. ขาดความชัดเจนเกีย่ วกับความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย
เทาที่พูดมาในตอนนี้ใหเห็นวา เศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับ
เรือ่ งอื่นๆ ที่มีผลยอนกลับมาหาเศรษฐกิจอีก ซึ่งโดยมากก็เปนเรื่องเกี่ยว
กับคุณคาตางๆ ก็เลยเขามาสปู ญ
 หาสําคัญอีกปญหาหนึ่ง คือปญหาเกี่ยว
กับความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษย
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ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนเรื่องสํ าคัญมากใน
ศาสตรวิทยาทุกแขนงเลยทีเดียว เราจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรม
ชาติของมนุษยนี้เปนฐานกอน ถาเขาใจธรรมชาติของมนุษยผิดพลาด
แลว วิทยาการนั้นๆ จะไมสามารถเขาถึงความจริงโดยสมบูรณ และจะ
ไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดจริงดวย
ในเรื่องธรรมชาติของมนุษยนี้ เศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร และ
พุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร
ไดบอกแลววา
เศรษฐศาสตรนั้นมองถึงธรรมชาติของความ
ตองการของมนุษย แตมองความตองการของมนุษยนั้นเพียงดานเดียว
โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของความตองการ ถาเปนอยางนี้ก็ตองถามวา
คุณภาพของความตองการของมนุษยนั้นเปนธรรมชาติหรือไม ถามันเปน
ธรรมชาติก็แสดงวาเศรษฐศาสตรไมยอมพิจารณาความจริงที่มีอยูใน
ธรรมชาติทั้งหมด ถาเปนอยางนี้แลวเราจะมีเศรษฐศาสตรที่สมบูรณได
อยางไร และจะแกปญหาของมนุษยไดโดยสมบูรณอยางไร
เศรษฐศาสตรอาจจะแกตัวออกไปไดวา เราก็เปนสาขาสเปชเชียล
ไลเซชัน่ มีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานหนึ่ง จะตองไปรวมมือกับวิทยา
การอื่นๆ ในดานที่ตัวเรานั้นเกี่ยวของตอไป ถายอมรับอยางนี้ก็พอไปได
แตอาจจะชาไป หรือเขาแงเขามุมไมถนัด

ก. ความตองการ
ทีนี้ มาพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติของมนุษยในแงความตองการกอน
ในแงความตองการของมนุษยนั้น อยางนอยเศรษฐศาสตรสมัยใหมนี้ก็มี
ความเขาใจตรงกับพุทธศาสนา ที่วา ความตองการของมนุษยไมจํากัด
มนุษยมี unlimited wants เราบอกวา ความตองการของมนุษยนั้นไมมี
ที่สิ้นสุด
ในพุทธศาสนามีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย เชนวา
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นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี
เพราะวาแมนํ้านั้น บางโอกาส บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได แต
ความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม บางแหงบอกวา ถึงแมเงินตราจะตก
ลงมาเปนหาฝน ความอิ่มในกามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหง
ทานวา ถึงจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองทั้งลูก ก็ไมสามารถจะทําใหคนแม
แตคนหนึ่งคนเดียวพึงพอใจไดโดยสมบูรณ ไมเต็มอิ่มของเขา
ฉะนั้น
ในทางพุทธศาสนาจะมีเรื่องพูดมากมายเกี่ยวกับความ
ตองการที่ไมจํากัดของมนุษย ในที่นี้ อาตมภาพจะเลานิทานใหฟงเรื่อง
หนึง่ ยอมเสียเวลากับนิทานสักนิดหนึ่ง ความจริงนิทานนี้มิใชเอามาเลา
เฉยๆ มันมีนัยความหมายแฝงอยู ทานเลาไวในชาดกเรื่องหนึ่งวา
ในอดีตกาลเรียกวาปฐมกัปปทีเดียว มีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง
พระนามวาพระเจามันธาตุ (พอดีชื่อมาใกลกับนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ
ของอังกฤษคนหนึ่ง ที่ชื่อวามัลธัส - Malthus) พระเจามันธาตุนี้เปนพระ
เจาแผนดินที่ยิ่งใหญมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
พระเจาจักรพรรดิมันธาตุก็ปรากฏเปนเรื่องราวในนิทานวา มีอายุ
ยืนนานเหลือเกิน มีรัตนะ ๗ ประการ ตามแบบแผนของพระเจา
จักรพรรดิทั้งหลาย แลวก็มีฤทธิ์ ๔ ประการ ซึ่งทานรูกันจึงไมไดบอกไว
วาฤทธิ์อะไรบาง รวมความวา เปนบุคคลที่เรียกวาอัจฉริยมนุษย ไมมีใคร
เหมือน มีอะไรพรั่งพรอมสมบูรณทุกอยาง
พระเจามันธาตุนี้มีอายุยืนยาวมาก ไดเปนเจาชายอยู ๘๔,๐๐๐ ป
แลวก็เปนพระอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองราชสมบัติเปนพระเจา
จักรพรรดิมาอีก ๘๔,๐๐๐ ป
พอลวงมา ๘๔,๐๐๐ ปแลว วันหนึ่ง พระเจามันธาตุก็แสดงอาการ
เบือ่ หนายใหปรากฏวา ทรัพยสมบัติที่มีมากมายนี้พระองคไมเพียงพอเสีย
แลว เมื่อพระองคแสดงอาการใหปรากฏแลว ขาราชบริพารทั้งหลายก็
ทูลถามวา พระองคเปนอยางไร มีอาการอยางนี้ ไมสบายพระทัยอะไร
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พระองคก็ตรัสวา แหม! ความสุขสมบูรณหรือสมบัติที่นี่มันนอยไป มีที่
ไหนที่มันดีกวานี้มั๊ย ขาราชบริพารก็กราบทูลวา ก็สวรรคซิพระเจาขา
พระเจามันธาตุนี้เปนจักรพรรดิ และมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญมากที่วา ๔
ประการนั้น และมีจักรรัตนะ เมื่อเขาบอกวาสวรรคดีกวา ก็ทรงใชจักร
รัตนะนั้น (จักรรัตนะก็คือวงลอของพระเจาจักรพรรดิ) พาใหพระองคขึ้น
ไปถึงสวรรคชั้นจาตุมหาราช มหาราชทั้ง ๔ พระองคก็ออกมาตอนรับ
ทูลถามวา พระองคมีความตองการอยางไร เมื่อรูความประสงคแลวก็
เชิญเสด็จใหเขาครองราชสมบัติในสวรรคชั้นจาตุมหาราชทั้งหมด
พระเจามันธาตุนี้ครองราชสมบัติอยูในสวรรคชั้นจาตุมหาราชเปน
เวลายาวนานมาก จนกระทั่งตอมาวันหนึ่งก็แสดงอาการเบื่อหนายให
ปรากฏอีก แสดงวาไมพอเสียแลว สมบัติในชั้นนี้ไมมีความสุขเพียงพอ
ขาราชบริพารก็ทูลถาม พระองคก็บอกใหทราบและตรัสถามวา มีที่ไหนดี
กวานี้อีกไหม? ขาราชบริพารก็ทูลตอบวา มีซิพะยะคะ ก็สวรรคชั้น
ดาวดึงส ไงละ
พระเจ า มั น ธาตุ ก็ เ ลยอาศั ย จั ก รรั ต นะหรื อ วงล อ ของพระเจ า
จักรพรรดินั้นขึ้นไปอีกถึงสวรรคชั้นดาวดึงส สวรรคชั้นดาวดึงสนั้นพระ
อินทรครอบครอง พระอินทรก็ออกมาตอนรับเชิญเสด็จ แลวก็แบง
สวรรคชั้นดาวดึงสใหครอบครองครึ่งหนึ่ง
พระเจามันธาตุครอบครองสวรรคชั้นดาวดึงสรวมกับพระอินทร
คนละครึ่ง ตอมาเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งพระอินทรองคนั้นหมดอายุ
สิน้ ไป พระอินทรองคใหมก็เกิดมาแทน ครองราชยไปก็สิ้นอายุอีก พระ
อินทรครอบครองราชสมบัติสิ้นอายุไปอยางนี้ ๓๖ องค พระเจามันธาตุก็
ยังครองราชยอยูในสวรรค
มาถึงตอนนี้พระเจามันธาตุชักไมพอใจ เอ! สวรรคครึ่งเดียวนี่มัน
นอยไป เรานาจะครองสวรรคทั้งหมด ก็เลยคิดจะฆาพระอินทรเสียเลย
แตมนุษยนั้นฆาพระอินทรไมได เพราะมนุษยฆาเทวดาไมสําเร็จ เมื่อ
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ความอยากนี้ไมไดรับการตอบสนอง ความอยากหรือตัณหาของพระเจา
มันธาตุนั้น ทานบอกวามีรากเนา ตัณหามีรากเสียเสียแลว ไมไดสม
ประสงค ไมไดความพึงพอใจ พระเจามันธาตุก็เลยแก แกแลวก็เลยตาย
ตกจากสวรรค หลนตบุ ลงมาในสวน ทานวาอยางนั้น
เปนอันวา พระเจามันธาตุก็ตกจากสวรรคหลนลงมาในสวน คน
สวนมาพบเขา ก็เลยไปกราบทูลพระญาติวงศทั้งหลายมากันพรอมหนา
แลว ก็ทําพระแทนที่ประทับบรรทมให พระเจามันธาตุก็เลยสวรรคตใน
สวนนั้นเอง แตกอนจะสวรรคต พระญาติวงศก็ถามวา พระองคมีพระ
ราชดําริอะไรจะฝากฝงสั่งเสียไหม
พระเจามันธาตุก็ประกาศความยิ่งใหญวา เรานี่นะเปนจักรพรรดิ
ยิ่งใหญ ไดครองราชสมบัติในมนุษยมาเทานั้น ไดขึ้นไปครองสวรรคชั้น
จาตุมหาราชเทานั้น และไดไปครองสวรรคชั้นดาวดึงสอีกครึ่งหนึ่งเปน
เวลาเทานั้น แตยังไดไมเต็มตามตองการก็ตายเสียแลว ก็เลยจบ
เรือ่ งพระเจามันธาตุก็จบเทานี้ เอาละ นี่เปนการเลานิทานใหฟง
วา ในเรื่องความตองการของมนุษยนั้น พุทธศาสนาเห็นตรงกับเศรษฐศาสตรอยางหนึ่งวา มนุษยมีความตองการไมจํากัดหรือไมสิ้นสุด แตไม
เทานี้ พุทธศาสนาไมจบเทานี้ พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย
อยางนอยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจะพึงเขาใจ ๒ ประการ
ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ในแงที่
หนึ่งยอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตนั้นเปนเพียงความ
ตองการประเภทที่ ๑ พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ ประเภท
ความตองการอีกประเภทหนึ่งจํากัดชัด ความตองการ ๒ ประเภทนี้ ถา
ใชภาษาสมัยใหมยังหาศัพทโดยตรงไมได
ความตองการประเภทที่หนึ่ง ขอเรียกวา ความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน คือ ตัณหา เปนความตองการที่ไมจํากัด
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สวนความตองการประเภทที่ ๒ ขอเรียกวา ความตองการคุณ
ภาพชีวิต คือ ฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขตจํากัด
ประการที่สอง ซึง่ สัมพันธกับหลักความตองการ คือ พุทธศาสนา
ถือวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได และการที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝน
พัฒนาไดนี้ ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต กลาวคือ การที่
มนุษยตองการคุณภาพชีวิตนั้น เปนการแสดงถึงการที่มนุษยตองการ
พัฒนาตนเอง หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไป
เพราะฉะนั้น สาระอยางหนึ่งของการพัฒนามนุษยก็คือ การที่เรา
จะตองพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความตองการจากความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพชีวิต นี้เปนลักษณะ
อยางหนึ่งของการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย ซึ่งก็มาสัมพันธกับเรื่อง
ความตองการ
เปนอันวา พุทธศาสนาถือวา ความตองการมี ๒ ประเภท คือ
ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนที่ไมมีขีดจํากัด และความตองการคุณ
ภาพชีวิตที่มีขอบเขตจํากัด ความตองการ ๒ อยางของมนุษยนั้นมักจะมี
ปญหาขัดแยงกันเองบอยๆ
ยกตัวอยางเชนวา เราจะกินอาหาร เรายอมมีความตองการ ๒
ประเภทนีซ้ อ นกันอยู แตในมนุษยทวั่ ไปนัน้ ความตองการคุณภาพชีวติ อาจ
จะมีโดยไมตระหนัก มนุษยมักตระหนักรูตัวแตความตองการประเภทที่ ๑
ความจริงนั้น ความตองการที่เปนสาระคือตองการคุณภาพชีวิต
มนุษยตองการกินอาหารเพื่ออะไร เพื่อจะหลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรง
ใหมีสุขภาพดี อันนี้แนนอน
แตอีกดานหนึ่งที่ปรากฏแกมนุษยคืออะไร มนุษยตองการเสพรส
อาหาร ตองการความอรอย ตองการอาหารที่ดีๆ ในแงของความ
เอร็ดอรอย และความตองการนี้อาจจะขัดแยงกับความตองการคุณภาพ
ชีวิต คือมันอาจจะกลับมาทําลายคุณภาพชีวิตดวย
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ความตองการเสพรสนี้จะทําใหเราแสวงหาอาหารที่มีรสชาติดีที่
สุด แลวอาจจะมีการปรุงแตงรสอาหาร ซึ่งสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่น สี และรส
ของอาหารนั้น อาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุขภาพ เสีย
คุณภาพชีวิต
อีกประการหนึ่ง คนที่กินเอาแตความอรอย ก็อาจจะกินโดยไมมี
ประมาณ กินเกินไป กินจนกระทั่งทองอืดไมยอย หรืออาจจะอยางนอย
ทําใหอวนเกินไป ก็เปนอันตรายตอสุขภาพอีก กับทั้งทําใหแพงโดยใชเหตุ
อาหารที่ใหคุณภาพชีวิต อํานวยคุณคาที่ชีวิตตองการนั้น อาจจะ
หาไดในราคาเพียง ๒๐ บาท แตคนที่กินเพื่อเสพรสอรอย เสริมความโก
จะตองวิ่งไลตามตัณหาอยางไมมีที่สิ้นสุด ราคาอาหารเพื่อสนองความ
ตองการประเภทที่ ๑ ที่วาสนองความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน อาจ
จะรอยบาท พันบาท คาอาหารมื้อเดียวเปนหมื่นบาทยังเคยไดยินเลย
เพราะฉะนั้น ความตองการประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๑ บางทีก็ขัดกัน
และขัดกันบอยๆ ดวย
ถามนุษยสนองความตองการประเภทสิ่งเสพปรนเปรอตนนี้มาก ก็
จะทําลายคุณภาพชีวิตไปเรื่อย ไมเฉพาะในการบริโภคอาหารเทานั้น ใน
กิจกรรมของมนุษยทุกอยาง แมแตเทคโนโลยีก็เหมือนกัน จะตองแยกให
ไดวาอันไหนเปนความตองการคุณภาพชีวิต อันไหนเปนความตองการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน และเอาสองดานนี้มาพิจารณา
หลักเรื่องความตองการสองอยางนี้นําตอไปสูเรื่องคุณคา เพราะ
ความตองการทําใหเกิดคุณคา ในเมื่อความตองการมี ๒ อยาง คุณคาก็
เกิดขึ้นเปน ๒ อยางเชนเดียวกัน จะแยกเปน
๑. คุณคาแท คือคุณคาที่สนองความตองการคุณภาพชีวิต
๒. คุณคาเทียม คือคุณคาเพือ่ สนองความอยากเสพสิง่ ปรนเปรอตน
ถาเราจะมีอะไรสักอยางหนึ่ง คุณคาที่แทก็จะมีสวนหนึ่ง แตมักจะ
มีคณ
ุ คาเทียมที่เกิดจากตัณหาและมานะ เพื่อใหไดอรอย เพื่อใหไดโกเก
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เพื่อแสดงความมีฐานะ ตลอดจนคานิยมทางสังคมอะไรตออะไรพรั่งพรู
เขามา

ข. การบริโภค
จะพูดตอไปถึงเรื่องการบริโภค ซึ่งก็เชนเดียวกัน ตองแยกวา เปน
การบริโภคเพื่อสนองความตองการแบบไหน
บริโภคเพื่อสนองความ
ตองการคุณคาแท หรือเพื่อเสพคุณคาเทียม
การบริโภคนี้เปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษยนั้นจุดยอดอยูที่การบริโภค เราเขาใจความหมาย
ของการบริโภควาอยางไร เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมกับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ จะใหความหมายของการบริโภคไมเหมือนกัน
การบริโภคเปนการบําบัดหรือสนองความตองการ อันนี้แนนอน
เราอาจจะพูดในแงเศรษฐศาสตรวา การบริโภค คือ การใชสินคาและ
บริการบําบัดความตองการ เพื่อใหเกิดความพอใจ นีค่ ือคําจํากัดความของ
เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม
บําบัดความตองการเพื่อใหไดรับ
ความพึงพอใจ แลวก็จบ
ทีนี้ขอใหมาดูเศรษฐศาสตรแบบพุทธ เศรษฐศาสตรแบบพุทธบอก
วา การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพื่อใหได
รับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น หมายความวา การบริโภคจะตองมี
จุดหมายที่ตระหนักรู ไมใชแคบริโภคใหพอใจ แตมองเห็นดวยปญญาวา
บริโภคเพื่อประโยชนอะไร
เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมบอกวา ตองการแลวก็บริโภค
แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จบ ไมตองรวู าหลังจากนั้นมันจะเปนอยางไร
ฉะนัน้ จะบริโภคอะไรก็ได ใหเราพอใจก็แลวกัน มันจะเสียคุณภาพชีวิต
หรือไมเสีย ไมคํานึง แตพระพุทธศาสนาบอกวา จะบําบัดความตองการ
เพือ่ ใหไดรับความพึงพอใจก็ถูกตอง แตไดรับความพึงพอใจแลวตองใหมี
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ผลตามมาโดยเกิดคุณภาพชีวิต ฉะนั้น การบริโภคก็ตองมีความมุงหมาย
วาเพื่อใหไดคุณภาพชีวิต นี้ก็เปนแงหนึ่งที่ตางกัน

ค. งาน และการทํางาน
เมื่อตางกันในธรรมชาติของเรื่องเหลานี้ คือ เรื่องความตองการ
เรือ่ งคุณภาพของความตองการ เรื่องคุณคา เรื่องการบริโภคแลว มันก็
ตางกันแมกระทั่งในเรื่องธรรมชาติของงาน
ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตรกับพุทธเศรษฐศาสตร
ตางกันอยางไร โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางนั้น
แบบที่ ๑ ถาทํางานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้ง
ตองการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํางาน
ตรงกับความตองการทันที เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความพึงพอใจ
แบบที่ ๒ ถาทํางานดวยความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ผลได
จากการทํางานไมใชผลที่ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผลอยางอื่นที่
ตองการ เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความจําใจ
ความหมายของงานเปนคนละอยาง เมื่อกี้การทํางานเปนความ
พอใจ แตเดี๋ยวนี้ การทํางานเปนความจําใจ
ทฤษฎีเ ศรษฐศาสตร ต ะวั น ตกนั้ น มาจากฐานความคิ ด ที่ ถื อ ว า
work คือ การทํางาน เปนเรื่องจําใจ เราทํางานคือ work ดวยความ
ลําบากเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหไดเงินมาซื้อหาสิ่งเสพบริโภค เราจึงตองมี
เวลาเหลือที่จะมี leisure หาความสุขสําราญยามพักผอนจากงาน แลวก็
ไดรบั ความพึงพอใจ ฉะนั้น งานกับความพึงพอใจจึงเปนคนละเรื่องกัน
อยูตางหาก เปนฝายตรงขามกัน
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมตะวันตกไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความ
ใฝรใู หแกฝรั่งอยางแนนลึก ฝรั่งจํานวนมากจึงมีความสุขจากการศึกษา
คนควาและทํางานอยางเอาจริงเอาจังอุทิศตัว แตถาสังคมใดไมมีวัฒน
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ธรรมใฝรแู ละรักงานเปนฐานที่มั่นคง แลวไปรับเอาความคิดแบบทํางาน
เพือ่ เปนเงื่อนไขใหไดผลตอบแทนมายึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามี
ผลเสียแกการทํางาน แกเศรษฐกิจ แกชีวิตและสังคมทั้งหมด
ขอยกตัวอยางการทํางานที่มีลักษณะตางกันสองแบบนั้น นาย ก.
ทํางานวิจัยเรื่องหนึ่ง สมมติวาเรื่องการกําจัดแมลงดวยวิธีไมใชสารเคมี
นาย ก. ทํางานวิจัยเรื่องนี้เพื่อความรูและการใชประโยชนจากตัวความรู
นี้โดยตรง เขาตองการความรใู นเรื่องนี้จริงๆ นาย ก. จะทํางานนี้ดวย
ความพอใจ เพราะวาความรูและการที่ไดใชประโยชนจากงานวิจัยนี้คือ
ตัวผลทีต่ องการจากการทํางาน ฉะนั้น ความกาวหนาของงานวิจัย และ
การไดความรเู พิม่ ขึน้ จึงเปนความพึงพอใจทุกขณะ เมื่อเขาทํางานไปเขา
ก็ไดรับความพึงพอใจ เมื่อความรเู กิดขึ้น มีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ความพึงพอใจก็ยิ่งเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยไป
นาย ข. ทํางานวิจัยอยางเดียวกัน คือเรื่องกําจัดแมลงดวยวิธีไม
ใชสารเคมี แตวิจัยเพื่อเงิน เพื่อจะไดเลื่อนขั้น ทีนี้ ผลไดจากงาน คือ
ความรแู ละประโยชนจากการวิจัยนั้น ไมใชผลที่เขาตองการโดยตรง แต
จะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน คือเปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทนอยางอื่น
ทีเ่ ขาตองการอีกทีหนึ่ง ฉะนั้น ตอนที่เขาทํางานนี้เขาจะทํางานดวยความ
จําใจ ไมเกิดความสุขจากการทํางาน
เทาที่วามาในตอนนี้ เปนเรื่องธรรมชาติของงาน ซึ่งจะเห็นวา
งานในแงของพุทธศาสนาที่ทําเพื่อสนองความตองการคุณภาพชีวิต จะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา คนสามารถทํางานดวยความสุข
เราจึงเรียกการทํางานประเภทนี้วา ทําดวยฉันทะ
แตถาทํางานดวยความตองการอีกประเภทหนึ่ง คือดวยความ
ตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ก็เรียกวา ทํางานดวยตัณหา ถาทํางานดวย
ตัณหา ก็ตองการเสพบริโภค แตเมื่อยังทํางานอยู ยังไมไดบริโภค ก็ยังไม
ไดรับความพึงพอใจ จึงทํางานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา
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ในเรื่องธรรมชาติของความตองการ ธรรมชาติของคุณคา ตลอด
มาจนกระทั่งถึงเรื่องของงานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกขั้นตอน
ความจริงที่วา คนทั้งหลายจะตองมีตัณหาเปนธรรมดานี้ ก็ยอมรับดวย
แตในเวลาเดียวกันก็มองเห็นวา มนุษยมีความตองการคุณภาพชีวิตอยู
ดวย ซึ่งเปนความตองการที่แทของชีวิตเอง และในการตองการคุณภาพ
ชีวติ นี้ เขาก็ตองการที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหดียิ่งขึ้นไปดวย
เพราะฉะนั้น ในการเปนอยูของมนุษย แมวามนุษยจะมีตัณหา แต
ทําอยางไรเราจะหันเหความตองการนี้ใหเบนไปสูความตองการคุณภาพ
ชีวติ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แลวใหการสนองความตองการคุณ
ภาพชีวิตนั้น เปนไปเพื่อการพัฒนาตนตอไป
ความหมายที่เปลี่ยนไปนี้จะมีผลโยงไปถึงเรื่องอื่นๆ ตอไปอีก แม
แตคาจํ
ํ ากัดความเกี่ยวกับ wealth หรือโภคทรัพย คําจํากัดความเกี่ยว
กับสินคาและบริการ คําจํากัดความเกี่ยวกับเรื่องการแขงขันและการ
รวมมือ เปนตน เมื่อฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตางกันไปหมด

ง. การแขงขัน-การรวมมือ
ขอยกมาพูดอีกเรื่องหนึ่งคือ การแขงขันและการรวมมือ ในแง
ของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะมีการแขง
ขันกัน แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยนั้นมีธรรมชาติทั้งแขงขันและ
รวมมือ ยิ่งกวานั้นยังอาจจะแยกเปนวา มีความรวมมือแท และความ
รวมมือเทียม
ความรวมมือเทียมเปนอยางไร การแขงขันกันเปนเรื่องธรรมดา
เมือ่ เราแขงขันกันเพื่อสนองความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน เราจะ
แขงขันกันเต็มที่ เพราะตางคนตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากที่สุด
เพราะมันไมรูจักพอ มันไมรูอิ่ม มันไมเต็ม ฉะนั้น ถาเอาเขามาที่ตัวเองได
มากทีส่ ุด คนอื่นไมไดเลย ก็เปนการดี จึงตองแขงขันเพื่อใหตนไดมากที่
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สุด เปนเรื่องธรรมดา มนุษยมีธรรมชาติแหงการแขงขันกันเพราะเปนไป
ตามธรรมชาติของความตองการในแงที่หนึ่ง
อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติของการแขงขันนั้นมาใช
เปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวาทําใหคนฝายหนึ่งรวมมือกันเต็มที่
เพือ่ จะแขงขันกับอีกฝายหนึ่ง โดยอาศัยการแขงขันนั้นเองมาทําใหเกิด
การรวมมือกันขึ้น เชนวา เราอาจจะยั่วยุชักจูงใหประชาชนมีชาตินิยม
รวมหัวกันแอนตีส้ นิ คาจากตางประเทศก็ได แตฐานของมันก็คือการแขง
ขันทัง้ สิ้น การนําเอาการแขงขันมายั่วยุทําใหเกิดการรวมมือกันในระดับ
หนึ่งอยางนี้ เรียกวา ความรวมมือเทียม
อีกอยางหนึง่ คือความรวมมือแท ความรวมมือแท ก็คอื การรวมมือ
กันในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต เมื่อตองการ
คุณภาพชีวิตนั้น มนุษยสามารถรวมมือกันได เพื่อชวยกันแกปญหาของ
มนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยจึงมีทางที่จะฝกใหรวมมือกันได
และการฝกฝนพัฒนามนุษยอยางหนึง่ ก็คอื การทีจ่ ะหันเหใหมนุษยเปลีย่ น
จากการแขงขันกันมารวมมือกัน ในการที่จะแกปญหาของมนุษย
เปนอันวา เพื่อคุณคาแท มนุษยก็สามารถรวมมือกันได แตเพื่อ
คุณคาเทียม มนุษยจะแขงขันกันสุดชีวิตจิตใจ เพื่อชวงชิงตําแหนงหรือ
ลาผลประโยชน
นีก่ เ็ ปนเรื่องราวตางๆ ที่ขอยกมาเพื่อเปนตัวอยางแสดงถึงความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือ ธรรมชาติของความ
ตองการ

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค
จะขอแทรกเรื่องหนึ่งเขามา ซึ่งไมตรงกับประเด็นที่กําลังพูดโดย
ตรง แตสัมพันธกัน กลาวคือ เราเคยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่อง สันโดษ ก็จึง
อยากจะยกมาพูดในที่นี้ดวย ความสันโดษนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิต
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เกีย่ วกับเรื่องความตองการของมนุษย ที่แยกเปนความตองการประเภท
ที่ ๑ และความตองการประเภทที่ ๒
ตามธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความ
ตองการของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันนี้เปนธรรมดาแทๆ แตใน
กรณีที่ถูกตอง ความสันโดษ ก็คือ ไมมีความตองการเทียม ไมเห็นแก
ความตองการประเภทเสพสิง่ ปรนเปรอตน แตมคี วามตองการคุณภาพชีวติ
การที่เราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไมไดแยก
เรื่องความตองการ คนที่มีความสันโดษนั้น ยังตองมีความตองการคุณ
ภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายที่ถูกตอง จุดที่พลาดก็คือ เมื่อไมรูจัก
แยกประเภทความตองการ ก็เลยพูดคลุม ปฏิเสธความตองการไปเลย
คนสันโดษก็เลยกลายเปนคนที่ไมตองการอะไร อันนี้เปนความผิดพลาด
ขัน้ ที่หนึ่ง
ทีจ่ ริงแลว ความตองการคุณคาแท-คุณคาเทียม ยังนําไปสูอีกสิ่ง
หนึง่ ที่เรียกวาความขาดแคลนแท-ความขาดแคลนเทียม แตอันนี้เดี๋ยวจะ
มากไป ขอผานไปกอน
หันกลับมาเรื่องความสันโดษ เรามีความเชื่อกันวา คนไทยสันโดษ
แตมีงานวิจัยแสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก เคยสังเกต
หรือไมวา สองอยางนี้มันไปกันไมได มันขัดแยงกันในตัว เราเคยจับมา
เขาคเู ทียบกันหรือเปลา
มีความเชื่อวาคนไทยนี้สันโดษ แตพรอมกันนั้นก็มีผลงานวิจัยออก
มาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก ถาคนไทยสันโดษ คนไทยจะไม
สามารถมีคานิยมบริโภค ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยจะไม
สามารถสันโดษ ฉะนั้น จะตองผิดอยางใดอยางหนึ่ง
แตที่เราพูดไดอยางหนึ่งก็คือ มีคําติเตียนวา คนไทยสันโดษ ทําให
ไมกระตือรือรน ไมขวนขวาย ไมดิ้นรน ทําใหประเทศชาติไมพัฒนา อันนี้
ขอเรียกวาเปนคํากลาวหา
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ทีนี้ก็มีคําพูดอีกดานหนึ่งวา คนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยไม
ชอบผลิต ก็ขัดขวางการพัฒนาเชนเดียวกัน
ตกลงวา มองแงหนึ่งคนไทยสันโดษ ก็ขัดขวางการพัฒนา อีกแง
หนึง่ คนไทยมีคานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา
แตที่แนๆ ก็คือ การที่เราความตองการใหชอบบริโภคมาก ไมจํา
เปนจะตองทําใหเกิดการผลิตมากเสมอไป ฉะนั้น การที่มีความเชื่อกันใน
ชวงหนึ่งวา จะตองเราความตองการใหคนอยากบริโภคใหมาก จึงจะทํา
ใหคนพัฒนาประเทศชาติไดสําเร็จ แตเสร็จแลวปรากฏผล คือ คนไทยมี
คานิยมบริโภคมาก โดยไมชอบผลิต เลยกลับทําใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะมีอะไรก็จะกินจะใชจะซื้อจะหาทา
เดียว แตไมรูจักทํา
ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไรใชอยางไร เราก็อยากจะมี
จะใชบา ง แลวก็ภูมิใจที่มีที่ใชอยางเขา แตไมภูมิใจที่จะทําใหไดอยางเขา
นีแ่ หละคือคานิยมที่ขัดขวางการพัฒนาเปนอยางมาก มันเปนเครื่องสอ
แสดงวาการเราความตองการโดยไมเขาใจธรรมชาติของมนุษยใหถูกตอง
นั้น จะไมนําไปสูผลที่ตองการอยางแทจริง
การที่เราเราคานิยมบริโภค ตองการใหคนบริโภคมาก ไมจําเปน
ตองทําใหเกิดการผลิตขึ้น แตจะทําใหเกิดความฟุงเฟอ การกูหนี้ยืมสิน
ทุจริต เพื่อการบริโภคไดมาก เปนการพัฒนาที่ผิดพลาดอยางยิ่ง
เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหนึ่ง) อาจจะสันโดษจริง และคน
ไทย (อีกสมัยหนึ่ง) ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยที่คนไทยเปลี่ยนนิสัย
เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยมบริโภค ถาเปนอยางนี้ก็หมาย
ความวา การนําเอาระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย
หรือการนําเศรษฐศาสตรแบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทยนั้น ไดนํา
มาใชอยางผิดพลาด ทําใหเกิดผลเสีย
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ทีแ่ ทนั้น ถาคนไทยมีความสันโดษจริง มันก็เปนโอกาสวา เรา
สามารถใชสันโดษนั้นเปนฐาน แลวสงเสริมใหเกิดการผลิตขึ้น คือเดิน
หนาจากความสันโดษนั้นมาตอเขากับการผลิต เหมือนอยางประเทศ
ตะวันตกเมื่อเริ่มยุคอุตสาหกรรมใหมๆ ก็เริ่มความเจริญทางอุตสาหกรรม
ดวย work ethic ที่เรียกกันวา Protestant ethic
ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตนี้สอนฝรั่งใหรักงาน มีความเปนอยู
แบบสันโดษ ใหประหยัด ใหเปนอยอู ยางมัธยัสถ ใชจายเขียมที่สุด ไมหา
ความเพลิดเพลินสุขสําราญ หรือฟุงเฟอฟุมเฟอย เมื่อมีรายได ก็เก็บออม
ไว เพื่อเอาเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพื่อจะไดผลิตใหมากขึ้น
ฉะนั้น คนในยุคที่เรียกวาปฏิวัติอุตสาหกรรมในตะวันตกนั้น จะ
มีความเปนอยูอยางสันโดษ แตมีความตองการในการผลิตมาก ก็จึงหัน
เหแรงงานของตัวเอง แทนที่จะใชในการบริโภค ก็เอามาใชในการผลิต
เพื่อสรางสรรคพัฒนาใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม
โดยนัยนี้ ก็หมายความวา เรามีทุนดีอยูแลวสวนหนึ่ง คือคนของ
เรามีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอ ไมเหอในการบริโภค รจู ักประหยัด ใช
นอย เราก็ปลุกเราความตองการอีกดานหนึ่งเติมหรือผนวกเขามา คือ
สรางนิสัยรักงาน และความอยากทําใหสําเร็จขึ้นมา ก็จะทําใหเกิดการ
ผลิตขึ้นได ทําใหบรรลุผลคือความเจริญทางอุตสาหกรรม
แตถาเราเขาใจธรรมชาติของคนผิด
แลวใชระบบเศรษฐกิจนี้
อยางผิดพลาด ก็มาเราความตองการบริโภค ใหคนเกิดคานิยมบริโภคขึ้น
ความสันโดษที่มีอยูเดิมก็หายไป และการผลิตก็ไมเกิดขึ้น ก็เลยทําใหเกิด
ความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว พัฒนาเศรษฐกิจไมสําเร็จ
ฉะนัน้ สันโดษนั้นถาเขาใจใหถูกตอง ก็คือวา มันตัดความตองการ
ประเภทที่ ๑ คือ ความตองการคุณคาเทียม ตัดความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิต ซึ่งจะตองหนุนเสริม
ขึ้นไป
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ในทางพุทธศาสนานั้น สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอไป
สันโดษเพื่ออะไร เพื่อจะไดประหยัดแรงงานและเวลาที่จะสูญเสียไปใน
การทีจ่ ะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลานั้นไปใชในการทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ สันโดษมีความมงุ หมายอยางนี้ นี่ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับธรรม
ชาติของมนุษย

ฉ. การผลิต
ทีจ่ ริงมีเรื่องจะตองพูดอีกมากเกี่ยวกับการผลิต การผลิตนี้ก็เปน
เรือ่ งใหญ การพิจารณาเรื่องนี้ ไมใชเปนเพียงการเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติทั้งหมดในวงกวาง
ในทางเศรษฐศาสตร การผลิตเปนคําพูดที่ลวงตาและลวงสมอง
ในการผลิต เราคิดวาเราทําอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทที่จริงนั้นการผลิต
เปนการแปรสภาพ คือแปรสภาพอยางหนึ่งไปเปนอีกอยางหนึ่ง จากวัตถุ
อยางหนึง่ ไปเปนวัตถุอีกอยางหนึ่ง จากแรงงานอยางหนึ่งไปเปนอีกอยาง
หนึง่ การแปรสภาพนี้เปนการทําใหเกิดสภาพใหมโดยทําลายสภาพเกา
เพราะฉะนั้น ในการผลิตนั้นตามปกติจะมีการทําลายดวยเสมอไป
ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรที่แทจริงแลว จะคิดถึงแต
การผลิตอยางเดียวไมได การผลิตแทบทุกครั้งจะมีการทําลายดวย การ
ทําลายในบางกรณีนั้นเรายอมรับได แตการทําลายบางอยางก็เปนสิ่งที่
ยอมรับไมได ฉะนั้น จึงมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจนี้
เชนวา การผลิตบางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย ซึ่งจะมี
ปญหาวาควรจะผลิตดีหรือไม ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวนการ
ผลิต และการงดเวนการผลิตนัน้ ก็เปนกิจกรรมทีเ่ สริมคุณภาพชีวติ ไดดว ย
ฉะนั้น ในเศรษฐศาสตรแบบใหมนี้ จะพิจารณาคนดวยการผลิต
หรือไมผลิตเทานั้น ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทําหรือเปน
กิจกรรมที่ดีทางเศรษฐกิจก็ได
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เราจะตองพิจารณาเรื่องการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน ๒
ประเภท คือ การผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย (เชน การผลิตที่เปนการ
ทําลายทรัพยากร และทําใหสภาพแวดลอมเสีย) กับการผลิตเพื่อการ
ทําลาย (เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ) มีทั้งการผลิตที่มีผลในทางบวก
และการผลิตที่มีผลในทางลบ มีผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทาง
ทําลายคุณภาพชีวิต
อีกประการหนึ่ง ในเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมนี้ การผลิต
มีความหมายแคบ มองเฉพาะในแงของการที่จะเอามาซื้อขายกันได เปน
เศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะฉะนั้น อาตมภาพอยูที่วัด ทําโตะ ทํา
เกาอี้ขึ้นมาชุดหนึ่ง เอามานั่งทํางาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต
คนหนึง่ ขึ้นเวทีแสดงจําอวดตลกจี้เสน ทําใหคนหายเครียด บันเทิง
ใจ จัดการแสดงโดยเก็บเงิน เราบอกวามีการผลิตเกิดขึ้น การจัดแสดง
จําอวดเปนการผลิต แตอีกคนหนึ่งอยูในสํานักงานหรือสถานศึกษา เปน
คนที่มีอารมณแจมใส คอยพูด คอยทําใหเพื่อนรวมงานราเริงแจมใสอยู
เสมอ จนกระทั่งไมตองมีความเครียด ไมตองไปดูจําอวด แตเราไม
พิจารณาพฤติกรรมของคนผูนี้วาเปนการผลิต
แลวทีนี้ คนที่ทําใหคนอื่นเครียด มีกิริยาวาจาที่ทําใหคนอื่น
เครียดอยูเสมอ จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเครื่องบันเทิงคือไปดู
จําอวด เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจกันเลย
อีกตัวอยางหนึ่ง เขาจัดแสดงการฆาวัว เชนในเมืองสเปน เขาให
คนลงไปฆาวัวกระทิงใหคนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงนี้เราเรียกวา
เปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ แตเด็กคนหนึ่งพาผูใหญพาคนแกขามถนน
เราไมเรียกพฤติกรรมของเด็กนี้วาเปนการผลิต
กรณีเหลานี้ขอใหคิดดู นี่เปนตัวอยางเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การพิจารณาในทางเศรษฐกิจนั้นยังแคบมาก ความหมายของการผลิตก็
ยังแคบ ในทางพุทธเศรษฐศาสตรจะตองขยายวงความคิดนี้ออกไป ใน
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เรือ่ งนี้ถาเราจะมองหา the invisible hand (มือลองหน) ของ Adam
Smith ก็คงตองรองทุกขวา the invisible hand ของ อาดัม สมิธนี้
ทํางานไมทั่วถึง
เรือ่ ง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดี
เรือ่ ง wealth คือความมั่งคั่งก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม เชนวา
ความเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจนี้ เพื่ออะไรกันแน ถามันเปนไป
เพือ่ the increase of the quality of life คือเพื่อความเจริญเพิ่มพูน
ของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได

ลักษณะสําคัญของ
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
๑. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: การไดคุณภาพชีวิต
เมือ่ มีความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษยแลว ก็จะขอชี้ถึง
ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ กลาวคือ เศรษฐศาสตรแนว
พุทธนี้มีลักษณะเปนสายกลาง อาจจะเรียกวาเศรษฐศาสตรสายกลาง
หรือ เศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนาที่เรียก
วามรรคนั้น ก็มีชื่ออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา
องคของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การที่เปน
สัมมานั้นก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอดี ความ
เปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้น ก็คือความพอดีนั่นเอง
ชูมาเกอรบอกวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist
economics ตองมีเศรษฐศาสตรแบบพุทธ ขอพูดตอไปวา เมื่อมีสัมมา
อาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวยเชนเดียวกัน เมื่อมีสัมมาอาชีวะ คือ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผิดพลาดดวย
ทีนี้เศรษฐกิจถูกตองที่เปนสัมมา
ก็คือ
เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา
ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติที่เต็มไปดวยเรื่องมัชฌิมา ความ
เปนสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดี
เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับที่เราใชคําวา สมดุล หรือดุลยภาพ
คําเหลานี้เปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา
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ที่วาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ ได
ดุลยภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูที่ไหน
ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน
หมายความวา
เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความ
ตองการคุณภาพชีวิต เมื่อถึงจุดนี้ ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ที่พูดมา
เมื้อกี้นี้วา การบริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ
ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกครั้งหนึ่ง ถาเปนการ
บริโภคในทางเศรษฐศาสตร ก็หมายถึงการใชสินคาและบริการบําบัด
ความตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
แตในแบบพุทธ การบริโภคคือการใชสินคาและบริการบําบัดความ
ตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น พอ
บริโภคปบก็เกิดมีคุณภาพชีวิตขึ้น นั่นคือการบริโภคที่สําเร็จผล
ถาบริโภคเฉยๆ ไดรับความพึงพอใจก็จบ แคนี้ไมถือวาเปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ เพราะบริโภคแบบคลุมเครือ ทําตามๆ กันไป ไมเขาใจ
และไมคํานึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุงหมายที่แทของการ
บริโภคนั้น เมื่อบริโภคไปไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็จบเทานั้น
แตพงึ พอใจ อาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางที่พูดเมื่อกี้วาทําใหเสียคุณ
ภาพชีวิต
สวนการไดคุณภาพชีวิต ยอมเปนฐานสนับสนุนการพัฒนาศักย
ภาพของมนุษยตอไป ทําใหชีวิตมีความดีงามยิ่งขึ้น ฉะนั้น เศรษฐศาสตร
จึงไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษยทั้งหมด ที่จะเปนอยูอยางดี มีชีวิตที่
ดีงาม ทําสังคมใหมีสันติสุข
โดยนัยนี้ ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง เศรษฐ
ศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในการทําใหมนุษย
มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขรวมกันไดดียิ่งขึ้นดวย
มิฉะนั้นเศรษฐศาสตรจะมีไวเพื่ออะไร
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จุดยอดของเศรษฐศาสตรทวี่ า เมือ่ กีอ้ ยทู กี่ ารบริโภค เศรษฐศาสตร
ของชาวพุทธ จึงปรากฏตัวในหลักที่เรียกวา โภชเน มตฺตฺุตา หลักนี้มี
กลาวอยเู สมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขที่เราเรียกวาหัวใจพุทธศาสนาก็
ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจัก
ประมาณคือรจู กั พอดี ความพอประมาณ คือความพอดี คําวา มัตตัญุตา
คือความรจู ักพอดี เปนหลักสําคัญกระจายอยูทั่วไป ในสัปปุริสธรรม ๗
ประการก็มี โดยเฉพาะในหลักการบริโภคจะมีมตั ตัญุตานีเ้ ขามาทันที
ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือ มัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ใหคุณภาพของ
ชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ
ในคําสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ
เมื่ อ จะบริโภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลหรือความมุงหมายของการ
บริโภค ตามสูตรที่วา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ... พิจารณาทุกอยาง
ไมวาจะบริโภคอะไร แตเดี๋ยวนี้เราวากันเปนมนตไปเลย ไมรูเรื่อง สวด
จบเปนใชได
อันทีจ่ ริงนั้นทานสอนวา เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา คือ
พิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร เนว ทวาย
น มทาย น มณฺฑนาย มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใชเพื่อลุมหลงมัวเมา มิใช
เพื่อโก หรูหรา ฟุมเฟอย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส แตบริโภคเพื่อใหราง
กายมั่นคงดํารงอยูได เพื่อใหชีวิตดําเนินไป เพื่อกําจัดทุกขเวทนาเกา
เพือ่ ปองกันมิใหมีทุกขเวทนาใหม เพื่อเกื้อหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพื่อ
เกื้อกูลตอชีวิตที่ดีงาม เพื่อความอยูผาสุก
เวลาบริโภคจะตองเขาใจความหมายอยางนี้ และบริโภคใหไดผล
ตามความมุงหมาย แลวความพอดีกอ็ ยูที่นี่ ฉะนั้น จึงบอกวา ความพอดี
หรือสายกลาง อยูที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะวาผู
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ที่เปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการบริโภควาเพื่อความมี
สุขภาพดี เพื่อเกื้อกูลตอการมีชีวิตที่ดี เพื่ออยูเปนสุข
ดังนั้น คุณภาพชีวิตคือสิ่งที่ตองการในการบริโภค และบริโภคแลว
ไดรบั ความพึงพอใจทีไ่ ดคณ
ุ ภาพชีวติ นัน้ นีค้ อื ความหมายของ มัตตัญุตา
คือ ความพอดีที่วาเปนทางสายกลาง
เปนอันวา กิจกรรมในทางเศรษฐกิจนี้ เปน means คือ มรรคา
ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง ผลที่ตองการในทางเศรษฐศาสตร
ไมใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาตนของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อใหเขาบริโภค
อาหารแลวไมใชอิ่มเฉยๆ ไมใชอิ่มแลว พออรอยๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแค
นัน้ แตใหเขาอิ่มเพื่อใหเขามีกําลังกาย มีกําลังความคิดจะไดทําสิ่งที่ดี
งามเปนประโยชน จะไดฟงไดพิจารณาในเรื่องที่เจริญปญญาตอไป
ดังในเรื่องที่ยกมาเปนตัวอยางที่วา
พระพุทธเจาใหคนจัดหา
อาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เมื่อเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใชจบ
แคนั้น แตเพื่อใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means
ในเมื่อหลักการมีอยอู ยางนี้แลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่แยก
ซอยออกไปอีก เชน ในกรณีที่คนมีกินอยแู ลว เรากลับไมสอนใหเขากินให
เต็มที่ ไมสอนใหกินตามที่อยาก ยิ่งกวานั้น บางครั้งยังมีการยกยองพระ
บางองคที่ฉันมื้อเดียว
ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนที่กินให
มากที่สุด บริโภคสี่มื้อสิบมื้อคงยิ่งดีใหญ แตในกรณีที่พอแกความตองการ
คุณภาพชีวิต เรากลับสรรเสริญพระบางองคที่ฉันมื้อเดียว
แตไมใชการฉันมื้อเดียวนั้นเปนจุดหมายนะ ถาฉันมื้อเดียวแลวไม
ไดทําอะไรใหเกิดผลจากการฉันมื้อเดียว ก็ไมไดเรื่อง กลายเปนเบียด
เบียนตัวเองไป ฉะนั้น จะตองพิจารณาโดยมีเงื่อนไข คือบริโภคสิ่งที่และ
เทาที่จะชวยเกื้อหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี
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ในเรื่องนี้แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะพระ บางทีมาถือ
อุโบสถงดอาหารในเวลาเลยเที่ยงไปแลว
ไมรับประทานในเวลาบาย
เวลาคํ่า การงดกินอาหารที่เคยกินมาตามปกติ กลับมีความหมายเปนกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณคาเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฉะนั้น การบริโภคจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ซึง่ เปนไปไดทั้งในแงบวกคือกิน และแงลบคือไมกิน
หมายความวา “ไมกนิ ” ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางทีจ่ ะเพิม่
คุณภาพชีวติ ไดเหมือนกัน แลวคนก็สามารถมีความพึงพอใจจากการงดกินได
ดวย คือ สามารถไดรบั ความพึงพอใจจากการไมบริโภค แตไดรบั คุณภาพชีวติ
ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค แตในหลาย
กรณี เรามีความพึงพอใจจากการไมบริโภคหรือไมไดบริโภค
อยางไรก็ตาม การไดรับความพึงพอใจจากการงดการบริโภค อาจ
จะเกิดจากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเรานี่เกง เรานี่แน
จึงงดไมรับประทานอาหาร แลวรสู ึกภูมิพองในใจวา เรานี้รับประทาน
อาหารมื้อเดียวได เราเกงแลวก็พึงพอใจ แตเปนความพึงพอใจจากกิเลส
คือมานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาขึ้นไปสูมานะ
สวนความพึงพอใจที่ถูกตอง คือความพึงพอใจที่วา การกินนอยลง
หรือการอดอาหารครั้งนี้ เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือเปนสวนที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การที่เรางดการบริโภคครั้งนี้ มันชวย
ใหคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น ถาเกิดความพึงพอใจอยางนี้ขึ้น ก็เปนความ
พึงพอใจที่ถูกตอง
ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทํ าใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริโภคนั้น คนจํานวนมากทีเดียว เมื่อบริโภคเพื่อบําบัดความตองการ
เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกาย
เบียดเบียนทั้งตนเองและผอู นื่ กินสุราทําใหพอใจ แตทําใหเสียสุขภาพ
กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ
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ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป เกิดเปนโทษตอสุขภาพ หรือ
กินโดยไมมุงคุณภาพ กินโดยไมมงุ คุณคาอาหาร กินมากเปลืองมาก บาง
ทีกนิ มากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร บางคนกินของดีเอร็ดอรอย
มากมาย แตตอมาปรากฏวาเปนโรคขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แต
มันก็เปนไปแลว และไมเทานั้น แถมทําใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย ตัวเอง
ก็ขาดธาตุอาหาร คนอื่นก็พลอยอดกิน เพราะตัวเองกินมากเกินไป
ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความพอใจ
นัน้ ไมมาพรอมกับการไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางครั้งกลับเปนตัว
การทําลายอรรถประโยชน เชน ทําใหคนหลงมัวเมา ทําลายสุขภาพ เสีย
คุณภาพชีวิต เปนตน
ทางเศรษฐศาสตรนั้นเขามีหลักอันหนึ่งวา สินคามีอรรถประโยชน
โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจแกผบู ริโภค เศรษฐศาสตรเขาวางหลักไว
อยางนี้ แตมองในทางกลับกัน เราก็สรุปไดวา ถาอยางนัน้ ก็บริโภคใหมาก
กินเขาไปเพือ่ ใหไดรบั ความพึงพอใจ แตแลวก็เกิดผลอยางเมือ่ กีน้ ี้ ผลบวกก็
มี ผลลบก็มี ทําลายคุณภาพชีวิตก็มี อยางนี้หรือเปนอรรถประโยชน
ทีนี้ถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและบริการ
มีอรรถประโยชน โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจ ในการทีไ่ ดเสริมคุณภาพ
ชีวติ แกผบู ริโภค ตองเติมตอทายอยางนี้ ฉะนัน้ คําจํากัดความเรือ่ งสินคา
เรือ่ งบริการ เรื่องโภคทรัพย อะไรตออะไร ตองเปลี่ยนใหม ไมใชเปลี่ยน
ทัง้ หมด แตอาจจะตอง modify ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง

๒. เศรษฐศาสตรมชั ฌิมา: ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผอู นื่
ความหมายอีกอยางหนึ่งของความพอดีหรือมัชฌิมา คือไมเบียด
เบียนตน ไมเบียดเบียนผอู ื่น อันนี้เปนหลักสําคัญเหมือนกัน เปนหลักตัด
สินพฤติกรรมมนุษยของพุทธศาสนา ไมเฉพาะในการบริโภคเทานั้น แต
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ในทุกกรณีทเี ดียว เปนมัชฌิมา ก็คอื ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผอู นื่
คําวา ไมเบียดเบียนผูอื่น ในพุทธศาสนานั้น ไมใชเฉพาะคน เรามี
หลักวา อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งสมัยนี้
เขาเรียกวา ecosystems แปลกันวาระบบนิเวศๆ นี้เปนศัพทที่คอนขาง
ใหม หมายถึงระบบชีวิตทั้งหมด ที่สัมพันธกันในสภาพแวดลอม
เมือ่ มองในแงของพระพุทธศาสนาอยางนี้ หลักการทางเศรษฐ
ศาสตรก็เลยมาสัมพันธกับเรื่องระบบการดํารงอยูของมนุษย ที่วามีองค
ประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู องคประกอบ ๓ อยางนี้คือ
มนุษย ธรรมชาติ และสังคม
ธรรมชาติในที่นี้ จํากัดวงแคบเขามา ในความหมายของคําวา
ecosystems ซึง่ ในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือเรียก
งายๆ วา ธรรมชาติแวดลอม
เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น ตองสอดคลองกับกระบวนการแหง
เหตุปจ จัยอยางครบวงจร การที่จะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับองคประกอบทุก
อยางในระบบการดํารงอยขู องมนุษย องคประกอบทัง้ สามในการดํารงอยู
ของมนุษยนั้น จะตองประสานเกื้อกูลกัน หมายความวา องคประกอบ
เหลานี้ประสานกันดวย และเกื้อกูลตอกันดวย ในการดํารงอยูรวมกัน
และก็เดินไปดวยกัน
ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปในทางที่
ไมเบียดเบียนตน คือ ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตใหเปนไปใน
ทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น นี่เปนการไมเบียดเบียน
ตน และไมเบียดเบียนผูอื่น คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทํา
ใหเสียคุณภาพของ ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม
ปจจุบันนี้ไดมีความตื่นตัวกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว โดยพา
กันหวงใยตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เชน การใชสารเคมี และ
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การเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลในการทําลายสุขภาพตนเอง ทําลายสุข
ภาพผอู นื่ และทําลายสภาพแวดลอม เขาหลักวา เบียดเบียนตน เบียด
เบียนผอู นื่ ซึ่งเปนปญหาใหญของอารยธรรมมนุษย
เมื่อพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคมนี้ ก็
มีเรื่องแทรกเขามา คือเรื่อง เทคโนโลยี
ปญหาอยางหนึ่งคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความ
หมายของพุทธศาสนา หรือเฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยีคือ
อะไร เนื่องจากเวลาหมดแลว จึงขอรวบรัดวา ในความหมายของพระ
พุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย
เรามีมือ มีเทา มีหู มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ เรามีอินทรีย แต
อินทรียของเรามีขีดความสามารถจํากัด เราตองการจะตอกตะปูตัวหนึ่ง
เราตองการเดินทางไปยังสถานที่แหงหนึ่ง เราจะเดินก็ชา เราจะเอามือ
ตอกตะปูก็เจ็บแย แลวจะทําอยางไร เราก็เลยตองผลิตฆอนขึ้นมา ฆอนก็
มาชวยขยายวิสัยแหงอินทรีย ทําใหมือของเราสามารถทํางานไดผลดียิ่ง
ขึน้ ตอกตะปูไดสําเร็จ เราขยายวิสัยของเทา จะเดินทางก็มีรถยนต ตอ
มาก็มีเครื่องบิน
ตาของเราเห็นไดจํากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สรางกลอง
จุลทรรศนขึ้นมา ทําใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆ ได ตาของเรา
มองไปไดไกลไมพอที่จะเห็นดวงดาวซึ่งอยไู กลมากดูเล็กเกินไป บางดวงก็
ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนขึ้นมา มองไปเห็นสิ่งเหลานั้นได
ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเราออกไป
โดยสรางเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นมา รวมความวาเทคโนโลยีเปนเครื่อง
ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย
ในยุคปจจุบันนี้ เราขยายวิสัยแหงอินทรียดวยวิธีการทางวัตถุ ทํา
ใหเกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา แตในสมัยโบราณยุคหนึ่ง
คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ไดพยายามขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต
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การขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิตนั้นก็ทําใหเกิดเปนฤทธิ์
เปน
อภิญญาขึ้นมา ดังที่มีเรื่องบอกไววา คนนั้นคนนี้มีฤทธ มีปาฏิหาริย เหาะ
เหินเดินอากาศได เปนตน ก็เปนการขยายวิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน
เปน physical technology คือ เทคโนโลยีทางกายอยางหนึ่ง กับ
psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหนึ่ง
เปนอันวา เทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือขยายวิสยั แหงอินทรียข องมนุษย
และเทคโนโลยีนั้นก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดํารงอยูของมนุษยที่มี
องคประกอบ ๓ ประการนั้น กลาวคือ มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่อง
มือของตนในการเขาไปสัมพันธเกี่ยวของกับองคประกอบสวนอื่นในการ
ดํารงอยูของมนุษย คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีนี้ก็เกิดเปน
สภาพแวดลอมอยางใหมขึ้นมา เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
สภาพแวดลอมสวนที่มนุษยสรางขึ้นนี้ บางทีก็ไปรุกรานหรือขัด
แยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําใหเกิดปญหา
ขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีทเี่ กิดขึ้น วาโดยรวบยอด คือ
๑. การพัฒนาเทคโนโลยีนั้น อาจจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่ขัด
แยงกับระบบการดํารงอยูของมนุษย ทําใหเสียคุณภาพ ทําใหเสียดุลใน
ระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวางความสัมพันธที่ดี ที่
เกือ้ กูลกัน ระหวางองคประกอบทั้งสามอยางนั้น
๒. มีการใชเทคโนโลยีนั้น ในลักษณะที่เปนการเบียดเบียนตนและ
เบียดเบียนผูอื่น
ฉะนัน้ เมื่อสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้โดย
พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะที่จะทํ าใหเกิดการประสานและเกื้อกูลกัน
ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบสามอยางแหงการดํารงอยขู อง
มนุษยนนั้ และใชเทคโนโลยีเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลทัง้ แกตนเองและแกผอู นื่

สรุป
อาตมภาพพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสําคัญๆ ที่คางอยูอีก สิ่ง
หนึง่ ที่ขอยํ้าไวก็คือ ใหมองวา ผลไดที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรนี้ ไม
ใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือมรรคา สวน end คือ
จุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย
ฉะนั้น เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงถือวา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวยสนับสนุนการ
มีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของมนุษย
ขอกาวเลยไปสูการสรุปเรื่องที่อาตมาเลาใหฟงตอนตนวา พระ
พุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจนั้น
มีแงพิจารณาหลายเรื่องในทาง
เศรษฐกิจ เชนวา พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง
๔๘๐ กิโลเมตร เปนการคมุ คาไหมในทางเศรษฐกิจ ที่จะไปโปรดคนเข็ญ
ใจคนหนึ่ง ขอนี้นักเศรษฐกิจก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังนี้
เปนตน แตในที่นี้เราจะไมวิเคราะห จะขอพูดเพียงนิดเดียว
ประเด็นสําคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนาถือวา
เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก ไมเฉพาะในแงที่วาสัมมาอาชีวะเปนองคหนึ่ง
ในมรรคมีองค ๘ เทานั้น แตจากเรื่องนี้เราจะเห็นวา ถาทองหิว คนจะฟง
ธรรมไมรเู รือ่ ง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาวเสียกอน เศรษฐกิจจึง
มีความสําคัญมาก
แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอิ่มแลว รางกาย
แข็งแรง ก็เอารางกายนั้นไปใชทําการราย ปลนฆา ทําลายไดมาก และ
รุนแรง
เพราะฉะนั้น การไดบริโภคหรือความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจ
จึงไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสําหรับการพัฒนามนุษย เปน
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ฐานที่จะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต ไดสิ่งที่มีคุณคาสูงยิ่งขึ้นไป เชน นาย
คนเข็ญใจนี้ไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย
เพราะฉะนั้น การสรางความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจจึงเปน
ภารกิจสําคัญที่จะตองทํา แตเราจะตองใหความเจริญกาวหนาพรั่งพรอม
ทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธกับจุดหมาย ใหเปนไปเพื่อจุดหมาย คือใหเกิด
คุณภาพชีวิต ซึ่งทําใหมนุษยพรอมที่จะสรางสรรคหรือปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดี
งาม เราจึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต
ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓ แปลอยางงายๆ วา
ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือจุด
หมายเบื้องตน จุดหมายทามกลาง และจุดหมายสูงสุด
จุดหมายเบื้องตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตาเห็น
ซึ่งมีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสําคัญ แตประโยชน
ทางเศรษฐกิจหรือจุดหมายทางเศรษฐกิจนี้ จะตองประสานและเกื้อกูล
ตอจุดหมายอีกสองอยางที่สูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชน
ในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และปรมัตถ คือจุด
หมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษยที่ภายในชีวิตจิตใจของ
แตละคน
ในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลอยางนี้ เศรษฐศาสตรจะตองมองตน
เองในฐานะเปนองคประกอบรวม ในบรรดาวิทยาการและองคประกอบ
ตางๆ ที่อิงอาศัยและชวยเสริมกันและกันในการแกปญหาของมนุษย
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ สิ่งสําคัญที่เศรษฐศาสตรจะตองทํา ก็คือ
การหาจุดสัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอื่นๆ วาจะรวมมือกับเขาที่จุด
ไหนในวิชาการนั้นๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร
ตัวอยางเชน ในดานการศึกษา เศรษฐศาสตรจะสัมพันธหรือรวม
มือกับการศึกษาเพื่อแกปญหาของมนุษยที่จุดไหน เชนวา การศึกษาอาจ
จะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิด รจู ักพิจารณาวา
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อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็มาชวยกัน รวมมือ
กับเศรษฐศาสตร ในการที่จะพัฒนามนุษยขึ้นไป
ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เปนกิจกรรมที่ครอง
เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษยนั้นใชไป
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไขปญหาของ
มนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวาจะเปนการผลิตก็
ดี การทํางานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี เปนกิจกรรมในการ
สรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม
เราสามารถทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และนี่เปนทางหนึ่งที่จะทําให
เศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริง ในการที่จะแกปญหาของมนุษย คือ ให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตไปดวยพรอมกัน
เมือ่ วาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอม
เปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพอยู
แลวในตัว อันนี้ถือวาเปนสาระสําคัญของเรื่องเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ที่
พูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเรื่อง
อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมาก็พอสมควรแกเวลา ขอให
งานที่รวมกันจัดครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงนํ้าใจที่มีคุณธรรม คือ ความกตัญู
กตเวที และความสามัคคี เปนตน จงเปนเครื่องชูกําลังใจใหทุกทานมี
ความพรั่งพรอมในการที่จะบําเพ็ญกิจหนาที่ เพื่อประโยชนสุข ทั้งสวนตัว
และสวนรวมสืบตอไปชั่วกาลนาน

บทพิเศษ
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หลักการทั่วไปบางประการ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
(เศรษฐศาสตรมัชฌิมา)

๑. การบริโภคดวยปญญา
การบริโภคเปนจุดเริ่มตน (โดยเหตุผล) ของกระบวนการ
เศรษฐกิจทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยนและการแจกจาย
หรือวิภาคกรรมก็ดี เกิดขึ้นเพราะมีการบริโภค
พรอมนัน้ การบริโภคก็เปนจุดหมายปลายทาง (โดยสภาพความจริง)
ของกระบวนการเศรษฐกิจทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยน
และการจําหนายจายแจกหรือวิภาคกรรมนั้นก็ดี บรรลุผลที่การบริโภค
ผูบริโภคในฐานะผูรับผลดีและผลรายของกระบวนการเศรษฐกิจ
ควรมีอิสรภาพ โดยเปนตัวของตัวเองในการเลือกตัดสินใจ เพื่อใหตนเอง
ไดรบั ประโยชนที่แทจริงจากการบริโภค ดังนั้นจึงตองใหเปนการบริโภค
ดวยปญญา ซึ่งจะเปนการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ
การบริโภคดวยปญญา จะทําใหผูบริโภคเปนผูกําหนดปจจัยตัวอื่น
ในกระบวนการเศรษฐกิจ และทําใหทั้งการบริโภคนั้นเอง และกระบวน
การเศรษฐกิจทั้งหมด บังเกิดความพอดี และเปนประโยชนอยางแทจริง

๒๖๔

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

ยกตัวอยางงายๆ ของการบริโภคดวยปญญา เชน ในการกิน
อาหาร ผูบริโภคตระหนักรูความจริงที่ตน
๑. เปนบุคคลทีเ่ ปนสวนในสังคม ผูมีความตองการที่ถูกกระตุนเรา
โดยอิทธิพลทางสังคม เชนคานิยม เปนตน อาจบริโภคเพื่อแสดงสถานะ
ทางสังคม ความโกเก ตลอดจนสนุกสนานบันเทิง
๒. เปนชีวิตทีเ่ ปนสวนในธรรมชาติ ผูม ีความตองการที่ถูกกําหนด
โดยเหตุปจจัยในธรรมชาติ ที่จะตองบริโภคเพื่อใหชีวิตเปนอยูได ใหราง
กายแข็งแรง มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเบียดเบียน เปนอยูผาสุก มีราง
กายที่พรอมจะนําไปใชในการดําเนินชีวิตที่ดีงามและสรางสรรค
ถาผูบริโภครูวา ความตองการที่แทจริงในการกินอาหาร คือ
ความตองการของชีวิตในขอ ๒ เขาจะตองบริโภคเพื่อความมุงหมายที่จะ
ใหรา งกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดําเนินชีวิตที่ดี ที่พูด
สั้นๆ วา คุณภาพชีวิต
ดังนั้น ผูบริโภคนี้ จะบริโภคอาหารเพื่อสนองความตองการของ
ชีวติ ใหไดคุณภาพชีวิตเปนหลัก หรือเปนสวนจําเปนที่จะตองใหสัมฤทธิ์
กอน สวนการที่จะสนองความตองการเชิงสังคมหรือไมแคใด ถือเปนสวน
เสริม ซึ่งจะพิจารณาตามสมควร
การบริโภคอยางนี้เรียกวาเปนการบริโภคดวยปญญา ซึ่งจะทําให
ผูบ ริโภคไดประโยชนจากสินคาและบริการอยางถูกตองตามความเปนจริง
ถาพูดดวยภาษาเศรษฐศาสตรตามแบบ
การบริโภคก็มิใชเปน
เพียงการใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพื่อใหเกิดความพอใจ
อยางเลื่อนลอย แต การบริโภค คือการใชสินคาและบริการ บําบัดความ
ตองการ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจโดยรูวาจะไดคุณภาพชีวิต คือ จะเกิด
ผลดี แ ก ชี วิ ต ตรงตามความมุ  ง หมายที่ แ ท จ ริ ง ของการบริ โ ภคอาหาร
เปนตนนั้น

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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การบริโภคดวยปญญานี้
จึงเปนหัวใจหรือเปนศูนยกลางของ
เศรษฐกิจที่ชอบธรรม หรือที่เปนสัมมา เพราะจะทําใหเกิดความพอดีของ
ปริมาณและประเภทของสิง่ เสพบริโภค ทีจ่ ะสนองความตองการเพือ่ บรรลุ
จุดหมายที่ถูกตองเปนจริงของการบริโภคสินคาและบริการแตละอยาง
พรอมนั้น การบริโภคดวยปญญาจะเปนเกณฑมาตรฐานที่คุมการ
ผลิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอื่นๆ ใหพอดี ปองกันแกไขคานิยม
ทีผ่ ิดในสังคม เชน ความนิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย และลดการเบียดเบียนทั้ง
ในสังคม และการเบียดเบียนธรรมชาติ ทีท่ าให
ํ มกี ารใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสิน้ เปลืองสูญเปลา และกอมลภาวะเกินกําลังที่จะขจัด
ในทางตรงขาม การบริโภคอยางขาดปญญา คือบริโภคโดยไม
ตระหนั ก รู  แ ละไมไ ดพิจารณาถึงความมุ งหมายที่แ ทจ ริ ง ของการเสพ
บริโภคสินคาและบริการนั้นๆ เชน บริโภคเพียงเพื่อสนองความตองการ
ทางคานิยมในสังคม ใหโกหรูหรา อวดฐานะ เปนตน นอกจากจะไม
สัมฤทธิจ์ ดุ หมายทีแ่ ทจริงของการบริโภคแลว ยังกอใหเกิดความสิน้ เปลือง
สูญเปลา นําไปสูการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และการทําลายสิ่งแวดลอม
หนําซํ้า การบริโภคอยางขาดปญญานั้น ทั้งที่สิ้นเปลืองมากมาย
แตกลับทํ าลายคุณภาพชีวิตที่เปนจุดหมายอันแทจริงของการบริโภคไป
เสียอีก เชน บริโภคอาหารโกหรูหรา สิ้นเปลืองเงินหมื่นบาทไปแลว กลับ
ทําลายสุขภาพ เกิดโรคภัย บั่นทอนรางกายและชีวิตของตนเอง ในขณะ
ทีผ่ บู ริโภคดวยปญญาจายเงินเพียง ๕๐ บาท กลับบริโภคแลวได
ประโยชนที่สัมฤทธิ์จุดหมายของการบริโภค
ยิง่ ในยุคปจจุบัน ที่เศรษฐกิจแบบธุรกิจเพื่อกําไรสูงสุด แผขยาย
เปนโลกาภิวตั น กิจกรรมเศรษฐกิจดานการผลิตไดกาวรุดหนาไปไกล
เวลานีแ้ ทนที่วาผูผลิตจะเปนผูรับใชผูบริโภค
หรือเปนผูสนองความ
ตองการของผูบริโภค และผูบริโภคเปนผูกําหนดการผลิต ก็กลับกลาย
เปนวา ผูผลิตจะมีอิทธิพลเหนือผูบริโภค จนกระทั่งผูผลิตสามารถ

๒๖๖

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

กําหนดการบริโภค ทําใหการบริโภคเปนการสนองความตองการของผู
ผลิต ดวยการปลุกปนความตองการและคานิยมใหมๆ ใหแกผูบริโภค ซึ่ง
ไมเปนผลดีอยางแทจริงแกผูบริโภค และแกโลก ทั้งโลกมนุษยและโลก
ธรรมชาติ
ทีเ่ ปนอยางนี้ ก็เพราะผูบริโภคขาดการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนา
ตัวไมทันกับอารยธรรม จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาผูบริโภค เพื่อใหทัน
กับผูผลิต โดยใหผูผลิตที่มีความคิดริเริ่ม เปนเพียงผูนําเสนอสินคาและ
บริการตรงตามบทบาทที่ควรจะเปน และผูบริโภครูจักใชปญญาตัดสินใจ
ดวยวิจารณญาณ ที่จะใหการบริโภคสัมฤทธิ์ประโยชนที่แทจริง และผู
บริโภคยังดํารงความเปนอิสระ อยูในฐานะปนผูกําหนดกระบวนกิจกรรม
เศรษฐกิจใหสนองจุดหมายที่แทจริงของมนุษย
ดังนั้น การบริโภคดวยปญญานี้ จึงเรียกวาการบริโภคที่พอดี ซึ่ง
เปนแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ซึ่งสมควรจะ
เปนเศรษฐกิจของมนุษยที่มีการศึกษา มีอารยธรรม
แนนอนวา เศรษฐกิจมัชฌิมานี้ ตองสัมพันธไปดวยกันกับการ
พัฒนามนุษย คือการศึกษา และโยงเปนปจจัยแกกันกับหลักการขออื่นๆ
ของเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้

๒. ไมเบียดเบียนตน-ไมเบียดเบียนผูอื่น
คําวา “ตน” หรือตนเอง หมายถึงมนุษยแตละคน
๑) ทั้งในดานที่เปนชีวิต ที่เปนสวนในธรรมชาติ
๒) ทั้งในดานที่เปนบุคคล ที่เปนสวนในสังคม
คําวา “ผูอื่น” หมายถึง
๑) หมูมนุษยที่ยกเอาตนเองเปนสวนพิเศษออกไป ไดแกสังคมที่
ตนเขาไปอยูรวมดวย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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๒) ระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดลอม หรือโลกทั้งหมด
ความหมายในหัวขอนี้ ชัดเจนในตัวพอสมควรแลว จึงไมตอง
บรรยายมาก ควรพูดแตเพียงวา มนุษยในฐานะเปนสวนรวมอยูในระบบ
สังคมและสิ่งแวดลอมทั้งหมด จะอยูดีมีสุขได นอกจากไมเบียดเบียนตน
แลว ก็ตองเปนสวนรวมที่ดีที่เกื้อกูล ไมกอความเสียหายเสื่อมโทรมแก
ระบบที่ตนอาศัยอยูดวยนั้น เพราะความดํารงอยูดวยดีหรือทุกขภัยความ
เดือดรอนที่เกิดแกระบบนั้น ยอมมีผลถึงตนเอง
กอนนี้ไมนาน (ชวงกอน ค.ศ. ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๓) เศรษฐ
ศาสตรเรียกไดวาไมเอาใจใสเรื่องสิง่ แวดลอมเลย เพราะถือวาอยูนอก
ขอบเขตความเกี่ยวของของตน แตหลังจากนั้นไมนาน ก็ถูกความจําเปน
บังคับใหเดินไปในทางตรงขาม
คือหันมาใหความสําคัญอยางมากแก
ความอยูดีของสิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะกิจกรรม
เศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดเปนปจจัยตัวเอกที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวด
ลอมทัง้ หมด ที่โลก(ทั้งโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ)ไดประสบ
แตเศรษฐศาสตรไมควรจะรอใหถูกความจําเปนบังคับ จึงคอยสน
ใจปญหาตางๆ เพราะในความเปนจริงปญหาตางๆ โยงถึงกันหมด และ
เศรษฐกิจมีบทบาทสํ าคัญในเรื่องที่เศรษฐศาสตรยังอาจจะไมสนใจดวย
เชน บทบาทของเศรษฐกิจตอความอยูดีของชีวิต ก็อาจจะยังไมไดมองไป
ใหถงึ เศรษฐศาสตรจะตองโยงและเชื่อมตอตัวเองไปเกื้อหนุนระบบการ
ดํารงอยูดวยดีของมนุษยทั้งหมด ทั้งชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
กอนจะผานหัวขอนี้ไป มีจุดที่ควรยกขึ้นมาพูดไวเปนที่สังเกตเล็ก
นอยวา คําวา “ไมเบียดเบียนตน” นัน้ มิใชหมายความเพียงแควา ไม
ปลอยตัวใหอดอยากขาดแคลน แตมีปจจัย ๔ และเครื่องใชสอยอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหเพียงพออยูผาสุกเทานั้น แตหมายรวมถึงความ
ปลอดพนจากการมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนโทษตอชีวิตของตนเอง
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แมโดยไมเจตนา และรูไมเทาถึงการณ เชน การไมรูจักบริโภคดวย
ปญญา บริโภคไมรูจักประมาณ หรือไมรูพอดีดวย
ดังทีย่ กตัวอยางบอยๆ บางคนอาจจะใชจายเงินมากมาย บริโภค
อาหารที่หรูหราฟุมเฟอยสนองความตองการของตัวตนในทางเอร็ดอรอย
หรือคานิยมโกแสดงฐานะในสังคม แตกินอาหารนั้นแลว ไมสนองความ
ตองการของชีวิต กลับเปนโทษ บั่นทอนสุขภาพ ทํารายรางกายของตน
เอง ในระยะสั้นบางระยะยาวบาง อยางนี้ก็เรียกวาเบียดเบียนตน
การไมเบียดเบียนตนในแงนี้ หมายถึง การบริโภคดวยปญญาที่
สนองความตองการของชีวิต ใหมีสุขภาพดีเปนตน ดังเคยกลาวแลว
การเบียดเบียนตนอีกอยางหนึ่งสําคัญมาก
เพราะสัมพันธกับ
ธรรมชาติของมนุษย และการที่จะมีชีวิตที่ดี ซึ่งเปนจุดหมายที่แทของกิจ
กรรมเศรษฐกิจ กลาวคือ มนุษยนี้เปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาได และจะมี
ชีวิตที่ดีงาม เปนสัตวประเสริฐไดดวยการฝกศึกษานั้น
มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นๆ ดวยการฝกศึกษาใหมีพฤติกรรม
กาย วาจา ที่ประณีตงดงามชํานิชํานาญ ทําการไดผลดียิ่งขึ้น จิตใจมีคุณ
ธรรม มีสมรรถภาพเขมแข็งมั่นคง มีความสุขสดชื่นมากขึ้น มีปญญารู
เขาใจความจริงของสิ่งตางๆ สามารถสรางสรรคศลิ ปวัฒนธรรมและผล
งานรังสรรคทางปญญา ตลอดจนนําชีวติ จิตใจเขาถึงสันติสขุ และอิสรภาพ
ทีแ่ ทจริงได
การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนปจจัยเกื้อหนุนใหมนุษยสามารถ
พัฒนาศักยภาพที่กลาวนี้ แตถามนุษยปลอยตัวใหขาดแคลนสิ่งบริโภคนี้ก็
ดี บริโภคดวยโมหะ เกิดความลุมหลงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคหา
ความสุขทางอามิส ตัดโอกาสของตนเองจากการฝกศึกษาพัฒนาศักย
ภาพนั้น ก็ชื่อวาเปนการเบียดเบียนตน
ในยุคปจจุบันนี้ สังคมมนุษยบางสวนมีวัตถุเสพบริโภคนับวาพรั่ง
พรอม แตแทนที่จะใชสิ่งเหลานี้เปนโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
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ของตนใหชีวิตเขาถึงสิ่งดีงามสุขประเสริฐสูงขึ้นไป มนุษยจํานวนมาก
กลับหลงละเลิงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคอยางฟุงเฟอฟุมเฟอย ตก
อยูในความประมาท ทิ้งศักยภาพแหงชีวิตของตนใหสูญสิ้นไปเปลาอยาง
นาเสียดาย นับวาเปนผูเบียดเบียนตนในขั้นอุกฤษฏทีเดียว
จึงจะตองใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูบนฐานของเศรษฐกิจ ที่นอกจาก
ไมเบียดเบียนผูอ นื่ แลว ก็ไมเบียดเบียนตนเองในความหมายทีก่ ลาวมานีด้ ว ย

๓. เศรษฐกิจเปนปจจัย
การสร างความเจริญสมัยใหมไดเนนความขยายตัวเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คือมุงความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางวัตถุ หรือสิ่งเสพบริโภค
ตลอดมาถึงชวงระยะ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไดยอมรับกันอยางกวางขวางชัด
เจน และเปนทางการทั่วโลก โดยประกาศขององคการสหประชาชาติ วา
การพัฒนาที่ไดทํากันมานั้นเปน การพัฒนาที่ไมยั่งยืน
เปนที่ยอมรับกันดวยวา การพัฒนาที่ไมยั่งยืนนั้นมีสาเหตุหลักคือ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผิดพลาด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และเปนการพัฒนาอยางไมสมดุล มิไดบูรณาการเขากับการพัฒนาคน
อยางไรก็ตาม ทั้งที่ยอมรับความผิดพลาดแลว แตการแกไขที่จริง
จังตามที่ยอมรับนั้นก็ยังไมมี การพัฒนาที่เนนความมั่งคั่งพรั่งพรอมทาง
เศรษฐกิจ อยางขาดบูรณาการ โดยไมสมดุล ก็ยังดําเนินตอมา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่สมดุลมีบูรณการ ยังเปนเพียงคําพูด
สําหรับไวอางอิงหรืออวดอางกันไป
สาเหตุทที่ ําใหยังแกปญหาไมไดนั้น อาจพูดไดวา เพราะหลักการที่
จะแกไขยังไมชัดเจน และไมมีความมั่นใจในทางออก แตก็ยังไมใชตัวเหตุ
ทีแ่ ท สาเหตุใหญที่แทจริงก็คือ การแกไขปญหานั้น ขัดตอสภาพจิตใจ
หรือฝนความปรารถนาของคน

๒๗๐

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดสรางความเคยชินทางจิตใจ
หรือจิตนิสัยขึ้นมา ใหคนมองความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางวัตถุ หรือความ
เจริญทางเศรษฐกิจนั้น วาเปนจุดหมายของชีวิตและของสังคม และฝาก
ความหวังในความสุขไวกับการมีสิ่งเสพบริโภคบํารุงบําเรอใหมากที่สุด
พูดงายๆ วา แนวคิดความเชื่อกระแสหลักของคนยุคนี้ คือการ
มองเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุ เปนจุดหมาย
เราตองยอมรับวา เรื่องเศรษฐกิจหรือวัตถุเสพบริโภคนั้นมีความ
สําคัญและจําเปนที่จะทําใหมนุษยมีชีวิตอยูได แตไมใชเทานั้น เศรษฐกิจ
หรือการมีวัตถุยังมีความสําคัญเหนือขึ้นไปกวานั้นอีก ถาเศรษฐกิจขัด
ของ เริ่มแตขาดแคลนปจจัย ๔ มนุษยจะไมสามารถพัฒนาและทําการ
สรางสรรคทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้นไป ซึ่งเปนสาระที่แทจริงของ
วัฒนธรรมและอารยธรรม และเปนคุณคาที่แทจริงของความเปนมนุษย
ตรงนี้หมายความวา เศรษฐกิจหรือความมีวัตถุเสพบริโภคพรั่ง
พรอมนั้นมิใชเปนจุดหมายของมนุษย แตเปนปจจัย ทั้งในแงที่จะให
มนุษยมีชีวิตอยูได และที่จะใหสามารถสรางสรรคและเขาถึงสิ่งดีงาม
ประเสริฐที่สูงขึ้นไป เทาที่มนุษยมศี กั ยภาพซึ่งจะพัฒนาขึ้นไปได
ทั้งนี้เหมือนในเรื่องที่พระพุทธเจาทรงใหจัดอาหารใหคนเลี้ยงโคผู
หิวรับประทานใหกายอิ่มกอน เพื่อใหเขามีกําลังพรอมที่จะฟงธรรมและ
กาวสูความเจริญงอกงามทางจิตปญญาสูงขึ้นไป
ถามนุษยมองเศรษฐกิจเปนจุดหมาย เขาก็จะฝากความหวังและ
ความสุขไวกับวัตถุเสพบริโภค พรอมทั้งสาละวนวุนวายกับการแสวงหา
วัตถุ ทําชีวิตและสังคมใหจมอยูกับความลุมหลงหมกมุนในสิ่งเสพบริโภค
เหลานั้น และทวีการเบียดเบียนในโลก กลายเปนวาเงินสะพัดเพื่อให
ความชั่วสะพรั่ง
อยางที่พูดแลวในหัวขอกอนวา นาเสียดายที่คนเหลานั้น เอาชีวิต
ไปติดจมอยูเพียงแคนั้น ไมไดพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยูใหกาวขึ้นสูคุณคา
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ดีงามประเสริฐที่สูงขึ้นไป ปลอยศักยภาพที่ตนมีอยูใหสูญไปเสียเปลา
กลายเปนความเจริญที่ไรคุณภาพ
ภาวะอยางนี้ ก็เหมือนกรณีพระเจามันธาตุ ทีว่ า บุคคลโลภคนเดียว
มีอายุยืนยาวออกไป วัตถุเสพบริโภคมากเทาไรก็ไมสามารถสนองความ
ตองการใหเพียงพอ (สวนในกรณีของมัลธัส เมื่อจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึน้ ไป วัตถุเสพบริโภคก็เพิม่ ไมทนั ทีจ่ ะสนองความตองการใหเพียงพอ)
ถาเศรษฐศาสตรจะมีบทบาทชวยสรางสรรคอารยธรรมมนุษย ก็
จะตองมองเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเปนปจจัย ทีจ่ ะเกื้อหนุนให
มนุษยพรอมหรือมีโอกาสดียิ่งขึ้นๆ ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ให
สามารถทําการสรางสรรคและบรรลุถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจและ
ทางปญญาที่สูงขึ้นไป อันสมกับคุณคาแหงความเปนมนุษยของตน และ
ทําใหวัฒนธรรม-อารยธรรมงอกงามประณีตยิ่งขึ้น
เศรษฐศาสตรอาจจะพูดตัดบทตามแบบของวิชาการในยุคแยก
สวนชํานาญพิเศษวา
การทําอยางนั้นเกินหรืออยูนอกขอบเขตของ
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกี่ยวของเพียงแคพยายามทําใหมนุษยมี
วัตถุเสพบริโภคสนองความตองการทางเศรษฐกิจเทานั้น
แตการตัดบทแยกตัวเชนนั้น เปนไปไมได เพราะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกอยางจะเปนอยางไร ยอมไมพนอิทธิพลของชีวทัศนและโลก
ทัศนในตัวคน และการแยกตัวเชนนั้น ก็พนสมัยไปแลว ดังที่เศรษฐ
ศาสตรไดยอมรับเอาเรื่องสิ่งแวดลอมเขามาอยูในขอบเขตของตนดวย
เมื่อยอมรับความสํ าคัญของระบบนิเวศทางฝายธรรมชาติภาย
นอกแลว เศรษฐศาสตรก็หนีไมพนที่จะตองสนใจเรื่องของชีวิตตอไป และ
จะตองสัมพันธกับแดนสวนอื่นของสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย
การบริ โ ภคเป น จุ ด หมายปลายทางของกระบวนกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจแลว ก็มาเปนจุดเริ่มของปญหาในความสัมพันธกับธรรมชาติ
อีกฉันใด การบริโภคที่เปนจุดจบของการสนองความตองการใหเกิดความ
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พอใจแกบุคคลแลว ก็มาเปนจุดเริ่มของการที่ชีวิตจะพัฒนาสูความงอก
งามและการสรางสรรคตางๆ ฉันนั้น
เมื่อประมาณ ๖๐ ปกอนโนน มีนักเศรษฐศาสตรไทยทานหนึ่ง
เขียนไวในหนังสือของทานตอนหนึ่ง มีใจความวา เมื่อพิจารณาในแง
เศรษฐศาสตร พระพุทธรูปองคหนึ่ง กับปุยหนึ่งเขง ก็(มีคา)ไมตางกัน ขอ
ความนี้ไมไดยกมาพูดเพื่อวากลาวกัน แตใหรูวานั่นคือทัศนะในยุคที่แนว
คิดแยกสวนชํานาญพิเศษทางวิชาการกําลังเฟองเต็มที่ และเปนตัวอยาง
คํากลาวเพื่อแสดงใหเห็นวาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร
จึงเปน
ศาสตรที่ปลอดคุณคา คือ value-free
ไมตองพูดถึงแงที่วาในคําพูดนั้นเอง มีเรื่องของคุณคาแฝงอยูดวย
หรือไม แตเวลานี้ตองพูดเลยไปกวานั้นแลววา ยุคของวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดแยกสวนและวิทยาศาสตรที่มองธรรมชาติเฉพาะดานวัตถุ กําลัง
จะหมดสิ้นหรือพนสมัย วิชาการกาวหนามาถึงยุคที่มนุษยสํานึกในการที่
จะโยงความสัมพันธมองถึงบูรณาการ
ในการที่เศรษฐศาสตร จ ะทํ าหนาที่ไดผลตามวัตถุประสงคของ
เศรษฐศาสตรเองก็ดี โดยความสอดคลองของโอกาสแหงยุคสมัยก็ดี สิ่ง
สําคัญที่จะทําเวลานี้
คงมิใชการพยายามแสดงตนวาปลอดคุณคา/
value-free แตภารกิจสําคัญที่นาจะทําก็คือ การแยกและโยงใหเห็นวา
สาระสวนที่ปลอดคุณคา จะไปโยงประสานกับสวนที่เปนเรื่องของคุณคา
ไดอยางไร
ที่วานี้มิใชหมายความวา เศรษฐศาสตรจะตองไปศึกษาทุกเรื่องทั่ว
ไปหมดจนพรา เศรษฐศาสตรก็ยังคงดํารงความเปนศาสตรเฉพาะสาขา
หรือชํานาญพิเศษเฉพาะทางอยูนั่นเอง แตหมายถึงการที่เศรษฐศาสตร
นัน้ จะตองจับจุดประสานสัมพันธสงตอเปนตนใหถูกตอง เชื่อมโยงกับ
แดนดานอื่นแหงปญญาของมนุษย โดยมีจุดหมายเพื่อรวมกันหนุนนําให
มนุษยมชี วี ติ ทีด่ งี าม อยูใ นสังคมทีส่ นั ติสขุ และในโลกทีร่ นื่ รมยนา อยูอ าศัย
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ถามนุษยมวี ตั ถุพรัง่ พรอมดวยภาวะฟูขนึ้ ของเศรษฐกิจแลว ลุม หลง
มัวเมาจมอยูแคนั้น ปลอยศักยภาพใหสูญไปเปลา มีชีวิตและสังคมที่ตํ่า
ทรามลงไป เปนความเจริญที่ไรคุณภาพ ซึ่งคนไดวัตถุเพื่อสูญเสียความ
เปนมนุษย เศรษฐศาสตรก็จะไมพนถูกเรียกอีกวาเปน dismal science
ในความหมายซึ่งลึกกวาที่ฝรั่งเคยเรียกแตเดิม
แตถาเศรษฐศาสตรใหมนุษยจัดการกับเศรษฐกิจอยางเปนปจจัย
ตามนัยที่กลาวมา เศรษฐศาสตรก็จะไมติดจมอยูกับการพยายามทําให
เศรษฐกิจพรั่งพรอมสําหรับการบํารุงบําเรอตนของบางคนบางกลุม แต
จะมุงทํ าใหเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับทุกคนที่จะกาวไปสรางสรรคชีวิต
สังคมและโลกที่ดีงามผาสุก
เศรษฐกิจที่วานี้ ไมใชเสรีนิยมทีจ่ มอยูกับความลุมหลงมัวเมาเอา
แตตัวจะเสพ และไมใชสงั คมนิยมเสมอภาคที่ฝนใจจํายอมอยูกับภาวะ
เขมงวดกดดันอยางเทาเทียมกัน แตเปนความพอเพียงที่จะสนองความ
ตองการของคนหลากหลายที่กําลังพัฒนาตนทามกลางความพรั่งพรอม
แหงองคประกอบทุกสวนของอารยธรรม
ถาเศรษฐศาสตรมองเศรษฐกิจเปนปจจัยอยางนี้ เศรษฐศาสตรก็
จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคอารยธรรมของมนุษย สม
ตามจุดหมายที่ควรจะเปน
และทั้งจะสมกับชื่อที่เรียกในภาษาไทยวา
เศรษฐศาสตร ซึง่ แปลวา “ศาสตรอันประเสริฐ”

๔. สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
สภาพจิตหรือแรงจูงใจอยางหนึ่งที่เกี่ยวของอยางมากกับเรื่อง
เศรษฐกิจ ก็คือความอยากได ที่เรียกวา ความโลภ (greed)
นักเศรษฐศาสตรบางทานถือวา ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษย
ดังนัน้
จึงไมเปนความเสียหายอยางใดที่จะใหคนทํากิจกรรมเศรษฐกิจ
ดวยความโลภ ยิ่งกวานั้น บางทานก็เห็นวาควรสนับสนุนความโลภ
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เพราะจะเปนเครื่องกระตุนเราใหคนขยันขันแข็ง มีการแขงขันอยางแรง
เขม ทําใหกจิ กรรมเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีพลัง เชน เพิม่ ผลผลิตไดมาก
เปนตน
ที่วาความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยนั้น ก็ถูกตอง แตบกพรอง
คือขาดการจําแนกแยกแยะ และเปนการมองดานเดียว เปนความเขาใจ
ในธรรมชาติของมนุษยที่ไมเพียงพอ เปนไดเพียงการทึกทักในทางการพูด
และการคิดเห็นโดยมิไดมีการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งเปนจุดออนสําคัญ
อยางหนึ่งที่ทําใหเศรษฐศาสตรยากที่จะแกปญหาของมนุษยได
ขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับความบกพรองของคํากลาววา “ความ
โลภเปนธรรมชาติของมนุษย” นั้น คือ
ก) ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียงธรรม
ชาติอยางหนึ่งของมนุษยนั้น มนุษยยังมีคุณสมบัติอยางอื่นอีกมาก รวม
ทัง้ คุณสมบัติที่ตรงขามกับความโลภนั้น เชน ความมีเมตตากรุณา ความ
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผตลอดจนเสียสละ ซึง่ ก็เปนธรรมชาติของมนุษยดว ยเชนกัน
ข) บางคนมองความโลภที่วาเปนธรรมชาติของมนุษยนั้น เหมือน
อยางทีเ่ ห็นวาความโลภเปนธรรมชาติของสัตวทงั้ หลายอืน่ ทัว่ ๆ ไป เชน ชาง
มา วัว ควาย สุนัข หนู หมู แมว เปนตน แตความจริงหาเหมือนกันไม
ความอยากไดของสัตวอนื่ (ดิรจั ฉาน) เหลานัน้ เปนไปตามสัญชาต
ญาณ เมือ่ ไดสนองความตองการในการกิน อยู สืบพันธุ ขัน้ พืน้ ฐานแลวก็จบ
แตความโลภของมนุษยมีการปรุงแตงดวยศักยภาพในการคิด ทํา
ใหขยายขอบเขต ทั้งดานปริมาณ และขีดระดับ เชนทําใหเกิดความรุน
แรงอยางไมจํากัด ดังที่ความโลภของคนคนเดียว อาจเปนเหตุใหฆาคน
อืน่ เปนจํานวนลาน อาจทําใหเกิดการทําลายลาง กอความพินาศแก
เพือ่ นมนุษย แกสังคม และแกธรรมชาติ หรือโลกนี้ อยางคํานวณนับมิได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗๕

ยิง่ กวานั้น ในการที่จะสนองความโลภ มนุษยอาจใชความพลิก
แพลงยักเยื้องดวยวิธีการตางๆ ในทางทุจริตไดซับซอนพิสดารอยางที่ไม
มีในสัตวอื่นทั้งหลาย ความโลภถาจัดการไมถูกตอง จึงกอปญหาใหญยิ่ง
ค) นั กเศรษฐศาสตรบางทานถึงกับเขาใจวาความโลภเปนสิ่งที่ดี
โดยเขาใจวาทําใหขยันขันแข็งอยางที่กลาวแลว เปนตน บางทีพาลไปนึก
วาวงการเศรษฐศาสตรเห็นอยางนั้น แตนักเศรษฐศาสตรใหญๆ ที่สําคัญ
แมแตในกระแสหลักเอง ก็รูวาความโลภเปนความชั่ว
ดังเชน เคนส (John Maynard Keynes) มองวาความโลภเปน
ความชั่วอยางหนึ่ง เพียงแตมนุษยยังตองอาศัยใชประโยชนจากมันไป
กอนอีกสักระยะหนึ่ง (“อยางนอย อีก ๑๐๐ ป”) โดยเขาเขาใจวา ความ
โลภ อยากไดเงินทองนี้ จะตองมีตอไปกอน จนกวาเศรษฐกิจจะเติบโต
สนองความตองการของมนุษยไดเพียงพอ
และทําใหมศี ักยภาพที่จะ
กําจัดความยากไรใหหมดไป
(หลายคนคงบอกวา สําหรับเศรษฐกิจแบบที่เปนอยู ถาจะรอ
อยางเคนสวา นี้ ใหเวลาอีก ๕๐๐ ป หรือใหเศรษฐกิจโตอีก ๕๐๐ เทา ก็ไม
มีทางขจัดความยากไรไดสําเร็จ)
แตที่สําคัญที่สุดคือ ๒ ขอตอไป ไดแก
ง) นักเศรษฐศาสตรเหลานั้นไมเขาใจธรรมชาติของความโลภ ไมรู
จักความหมายของมันจริง มองเห็นคลุมเครือและพรามัว เริ่มแตไมรูวา
ความตองการ ทีเ่ รียกวาความอยาก มีความแตกตางกัน แยกในระดับ
พืน้ ฐานก็มี ๒ ประเภท ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยาง
- เด็กชาย ก. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากใหบานสะอาด
แตเด็กชาย ข. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากไดขนมเปนรางวัล
- คนในวงวิชาการคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัยขึ้นมา
เรือ่ งหนึง่ เพราะอยากใหคนรูเขาใจเรื่องนั้น จะไดชวยกันแกปญหาหรือ
ทําการสรางสรรคแกสังคมอยางใดอยางหนึ่ง
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แตคนในวงวิชาการอีกคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัยขึ้นมา
เรือ่ งหนึ่ง เพราะอยากไดคะแนนมาเลื่อนขั้น หรือไดคาตอบแทนจํานวน
หนึ่ง
ในตัวอยาง ๒ แบบ ๒ ขอนี้
๑. ความอยากแบบแรก เปนความตองการทําใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด
มีขนึ้ ซึ่งเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํา
ความตองการนี้เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็เปนเหตุใหเกิดการกระทําโดย
ตรง ไดแก ความอยากทํา (ในทีน่ ี้หมายเอาการทําเพื่อผลที่ดี หรือทําใหดี
ทีเ่ รียกวาการสรางสรรค = ใฝสรางสรรค) โดยตองการผลของการ
กระทํานั้น
๒. ความอยากแบบที่สอง
เปนความตองการไดสิ่งสําเร็จแลว
อยางหนึ่งมาครอบครอง หรือเพื่อเสพบริโภค แตตนยังไมมีสิทธิในสิ่งนั้น
และมีเงือ่ นไขวาจะตองทําอะไร (อีกอยางหนึ่งตางหาก) จึงจะไดรับสิ่งที่
ตนตองการ
ความตองการแบบที่ ๒ นี้ เมื่อเกิดขึ้นแลว ไมเปนเหตุใหเกิดการ
กระทํา (สรางสรรค) โดยตรง แตทําใหหาทางดิ้นรนขวนขวายอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อใหไดมา โดยเฉพาะถูกกําหนดดวยเงื่อนไข ใหตองทํา(งาน
นี)้ จึงจะได(สิ่งนั้น) เรียกวา ความอยากได ซึง่ จะทําเพราะถูกกําหนดโดย
เงือ่ นไข เพราะไมตอ งการผลของการกระทํานัน้ โดยตรง (เชน ไมตอ งการ
ความสะอาด) แตตองการผลตามเงื่อนไข (เชน อยากไดขนมรางวัล)
ความอยากที่เรียกวา ความโลภ หรือโลภะนั้น ไดแกความอยาก
ในขอที่ ๒ คือ ความอยากได
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สวนความอยากในขอที่ ๑ มีชื่อเรียกตางหากวา ฉันทะ แปลวา
ความอยากทํา หมายถึงอยากทําใหเกิดผลดีอยางใดอยางหนึ่ง บางทีจึง
เรียกวาอยากสรางสรรค (รวมทั้งอยากทําใหรูดวย)∗
เนือ่ งจากความโลภเปนเพียงความอยากได คนที่โลภมิไดอยากทํา
และมิไดตองการผลของการกระทํานั้น เขาจะทําตอเมื่อมีเงื่อนไขวาตอง
ทําจึงจะได ถาไดโดยไมตองทํา ยอมจะตรงกับความตองการมากที่สุด
ดังนั้น เมื่อตองทํา เขาจึงทําดวยความจําใจหรือไมเต็มใจ คือทํา
ดวยความทุกข และไมเต็มใจทํา ทําใหตองจัดตั้งระบบการบังคับควบคุม
ซึง่ อาจจะซับซอนและฟอนเฟะ และเพราะถาหลีกเลี่ยงไดเขาจะไมทํา แต
จะใหไดโดยไมตองทํา จึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริต และการเบียดเบียน
ตางๆ ในสังคมไดทุกรูปแบบ
ในเมื่อความโลภ คือความอยากได (และความอยากทําที่เรียกวา
ฉันทะ) มีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะเปนตัวนําและ
ขับดันกิจกรรมเศรษฐกิจ จึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจอยางมาก ถา
เศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจกอผลดีแกชีวิตและสังคมมนุษย ก็จะตองทํา
ความรูจ กั และจัดการกับมันใหถกู ตอง ซึง่ ในขัน้ นีจ้ ะสัมพันธกบั ขอตอไปดวย
จ) แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบนิ่ง หรือตายตัว
(static) เศรษฐศาสตรปจจุบันซึ่งเจริญมาตามแนวคิดตะวันตกนั้น จึง
มองความโลภ และความตองการตางๆ เปนแบบเดียว หรือเหมือนวาจะ
ตองเปนอยางนั้นตลอดไป และมุงแตจะสนองความตองการในแบบหนึ่ง
แบบเดียวนั้นดิ่งไป
แตที่จริงธรรมชาติของมนุษยนั้นเปลี่ยนแปลงได และตรงนี้เปน
ประเด็นสําคัญที่สุด ธรรมชาติของมนุษยคือเปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษา
พัฒนาได และการฝกศึกษานี้เปนหนาที่ของทุกชีวิต พรอมกับเปนภารกิจ
∗

ในทีน่ ยี้ งั ไมไดพูดถึงความตองการ คือความจําเปนที่พึงตองมีตองได ที่ฝรั่งเรียกวา need
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ของสังคม เปนหัวใจของการจัดการเกี่ยวกับชีวิตและสังคมมนุษยทั้งหมด
ในการที่จะใหมีชีวิตที่ดี และใหสังคมมีสันติสุข เปนคุณสมบัติพิเศษที่ทํา
ใหมนุษยสามารถเปนสัตวประเสริฐ และมีวัฒนธรรม มีอารยธรรมเจริญ
งอกงามได
โดยเฉพาะจุดที่สําคัญยิ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรมาก คือ
เรือ่ งความตองการ รวมทั้งความอยาก ๒ แบบขางตน ซึ่งปรับเปลี่ยน
พัฒนาได
ความตองการนี้ เมื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนไป นอกจากทําใหเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปนปจจัยนํา
การเปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกมากมาย รวมทั้งการพัฒนาความสุขดวย
การพัฒนาคุณสมบัติเชนวานี้แหละ คือการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่ง
สัมพันธสอดคลองไปดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดที่เปนปจจัยแก
กันและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายที่ถูกตอง
ขอยกตัวอยางเล็กนอย เชนในเรื่องการทํางาน เมื่อเราพัฒนา
ความตองการโดยมีฉันทะในการทํางาน หรือเปลี่ยนจากความอยากแบบ
โลภะมาเปนความอยากแบบฉันทะ ความหมายของงานและทาทีตองาน
ก็เปลี่ยนไป
อยากได (โลภะ)
 ⌫
 
  ⌫


อยากทํา (ฉันทะ)
⌫

  ⌫
⌫

เรือ่ งนีข้ อพูดไวเปนหลักการทั่วไปกอน ยังไมลงไปในรายละเอียด
แตเพียงเทาที่พูดมานี้ ก็บงชี้ถึงการปฏิบัติในการบริหารจัดการใน
ทางเศรษฐกิจวา ผูบริหารเศรษฐกิจ และผูปกครองบานเมือง เริ่มตนก็
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ตองมองและยอมรับความจริงวา ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตาม มนุษยใน
สังคมนี้อยูในระดับการพัฒนาที่แตกตางไมเทากัน มีพฤติกรรม มีสภาพ
จิตใจ มีปญญาความรูความเขาใจ มีความตองการและระดับความ
สามารถในการมีความสุขไมเทากัน ซึ่งผูบริหารหรือผูปกครอง
๑. จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอื้ออํานวยบริการและสิ่งเกื้อหนุน
ตางๆ ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาที่ตางกันของคนเหลานั้น โดยสนอง
ความตองการของคนที่ตางกันเหลานั้น เทาที่ไมกอความเบียดเบียนเสีย
หาย ไมเสียความชอบธรรม
๒. กับทั้งพรอมกันนั้น ก็เกื้อหนุนใหทุกคนกาวขึ้นสูการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ไมไชถอยหลังหรือยํ่าอยูกับที่
แนนอนวา ตามหลักการนี้ ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจดวยวา
ในเวลาหนึ่งๆ นั้น คนที่พัฒนาในระดับสูงขึ้นไปมีจํานวนนอยกวา แตคน
ที่พัฒนาในระดับตํ่ามีจํานวนมากกวา
ยกตัวอยาง เชนในเรื่องความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ใน
สังคมนี้มีคนอยูสวนหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนนอย ที่เปนผูมีความใฝรูใฝสราง
สรรค มีความอยากทําแบบฉันทะ และมีความสุขอยูกับการคนควาหา
ความรูแสวงปญญาและการทํางานสรางสรรค คนกลุมนี้แมจะมีจํานวน
นอย แตเปนผูสรางความเจริญงอกงามแกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนา
อารยธรรมที่แทจริง
แตคนสวนมาก ซึ่งยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาดฉันทะ มีความ
ใฝรใู ฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มีโลภะคือความ
อยากได ซึ่งทําใหโนมเอียงไปในการที่จะหลีกเลี่ยงการทํา คืออยากได
โดยไมตองทํา
เมือ่ มีความรูความเขาใจอยางนี้ ผูบริหารที่ฉลาด ก็จะจัดสรรตั้ง
วางระบบและดําเนินการจัดการสังคม ใหสอดคลองกับความจริงแหง
ความแตกตางกันนี้ ใหไดผลดี
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๑. คนจํานวนมากหรือสวนมาก อยูดวยความโลภ ก็จะอยากไดแต
ไมอยากทํา และหาทางใหไดโดยไมตองทํา ดวยวิธีตางๆ เชน
ก. บนบานออนวอน รอผลดลบันดาล
ข. หวังผลจากลาภลอยคอยโชค เชนการพนัน
ค. เปนนักขอ รอรับความชวยเหลือหยิบยื่นใหจากผูอื่น
ง. ทําการทุจริต หาทางใหไดมาดวยการหลอกลวงฉอฉล ตลอด
จนลักขโมย
จ. ใชอํานาจครอบงํา ขมเหง เบียดเบียนบีบคั้นเอาจากผูอื่น
ฉ. ดําเนินชีวติ แบบฟุง เฟอฟุม เฟอย ลุม หลงมัวเมาในการเสพบริโภค
สําหรับคนจํานวนมากที่เปนอยางนี้ ผูบริหารจะดําเนินการดังนี้
ก. จัดตั้งวางระบบเงื่อนไข เพื่อใหทุกคนจะไดตอเมื่อทํา หรือตอง
ทํางานจึงจะไดเงิน
ข. วางมาตรการเสริมประกอบ เชน
- จัดวางระบบบังคับควบคุมลงโทษ ตอผูละเมิดกติกาในระบบ
เงื่อนไขนั้น
- ปองกันแกไขการทุจริตอยางจริงจัง และมิใหมีการบังคับขม
เหงคุกคามกัน
- กําจัดแหลงอบายมุข แหลงการหลอกลวงและลอเราใหคนหวัง
ผลไดโดยไมตองทํา
- ดําเนินกลวิธีตางๆ ที่จะกระตุนเราปลุกคนใหไมเฉื่อยชา ไมตก
อยูในความประมาท
กลไกสําคัญยิ่ง ที่จะใหระบบเงื่อนไขนี้ดําเนินไปอยางไดผล คือ
๑) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักดิ์สิทธิ์ มีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหไดผลจริงจัง
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๒) เงือ่ นไขนั้นจะตองจัดวางอยางฉลาด เพื่อคุมและเบนความ
โลภ ใหเปนเงื่อนไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรคมากที่สุด อยางชนิดที่
วา ถายิ่งโลภ ก็ยิ่งตองเกิดการทํางานที่เปนเปาหมายมากที่สุด
๒. คนที่มีฉันทะ ทํางานดวยความใฝรูใฝสรางสรรค มีความสุข
ดวยการคนควาหาความรูแสวงปญญา และทํางานสรางสรรคอยางอุทิศ
ตัว แมจะมีจํานวนนอย แตเปนกําลังสรางสรรคสังคมที่แทจริง
ผูบ ริหารจะตองใสใจ สนใจ คนหาคนประเภทนี้ และสงเสริมเกื้อ
หนุนอยางจริงจัง
๓. ดังไดกลาวแลววา ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวที่ฝกศึกษา
พัฒนาได และคนทั่วไปยอมมีธรรมชาติแหงศักยภาพทั้งฝายดีและฝาย
รายปะปนกันอยูในตัว โดยเฉพาะ ความอยาก หรือความตองการ ๒
ประการนี้ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก
ถาคนมีความอยากทํา คือฉันทะ ก็จะพัฒนาความรักงาน และ
นิสยั นักผลิต พรอมทั้งความเขมแข็งและมีวินัยเปนตน
แตถา คนมีความอยากได คือโลภะกันมาก สังคมก็จะประสบปญหา
จากคานิยมเสพบริโภค ความฟุงเฟอ การทุจริต ความออนแอ ความขาด
ระเบียบวินัย ความผิวเผินฉาบฉวย และความเสื่อมเสียทุกอยาง
ดังนั้น รัฐหรือผูบริหารจะตองสงเสริมเอื้ออํานวยโอกาสและจัด
สรรปจจัยเกื้อหนุนใหประชาชนมีการศึกษา
ทีจ่ ะกระตุนโลภะใหเปน
ปจจัยแกฉันทะบาง ใหลดละโลภะเพิ่มกําลังฉันทะบาง โดยเฉพาะสง
เสริมฉันทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค ใหมีกําลังแรงเขมแกกลา ที่จะกอ
เกิดผลในการพัฒนาชีวิตและสังคมอยางแทจริง
ลักษณะคืบเคลื่อนคลี่ขยาย (dynamic) ของธรรมชาติมนุษยที่
เปนสัตวผูศึกษาพัฒนาไดนี้ ยังมีที่ควรกลาวถึงอีกมาก เชน เมื่อมนุษยยัง
หยอนการพัฒนา ความสุขของเขาขึ้นตอการเสพบริโภควัตถุมาก แต
มนุษยยิ่งมีพัฒนาการทางจิตปญญาสูงขึ้นไป ความสุขของเขาก็พึ่งพาขึ้น
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ตอวัตถุเสพบริโภคนอยลง เปนอิสระมากขึ้น การบริหารจัดการสังคมจะ
ตองดําเนินการใหสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติมนุษยที่เปน
เชนนี้
ขอที่ควรยํ้าอีกอยางหนึ่งคือ โดยธรรมชาติของมนุษย เมื่อไมมี
ทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ถาอยูสุขสบาย มนุษยจะมีความโนนเอียงที่จะ
เฉือ่ ยชา ลุมหลงละเลิงมัวเมาประมาท จึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะ
จัดวางมาตรการกระตุนเราใหสังคมตั้งอยูในความไมประมาท ซึง่ เปน
ปจจัยตัวเอกในการปองกันความเสื่อมและสรางสรรคความเจริญ
ทีก่ ลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางของการบริหารจัดการในทางสังคม
ใหสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมชาติของมนุษย
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมัชฌิมา ยังมีอีก เชน การประสานให
เกือ้ หนุนกัน ระหวางความเจริญแบบปลายเปดของสังคม กับความเจริญ
แบบปลายปดของชีวิตบุคคล แตเห็นวาควรกลาวไวเทานี้กอน

หมายเหตุ: บทพิเศษนี้เปนการเขียนสรุปรวบรัด หลักฐานอางอิงบางอยาง ที่ยังไมได
ระบุไว จะไดนํามาลงใหเต็มเมื่อมีโอกาสเขียนขยายความ

