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พิมพที่ 







บนัทึกของผูเรียบเรียง
(ในการพิมพครั้งที่ ๓)

หนังสือ มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภวิัตน น้ี
เกิดจากคํ าบรรยายแกคณะนักศึกษา ปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐

ทีจ่รงิ หวัขอเดิมท่ีคณะนกัศึกษาตัง้ไวและนมินตใหพดู ชือ่วา “ทศันะของ
พทุธศาสนาตอศาสนาอืน่” แตผูบรรยายไดพดูในแงวา ทศันะตอศาสนาอ่ืน หรอื
ความตางศาสนา ไมควรเปนสาเหตุใหเกิดการเบียดเบียนทํ ารายกัน คือไมควร
กอปญหาแกสันติภาพ หากควรทํ าใหคนอยูรวมกันดวยดี มีเมตตาไมตรีตอกัน
แตทั้งน้ีก็ตองมีปญญาที่รูตามเปนจริง คือรูตามที่มันเปน ไมใชมีแตความเห็น
โดยไมหาความรู ดังน้ัน เม่ือพิมพเปนหนังสือจึงเรียกชื่อใหมที่ตรงกับเน้ือหา

หลังบรรยายไมนาน คุณภาวนีย บุญวรรณ ในนามกลุมนักศึกษาและผู
สนใจ ประสงคจะพิมพคํ าบรรยายเปนเลมหนังสือ และไดนํ าบทลอกเทปมา
มอบใหตรวจชํ าระ แตผูบรรยายมีภาระดานอื่นมาก กวาจะไดเริ่มงานตรวจ
ช ําระ เวลาก็ลวงไปนาน และแมเม่ืองานเริ่มแลว ก็ลาชา เพราะไดแทรกเพิ่ม
เรื่องเกี่ยวของที่ควรทราบดวย จนเน้ือหาหนาขึ้นเกินเทาตัว

นอกจากน้ัน พอถึงปลายป ๒๕๔๑ เม่ืองานใกลจะเสร็จบริบูรณ ก็มีเหตุ
ใหชะงักตองหยุดคางเรื่อยมา จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ ผูบรรยายเห็นวา
คณะผูจะพิมพไดรอมานานแลว ถึงจะยังไมมีโอกาสเขียนตอใหเสร็จบริบูรณ ก็
จํ าเปนตองพิมพไปตามที่คางอยูกอน

สวนที่คาง คือตอนวาดวยภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตก ที่เจริญมาใน
บรรยากาศแหงการเบียดเบียนบีฑาและสงครามศาสนา หรือประวัติศาสตรแหง
การด้ินรนตอสูเพ่ือเสรีภาพ ซึ่งจะเสริมความรูความเขาใจ ชวยใหคติแกมนุษย
ในการที่จะแกปญหาดวยทาทีแหงเมตตากรุณา โดยมีปญญาเปนเครื่องนํ าทาง

หลงัจากพิมพครั้งแรกแลวไมนาน (ส.ค. ๒๕๔๒) มูลนิธิพุทธธรรมก็ได
ขอพิมพ อันนับเปนครั้งที่ ๒ แมจะยังไมมีเวลาเขียนสวนที่คาง ก็ไดแกไขอักษร



  (ข)
ที่ผิด และปรับแกแทรกเพิ่มอีกเล็กนอย ใหไดสาระมากขึ้น

บัดน้ี คุณอาภรณ สุวรรณเทน ในนามแหง “คณะ ๑๒ มิตร”  แจงวา
ไดเห็นคุณคาของหนังสือน้ี ปรารถนาจะใหพหูชนไดรับประโยชนทางธรรมทาง
ปญญา กับทั้งมีน้ํ าใจมุทิตาตอผูเรียบเรียง ไดขอพิมพหนังสือน้ีขึ้นใหม โดยมี
ความประสงคจะแจกใหทันในพิธีรับหิรัญบัฏ ที่วัดญาณเวศกวัน ณ วันท่ี ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๘ แตผูเรียบเรียงมองเห็นความไมพรอมในดานการพิมพ จึง
ขอโอกาสใหรอไวพิมพแจกตามหลังงาน

อน่ึง หนังสอืน้ีผานเวลามานาน จนกลายเปนงานรุนคอนขางเกา ซึ่งพระครู
ปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ) ไดชวยพิมพขอมูลเดิมไวในระบบ
Apple Macintosh แลวตอมาในชวง ๓-๔ ปน้ี คุณวีระ สันติบูรณ โดยการ
ประสานรวมกับพระครรชิต คุณวโร ไดชวยดํ าเนินการแปลงขอมูลเปนระบบ
PC พรอมทั้งไดตรวจสอบความเรียบรอยใหไวแลว เพียงแตรอการตรวจขั้นสุด
ทาย ซึ่งรวมทั้งการจัดวางรูปแบบที่ตองการจากผูเรียบเรียง

เหตุดังกลาว ยิ่งทํ าใหไมพรอมท่ีจะพิมพไดทันที หนังสือจึงจะตองเสร็จ
ตามหลังงาน แตถึงแมผูศรัทธาใหโอกาสแลว ก็ไมควรใหลาชาเกินไป

เม่ือถึงวาระนี้ ผูเรียบเรียงจึงตองยกเอาขอมูลชุดใหมในระบบ PC น้ีขึน้
มาตรวจ และในการตรวจทีข่ยายตวัโตแลวอานตลอดน้ี กเ็ลยถอืโอกาสปรบัปรงุ
เล็กๆ นอยๆ ไปดวย พรอมกับการจัดปรับดานรูปแบบ เชนซอยยอหนาเพ่ิมขึ้น 
จนเสร็จโดยมีรูปโฉมเปลี่ยนไปบางดังที่ปรากฏเปนปจจุบัน

หวงัวา หนังสือน้ีจะเปนสวนรวมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศาสนาและอารยธรรมของมนุษย ชวยผดุงปญญา นํ าประโยชนสุขมาใหแกชีวิต
และสังคม และขอใหคณะผูศรัทธา ที่รวมพิมพทุกทาน ประสบสิริสวัสด์ิและ
จตุรพิธพรทั่วกัน.

 พระพรหมคุณาภรณ
 (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๔ มี.ค. ๒๕๔๘



สารบัญ

บนัทกึของผูเรียบเรียง (ในการพิมพครั้งที่ ๓) (ก)

มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน ๑

ภาค ๑
พุทธทัศนตอความตางศาสนาและสันติภาพโลก

ศาสนาโดยเนื้อหากับโดยรูปแบบ ๒
ทาทีทั่วไปของพุทธศาสนาตอลัทธิศาสนาอื่น ๕
ทาททีี่พุทธศาสนาใหทุกคนมีตอทุกศาสนา

รวมทั้งตอพุทธศาสนาเองดวย ๗
ทาทีของพุทธศาสนาตอความจริงหรือตอสัจธรรม ๙
ทาทขีองพุทธศาสนาตามหลักการที่เปนสากล ๑๒
รปูแบบของพุทธศาสนา

สือ่ถงึหลักการแหงธรรมชาติของมนุษย ๑๕
จากหลักการแหงธรรมชาติของมนุษย

โยงไปสูทาทีแหงการแสดงบทบาทในสังคม ๑๙
จากหลักการแหงการศึกษา

โยงไปสูทาทีในการเผยแผพุทธศาสนา ๒๒
แบบอยางแหงการใหเสรีภาพทางศาสนาระดับรัฐ ๒๕
ปญหาใหญของมนุษยชาติ

ทีท่าทายตอหลักการของประชาธิปไตย ๓๐



  (ง)
ภาวะไมมั่นคงของหลักการแหงประชาธิปไตย

บอนทํ าลายอารยธรรมปจจุบันแมแตในประเทศผูนํ า ๓๒
ทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา

และทาทีตอสัจธรรมดวยปญญา ๓๘
ตวัอยางที่แสดงทาทีตอสัจธรรมดวยปญญา

และทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา ๔๒
ทาทีอหิงสาที่สืบมาในศาสนาของอินเดีย ๔๘
ท ําไมความตางศรัทธา จึงขยายเปนสงครามศาสนา ๕๐
ถึงโลกจะพัฒนา

แตมนุษยยังลาหลังไกลในวิถีทางแหงสันติภาพ ๕๕
ภมูหิลังที่ตางกันแหง ๒ วิธี

ในการดํ าเนินวิถีแหงสันติภาพ ๕๙

ภาค ๒
ภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน

๑. ภูมิหลังศาสนากับอารยธรรมตะวันตก ๖๓
ในซีกโลกตะวันตก

ศาสนาเกิดขึ้นมา พรอมกับความรุนแรง ๖๓
สมยักลางของยุโรป ฝรั่งเรียกวายุคมืด

เพราะศาสนาคริสตครอบงํ า ทํ าใหแสงแหงปญญาดับหาย ๖๖
พอเปดขุมปญญาของกรีกโบราณกลับขึ้นมาได

ฝรัง่ดีใจ เรียกวาเปนยุคที่ไดเกิดใหม ๖๙
พอชาวบานฟนคืนชีพขึ้นมา

ศาสนาคริสตก็ถึงวาระแหงการปฏิรูป ๗๑



  (จ)
ตะวันตกตื่นตัวทางปญญา

หนัออกจากคริสตศาสนา สูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ๗๗
ถงึจะผอนอิทธิพลครอบงํ าทางปญญา

ฝรัง่ยงัตองดิ้นหนีภัยอํ านาจการเมืองของคริสตศาสนา ๘๑
ปฏกิรยิาของสังคมตะวันตกตออํ านาจครอบงํ าของศาสนาคริสต

ผลกระทบจากการปฏิรูปศาสนาคริสตตอสังคมตะวันตก ๘๖

๒. ศาสนากับการลาอาณานิคม ๙๐
การแสวงอาณานิคมในยุคจักรวรรดิมุสลิม

ขยายแดนถึงไหน ศาสนาเขาไปถึงนั่น ๙๐
ทพัมสุลิมทะลวงตะวันตก ทะลุตะวันออก ๙๔
ลทัธอิาณานิคมของประเทศตะวันตก

เผยแพรศาสนา พรอมกับหาเมืองขึ้น ๙๗
การเมือง-การคา-แผศาสนา-หาอาณานิคม

ผลกระทบตอญี่ปุน ๙๙
ระบบอาณานิคม - จักรวรรดินิยม

ปายชื่อปลดไป เนื้อในยังอยู ? ๑๐๒

๓. โลกทัศนที่นํ าสูโลกาภิวัตน ๑๐๗
วทิยาศาสตรกาวขึ้นมานํ าหนา

สูโลกทัศนใหม ที่ศาสนาหันมาแอบอิง ๑๐๗
วิทยาศาสตร - อตุสาหกรรม

มาตรฐานวัดความเจริญกาวหนาของโลกยุคใหม ๑๑๑
บกุฝาพรมแดน ๓๐๐ ป จึงไดครอบครองโลกใหม

อารยธรรมอเมริกันไดอะไรจากประสบการณผจญภัย ๑๑๕
ผานภูมิหลังแหงแนวคิดความเชื่อและความใฝฝน

สูความยิ่งใหญแหงจักรวรรดินิยมอเมริกัน ๑๑๙



  (ฉ)
ยายจากความขัดแยงทางลัทธินิกายศาสนา สูความขัดแยงผลประโยชน

ลทัธอิาณานิคมนํ าโลกสูสงครามใหญ ที่เปลี่ยนโฉมหนาโลกใหม ๑๒๕
การแขงอํ านาจ แยงชิงผลประโยชนและความยิ่งใหญ

ท ําใหโลกแทบถลมทลาย ลทัธอิาณานคิมเองกล็มสลาย เกดิระบบอ ํานาจใหม ๑๓๑
ความขัดแยงผลประโยชนและความยิ่งใหญ

กลบัมาประสานกับความขัดแยงทางลัทธินิยมอุดมการณ ๑๓๔
หลังเวทีแขงขัน ของมหาอํ านาจ ๒ คายอุดมการณ

ระบบอตุสาหกรรมกํ าหนดสถานะความสัมพันธในโลก ๑๓๙
เมือ่โลกมีมหาอํ านาจอุดมการณสองคาย ความกลัวชวยยัง้สงครามใหญ

พอโลกเลกิแยกสองคาย สงครามยอยทางผิวเผาศาสนาก็ปะทุไปทั่ว ๑๔๒

๔. อตุสาหกรรมหนุนเศรษฐกิจการเมืองสูยุคการคาเสรี ๑๔๗
อตุสาหกรรมนํ าโลกเจริญกาวหนา

 แตมาติดตันกับปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน ๑๔๗
เมื่อยุคอตุสาหกรรมเริ่มตน

คนตะวันตกตื่นตัวมีชีวิตชีวาดวยความหวังใหม ๑๕๐
เมือ่วิทยาศาสตรมาหนุนอตุสาหกรรม พรอมระบบแบงงาน-ชํ านาญพิเศษ

อเมริกาก็กาวขึ้นมาเปนเจาใหญแหงอตุสาหกรรม ๑๕๒
ญีปุ่นผงาด ตามดวยขบวนเสือแหงเอเชียกาวเดนขึ้นมา

แตไมทันชา ทั้งหมดก็พากันซบเซา ๑๕๖
อเมรกิาพาโลกกาว เขาสูยุคการคาเสรี ๑๖๑
ครึ่งศตวรรษ แหงการวิวัฒนสูการคาเสรี ๑๖๔
เหนือกวา NAFTA

เขตการคาเสรีที่ใหญสุดของโลกจะเกิดขึ้นมาจากเอเปค/APEC ๑๖๘
คาขายเสรี แขงขันเสรี

บนสถานะของเศรษฐีกับวณิพก ๑๗๑



  (ช)
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ตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา ตอสัจธรรมดวยปญญา

ลกัษณะที่เดนและสํ าคัญ
แหงวิถีทางสรางสันติภาพแบบอเมริกัน ๑๗๘

ภาพลักษณของพุทธศาสนา
ในภมูหิลังแหงการเบียดเบียนบีฑาทางศาสนา ๑๘๓

ประวัติศาสตรสรุปวา ชาวพุทธถูกหํ้ าหั่นบีฑา
แตไมมีสงครามศาสนากับชาวพุทธ ๑๘๘

ไมมีการขัดแยงโดยใชกํ าลัง
ระหวางตางนิกายในพุทธศาสนา ๑๙๑

อทิธพิลของหลักศาสนาตอบทบาทของรัฐ
ในการสงเสริมหรือกํ าจัดเสรีภาพทางศาสนา ๑๙๓

ในประเพณีพุทธ การคุมครองศาสนา
คอืใหปฏิบัติการที่ตรงไปตรงมา วาตนนับถืออยางไร ๑๙๙

นาชมฝรั่งดี ที่มีความใฝรูทํ าใหพบเรื่องพระเจาอโศก
นาเห็นใจฝรั่ง ที่ไมมีพื้นฐาน ตองใชเวลานานจึงเขาใจอโศก ๒๐๒

ดีที่ตนมี
ทีช่าวพุทธไทยจะใหแกโลกได ๒๐๕

บทสรุป ๒๐๙

ภาคผนวก: ถาม-ตอบ ๒๒๒
ชี้แจง ๒๔๙





มองสันติภาพโลก
ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน*

หวัขอเรื่องตั้งไวใหพูดเกี่ยวกับ “ศาสนา” ซึ่งเปนคํ าท่ีกํ าหนดความ
หมายกนัขึน้ตามสมมตใินโลก โดยเฉพาะ “ศาสนา” เปนคํ าท่ีมีการบญัญตัซิอน
กนัมาหลายชัน้ จนกระทั่งความหมายที่ใชขณะนี้ บางทีก็ไมสื่อไปถึงตัวศัพทเอง
เลย อยางนอยถาไมพราๆ มัวๆ ก็มองไปตามความหมายของคํ าฝรั่ง (คือ
religion) ทีเ่ปนคนละเรือ่ง มากกวาจะมองตามความหมายของค ําของเราเอง

นอกจากน้ัน ยังมาเจอกับการแบงแยกอีก วาเปนศาสนาน้ันศาสนาน้ี
เหมือนกับติดปายให แลวคนก็ติดในปายน้ันดวย เรียกวาติด ๒ ชั้น

ทน้ีี ส ําหรบัพวกเราทีเ่ปนนักศึกษา ถาจะเขาใจใหชดัจงึตองมอง ๒ ชั้น
ทั้งชั้นนอก คือ ชื่อที่เปนเหมือนปาย และเปนรูปแบบ ทั้งชั้นใน คือ เน้ือหาสาระ

ถาจะพูดเรื่องน้ีในแงมุมของพุทธศาสนา อาจจะไมพูดตามชื่อหัวขอ
เพราะสวนที่ตองการคือเน้ือหาสาระ ซึ่งอาจเรียกวา “ธรรม” หรืออะไรก็แลวแต
คือสิ่งที่เปนความจริง ความถูกตอง ความดี ความงาม

ยิง่กวาน้ัน ถาจะใหเขาใจชัด และไดประโยชนจริง ก็ตองเรียนศาสนา
ไมแยกจากเรื่องอื่นๆ เพราะศาสนานั้นแทรกบาง ซึมบาง ปนบาง แฝงบาง
ครอบบาง คลุมบาง ไมเชิงบวก ก็เชิงลบ ในทุกกิจกรรมและกิจการอื่นของคน
ทัง้บุคคล สังคม และโลก

อยางปญหาสันติภาพ ที่เดนเปนเรื่องใหญอยูน้ี ปจจุบันก็เห็นปจจัย
ดานศาสนาชัดขึ้นๆ แตที่จริงเปนมาลึกจากภูมิหลังในอดีต ใครที่คิดจะแก
ปญหาสันติภาพ ถาไมรูความเปนมาเปนไปของศาสนา ก็ตองกลายเปนคนท่ือ

ทีว่าน้ีจริงอยางไร ก็ใหมาดูกัน (พอเห็นแนว)
                                                                                                    
* ค ําบรรยาย แกนกัศึกษาหลกัสูตรปรญิญาโท สาขาศาสนาเปรยีบเทยีบ มหาวทิยาลัยมหดิล
ณ วัดญาณเวศกวัน ๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๐ (ช่ือเดิมวา “ทัศนะของพุทธศาสนาตอศาสนาอื่น”)
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พุทธทัศนตอความตางศาสนาและสันติภาพโลก

ศาสนาโดยเนื้อหากับโดยรูปแบบ
มนุษยเรานี้เริ่มตนก็ดํ าเนินชีวิตอยูในโลก ในสังคม แมแต

จะดํ าเนินชีวิตสวนตัวของแตละคน เริ่มตั้งแตการที่จะอยูรอด เราก็
อยูทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีเราตองปรับตัว เราตองมีความสัมพันธ
กับสิ่งเหลานั้น รวมทั้งความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวย เมื่อเรา
ดํ าเนินชีวิตไป เราก็ตองการอยูใหดี ไมใชตองการเพียงแคอยูรอด

ในการที่จะอยูใหดีนี้ มนุษยเปนสัตวพิเศษ คือรูจักใช
ปญญา จุดเริ่มตนที่จะใชปญญาในเรื่องนี้ ก็คือการตอบขอสงสัยที่
อยากรู

เมื่อมองออกไปภายนอก นักปราชญบางพวกบอกวา
มนุษยถูกสภาพแวดลอมบีบคั้น เกิดมีภัยอันตราย เชน ภัยธรรม
ชาติ นํ้ าทวม ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ลมพายุแรง จากการตอง
พยายามดํ าเนินชีวิตใหรอดทามกลางสภาพแวดลอมอยางนี้ 
มนุษยก็คิดคํ านึงเกี่ยวกับสิ่งที่ตนตองประสบนั้น และมีความสงสัย
อยากจะรูวาเปนอะไร เพราะความที่เปนสัตวพิเศษรูจักใชปญญา
ก็คิดหาเหตุผลในเรื่องนั้น ศาสนาจึงเกิดขึ้น

มองในแงนี้ ก็เทากับบอกวา จุดกํ าเนิดของศาสนา คือ การ
ที่มนุษยอยากรู อยากเขาใจธรรมชาติรอบตัว วาภัยอันตรายที่เกิด
ขึ้นซึ่งตนตองเกี่ยวของในการดํ าเนินชีวิต เริ่มตั้งแตอยูรอดนั้น คือ
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อะไร เปนมาอยางไร เพื่อหาทางแกไข
อยางไรก็ตาม ถาดูใหลึกลงไป มนุษยมิไดมองแคนั้น

มนุษยมีความรูสึกนึกถึงสิ่งที่เรียกวาความจริง ความถูกตอง ความ
ดีงาม เปนตนดวย นั่นคือสิ่งที่มนุษยแสวงหาตลอดมา

พระพุทธเจา เมื่อจะออกผนวช ก็มิไดทรงสนพระทัยวา
ศาสนาชื่อไหน และก็มิไดครุนคํ านึงถึงภัยธรรมชาตินอกตัว แต
ตองการรูวาความจริงของชีวิตคืออะไร มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามได
อยางไร อยางที่เราไดยินตามพุทธประวัติ พระองคไดเห็นสภาพ
แวดลอม เชนคนที่อยูรอบพระองค วาคนเกิดแกเจ็บตาย เมื่อทอด
พระเนตรเห็นนิมิต ๔ พระองคก็เห็นวา ผูคนทั้งหลายมีความทุกข
ครอบงํ าอยู ชีวิตเปนอยางนี้ ทํ าอยางไรจะพนจากความทุกขไปได
ในที่สุดก็นํ าไปสูการเสด็จออกบรรพชาหรือการผนวช

เมื่อพระองคผนวชนั้น พระพุทธเจาไดเลาถึงการคนหา
ความจริงของพระองค ทรงใชคํ าวา “เราเปน กึกุสลคเวสี” แปลวา
ผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล กุศลก็คือสิ่งที่ดี สิ่งที่เอื้อ สิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูล เกื้อหนุนตอชีวิตที่จะเปนอยูอยางดีงาม พนจาก
ทกุขภยั มคีวามสขุ นีค้อืสิง่ทีพ่ระองคแสวงหา อนันีค้อืสาระทีแ่ทจริง

ถายุติตรงนี้ ก็จะเห็นวา การที่เกิดเปนศาสนาชื่อน้ันชื่อน้ี
เปนเพียงรูปแบบ

อยางไรก็ตาม รูปแบบก็เปนสิ่งสํ าคัญ รูปแบบมีความ
สํ าคัญในแงที่จะรักษาเนื้อหาที่เปนหลักการ หมายความวา เมื่อมี
หลักการขึ้นมาแลว เพื่อจะใหหลักการนั้นดํ ารงอยู ก็ตองมีการจัด
ตั้ง เมื่อมีการจัดตั้งก็กลายเปนรูปแบบ เปนระบบ เปนกฎเกณฑ
กติกาขึ้นมา

อน่ึง รูปแบบนั้น นอกจากเพื่อรักษาหลักการไวแลว กเ็พือ่
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เปนสือ่นํ าหลกัการไปเขาถงึประชาชนหมูใหญ เพือ่จะใหเนือ้หาสาระ
นั้นออกไปสํ าเร็จประโยชนแกคนทั้งหลาย และเพื่อใหไดผลท่ีเปน
จุดหมายของหลักการนั้นดวย เพราะวารูปแบบนั้นคนจัดตั้งขึ้นมา
เพือ่จัดสภาพแวดลอมเปนตน ใหเอือ้ตอการด ําเนนิชวีติ ทีจ่ะเปนไป
เพือ่จุดหมายทีมุ่งประสงคตามหลกัการนัน้ ดวยเหตนุีรู้ปแบบตางๆ
จึงเกิดขึ้นมา แลวเราก็อาศัยรูปแบบเหลานี้เพื่อสนองหลักการ

ถามองอยางนี้ ก็จะไมมีการยึดติดถือมั่นอะไรมาก แตจะรู
เขาใจถึงตัวความมุงหมายที่แท แมจะรูอยูวา รูปแบบนั้นก็สํ าคัญ
และตองปฏิบัติใหถูกตอง แตทั้งหมดนั้นก็เพื่อใหเกิดผลที่สนอง
ความมุงหมายของหลักการนั่นเอง และหลักการนั้น วาโดยแทจริง
ก็คือ หลักการเพื่อความดีงามของมนุษย ในที่สุดก็ตองมาลงที่นี่
คือทํ าอยางไรจะชวยใหมนุษยเขาถึงความจริง ความถูกตอง ความ
ดีงาม ทั้งของชีวิตสวนตัวและของสังคม

ทีนี้จุดสํ าคัญก็อยูที่วา หลักการนั้นเราเห็นดวย หรือเหน็วา
อยางนอยกม็เีคาทีจ่ะชวยใหมนุษยเรา ไดเขาถงึสิง่ทีมุ่งประสงคหรอื
ไม สวนรูปแบบนั้นเราอาศัยเพียงเปนสื่อชวย คือเปนเครื่องชวยให
เกิดผลทางปฏิบัติในการเดินหนาไปสูจุดมุงหมาย ถาเขาใจอยางนี้
เราก็จะไมเอารูปแบบนั้นมาเปนเหตุที่จะทํ าใหเกิดความแตกแยก

แตมนุษยก็อยางนี้แหละ พอมีรูปแบบขึ้นมาก็อดไมได ที่จะ
ไปยึดติด แมแตบุคคลคนหนึ่งๆ เราสมมติชื่อเปน นาย ก. นาย ข.
ขึ้นมาแลว พอพูดวา นาย ก. ไมดี นาย ก. ก็โกรธ นาย ก. ก็วานาย
ข.บาง นาย ข.ก็โกรธ เมื่อเกิดเปนชื่อข้ึนมา ก็เกิดการยึดติดถือมั่น

แตถาเรารูตระหนักอยูวา ในการมีรูปแบบขึ้นนั้น ความ
ประสงคที่แทก็เพื่อใหชีวิตดีงาม เขาถึงความจริง โดยอาศัยรูปแบบ
นั้นมาเปนสื่อ อยางที่วา รูปแบบเปนเครื่องนํ าเราเขาสูความจริง
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ความดีงาม พอเขาใจอยางนี้ เรามองดูรูปแบบดวยความเขาใจ ก็
ทํ าใหเราปฏิบัติตอมันไดถูกตอง ทั้งไดผลดีตามความมุงหมาย
และทั้งไมกอใหเกิดปญหาดวย*

ทาทีทั่วไปของพุทธศาสนาตอลัทธิศาสนาอื่น
ที่พูดมานี้ ก็เพื่อใหเห็นวาที่แทแลว พุทธศาสนา อยางนอย

ก็ครั้งเมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา มีความมุงหมายอยูที่ตัวเนื้อหา
สาระ และเราก็เขาใจรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นมาวามีขึ้นดวยความจํ า
เปน เพื่อหอหุมรักษา เพื่อเปนสื่อหรือเพื่อสรางสภาพเอื้อตอการที่
จะเขาถึงหลักการกันตอไป

ถาเขาใจกันอยางนี้ เราก็จะไมคอยมองในแงวาเปนเรื่อง
ของศาสนาโนนของศาสนานี้ แตจะมองโดยสัมพันธกับเนื้อหา วา
จะชวยใหเราเขาถึงความจริงความดีงามไดอยางไร ซึ่งในที่สุดมันก็
เปนเรื่องของปญญา คือเปนเรื่องของมนุษยที่ตองการคนหาตัว
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เพื่อรู เพื่อเขาใจ และเพื่อทํ า
ใหเปนประโยชน แลวก็โยงมาหาชื่อตรงที่วาทํ าอยางไรจะใหรูป
แบบนี้มาเปนสื่อแกปญญาได

เมื่อทํ าความเขาใจเบื้องตนกันอยางนี้แลว เราก็จะเห็นทา
ทีของพุทธศาสนาตอสิ่งที่เรียกวา “ศาสนาอื่น” หรืออาจจะเรียกวา
ทัศนะอื่น

ทีนี้ จากพุทธประวัติ หรือตามที่เราดูปฏิปทา หรือพระ
จริยาวัตรของพระพุทธเจา เชนในเรื่องราวที่มีผูมาพบพระพุทธเจา
แลวทูลถามพระองคในเรื่องธรรม หรือเรื่องความจริงตางๆ เมื่อพูด
                                                                                                    
* ดูเพ่ิมเติม เรื่องรูปแบบกับเนื้อหา ในภาคถาม-ตอบ หนา ๒๒๓–๒๕๕
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ถึงทัศนะของผูนั้น ผูนี้ ตามปกติพระพุทธเจาจะไมวิจารณสิ่งที่เรา
เรียกกันวา “ศาสนาอื่น” หรือแมแตคนที่ถือศาสนาอื่น

เมื่อคนมาหาพระพุทธเจาแลวทูลถามวา “เรื่องนี้คนโนนวา
อยางนั้น คนนั้นวาอยางนี้ คนไหนจะถูก” พระองคก็จะตรัสวา
“เรื่องนั้นเอาไวกอน เอาอยางนี้ก็แลวกัน ฉันจะพูดธรรมใหคุณฟง”
หมายความวา ใหเขาฟงสิ่งที่พระองคไดเห็น ไดรู แลวก็วินิจฉัยเอา
เอง พระองคไมไปตัดสินใคร

ขอยกตัวอยางเรื่องในจูฬสาโรปมสูตร ซึ่งเปนพระสูตรใน
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระไตรปฎกเลมท่ี
๑๒ วา

ครัง้หนึง่ พระพทุธเจาประทบัอยูทีพ่ระนครสาวตัถี ที่
พระเชตวัน ครั้งนั้นพราหมณชื่อปงคลโกจฉเขามาเฝา และ
ไดทูลพระพุทธเจาวา มีสมณพราหมณพวกนักบวชตางๆ
ซ่ึงเปนเจาคณะ เปนคณาจารยผูมีชื่อเสียง มียศ มีศักดิ์
ไดแก ทานปูรณกัสสปะ มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล
ปกุธกจัจายนะ สัญชยัเวลัฏฐบตุร และนคิรนถนาฏบตุร (ที่
เรียกกันวา ครูทั้ง ๖) ศาสดาทั้ง ๖ ทานนี้ เปนผูที่ตรัสรูเขา
ถงึความจริงตามปฏิญาณของตนทุกทาน หรือวา บางทาน
ก็รูจริง บางทานก็ไมรูจริง หรือไมมีใครรูเลย

พระพุทธเจาตรัสวา “พราหมณ พักไวกอนเถอะ ทาน
เหลานั้นจะรูจริงตามปฏิญาณของตนทุกทาน หรือทุกทาน
ไมรูจริง หรือบางทานรู บางทานไมรู เอาไวกอน เราจะ
แสดงธรรมแกทาน”                                       

(ม.มู.๑๒/๓๕๓)
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นี่ก็หมายความวา พระพุทธเจาทรงตองการพูดถึงเนื้อหา
และเมื่อพระองคตรัสแสดงไป พวกเขาก็มีสิทธิใชปญญาพิจารณา
เอาเอง และไปวินิจฉัยเอาเอง วาคํ าสอนของพระองคเปนอยางไร
และที่วาศาสดาโนนสอนอยางนี้ ศาสดานี้สอนอยางนั้น เปนความ
จริงอยางที่สอนหรือไม เปนอันวาพระพุทธเจาไมตองตัดสิน

นี่ก็เปนทาทีที่เปนตัวอยาง ซึ่งเปนเรื่องของการใหสิทธิใน
การใชปญญา และเปนลักษณะหนึ่งของการมีเสรีภาพทางปญญา
การที่ยกพุทธประวัติมาใหดู เปนการแสดงถึงทาทีของพระพุทธเจา
เอง สวนทาทีทั่วไป เดี๋ยวอาจจะพูดกันอีก

ทาทีที่พุทธศาสนาใหทุกคนมีตอทุกศาสนา
รวมทั้งตอพุทธศาสนาเองดวย

ทาทีแหงเสรีภาพทางปญญา ซึ่งเปนกลางๆ อยางที่ยกมา
เปนตัวอยางขางตนนั้น จะเห็นไดชัดยิ่งขึ้นอีก ในกาลามสูตร (เรียก
อีกอยางวา เกสปุตตสูตร) ซึ่งเปนสูตรที่สะดุดใจชาวตะวันตกมาก
และชาวตะวันตกที่สนใจพุทธศาสนารูจักกันดี ในขณะที่ชาวพุทธ
ในประเทศไทยเอง แทบไมรูจักเลย

กาลามสูตรแสดงทัศนะของพุทธศาสนาตอลัทธิศาสนา
อื่นๆ แตยิ่งกวานั้นอีก กาลามสูตรแสดงทาทีที่คนทุกคนควรมีตอ
ทุกศาสนา รวมทั้งตอพุทธศาสนาเองดวย ตลอดไปจนถึงเรื่องราว
ที่บอกเลาถายทอดหรือสืบทอดกันมาทุกอยาง เปนการเปดโอกาส
แก เสรีภาพทางความคิด อยางเต็มท่ี เพื่อเขาถึงความจริง ดวยวิธี
การแหงปญญาแทจริง ความในกาลามสูตรนั้นวา

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา . . . เสด็จถึงเกส-
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ปตุตนิคม ถิ่นของชาวกาลามะ(ชนวรรณะกษตัรยิพวกหนึง่)
พวกกาลามะชาวเกสปตุตนคิมนัน้ไดทราบ . . . จึงไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา . . . กราบทูลวา

สมณพราหมณพวกหนึ่ง มาถึงเกสปตุตนิคมนี้ พูด
เชิดชูแตหลักคํ าสอนของตน พรอมกบัพดูขมขีด่ถูกูหลักค ํา
สอนของพวกอืน่ ครัน้สมณพราหมณอกีพวกหนึ่งมาถึงเกส-
ปตุตนิคม . . . (กพ็ูดอยางเดียวกันนั้น) พวกขาพเจาจึงมี
ความสงสัยคลางแคลงใจวา ในบรรดาสมณพราหมณผู
เจริญเหลานี้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ

พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา เปนการสมควรแลว
ที่ทานทั้งหลายจะสงสัยจะแคลงใจ ความสงสัยของทานทั้ง
หลายเกิดข้ึนในเหตุที่ควรสงสัย

นี่แนะ ทานผูเปนชาวกาลามะทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
๑. อยาปลงใจเชื่อ โดยการฟงตามกันมา
๒. อยาปลงใจเชื่อ โดยการถือสืบๆ กันมา
๓. อยาปลงใจเชื่อ โดยการเลาลือ
๔. อยาปลงใจเชื่อ โดยการอางตํ ารา
๕. อยาปลงใจเชื่อ โดยตรรก
๖. อยาปลงใจเชื่อ โดยการอนุมาน
๗. อยาปลงใจเชื่อ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน
๙. อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะทาทาง

นาเชื่อ
๑๐. อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้

เปนครูของเรา
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เมื่อใดทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา ส่ิงเหลานี้ไม
เกื้อกูล  . . . ใครยึดถือปฏิบัติแลวจะเปนไปเพื่อความเสีย
หาย เพื่อความทุกข เมื่อนั้นทานทั้งหลายพึงละเสีย . . .
เมื่อใดทานทั้งหลายรูดวยตนวา ส่ิงเหลานี้เปนของเกื้อกูล .
. . ใครยึดถือปฏิบัติแลวจะเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความ
สุข เมื่อนั้นทานทั้งหลายพึงถือปฏิบัติใหถึงพรอม . . .

(องฺ.ติก.๒๐/๕๐๕)

สาระของพระสูตรนี้ ขอใหพิจารณาเอง ในที่นี้จะไมพูด
ขยายความ แตจะขอผานไปกอน

ทาทีของพุทธศาสนาตอความจริงหรือตอสัจธรรม
วาถึงหลักการทางพุทธศาสนา เราดูไมเฉพาะทาทีที่แสดง

ออกมาตอผูอื่นหรือสิ่งอื่นเทานั้น แตดูทาทีตอสิ่งที่ตัวเองแสวงหา
หรือสิ่งที่ตัวเองแสดงดวย คือทาทีตอสิ่งที่เรียกวา “ธรรม”

เรื่องของศาสนานี้มีสิ่งหนึ่งที่เราตองการ คือ ความเปน
สากล ทํ าอยางไรจะใหเปนของสากล

คํ าวา “สากล” ก็เปนคํ าที่กํ ากวมอยู ความหมายหนึ่งวา
สากล คือสิ่งที่คนยอมรับกันมากๆ หรือท่ัวไป อยางเสื้อผาชุดสากล
เราบอกวาสากล เหมือนกับวาเปนของรวมกันทั้งโลก แตที่จริงเปน
เสื้อผาของฝรั่ง แตเราไปยอมรับฝร่ัง ก็เลยเรียกวาสากล

ที่เรียกวาสากลแบบนี้มีมาก มันเปนเพียงของฝรั่งเทานั้น
และคนก็ไปตื่น ไปยอมรับกัน ความจริงมันเปนสากลไมได เพราะ
มนัไมเหมาะกบัภมูปิระเทศไปทัว่ทกุแหง เชน เสือ้ผาชดุสากลอาจจะ
ไมเหมาะกับภูมิอากาศเมืองไทยที่รอน นี่คือสากลตามที่คนยอมรับ
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ความเปนสากลอีกอยางหนึ่ง คือความจริง หมายถึงความ
จริงที่ไมเขาใครออกใคร ไมวาอยูที่ไหนมันก็เปนอยางนั้น อยางนี้ก็
เรียกวาเปนสากล เปนสากลตามธรรมชาติ ตามธรรมดา เชน เปน
มนุษยก็ตองกินอาหาร หรือเปนชีวิตก็ตองกินอาหาร เปนตน หรือ
เราอาจจะพูดวา เราตองมีเครื่องนุงหม เปนเครื่องชวยในการคํ้ าชู
ชีวิต การใชเครื่องนุงหมเปนของสากลของมนุษย แตตอนทีว่ารปู
แบบเสือ้ผาชนดินี ้ชนดินัน้ เปนสากลหรอืเปลานี ้แลวแตจะยอมรบั

ตกลงวา สากล มี ๒ อยาง และที่เราตองการก็คือความ
เปนสากลที่วา เปนของจริง ชนิดที่ไมเขาใครออกใคร มันจะอยูที่
ไหน เมื่อไร ในเทศะไหน หรือแมแตในกาลใด ก็เปนอยางนั้น เรื่อง
หลักการของศาสนา ก็ตองไปถึงจุดนี้ดวย

ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องทาทีของพุทธศาสนาตอสิ่งที่เรียกวา
ศาสนาทั้งหลาย ก็มาเจอทาทีตอตัวความจริงนี้ดวย วาพุทธ
ศาสนามีทาทีตอความจริงนี้อยางไร

ทาทพีืน้ฐานทีส่ดุ จะเหน็ไดในค ําตรสัของพระพทุธเจาเองวา
“อปุปฺาทา วา ภกิขฺเว ตถาคตาน ํ อนุปปฺาทา วา 

ตถาคตานํ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา . . .” 
= ไมวาตถาคตทั้งหลายจะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม หลักความ
จรงิ คือกฎธรรมชาติ ก็คงอยูอยางนั้น . . . ตถาคตตรัสรู 
คนพบหลักความจริงนั้นแลว ก็มาบอก แสดง จัดตั้ง วาง
หลัก เปดเผย แจกแจง ทํ าใหเขาใจไดงาย . . . วาดังนี้ๆ

(องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖)

พุทธพจนนี้เปนคํ าแสดงฐานะของพระศาสดาไปดวย ใหรู
วาความจริงมีอยูตามธรรมดาของมัน ไมไดขึ้นตอองคพระศาสดา
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พระศาสดามีฐานะเปนผูคนพบ และเมื่อคนพบความจริงดวย
ปญญาแลว ก็มาบอก มาเปดเผยความจริงนั้นแกมนุษยทั้งหลาย
เพื่อใหรูเขาใจความจริงนั้น แลวจะไดปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูก
ตองตามความจริง อันจะทํ าใหการดํ าเนินชีวิตและกิจการทั้งหลาย
ของมนุษยบังเกิดผลดีเปนประโยชนอยางแทจริง

ดวยทาทีพื้นฐานนี้ คือ เมื่อไมถือวาความจริงและหลักการ
ตางๆ จะเปนสิ่งที่ศาสดาจะตั้งเอาเองตามที่พอใจ และความเปน
ไปของสิ่งทั้งหลายดํ าเนินไปตามกฎธรรมชาติ ไมมีใครที่จะมาเปน
ผูวินิจฉัย พิพากษาตัดสิน มนุษยเราจึงตองรูเขาใจความจริงนั้น
เพือ่จะปฏบัิตไิดถกูตอง ดงันัน้ทาททีัว่ไปของพทุธศาสนาจงึเปนทาที
แหงปญญา

อน่ึง ในเมือ่ปญญาเปนสิง่ทีจ่ะตองพฒันาขึน้ในตวัมนษุย
แตละคน จะจับใส ยัดเยียดให หรือบังคับใหเกิดขึ้นไมได พุทธ
ศาสนาจึงมีทาทีทั่วไปอีกอยางหนึ่งตามมา คือการเปดโอกาสแก
ทุกคนในการคิดพิจารณา และเชิญชวนใหใชปญญา อยางที่เรียก
วา เสรีภาพทางความคิด

พรอมกันนั้น ในการกลาวสอนหรือประกาศแสดงนํ าเสนอ
หลักการตางๆ พุทธศาสนาก็จะมีทาทีเปนกลางๆ แบบเสนอให
พิจารณาและใหคิดตัดสินใจดวยตนเอง

พุทธศาสนาจึงไมพูดวา พุทธศาสนาจะเอาอยางนั้นจะเอา
อยางนี้ แตจะพูดเปนกลางๆ วา ความจริงเปนอยางนี้ๆ เมื่อความ
จริงเปนอยางนี้ และเมื่อผลอยางนี้ๆ จะเกิดขึ้นจากการทํ าเหตุ
อยางนี้ๆ มนุษยเราควรเลือกเอาหรือควรจะปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
อยางไร จากความจริงที่เปนอยางนี้ ถามนุษยตองการผลดีก็ตอง
ปฏิบัติอยางนี้ๆ ถาทานปฏิบัติอยางนี้ๆ ผลดีก็จะเกิดขึ้น ทานจะ
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เห็นดวยและปฏิบัติไหมละ ฯลฯ
ตามหลักการนี้ ก็จะมีแตทาทีตอตัวความจริง ตอขอเสนอ

ตอความคิดเห็นความรูสึกตางๆ ไมมีทาทีตอศาสนาที่มีชื่ออยาง
นั้นอยางนี้

ทาทีของพุทธศาสนาตามหลักการที่เปนสากล
จากทาทีพื้นฐานตอความจริงที่เปนกลางๆ ดังกลาวมา

พุทธศาสนาก็จะมีทาทีสืบเนื่องในเชิงจริยธรรม ซึ่งเปนกลางๆ ดวย
กลาวคือ

ขั้นที่ ๑ พุทธศาสนามีทาทีในการแสดงความจริง ซึ่งถือวา
ความจริงเปนของกลางๆ ไมเขาใครออกใคร ดังนั้น พุทธศาสนาจึง
พูดเปนกลางๆ วา สิ่งทั้งหลายเปนอยางนี้ เชนพูดวาสิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมวามันจะอยูที่ไหนมันก็เปนไปตามเหตุ
ปจจัย หรือเชนสอนวาทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดชั่ว หรือการทํ าดีเปนเหตุ
ใหไปสวรรค หรือการทํ าชั่วเปนเหตุใหไปนรก ก็จบเทานั้น คือถือวา
ตัวการทํ าดีและการทํ าชั่วเปนเหตุใหไดรับผลตางกันโดยตัวของมัน
เอง เปนเรื่องธรรมดาของระบบเหตุปจจัย

เมื่อมีการเปรียบเทียบกันขึ้นมา ก็คือบอกวา ในทางพุทธ
ศาสนาไมมีผูตัดสิน ไมมีผูวินิจฉัยโทษ หมายความวา คุณจะมีตรา
มีชื่อวานับถือศาสนาไหนก็ตาม ไมเกี่ยว ผลจะเปนอยางไรอยูที่
การกระทํ า เมื่อทํ าดี การทํ าดีก็เปนเหตุใหไปสวรรค เมื่อทํ าชั่ว การ
ทํ าชั่วก็เปนเหตุใหไปนรก ผลกับเหตุตามกันมาเอง ไมขึ้นตอตรา

เพราะฉะนั้นมันก็ไมมีคํ าวาจะตองถือศาสนาไหนเขามา
เกี่ยวของ เพราะคํ านี้มันยืนอยูเปนของกลางๆ อยางที่เรียกวา ไม
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เขาใครออกใคร แลวก็ไมตองมีผูพิพากษา เพราะวาการทํ าเหตุกอ
ใหเกิดผลเอง เหตุทํ าใหเกิดผล ผลเกิดจากเหตุ ก็จบ ไมตองมา
เถียงกันวาจะเชื่อผูพิพากษาทานใด

อน่ึง หลักการยอมสัมพันธกับทาทีไปในตัว หลักการเปน
อยางไร ทาทีก็เปนอยางนั้น อันนี้คือ ความจริงที่เปนสากล ซึง่ไมเขา
ใครออกใคร ไมตองบอกวานบัถือศาสนาไหน ไมขึน้ตอศาสดาองคใด
แตเพราะการทํ าดีเปนเหตุใหไปสวรรค การทํ าชั่วเปนเหตุใหไปนรก
โดยไมตองมีใครตัดสินสงไป เพราะฉะนั้นศาสดาจึงมาสอนวา เมื่อ
ความจริงเปนอยางนี้ ถาเราตองการไปสวรรค เราก็ตองทํ าดี

ศาสดามาแสดงความจริงและแนะนํ าตามความจริงนั้น
เทานั้น แตความจริงก็เปนของมันอยางนั้น ไมขึ้นตอศาสดา ไม
ตองแยกวาศาสนาไหน ศาสดาใด

ขั้นที่ ๒ ความรูสึกหรือทาทีตอมนุษยอื่น ตามหลักพุทธ
ศาสนา ก็ตั้งอยูบนฐานของขอท่ี ๑ คือบอกวามนุษยก็เปนชีวิต
เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ ในแงนี้มนุษยก็
มิไดมีอะไรพิเศษ นอกเหนือจากกฎธรรมชาติ เพียงแตมีคุณสมบัติ
บางอยางแตกตางจากสัตวอื่น และเมื่อเปนมนุษยแลวก็มีความ
เปนมนุษยเสมอกัน เพราะฉะนั้น มนุษยก็เปนมนุษย ไมมีตราที่จะ
เอามาแยกเชนเดียวกัน

ที่วานี้หมายความวา ตราหรือปายชื่อวา คนไทย คนจีน
คนแขก คนฝรั่ง ฯลฯ นี้ เปนเพียงเครื่องหมายรูเพื่ออยูรวมกันใน
สังคมมนุษย ในการที่จะปฏิบัติตอกันไดตรงตามความประสงค แต
เนื้อหาก็คือ ความเปนมนุษย

เมื่อเปนมนุษยเสมอเหมือนกัน ก็รักสุขเกลียดทุกข และตก
อยูภายใตกฎธรรมชาติเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็จะ
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บอกวา สัตวทั้งหลาย โดยเฉพาะเริ่มจากมนุษย ลวนรักสุข เกลียด
ทุกข รักตัวกลัวตายดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงไมควรเบียด
เบียนกัน ทานบอกวา “น หเนยฺย น ฆาตเย” แปลวา ไมพึงฆา ไม
พึงใหฆา

เปนอันวา มนุษยทุกคน
๑. มีธรรมชาติของการรักสุข เกลียดทุกข เหมือนกัน ลวน

กลัวภัย กลัวตอความตายทั้งนั้น
๒. รวมกฎธรรมชาติเดียวกัน เสมอกันในกฎธรรมชาติ คือ

ทุกคนเกิดมาแลวก็ตกอยูใตอํ านาจของการเกิด แก เจ็บ ตาย
เหมือนกัน คือเปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติดวยกัน

เพราะฉะนั้นเราจึงบอกวา “สัพเพ สัตตา” สัตวทั้งหลายทั้ง
ปวง ที่เปนเพื่อนรวมทุกข รวมเกิดแกเจ็บตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นจึงพูดเปนกลางๆ วาไมควรเบียดเบียนกัน
โดยไมมีชื่อ ไมมีปายใดทั้งสิ้น และการฆามนุษย หรือฆาชีวิตใดก็
ตาม ก็เปนสิ่งที่ไมดีทั้งนั้น เราเรียกวาเปนบาป โดยเปนกลางๆ ไม
จํ ากัดวาจะติดปายไหน นี่คือ ความเปนมนุษยที่เปนสากล

ขัน้ที่ ๓ จากการถือความเปนมนุษยที่เปนสากล ก็ออกไป
สูทาทีตอกัน กลาวคือ เพราะเหตุที่วามนุษยแตละคนเปนชีวิตที่รัก
สุข เกลียดทุกข จึงอยากมีความสุข อยากอยูดวยดี เราฉันใด คน
อื่นๆ ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้นเราปรารถนาดีตอตัวเรา เราก็ควร
ปรารถนาดีตอผูอื่น และเพื่อใหมนุษยอยูกันดวยดี ทุกคนก็ควรจะ
มีเมตตาตอกัน เปนเมตตาที่เปนกลางๆ เสมอกันหมดตอมนุษยทุก
คน ตอทุกชีวิต

อันนี้เรียกวา เมตตาที่เปนสากล คือไมจํ ากัดพวกนั้น พวกนี้
หรือกลุมไหนศาสนาใดทั้งสิ้น
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หลักการ ๓ อยางนี้ เปนขอสํ าคัญในเรื่องทัศนะหรือทาที
หมายความวา มันเหมือนเปนฐาน เพราะวาจากหลักการนี้ ก็จะมี
ทาทีตามมา เมื่อยึดถือหลักการอยางไร ทัศนะและทาทีการมองก็
เปนไปอยางนั้น บางทีเราแทบไมตองพูดถึงตัวทาทีอีกเลย เพราะ
มันมากับตัวความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาเปนสัจธรรมอันนี้

นอกจากนั้น หลักการที่พูดมานี้ ยังแสดงถึงความหมาย
ของจริยธรรมในทัศนะของพุทธศาสนาดวย กลาวคือ จริยธรรม คือ
การปฏิบัติที่ถูกตองของมนุษย ตองตั้งอยูบนฐานของสัจธรรม หรือ
สืบเนื่องมาจากความจริงของกฎธรรมชาติ

หมายความวา เพราะความจริงเปนอยางนี้ๆ มนุษยจึงควร
ดํ าเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยางนี้ๆ

จริยธรรม ไมใชขอกํ าหนดของศาสนาหรือบัญญัติของ
ศาสดา แตเปนเหมือนขอเรียกรองของกฎธรรมชาติตอการปฏิบัติ
ของมนุษย ซึ่งพระศาสดาทรงชี้ใหเห็นหรือนํ ามาเสนอและแนะนํ า

รูปแบบของพุทธศาสนา
ส่ือถึงหลักการแหงธรรมชาติของมนุษย

อยางที่บอกเมื่อกี้วา เราจัดตั้งรูปแบบขึ้นมา ก็เพื่อรักษา
หลักการ เพื่อจะเปนสื่อนํ าหลักการนั้นไปถายทอด และเพื่อสราง
สภาพเอื้อตอการที่จะชวยผูที่จะไปสูจุดหมายของหลักการนั้น ให
ดํ าเนินไปไดโดยงาย ดวยพื้นความเขาใจนี้ เราจึงไดมีการจัดตั้งที่
เรียกวา “สังฆะ” ขึ้นมา คณะสงฆเปนรูปแบบจัดตั้งที่มีขึ้นเพื่อ
สนองหลักการอะไร

หลักการก็คือ พุทธศาสนาบอกวาตามความจริงของธรรม
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ชาติ มนุษยนี้เปนสัตวชนิดหนึ่ง แตเปนสัตวพิเศษ พิเศษอยางไร
พิเศษคือเปนสัตวที่ตองฝก ตองเรียนรู ตองพัฒนา และก็ฝกไดดวย
คือตองฝก และก็ฝกได ไมเหมือนสัตวชนิดอื่น

สัตวชนิดอื่นนั้น แทบจะไมตองฝกเลย เพราะอยูไดโดย
สัญชาตญาณ สวนมนษุยนัน้ไมสามารถอยูไดเพยีงดวยสญัชาตญาณ
สิง่ทีม่นษุยจะน ํามาใชในการอยูรอด มนุษยตองเรยีนรู ตองฝกทัง้นัน้
เพราะฉะนัน้มนษุยจงึใชเวลาเลีย้งนาน กวาจะสามารถด ํารงชวีติได
ดวยตนเอง ระหวางนั้นก็ตองเรียนโดยอาศัยผูเลี้ยง มีพอแมเปนตน

สัตวชนิดอื่นจะอาศัยพอแมนิดเดียว หรือแทบจะไมตอง
อาศัยเลย พอเกิดมาบางทีก็เดินไดเลย อยางลูกวัว พอออกมาปบ
เดี๋ยวเดินแลว และเดี๋ยวก็หากินได อยูรอดได และก็มีชีวิตอยูตอไป
ดวยสัญชาตญาณ แตมนุษยเปนสัตวพิเศษที่ไมสามารถอยูได
เพียงดวยสัญชาตญาณ จึงตองอาศัยการเรียนรู การฝกฝนพัฒนา
พระใชคํ าวา “ฝก” ตองฝกทั้งนั้น

กินก็ตองฝก นอนก็ตองฝก นั่งก็ตองฝก ขับถายก็ตองฝก
เดินก็ตองฝก พูดก็ตองฝก นี่เปนสิ่งจํ าเปนในการดํ ารงชีวิตทั้งนั้น
และมนุษยก็ตองฝกทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงถือเปนสัตวพิเศษที่วา
ตองฝก ตองเรียนรู ไมอยางนั้นอยูไมรอด อยูไมไดเพียงดวยสัญ
ชาตญาณ อันนี้คือความพิเศษของมนุษย

พิเศษมิใชหมายความวาตองดี พิเศษ แปลวา แปลกพวก
วิ แปลวา แปลก เศษ แปลวา ที่เหลือ พิเศษ จึงแปลวาแปลกจาก
พวกที่เหลือ แปลกจากสัตวอื่น คือแปลกพวก

มนุษยก็พิเศษในแงนี้ เปนความพิเศษในทางดอยคือแพ
สัตวอื่น ที่ไมสามารถอยูไดเพียงดวยสัญชาตญาณ แตก็กลับมา
เปนขอดีของมนุษยที่วา นอกจากมนุษยตองฝก ตองเรียนรูแลว
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เขาก็เรียนรูได และฝกไดดวย และก็ฝกไดแทบจะไมมีขีดจํ ากัด
ฉะนั้น พอตั้งตนเรียนรูฝกไป มนษุยจะเดนิหนาลํ ้าเลศิกวา

สตัวทัง้หลายอืน่ สตัวทัง้หลายเกดิมาดวยสญัชาตญาณอยางไร อยู
ไปจนตายกแ็คสญัชาตญาณอยางนัน้ แตมนษุยจากจดุทีเ่กดิมาอยู
เองไมได ไมรอด สญัชาตญาณชวยไมไหว แตพอฝกไป เรยีนไป กวา
จะตาย ไปลบิ สามารถเปนสตัวประเสรฐิกระทัง่บรรลชุวีติทีส่มบูรณ

เราก็จึงตั้งพระพุทธเจาขึ้นมาเปนตัวแบบวา นี่เปนตัวอยาง
ของมนุษยที่ฝกตนเองดีแลว ฝกไดขนาดเปนพุทธ

เราทุกคนสามารถเปนพุทธไดทั้งนั้น ในทางพุทธศาสนาถือ
วาเปนอยางนั้น แตจะตองฝกฝนพัฒนาตนเอง

จากความจริงที่เปนธรรมชาติของมนุษยวา มนุษยเปน
สัตวที่ฝกไดและตองฝก พุทธศาสนาก็ถือเปนหลักการวา มนุษยจะ
มีชีวิตที่ดีงามได ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน หรือพูดวาเมื่อมนุษย
ตองการมีชีวิตที่ดี ก็ตองมีการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา

กับท้ังเพื่อสนองหลักการนั้น เพื่อใหมั่นใจวามนุษยจะไดมี
การฝกฝนพัฒนาตน ก็ตองมีการจัดตั้งวางระบบหรือรูปแบบขึ้นมา
เพื่อใหเกิดมีสภาพความเปนอยูที่เอื้อตอการที่มนุษยจะไดฝกฝน
พัฒนาตน หรือมีการเรียนรูอยางดีที่สุด

มนุษยนั้น แมจะเรียนรู ฝกฝน พัฒนาตนกันอยู แตเพราะ
ไมรูหลักการชัดเจน ก็เรียนไปอยางนั้นๆ ตามที่ความจํ าเปนบีบ
บังคับ คือ ฝกพออยูได ฝกเดินพอเดินได ฝกพูดพอพูดได แตจะพูด
ใหดี ใหเปน ใหไดผลกวานั้น บางทีก็ไมยอมฝก ทั้งๆ ที่มีศักยภาพ

ทนีีจ้ะท ําอยางไรใหการฝกไมหยดุเพยีงแคพออยูรอด แตฝก
ใหมนัดทีีส่ดุ ใหเตม็ศกัยภาพของมนษุย เรากจ็งึจดัต้ังวางระบบขึน้มา

การที่พระพุทธเจาจัดตั้งระบบขึ้นมาเปนสังฆะ ก็เพื่อสนอง
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หลักการนี้ คือ เพื่อใหเปนชุมชนที่จะเอื้ออํ านวยใหมนุษยไดเรียนรู
ฝกฝน พัฒนาตน

สังฆะจึงเปนชุมชนที่มีชีวิตแหงการศึกษา เพราะวา สงัฆะนั้น
ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา

จะเห็นวา เวลาพระใหมบวชเสร็จ อุปชฌายก็จะบอกวา
ทานจะตองอาศัยเลี้ยงชีพดวยอะไรบาง และทานจะทํ าอะไรไมได
บางที่ขัดกับลักษณะชีวิตความเปนอยูของทาน อันนี้คือนิสัย ๔
และอกรณียกิจ ๔

จากนั้นก็จะบอกตัวเนื้อแทของชีวิตพระ คือ ไตรสิกขา วา
“สีลํ สมฺมทกฺขาตํ, สมาธิ สมฺมทกฺขาโต, ปฺา สมฺมทกฺขาตา” นี่
คือชีวิตของทาน ตอแตนี้ไปทานอยูกับ ๓ อยางนี้ คือไตรสิกขา
(การศึกษา ๓ ดาน) ตลอดชีวิต

ในทางพุทธศาสนา ถือวา ทุกคนตองศึกษา ๓ ดานที่เรียก
วา “ไตรสิกขา”นี้ คือพัฒนา ศีล สมาธิ ปญญา ไดแกพัฒนาพฤติ
กรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา เราจะมีชีวิตที่ประเสริฐดวยการ
ศึกษาทั้ง ๓ ดานนี้

เมื่อเราพัฒนาไป ก็จะกลายเปนคนมีชีวิตดีงาม ที่ทาน
เรียกวาเปนอริยะ ซึ่งมี ๔ ขั้นคือ เปน โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
สามขั้นนี้เรียกวา “เสขะ” หรือ “เสกขะ” ซึ่งมาจากคํ าวา สิกขา เปน
ผูที่ยังตองศึกษาอยู คือผูยังอยูในไตรสิกขา จนกระทั่งถึงขั้นที่ ๔
เปนพระอรหันต จบการศึกษา เรียกวาเปน “อเสกขะ" หรือ
“อเสกขะ” จึงไมตองศึกษา

จะเห็นวา ทั้งหมดนี้มีศัพทสํ าคัญอยูที่คํ าวา “สิกขา” คือ
การศึกษา

เพราะฉะนั้น สังฆะ ก็คือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อจะให
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สมาชิกมีโอกาสพัฒนาตนเอง ดวยการเรียนรู ฝกฝนตนเองอยาง
เต็มท่ี เพราะวาในสังคมมนุษยทั่วไปนั้น การจัดตั้งยังเปะปะอยู จํ า
เปนจะตองมีการมาชวยเหลือกันโดยอยูเปนชุมชนที่ปฏิบัติไดเต็ม
ตามหลักการ แลวใหกลุมขยายออกไป

รวมความวา การตั้งสังฆะ ก็เพื่อประโยชนนี้ คือ เพื่อสราง
สภาพเอือ้ในการทีจ่ะใหมนุษยทีเ่ขามา ไดฝกฝน เรยีนรู พฒันาตนเอง

เมื่อตัวเองมีความรู ความเขาใจ ฝกฝน พัฒนาตนเองดี
แลว ก็จะไดชวยผูอื่น โดยเปนแหลงที่คนภายนอกไดมาอาศัย ใน
การที่จะไดรับความรู ความเขาใจ ในการฝกฝน พัฒนาตน

นอกจากนั้น ผูที่อยูในชุมชนนี้ เมื่อศึกษาพัฒนาตนดีแลว
ก็ออกไปขางนอก เพื่อนํ าความรู ความเขาใจ ตามหลักการศึกษานี้
ไปชวยใหคนอื่นศึกษาตอไป

เปนอันวา พระพุทธศาสนาในทางปฏิบัติก็วนเวียนอยูใน
หลักการนี้เทานั้นเอง คือเร่ืองของไตรสิกขา

จากหลักการแหงธรรมชาติของมนุษย
โยงไปสูทาทีแหงการแสดงบทบาทในสังคม

ที่พูดนี้ เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางวา ทํ าไมจึงมีการจัดตั้งชุม
ชนขึ้นมา ดังที่เรียกวาเปน “สังฆะ” และหลักการนี้ก็อยูในเนื้อหา
สาระ ซึ่งเปนความจริงตามธรรมชาติ คือหลักการที่บอกวา ตถาคต
ทั้งหลายจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ความจริงก็เปนความจริงของมัน
อยูอยางนั้น อยางที่พระสวดเสมอวา “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถา-
คตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ”

ตถาคตทั้งหลายจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม ความจริงมันก็
เปนของมันอยูอยางนั้น แตมนุษยนี้ไมรู ไมเขาใจ ทั้งๆ ที่มันก็อยูตอ
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หนาตอตา จนกระทั่งมีผูที่พัฒนาตนเองจนเกิดปญญารูแจง มาคน
พบ มารูความจริงเขา

พอรูความจริงนี้แลวก็มาเปดเผย ชี้แจง แสดง อธิบายให
เขาใจงาย วาเปนอยางนี้ๆ นี่คือ ธรรม แลวหลักการในธรรมชาติก็
กลายเปนหลักการของมนุษยขึ้นมา หลักการนี้เรียกวาธรรม

เปนอันวา หลักการในพุทธศาสนา ก็คือความจริงที่มีใน
ธรรมชาติ พุทธศาสนาไมมีอะไร ก็คือเรื่องของธรรมชาติ หรือความ
จริงที่มีอยูตามธรรมดา

ทีนี้ พอไดหลักการแลว เราก็หาทางใหมนุษยไดประโยชน
จากหลักการ หรือตัวความจริงในธรรมชาตินั้น เพราะความจริง
ของธรรมชาตินั้นครอบงํ าชีวิตของมนุษยอยู และเราก็อยูในกฎ
ธรรมชาติ ถาเราทํ าถูกตองตามกฎธรรมชาติ ผลดีก็เกิดแกชีวิตของ
เรา ถาเราทํ าไมถูก ผลรายก็เกิดขึ้นตามมา

เพื่อใหมนุษยไดประโยชนจากความจริงของธรรมชาตินี้ จะ
ทํ าอยางไร ก็ตองมีการสั่งสอนกัน

ถาพระพุทธเจาสั่งสอนทีละคนๆ กวาจะไดผลก็ชา และ
บางทีเขาเดินหนาไปไดนิดหนอยก็ถูกกลืนกลับเขาไปในชุมชนแวด
ลอม ก็จึงมีการตั้งสังฆะขึ้น

การตั้งสังฆะ ก็คือการจัดตั้งระบบขึ้นมา เพื่อใหเปนชุมชน
ที่มีสภาพเอื้อ หรือเปนชุมชนที่ประกอบดวยคนที่มุงทํ าตามหลัก
การนี้ และมามีวิถีชีวิตที่เอื้อตอการที่จะใหเกิดผลสํ าเร็จตามหลัก
การ การจัดตั้งนี้ เรียกวา “วินัย”

ฉะนั้นในพระพุทธศาสนา จึงมีธรรม กับ วินัย เปนคูกัน
และจึงเรียกพุทธศาสนาในชื่อเดิมวา “ธรรมวินัย”

ธรรม คือตัวหลักการแหงความจริงตามธรรมชาติที่คนพบ
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และจะเอามาใชประโยชน
สวนวินัย คือ การจัดตั้ง วางระบบ วางรูปแบบ เปนสังคม

เปนชมุชน เพือ่จะใหหลกัการนัน้ ไดถกูน ํามาใชประโยชนอยางจรงิจงั
เรื่องของหลักการ หรือเนื้อหาสาระกับรูปแบบ ก็มีอยางนี้

มีเทานี้ เมื่อเราเขาใจอยางนี้แลว ทาทีของพุทธศาสนาก็ไมมีเรื่องที่
จะตองพูดกันมาก

เมื่อหลักการเปนอยางนี้ ก็มีจุดหมายที่แนนอนวา จะมุง
เพื่อใหคนที่เขามาในชุมชน ไดมีโอกาสฝกฝนอบรมตนและเรียนรู
อยางดี ในการพัฒนาชีวิตของตน ที่เรียกวาศีล สมาธิ ปญญา
พรอมท้ังนํ าผูอื่นในการพัฒนาศีล สมาธิ ปญญานั้นดวย

จากหลักการใหญนี้ ก็เลยพลอยขยายออกไปสูหลักการที่
วาพระพุทธศาสนาจะไมไปยุงเกี่ยวกับระบบผลประโยชนและเรื่อง
อํ านาจเปนตน ในสังคม

อยางไรก็ตาม ที่เปนอยางนี้ไมใชเปนการปลีกตัว แตเพราะ
สังฆะไมตองการอํ านาจในระบบการเมือง และไมตองการผล
ประโยชนในระบบธุรกิจ สังฆะจึงปลีกตัวในแงนั้น เพื่อจับเอาบท
บาทที่สอดคลองกับหลักการของตนโดยเฉพาะ สังฆะจึงเนนการมี
ฐานะและบทบาทที่สัมพันธกับสังคมในแงการใหการศึกษา เชนให
การศึกษาแกผูปกครองบานเมือง และผูที่เกี่ยวของกับระบบผล
ประโยชนเปนตน แตจะไมเขาไปยุงเกี่ยว ไมไปเลนบทบาทนั้นเอง
เพราะสังฆะมีจุดหมายของตน ซึ่งเปนสาระหรือหลักการที่ชัดเจน

เพราะฉะนั้น ภาพที่ปรากฏออกมาของพระพุทธศาสนา ก็
เลยกลายเปนวา มีรูปแบบที่เปนลักษณะพิเศษของตนเองที่วา ไม
เขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองเปนตน และก็ดูเปนวาไมยุงเกี่ยวกับ
ชีวิตทางโลก ซึ่งบางทีก็แยกยาก แตตองจับใหได
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ถาจบัหลกัการไมถกู กจ็ะท ําใหตวัเองยดึถอืบทบาทไปตาม
รูปแบบเฉยๆ โดยไมเขาใจ หรืองมงาย และถายดึถอืแตรูปแบบโดย
ไมเขาใจสาระ กเ็ปนอนัตรายทีจ่ะเกดิความไขวเขว และคลาดเคลือ่น
ทัง้ทีค่งรปูแบบนีอ้ยู แตอาจจะเอาเนือ้หาอยางอืน่มาใสแทน

จากหลักการแหงการศึกษา
โยงไปสูทาทีในการเผยแผพุทธศาสนา

แมวาสังฆะจะเปนชุมชนของผูที่ไดอุทิศตัวมุงมาสูการฝก
ฝนพัฒนาตน หรือเรียนรู ตามหลักไตรสิกขา แตในขณะเดียวกัน
นั้น สังฆะก็เปนชุมชนของผูที่อุทิศตัวเพื่อประโยชนสุขของสังคม
สวนรวมอยางบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด

ทั้งนี้เพราะวา ผูที่ฝกฝนพัฒนาตนดีแลว สมบูรณแลว ก็จะ
ไมมีอะไรตองทํ าเพื่อตนเองตอไปอีก ดังลักษณะหนึ่งของผูที่บรรลุ
ผลของการพัฒนาตน มีการศึกษาที่สมบูรณ ทานเรียกวาเปน
“อนุปฺปตฺตสทตฺโถ” คือเปนผูที่บรรลุประโยชนตนแลว

ทั้งนี้เพราะวา ประโยชนที่แทจริงของมนุษยก็คือการมีชีวิต
ที่ประกอบดวยพฤติกรรม จิตใจ และปญญาที่ไดพัฒนาแลวโดย
สมบูรณ จนลุถึงจุดหมายแหงการมีสันติสุขที่เปนอิสระ มิใชหมาย
ถึงผลประโยชนขางนอก

เมื่อทํ าชีวิตของตนเองใหสมบูรณแลว บรรลุประโยชนตน
แลว ก็ไมมีอะไรที่จะตองทํ าเพื่อตนเองอีก ตอจากนั้นก็อุทิศตัวให
แกการชวยเหลือเพื่อนมนุษยไดเต็มท่ี ลักษณะของพระอรหันตก็
เปนอยางนี้

ตอนที่ยังอยูในระหวางฝกตน ก็มีชีวิตที่เกื้อกูลกัน เรียกวา
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เปนกัลยาณมิตรแกกัน ดังนั้นสังคมของพุทธศาสนา ในระหวางที่
ยังอยูในไตรสิกขา ก็เปนสังคมของกัลยาณมิตร คือเอื้อตอกัน ชวย
เหลือกัน

แตพอตนเองบรรลผุลการพฒันาเตม็ท่ี  เปนผูบรรลปุระโยชน
ตนแลว คราวนี้สํ าหรับตัวเอง ไมมีอะไรตองทํ าหรือตองหาอีก ไม
วาความสุข หรือความดีงาม

ตางจากคนธรรมดาที่ยังตองหาความสุขอยู จึงไมสามารถ
ทํ าเพื่อผูอื่นเต็มท่ี เพราะตองมีอะไรเพื่อตนอยู

เมื่อบรรลุประโยชนตนแลว ความสุขมีอยูในตัวเอง ไมตอง
ไปหาอีก ชีวิตสมบูรณแลว ไมมีอะไรที่ตองทํ าเพื่อตนเอง เพราะ
ฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยูจึงอุทิศใหแกโลกไดเต็มท่ี ดังคติของพุทธ
ศาสนา ซึ่งจะเห็นไดในการสงพระสาวกออกไปเพื่อใหการศึกษา
แกประชาชน ที่ตรัสวา

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย” = เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน
เกื้อกูลและความสุข แกชนจํ านวนมาก เพื่อเห็นแก
ประโยชนสุขของชาวโลก  (วินย.๔/๓๒)

ตอนนี้เรื่องของตัวไมมีแลว ทํ าเพื่อผูอื่นอยางเดียว อันนี้ถือ
เปนคติของการทํ าหนาที่ของพระตลอดมา พระสงฆทํ าหนาที่นี้ คือ

ก) ฝกตนเอง พรอมไปกับการเกื้อหนุนผูอื่น และ
ข) เมื่อฝกตนเองแลว ก็ทํ าเพื่อผูอื่นอยางเต็มท่ี
หลายคนไมเขาใจเรื่องคติพระอรหันต และพระโพธิสัตว

โดยมองคลาดเคลื่อนไปวา พระโพธิสัตวอุทิศตัวเพื่อจะชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย ดวยมหากรุณา สวนพระอรหันตทํ าเพื่อตนเอง
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นี่ก็คือไมเขาใจหลักการ ที่วามนุษยจะบํ าเพ็ญประโยชนผู
อื่นไดเต็มท่ี ตอเมื่อมีปญญารูชัดวาอะไรเปนประโยชน ไมเปน
ประโยชน จึงตองพัฒนาตนเอง ใหมีปญญาเต็มท่ี

กอนนั้นก็ชวยได แตชวยไปตามที่เชื่อกันมาวาอยางนั้นดี
อยางนั้นเปนประโยชนแกเขา ซึ่งอาจจะผิดพลาดได ถาจะชวยให
เขาไดประโยชนที่แทจริงก็ตองมีปญญารูเพียงพอ มหากรุณาจะ
เปนของแท ก็ตอเมื่อเปนไปพรอมดวยปญญาที่ถึงโพธิ

อกีประการหนึง่ ถาตวัเองยงัตองหาความสขุอยู หรอืยังตอง
แสวงหาความดงีามทีส่มบูรณอยู หรอืยงัตองฝกฝนพฒันาตน ยงัตอง
บํ าเพญ็บารมอียู กจ็ะท ําเพือ่ผูอืน่ไดไมบริสทุธิบ์ริบูรณ หรอืไมพอดี

พระอรหันตนั้น เพราะตนเองสมบูรณแลว การกระทํ าเพื่อผู
อื่นจึงเปนไปโดยอัตโนมัติ เพราะไมมีอะไรตองทํ าหรือตองหาเพื่อ
ตนเองอีก

ตางจากพระโพธิสัตวที่ตองทํ าดวยปณิธาน คือตองมีความ
มุงมั่น ตั้งจุดหมาย เพราะตนเองยังไมสมบูรณ ฉันจะทํ าเพื่อผูอื่น
เต็มท่ี ยอมสละแมชีวิตนี้ เสียสละตัวเองใหเต็มท่ี ทํ าอยูไดดวย
ปณิธาน และทํ าเพื่อทํ าตนเองใหสมบูรณ

แตพระอรหันตไมตองมีปณิธาน ทานทํ าโดยอัตโนมัติ
เพราะเปนชีวิตของทานอยางนั้นเอง เปนไปตามธรรมชาติ เรียกวา
เปนธรรมดาอยางนั้นเอง ไมตองมาตั้งใจซอนขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

พุทธศาสนาบอกวา จงจาริกไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลและ
ความสุขแกชนจํ านวนมาก เพื่อเห็นแกชาวโลก ไมมีคํ าวาจงไปทํ า
ใหเขาหันมานับถือ คือ มุงไปเพื่อประโยชนแกเขาอยางเดียว

“จงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขแกชนจํ านวนมาก เพื่อ
ประโยชนแกชาวโลก” จบเทานั้น เขาจะนับถือ หรือไมนับถือ เปน
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เรื่องของเขา
การพูดอยางนี้เปนทาทีที่สอดคลองกับหลักการ เพราะวา

ทาทียอมสืบเนื่องมาจากหลักการ ทาทีเปนชวงตอระหวางเนื้อหา
กับรูปแบบ รูปแบบจะออกมาไดก็ตองมีเนื้อหาเปนที่ตั้ง และรูป
แบบก็เปนที่แสดงออกของทาทีดวย

แบบอยางแหงการใหเสรีภาพทางศาสนาระดับรัฐ
พุทธศาสนาไดใชหลักการนี้ตลอดมา ดังจะเห็นวา ในยุค

พระเจาอโศก ก็ปรากฏทาทีแบบพุทธในเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจน
เพราะออกมาสูระดับของรัฐ วาเมื่อผูปกครองรัฐเปนชาวพุทธ จะมี
ทาทีตอศาสนาอื่น หรือตอรูปแบบที่เรียกวาศาสนาอื่นอยางไร

พระเจาอโศก ซึ่งฝรั่งเรียกวา เปน Emperor (พระเจาอโศก
เองก็มิไดเรียกพระองควาเปนจักรพรรดิ คนไทยเราเรียกวา “พระเจาศรี
ธรรมาโศกราช” หรือ “ธรรมาโศก” อโศกผูทรงธรรม) ทรงไดรับช่ือเสียง
เปนที่เชิดชูวาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศอินเดีย

ดังที่อินเดียไดยอมรับเอาธรรมจักรบนหัวสิงห บนยอดเสา
ศิลาจารึก มาเปนตราธงชาติของประเทศอินเดีย และเอาหัวสิงหที่
อยูยอดเสาจารึกของพระเจาอโศกนั้นมาเปนตราแผนดิน เพราะ
เห็นวา เปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดของอินเดีย

วาที่จริง อินเดียลืมพระเจาอโศกไปนานแลว ฝร่ังอังกฤษ
เปนผูคนพบและรื้อฟนเรื่องพระเจาอโศกขึ้นมา เพราะพระเจา
อโศกนั้นจมอยูในกองดินกองทรายลึก ไมมีใครเห็น คนอินเดียไมรู
จัก จนกระทั่งอังกฤษเขามาปกครองอินเดีย

ชาวอังกฤษเปนคนใฝรู เปนนักสํ ารวจ ก็ไปสํ ารวจขุดคน
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โบราณคดี เจอศิลาจารึกอโศก โบราณสถาน โบราณวัตถุเยอะแยะ
เรื่องพระเจาอโศกก็เลยปรากฏขึ้นมา

จากจารึกของพระเจาอโศก ก็ไดเห็นความยิ่งใหญ และ
นโยบายสํ าคัญของพระองคในการปกครองบานเมือง

ศิลาจารึกพระเจาอโศกนั้น แสดงถึงสิ่งที่พระองคไดกระทํ า
ไว พรอมท้ังแนวความคิดของพระองคในการปกครองบานเมือง
ปรากฏวา พระเจาอโศกเปนกษัตริยผูเดียวที่นักประวัติศาสตร หรือ
นักเขียนสํ าคัญที่ชื่อ H.G. Wells ยกยองไว (ใน The Outline of History)

H.G. Wells บอกวา ในประวัติศาสตรทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก ทั่วทั้งโลก รวมทั้งกษัตริยของเขาดวย ไมมีกษัตริยองค
ใดที่เขาจะยกยองไดเลย นอกจากองคเดียวคือพระเจาอโศกเทา
นั้น ฝร่ังอังกฤษนี่แหละที่มายกยองพระเจาอโศก แลวคนอินเดีย
สมัยใหมจึงพลอยรูจักพระเจาอโศกและยกยองไปดวย

พระเจาอโศกมหาราชเปนตัวอยางของพุทธมามกะที่
สํ าคัญ พระองคไดมีทาทีตอศาสนาทั้งหลายอยางไร อาตมาจะ
อานจารึกพระเจาอโศกใหฟง ใหเห็นตัวอยางของทาทีในระดับการ
ปกครองประเทศชาติ

พระเจาอโศกไดจารึกไว เปนจารึกศิลาฉบับท่ี ๑๒ คือ
Rock Edit 12 ลองสังเกตดูวาแนวความคิดของพระเจาอโศกเปน
อยางไร

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ ยอมทรงยกยองนับถือศาสนิกชน แหงลัทธิศาสนาทั้ง
ปวง ทั้งที่เปนบรรพชิต และคฤหัสถ ดวยการพระราชทาน
ส่ิงของ และการแสดงความยกยองนับถืออยางอื่นๆ
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แตพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ (หมายถึงพระเจา
อโศก) ยอมไมทรงพิจารณาเห็นทาน หรือการบูชาอันใดที่
จะเทียบไดกับส่ิงนี้เลย ส่ิงนี้คืออะไร ส่ิงนั้นก็คือ การทีจ่ะ
พงึมคีวามเจรญิงอกงามแหงสารธรรม ในลทัธศิาสนาทัง้ปวง

ก็ความเจริญงอกงามแหงสารธรรมนี้มีอยูมากมาย
หลายประการ แตสวนที่เปนรากฐานแหงความเจริญงอก
งามอันนั้น ไดแกส่ิงนี้คือ การสํ ารวมระวังวาจา ระวังอยาง
ไร คือ ไมพึงมีการยกยองลัทธิศาสนาของตน และการ
ตํ าหนิลัทธิศาสนาของผูอื่น ในเมื่อมิใชโอกาสอันควร หรอื
แมเมือ่ถงึโอกาสอนัสมควรอยางใดอยางหนึง่ การยกยองลัทธิ
ศาสนาของตน และการตํ าหนิลัทธิศาสนาของผูอื่นนั้น ก็
พึงมีแตเพียงเล็กนอย เพราะวาลัทธิศาสนาทั้งหลายอื่นก็
ยอมเปนส่ิงที่ควรแกการเคารพบูชาในแงใดแงหนึ่ง

บุคคลผูกระทํ าการเคารพบูชาลัทธิศาสนาทั้งหลายอื่น
ดวยเชนนี้ ชื่อวาเปนผูสงเสริมลัทธิศาสนาของตนเองให
เจริญขึ้นดวย และทั้งในเวลาเดียวกันก็เปนการเอื้อเฟอตอ
ลัทธิศาสนาอื่นดวย แตเมื่อกระทํ าโดยวิธีตรงขาม ยอมชื่อ
วาเปนการทํ าลายลัทธิศาสนาของตนเองดวย และเปนการ
ทํ ารายแกลัทธิศาสนาของคนอื่นดวย

อันบุคคลผูยกยองลัทธิศาสนาของตน และกลาวติ
เตียนลัทธิศาสนาของผูอื่นนั้น ยอมทํ าการทั้งปวงนั้นลงไป
ดวยความภักดีตอลัทธิศาสนาของตนนั่นเอง ขอนั้นอยาง
ไร คือดวยความตั้งใจวา เราจะแสดงความดีเดนแหงลัทธิ
ศาสนาของเรา แตเมื่อเขากระทํ าลงไปดังนั้น ก็กลับเปน
การทํ าอันตรายแกลัทธิศาสนาของตนหนักลงไปอีก
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ดวยเหตุฉะนั้น การสังสรรคกลมเกลียวกันนั้นแล
เปนส่ิงดีงามแท จะทํ าอยางไร คือ จะตองรับฟงและยินดี
รับฟงธรรมของกันและกัน (ขีดเสนใต โดยผูเรียบเรียง)

ดงันั้นพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ จึงทรงมีความ
ปรารถนาวา เหลาศาสนิกชนในลัทธิศาสนาทั้งปวง พึงเปน
ผูมีความรอบรู (เปนพหูสูต) และมีหลักศาสนธรรมที่ดีงาม
(กัลยาณาคม)

ชนเหลาใดก็ตามซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในลัทธิศาสนา
ตางๆ กัน ชนเหลานั้นพึงกลาวใหรูกันทั่วไปวา พระผูเปนที่
รกัแหงทวยเทพ ไมทรงถือวา ทานหรือการบูชาอันใด จะ
ทัดเทียมกับส่ิงนี้เลย ส่ิงนี้คืออะไร ส่ิงนี้ไดแกการพึงมี
ความเจริญงอกงามแหงสารธรรมในลัทธิศาสนาทั้งปวง 
และความเจริญงอกงามนี้พึงมีเปนอันมากดวย
ศิลาจารึกยังไมจบ เอาเฉพาะจบขอความที่เกี่ยวของเทานี้

ก็พอ นโยบายนี้จะเห็นวาเปนแบบอยางของการปกครอง ที่
ปจจุบันเรียกวามี tolerance ซึ่งหาไดยากในประวัติศาสตร แตใน
สมัยพระเจาอโศก ศาสนาตางๆ อยูกันไดดวยดี และไดรับการ
อุปถัมภบํ ารุงเต็มท่ี

มีขอสังเกตอยางหนึ่งวา เรื่องของการอยูรวมกันระหวาง
ศาสนา ฝร่ังมักใชคํ าวา “tolerance” ซึ่งโดยตัวศัพทที่แทแปลวาอด
ทน ไดแกการมีขันติธรรม ถาพูดแรงก็ตองวา ฝร่ังไปไดแคนี้เองหรือ
ไปไดแคตองอดตองทน (หรือตองยอมปลอย) คือแคดีขึ้นกวาอดไม
ได ทนไมได ทนฟงคนอื่นมิไดที่เขามีความเห็นตางไป หรือทนอยู
กับเขาไมได ตองไปจัดการบังคับเขาใหหันมาถืออยางตัว
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การทนไดที่เรียกวา tolerance นี้ ฝร่ังพยายามขยายความ
หมายออกไปใหเปนความใจกวางและการมีเสรีภาพทางศาสนา 
ตางจากคติของพระเจาอโศกที่ไมใชแค tolerance เพราะใชคํ าวา
“สมวายะ” ซึ่งแปลวาความประสานกลมกลืน ความสามัคคี หรอื
การอยูรวมกนัอยางประสานสอดคลอง ซึง่เปนเรือ่งทีย่าก มนุษยจะ
ตองพฒันามากทเีดยีว จงึจะอยูดวยกนัไดด ีทัง้ๆ ทีม่คีวามแตกตาง

แมจะแตกตางกัน แตสามารถอยูกันอยางประสานกลม
กลืน อันนี้คือเครื่องบงชี้การพัฒนามนุษยอยางหนึ่ง ไมจํ าเปนและ
เปนไปไมไดที่จะใหมนุษยเปนเหมือนกันหมด

มนุษยยอมมีความแตกตางกัน แตทํ าอยางไรจะใหเขาอยู
ไดอยางดีดวยกัน ทามกลางความแตกตางนั้น

วามสํ าเร็จข้ันตนก็คือ “tolerance” ไดแก ทนกันได แตทํ า
อยางไรจะใหเหนือกวานั้น คือใหมี “สมวายะ” มีความประสาน
กลมกลืน ความปรองดองสามัคคี อันนี้เปนเรื่องที่ยากอยางยิ่ง

ในประวตัศิาสตร มนษุยยงัไมประสบความส ําเรจ็ในการทีจ่ะ
อยูกันอยางปรองดองสามัคคี สมัยพระเจาอโศกผานไป แบบอยาง
ทีพ่ระองคจดัวางไว กไ็มคงอยูยัง่ยนื อ ํานาจแหงราชวงศของพระองค
ก็สิ้นสุดลงดวยการถูกฆาฟน และมีการเบียดเบียนในทางศาสนา

ทั้งนี้เพราะวา เมื่อรัชสมัยของพระเจาอโศกผานไปแคชั่ว
หลานหรือเหลน ก็ถูกยึดอํ านาจโดยอํ ามาตยที่ตั้งราชวงศของ
พราหมณขึ้นมา และมีการกํ าจัดพระพุทธศาสนาเปนการใหญ
และนี่ก็คือประวัติศาสตรในแงหนึ่งที่เปนบทเรียนสอนมนุษย
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ปญหาใหญของมนุษยชาติ
ทีท่าทายตอหลักการของประชาธิปไตย

เร่ืองพระเจาอโศกมหาราชเปนหลักฐานแสดงใหเห็นวา 
การอยูรวมกันดวยดีระหวางศาสนามีตัวอยางอยูในอดีต เปนเวลา
ตั้ง ๒,๐๐๐ กวาปแลว พระเจาอโศกนี้ แค ๒๐๐ กวาปหลัง
พุทธกาล เทากับ ๒,๓๐๐ ปแลว แตมนุษยไมสามารถสืบทอด
รักษา หรือแพรขยายทาทีนี้ออกไปใหสํ าเร็จได

จึงเปนเรื่องที่มนุษยจะตองมาคิดพิจารณาเรื่องนี้ตอไป 
โดยเฉพาะในยุคนี้เรามีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จะ
ตองปฏิบัติใหไดตามหลักการนี้ คือทํ าอยางไรจะใหคนที่แตกตาง
กันอยูดวยกันได เวลานี้กลายเปนเรื่องยากที่สุด

ภัยของมนุษยในยุคปจจุบันนี้ ที่ใหญที่สุดมี ๒ อยาง ที่จะ
ทํ าใหมนุษยชาติอยูไดหรือไมได

๑. ปญหาสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่มนุษยยุคปจจุบัน โดย
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว เฉพาะอยางยิ่งประเทศตะวันตกตื่น
ตัว กลัวเกรงภัยอันตรายมาก บางทีก็คิดวาโลกอาจจะไปไมรอด
อาจจะถึงกับพินาศ มีการประชุมระดับโลกเรียกวา “Earth
Summit” ประชุมมา ๒ คร้ังแลว ในป 1972 และ 1992

ในชวงเวลา ๒๐ ป ระหวางครั้งที่ ๑ กับคร้ังที่ ๒ นี้ เขาสรุป
ออกมาวา ทั้งๆ ที่มนุษยตื่นตัว แตก็แกปญหาหรือยับย้ังเรื่องความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม หรือภัยอันตรายแกสิ่งแวดลอม ไมได
ผล คือไมดีขึ้นเลย แตกลับทรุดโทรมหนักลงไป ภัยอันตรายจะ
ครอบงํ ามนุษยตอไป

๒. ความแตกแยกระหวางหมูชน ที่แบงกันไปดวยเหตุการ
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นับถือลัทธิศาสนา ดวยเหตุแบงผิวชาติชั้นวรรณะ อยางเชนสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งเปนประเทศประชาธิปไตยผูนํ า ไดชื่อวาเปน “melting
pot” คือเบาหลอมใหคนรวมเปนอันเดียวกัน เวลานี้ เบาหลอมก็
แตกแลว

คติประชาธิปไตย มี ๓ ขอ
๑) เสรีภาพ (liberty)
๒) สมภาพ/สมานภาพ/ความเสมอภาค (equality)
๓) ภราดรภาพ (fraternity)
หลักทั้งสามนี้วากันมาตั้งแตยุคปฏิวัติฝร่ังเศส (French

Revolution, ค.ศ.1789/พ.ศ.๒๓๓๒) แตตอนหลังๆ นี้ ไมมีใครพูด
ถึงภราดรภาพ พูดถึงแตเสรีภาพกับความเสมอภาค และเสรภีาพกม็ิ
ใชเพือ่จะมาอยูรวมกนั แตเปนเสรีภาพเพือ่แกงแยงผลประโยชนกนั

เสรีภาพเพื่อฉันตองเอาใหไดเทาที่ฉันตองการ เสมอภาค
เพื่อจะใหคนอื่นจะตองไดไมมากกวาฉัน ถาแกได ๕๐๐ ฉันตองได
๕๐๐ นี้เรียกวาเสรีภาพและเสมอภาคแบบทุนนิยม คือเพื่อแยงชิง
ผลประโยชน ที่จริงมันมิใชประชาธิปไตยแท

ในประชาธิปไตยที่แท เสรีภาพ คอืการทีค่นมโีอกาสน ําเอา
ศกัยภาพของตน เชนความรูความสามารถและสตปิญญา มารวมกนั
แกปญหาและสรางสรรคสังคม อันนี้คือเสรีภาพในความหมายเดิม

ถามนุษยไมมีเสรีภาพ ทั้งๆ ที่ตัวเองมีความรู มีสติปญญา
ความสามารถ แตสติปญญาความรูความสามารถของเขาก็ไม
สามารถแสดงตัวออกมาเปนประโยชนแกสังคมได เราจึงใหมีเสรี
ภาพ ซึ่งในความหมายเดิมเปนไปเพื่อการสรางสรรคสังคม

สวนความเสมอภาคก็คือ การมีโอกาสเทาๆ กัน โดยเฉพาะ
การรวมสุขรวมทุกข รวมแกปญหาดวยกัน ซึ่งเปนเชิงสามัคคี และ



มองสันติภาพโลกฯ๓๒

๓๒

เชิงให คือเสรีภาพที่จะใหแกสังคม และความเสมอภาคที่จะมา
ประสานอยูรวมกัน อยางที่ทางพระเรียกวา “สมานสุขทุกขตา”
แปลวามีสุขทุกขเสมอกัน คือรวมสุขรวมทุกข ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไม
เลือกที่รักผลักที่ชัง และไมเอาเปรียบกัน

ถาเปนอยางนี้ก็จะเกิดภราดรภาพ คือความเปนพี่เปนนอง
ภราดรภาพ คือความสามัคคี มีเอกภาพ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ชวยใหบุคคลทุกคนใชเสรีภาพและความเสมอภาคในการรวมกัน
สรางสรรคสังคมที่ดีงามมีสันติสุขไดเต็มท่ี

ภาวะไมมั่นคงของหลักการแหงประชาธิปไตย
บอนทํ าลายอารยธรรมปจจุบันแมแตในประเทศผูนํ า

หลักการของประชาธิปไตย ๓ ขอน้ี คือ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค และภราดรภาพ ตามความหมายที่แทนั้น กลมกลืน
ประสานเปนอันเดียวกัน

แตตอนนี้ลัทธิทุนนิยมครอบงํ าโลก แตละคนก็ตองมุงเพื่อ
ผลประโยชนของตน เสรีภาพก็เลยถูกใชเพื่อสนองเปาหมายของตัว
วา ฉันตองการฉันตองได ฉันอยากทํ าอะไรฉันจะตองทํ าเพื่อใหได
ตามที่ฉันตองการ เปนเสรีภาพเพื่อเอาผลประโยชนใหไดมากที่สุด
จึงตองยับย้ังดวยกฎหมาย ในการที่จะมิใหละเมิดตอผูอื่น โดยเอา
กฎหมายมาเปนขอบเขต

ความเสมอภาคก็เปนแบบแกงแยงผลประโยชนวา ถาคน
โนนได ๕๐๐ ฉันตองได ๕๐๐ แกได ๑,๐๐๐ ฉันตองได ๑,๐๐๐

เมื่อความหมายของเสรีภาพและความเสมอภาคเปนไปใน
เชิงแบงแยก และแกงแยง ภราดรภาพก็ไมสามารถเกิดขึ้นได
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ภราดรภาพนั้น สหรัฐอเมริการักษาไวในคติ melting pot
ในอเมรกิาแทบไมมกีารพดูค ําวา “fraternity” แต fraternity นยิมใช
เปนค ําเรยีกกลุมนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั คลายๆ ค ําวา society
หรอื association แต fraternity เดมิเปนหลกัการของประชาธปิไตย

ในสังคมอเมริกันมีคติ melting pot วาคนอเมริกันมาจาก
เชื้อชาติภูมิหลังตางๆ กัน มาอยูในสงัคมเดยีวกนักร็วมกนัในเบา
หลอม กลายเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เรียกวาเปนสงัคม melting pot

อเมริกันมีความภูมิใจมากในคติ melting pot วาสังคมของ
เขานั้น พิเศษกวาสังคมทั้งหลายอื่น ไมมีสังคมไหนจะกลมกลืน
ประสานคนเขาเปนอันเดียวกันไดอยางสังคมอเมริกัน

มากาเรต แทตเชอร (Margaret Thatcher) นายกรัฐมนตรี
อังกฤษสมัยหนึ่งก็ยกยองสรรเสริญในที่ประชุมใหญวา อเมริกา
เปนประเทศที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถหลอหลอมคนตางเชื้อ
ชาติตางวัฒนธรรมใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได คือเปนชนชาติ
อเมริกัน นับวาเปนความภูมิใจอยางหนึ่งในสังคมของเขา

ที่วามานี้เทากับบอกวา อเมริกาในอดีตก็มีหลัก fraternity
แตใชคํ าวา melting pot แทน ซึ่งก็หมายความวา รวมเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันได สามัคคีกันได แตตอนนี้อเมริกายอมรับแลววาสังคม
ของตนเลิกเปน melting pot คตินี้เลิกไปแลวอยางรวดเร็ว

เวลานี้ อเมริกาไมไดเปน melting pot ตอไปแลว หนังสือท่ี
ออกมาใหมๆ ถือวาอเมริกานี้ อยางดีก็เปนไดแค โมเสก (mosaic)
หมายความวา คนในอเมริกามีภูมิหลังเชื้อชาติตางๆ กัน แตมาอยู
รวมกันอยางเปนระเบียบ อยูในกฎกติกาหรือภายใต law เดียวกัน
เหมือนกับโมเสก คือช้ินกระเบื้องที่มีสีสันตางๆ ที่เขาเอามาจัดแตง
ประดับ ก็สวยงาม แมจะตางสีก็เปนระเบียบ
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อเมริกันตอนนี้อยากเปน mosaic เพราะเปน melting pot
ไมไหว มันหลอมไมไหว มันหลอมไมรวม

ทีนี้ เมื่อหลอมไมรวม แมแตโมเสกตอนนี้ก็เปนไมได
Mr.Naisbitt เขียนหนังสือบอกวา อเมริกันเปนไดแคจานสลัด
(salad bowl) คือยํ าเลย จึงนุงนังไมเปนระเบียบ คลุกเคลายุงกัน
ไปหมด ตอนนี้อเมริกาไดแคนั้น

ที่จริงนั้น คติเบาหลอม หรือ melting pot นี้ เปนเพียงแบบ
หนึ่งของภราดรภาพ มีความหมายไมตรงกับภราดรภาพแทจริง คือ
เปนการหลอมรวมหรือกลืนคนตางชาติตางวัฒนธรรมเขาในวัฒน
ธรรมหลักของประเทศนั้น

คนอเมริกันยุคปจจุบันไมชอบคติเบาหลอมนี้แลว แต
(จํ านวนไมนอย) หันไปนิยม multiculturalism คือ “คติพหุวัฒน-
ธรรม” หรือการมีวัฒนธรรมหลากหลาย ใหคนตางวัฒนธรรมคง
วัฒนธรรมของตนไวไดทามกลางการอยูรวมกัน ก็เปนภราดรภาพ
อีกแบบหนึ่ง ตามแนวคิดใหม

แตเทาที่เปนมาถึงปจจุบันนี้ วัฒนธรรมหลากลายเหลานั้น
ก็หาไดอยูรวมกันดวยดีมีภราดรภาพไม ความแตกแยกรังเกียจ
เดียดฉันทก็ยังคงเปนปญหาใหญของสังคมอเมริกันตอไป

ที่พูดมานี้ไมใชเรื่องที่นาหัวเราะ แตเปนเรื่องที่นาเศรา
เพราะมันนํ าไปสูความแตกแยกในสังคมอเมริกัน และจะนํ าไปสู
ความหายนะ นํ าไปสูแมแตความเสื่อมสลายของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยในอเมริกามิใชจะมั่นคง เพราะวา

ดูงายๆ ความแตกแยกระหวางคนผิวขาวกับคนผิวดํ า แคนี้
ก็ไปไมรอดแลว อเมริกาพยายามนักหนาที่จะรวมคน ๒ พวกนี้ แต
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ความพยายามที่จะรวมเหมือนจะทํ าใหแตกแยก
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ยิ่งขึ้น เวลานี้ อเมริกายอมรับวา ชองวางไดกวางยิ่งขึ้น ไมใชเล็กลง
วิธีการของอเมริกานั้น เปนการพยายามรวมดวยกฎหมาย

เพราะสังคมอเมริกัน เขาภูมิใจนัก วาเขาเปนสังคม rule of law คอื
เปนสงัคมทีถ่อืกฎหมายเปนใหญ ปกครองกนัโดยกฎหมาย ปกครอง
กันโดยกติกา ปกครองกันโดยหลักการ

แตอยาลืมวา ถาเปนหลักการที่แหงแลง ไมเกิดจากหัวใจที่
แทจริงแลวก็ไปไมรอด เพราะความนิยมยึดถือกฎกติกานั้น เกิดมา
จากจิตใจเดิม ที่คนอเมริกันรุนบรรพบุรุษ ไดมีนํ้ าใจรักความเปน
ระเบียบ รักกฎเกณฑกติกา

แตกฎเกณฑกติกาที่สืบมา โดยไมไดสืบเนื้อหาสาระทาง
ดานจิตใจ ก็ไดแตรูปแบบ ตอมานานเขา สาระในจิตใจที่เปนแกน
จืดจางไป รูปแบบก็เพี้ยน

ถึงตอนนั้น สังคม rule of law อาจจะรวมคนได แตรวมใจ
ไมได เมื่อรวมใจไมได ก็ไมรวมกันจริง

เวลานี้ก็มีความระแวงและตองคอยเอาใจกัน เวลาจะพูด
เหตุผลกัน ถามาเกี่ยวของกับเรื่องผิว พูดไมได พูดแลวสะเทือนใจ
ตองอดทน

ความอดทนอยางนี้ถูกหรือ อดทนที่ถูกคืออดทนโดยยอม
รับฟง และพูดกันดวยเหตุผล แตอดทนที่เก็บไวไมยอมพูด พูดไม
ไดเพราะกลัว ไมใชความอดทนที่แท ถาอยูกันดวยความกลัว
ประชาธิปไตยก็ไปไมไหว ประชาธิปไตยตองอยูดวยเหตุผล ตอง
สามารถพูดจาแสดงออก

เสรีภาพในการพูดเวลานี้เปนปญหามากในสังคมอเมริกัน 
แมแตในมหาวิทยาลัยของอเมริกา การใชเสรีภาพในการพูดเดี๋ยวนี้
ลํ าบาก บางคนจะพูดออกมาแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลแบบเสรี
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ก็ถูกประณาม ตองยอมแก “political correctness” คือความถูก
ตองแบบการเมือง

เดี๋ยวนี้ในสังคมอเมริกัน ศัพทนี้มีความสํ าคัญมาก อะไร
หลายอยางพูดไมได สังคมที่พูดเหตุผลกันไมไดอยางนี้ จะไปรอด
ไดอยางไร เรื่องผิวขาวผิวดํ าก็เปนตัวอยางหนึ่งของเรื่องที่พูดไมได
และเมื่อคนไมสามารถอยูกันดวยเหตุผล ไมสามารถพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงเหตุผลกันไดอยางจริงจัง ประชาธิปไตยจะ
อยูยั่งยืนไดอยางไร

ยิง่ตองมกีารเอาอกเอาใจ โดยเฉพาะนกัการเมอืง เชน ส.ส.
ฝายผิวขาวก็อาจจะตองเอาใจคนผิวดํ า เพื่อจะไดคะแนนเสียง
โดยมิใช เป นไปดวยการใช ป ญญาพิจารณาเหตุผลท่ีแทจริง 
ประชาธิปไตยก็เรียกไดวา งอนแงนแลว

เมื่อมองสังคมอเมริกันดวยความเขาใจ ก็จะเห็นวา
ประชาธิปไตยอเมริกัน ไมไดมีความมั่นคงแทจริง

การแตกแยกในเรื่องผิวพรรณ เปนเรื่องใหญมาก เวลานี้
อเมริกามีคนตั้ง ๕ เผา มีผิวขาว ผิวดํ า คนเชื้อสายสเปน ซึ่งมี
จํ านวนมาก (ครั้งหนึ่งเคยจะขอใหภาษาสแปนิชเปนภาษาราชการ
ดวย) ตอจากนั้นก็มีชาวเอเชียคือคนผิวเหลือง ซึ่งกํ าลังเขาไปมาก
แลวก็เนติฟอเมริกัน คือคนอินเดียนแดง ซึ่งเหลืออยูนิดเดียวในเขต
reservation/เขตสงวน

ขออภยัถาใชค ําวาสงวนพนัธุ เหมอืนกบัสงวนพนัธุอนิเดยีน
แดงไว คือเหลืออยูนิดหนอย ไปรวมอยูกันเปนกลุมๆ มีการเรียก
รองสิทธิขึ้นมาเปนครั้งคราว แตมีกํ าลังนอย ก็อยูกันมาอยางนี้

สังคมอเมริกันที่เรายึดเอาเปนแมแบบประชาธิปไตยใน
ปจจุบันเปนอยางนี้ แตกอนนี้ถืออังกฤษเปนแมแบบ แตเดี๋ยวนี้ทั้ง
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ที่รูปแบบของเรามาจากสายอังกฤษ แตเราไมคอยถืออังกฤษ เรา
มักมองไปที่อเมริกา แตถาสังคมแมแบบเปนอยางนี้แลวจะไปดีได
อยางไร เพราะแมแตแมแบบก็ยังแย ความแตกแยกอยางนี้เปนตัว
อยางของการที่มนุษยจะไปไมรอด

มองกวางออกไปในโลก เวลานี้มนุษยก็รบราฆาฟนกันดวย
เรื่อง การแบงเผา แบงผิว แบงลัทธิศาสนา เพราะฉะนั้นมนุษยจะ
ตองคิดกันใหหนักวา เราจะอยูกันอยางไรใหสงบสุขได มนุษยจะ
ตองมองไปที่ทาที และรูปแบบ โดยโยงไปถึงตัวเนื้อหาสาระเชน
หลักการตางๆ แลวอยูกันดวยเมตตา ซึ่งเกิดจากปญญาที่รูเขาใจกัน
แลวใหโอกาสแกกันและกัน จึงจะไปไดจริง

ตอนนี้มีผูเขียนหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา The Twilight of
Democracy* แปลวา สนธยาแหงประชาธิปไตย หรือ
ประชาธิปไตยยามสนธยา หมายความวา ประชาธิปไตยจะแยแลว
มันจะไปไมรอด

เรื่องประชาธิปไตยและความสงบสุขของสังคมที่พูดมานี้ 
จะตองมองใหโยงไปที่ลัทธิศาสนาตางๆ ดวย อยางนอยก็นา
พิจารณาวา เทาที่เปนมา ศาสนามีบทบาทในทางสรางสามัคคี
หรือกอความแตกแยก อยางไหนมากกวากัน แลวเอาจริงเอาจังใน
การที่จะหาทางแกปญหาใหถูกตอง

เปนอันวา โลกมนุษยในปจจุบัน มีภัยอันตรายใหญอยู ๒
ประการ

๑. ความแตกแยกระหวางมนุษย ที่รบราฆาฟน สมานกลม
                                                                                                    
* Patrich E. Kennon, The Twilight of Democracy (New York: Doubleday,
1995), XI + 308 pp.
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กลืนกันไมได นับวันจะมากขึ้น ทั้งๆ ที่โลกของสิ่งแวดลอมและโลก
ของการสื่อสารรวมกันไดดวยโลกาภิวัตน เปน Global Village คือ
เปนโลกแคบอันหนึ่งอันเดียวกัน แตมนุษยกลับย่ิงแตกแยก และ
สภาพแตกแยกนั้นก็กลายเปนโลกาภิวัตน

๒. ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนโลกาภิวัตน แผไปท่ัวโลกเชน
เดียวกัน

สองปญหานี้ มนุษยจะพัฒนาตัวเองพอที่จะแกไขไดหรือ
ไม มันอาจจะนํ ามนุษยชาติไปสูความพินาศ บางทีเราก็มัวไปนึก
ถึงภัยธรรมชาติ หรือนึกถึงนักทํ านายอนาคตอยางนอสตราดามุส
หรืออะไรตออะไรก็วากันไป แตที่จริงกรรมคือการกระทํ าของมนุษย
นี่เองเปนตัวราย

มนุษยมักจะมัวไปคิดซัดทอดปจจัยอื่น แตลืมมองตนเอง
ปญหาตอนนี้เปนเรื่องของมนุษยที่เจริญมาจนถึงบัดนี้ ก็ยังไม
พัฒนาตนเองเทาไร ทั้งๆ ที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ยัง
ไมแสดงถึงลักษณะที่มนุษยจะพัฒนาไปในแนวโนมท่ีดีขึ้น เพราะ
วา ความแตกแยกไมนอยลง แตกลับมากขึ้น ทํ าอยางไรเราจะ
พัฒนามนุษยไดสํ าเร็จ

ทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา
และทาทีตอสัจธรรมดวยปญญา

เรื่องทาทีตอกันระหวางมนุษย รวมทั้งทาทีตอกันระหวาง
ศาสนา ก็เปนเรื่องใหญ ตองดูจุดรวมใหญที่วา เราจะอยูกันอยาง
ไรดวยทาทีที่ถูกตอง

ทาทีที่ดี กับ ทาทีที่ถูกตอง อาจจะไมเหมือนกัน
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เมื่อพูดถึง “ทาทีที่ดี” เราอาจจะมองไปในแงที่วา ออ! เชน
มีเมตตาตอกัน ตองมี tolerance ตองมีการประสานกลมกลืน
ประนีประนอมกัน ซึ่งถาไมระวังใหดี ก็พลาดเหมือนกัน เพราะ
มนุษยนั้น แทจริงแลวเขาตองการรูความจริงและความดีงามที่เปน
ของธรรมชาติ เขาไมใชแคอยากรู แตเขาตองรูดวย

มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามแทจริงโดยสมบูรณ จะตองรูความ
จริงของธรรมชาติ ทีนี้ความจริงของธรรมชาติ มันไมเขาใครออก
ใคร มันไมไดขึ้นตอมนุษย มันเปนของมันอยางนั้น มนุษยจะเอา
อยางไรก็เรื่องของมนุษย แตมันไมเปนไปตามใจมนุษย มนุษยนี่
แหละจะตองไปรูจักมัน

เปนหนาที่ของมนุษยที่จะตองเขาไปรู จักความจริงของ
ธรรมชาติ และปฏิบัติตอมันใหถูกตอง

สํ าหรับความเปนอยูของมนุษยนี้ เราเห็นอยูชัดเจนวา
มนุษยอยูกับสิ่งแวดลอม ซึ่งแบงเปน ๒ อยาง ๒ วง หรือ ๒ ระดับ

๑. สิ่งแวดลอมท่ีเปนมนุษยดวยกัน คือสิ่งแวดลอมทาง
สังคม ไดแกเพื่อนมนุษย

๒. สิง่แวดลอมทีเ่ปนธรรมชาตทิัง้หลายทัง้หมด ไดแกระบบ
ของสรรพสิ่งที่อยูภายใตกฎธรรมชาติ รวมทั้งตัวมนุษยเองดวย

ถาเราแยกอยางนี้ได ก็จะเห็นความแตกตาง วาเราจะตอง
มีทาทีตางกันเปน ๒ อยาง ซึ่งถาไมระวังจะสับสน

ก) ทาทีตอคน หรือทาทีตอเพื่อนมนุษย คือ คนเราอยูดวย
กัน ก็ควรรักกัน มีเมตตาตอกัน นี้เปนทาทีที่ดี เพราะวามันจะชวย
ใหเราไมเบียดเบียนกัน มีความสามัคคี มีความรักใครปรองดอง
ปรารถนาดี ปรารถนาประโยชนสุขแกกันและกัน

ข) ทาทีตอธรรม (จะเรียกวา ทาทีตอสัจธรรม ก็ได) คือ
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พรอมกับท่ีอยูกับคนนั้น มนุษยก็อยูกับความจริงของธรรมชาติ อยู
กับระบบของสรรพสิ่งที่สัมพันธกัน (ไมใชหมายถึงธรรมชาติดาน
ชีวิต เชนสิงสาราสัตว แตหมายถึงตัวกฎธรรมชาติ) ซึ่งอยางที่บอก
แลววา ไมเขาใครออกใคร มนุษยจะตองไปรูจักมัน

ทาทีตอความจริงของธรรมชาตินี้จะเอาเมตตาไปใชไมได  
แตจะตองรูเขาใจมันดวยปญญา และจะตองปฏิบัติตอมันโดยใช
ปญญา

ทาทีที่ดีตอเพื่อนมนุษยคือมีเมตตา แตทาทีที่ถูกตองตอกฎ
ธรรมชาติคือใชปญญา

มนุษยจะอยูดวยเมตตาตอกฎธรรมชาติ มันก็ไมรูเรื่องดวย
และมันก็ไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา แลวมันก็เมตตาตอ
ใครไมเปน แตมันก็เปนไปตามกฎเกณฑของมันอยูนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น เราตองรูมัน ตองรูความจริงของมัน แลวปฏิบัติใหถูกตอง

มนุษยเรานั้นแสวงหาสิ่งนี้อยูแลว คือหาความจริง แต
พรอมกันนั้นมนุษยก็ตองอยูรวมกันกับเพื่อนมนุษย ซึ่งตางพวก
ตางคนก็เห็นความจริงไมเหมือนกัน ตอนนี้แหละถาไมระวังใหดีจะ
มีทาทีที่สับสนแลวก็จะพลาด

ที่วานั้น หมายความวา มนุษยที่พยายามอยูรวมกันดวยดี
นั้น ก็จะบอกวา เราตองมีเมตตาตอกัน แลวก็จะมาประนีประนอม
กัน โดยบอกวา นี่นะ ไมเปนไรหรอก เรามาตกลงกันวา เราทุกคน
ทุกฝายก็เห็นความจริงดวยกันทั้งนั้น

ถาอยางนี ้ มนษุยทีจ่ะประนปีระนอมกนันัน้ กก็ลายเปนวา
ไปประนีประนอมกับความจริง หรือเอาสัจธรรมมาประนีประนอม
กับตน ซึ่งเปนไปไมได และการทํ าอยางนั้นก็จะเปนอุปสรรคแกตัว
มนุษยเอง คือทํ าใหมนุษยขัดขวางตัวเองจากความจริง ซึ่งจะทํ าให
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ไมเขาถึงความจริงนั้น
เราบอกวา ความจริงเปนอยางที่คนนั้นมองก็ได คนนี้ก็เขา

ถึงความจริงเหมือนกัน แตเขาเขาถึงจริงหรือไม เราก็ไมรู กลาย
เปนวาเราพูดเอาเอง เราตัดสินเอง ทั้งที่ตัวเราเองก็ยังไมรู ซึ่งความ
จริงมันก็ไมไปตามเรา และ ความจริงยอมเปนอยางใดอยางหนึ่ง ไม
ใชเปนอยางใดก็ได

เคยมีทานที่พยายามทํ าอยางนี้ คือจะประสานกลมกลืน
ระหวางศาสนาโดยวิธีพูดประนีประนอมวา ทุกๆ ศาสนาก็เห็น
ความจริงเหมือนกันทั้งนั้น

ผูที่พูดอยางนั้น ควรถามตัวเองวา เรารูวาเปนอยางนั้นจริง
หรือเราพูดเพื่อเอาใจกัน เราไปพิสูจน เราไปตรัสรูแลวหรือ วาจริง
วาถึง เราเกงขนาดไหน จึงไปตัดสินได ถาเราตัดสินได เราก็ตองรู
ความจริงสมบูรณแลวและรูทั่วถึงทุกศาสนา นี่คือ จะตองมีทาทีที่พอ
ดีกับความเปนจริง

ถาเราไมมีความรูจริงพอที่จะไปวินิจฉัยวา คนนั้นคนนี้
ทานผูนั้นผูนี้ ศาสนานั้นศาสนานี้ ลัทธินั้นลัทธินี้ เขาถึงความจริง
หรือไม เราก็ควรพูดตรงๆ วาฉันไมมีสิทธิวินิจฉัย แตเราควรอยูดวย
กันดวยเมตตา

ตอนนี้แหละเปนการพัฒนามนุษยในขั้นสํ าคัญ ที่มนุษยจะ
ตองไปถึงใหได คืออยูรวมกับเพื่อนมนุษยดวยเมตตา โดยที่พรอม
กันนั้น ก็สามารถที่จะใหแตละคนแสวงหาสัจธรรมความจริงโดย
เปดใจเต็มท่ีดวย ใหความแตกตางมีอยูไดทามกลางความประสาน
กลมกลืน อันนี้เปนสิ่งที่ยากที่สุด

บางทีมนุษยก็หลงไปวาพวกตนจะตองมาประนีประนอม
กันวา ศาสนาหรือลัทธิอะไรๆ ก็เขาถึงความจริงดวยกันทั้งนั้น ก็
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อยางที่วาเมื่อกี้นี้ กลายเปนวา เราไปขามขั้น เราไปตัดสินความ
จริงของธรรมชาติ ซึ่งมันไมมีทางประนีประนอมหรือยอมตามเรา

การคนหาความจริงเปนหนาที่ที่แตละคนตองทํ าตอไป
ปญหาอยูทีว่า ท ําอยางไรมนษุยจงึจะรบัฟงซึง่กนัและกนัได ไมบีบ
คัน้บังคับหรือขมเหงกัน ไมใชวาเขาพูดแปลกหูออกมา ก็จะจัดการ

ทาทีโอนออนอยางมากที่สุดที่มนุษยจะทํ าได ก็คือการพูด
วา ทั้งศาสนาของคุณ และศาสนาของฉัน อาจจะเขาถึงความจริง
ดวยกันทั้งสองฝายก็ได คือในขั้นสุดทายตรงกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียว ขอใหเราแสวงหาและพยายามเขาถึงความจริงกันตอไป

ตกลงวาเรามีสิ่งแวดลอม ๒ อยางที่จะตองปฏิบัติดวยทาที
ที่ถูกตอง คือ

๑. ทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา และ
๒. ทาทีตอสัจธรรมหรือกฎธรรมชาติดวยปญญา
ใหไปดวยกันทั้งคู แมจะยากที่สุด* แตมันคือเครื่องวัดการ

พัฒนาของมนุษย

ตวัอยางที่แสดงทาทีตอสัจธรรมดวยปญญา
และทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา

เรื่องจากสีหสูตรตอไปนี้ แสดงถึงทาทีของพุทธศาสนาตอ
ลัทธิศาสนาอื่นไดอยางชัดเจน อันจะเห็นไดจากพระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจาเอง และทํ าใหเห็นวา การยอมรับดวยปญญาตอหลัก
คํ าสอนของศาสนาหนึ่ง พรอมกับการเกื้อกูลตอศาสนาอื่นดวย
เมตตา เปนสิ่งที่เปนไปไดจริง และควรจะตองเปนเชนนั้น ความใน
                                                                                                    
* ดูเพ่ิมเติม เรื่องการอนุรักษสัจจะ เปนตน ในภาคถาม-ตอบ หนา ๒๑๘-๒๒๑
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สีหสูตรตอไปนี้มีความชัดเจน ไมจํ าเปนตองอธิบาย ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคาร-

ศาลาในปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี
โดยสมัยนั้นแล กษัตริยลิจฉวีผูมีชื่อเสียงจํ านวนมาก

ซ่ึงนั่งประชุมกันในสันถาคาร (หอประชุมพิจารณากิจการ
ของรัฐ) กํ าลังกลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆโดยอเนกปริยาย

สมัยนั้น สีหเสนาบดี ผูเปนสาวกของนิครนถ ก็นั่งอยู
ในที่ประชุมนั้น ลํ าดับนั้น ทานสีหเสนาบดีไดมีความคิดวา
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น คงจักเปนพระอรหันตสัมมา-
สัมพุทธเจาโดยมิตองสงสัย กษัตริยลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเหลา
นี้ ซ่ึงประชุมอยูในสันถาคาร จึงกลาวสรรเสริญคุณ . . . ผิ
ฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระองค . . . เถิด
เมื่อสีหเสนาบดีคิดดังนั้นแลว ดวยความเคารพในนิครนถ-

นาฏบุตรผูเปนอาจารย จึงเขาไปบอกแจงขอโอกาสกอนจะไปเฝา
พระพุทธเจา ทานนิครนถนาฏบุตรก็เตือนวา พระสมณโคดมเปน
อกิริยวาท ทํ าใหสีหเสนาบดีเลิกความคิดที่จะไปเฝา

แตตอมาสีหเสนาบดีก็กลับคิดขึ้นมาอีกวา การที่กษัตริย
ลิจฉวีผูมีชื่อเสียงจํ านวนมากพากันกลาวสรรเสริญพระพุทธเจานั้น 
คงจะทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมมาพุทธเจาจริง ก็เขาไปบอก
แจงขอโอกาสกะนิครนถนาฏบุตรอีก ทานนิครนถนาฏบุตรก็ชี้แจง
จนทํ าใหสีหเสนาบดีเลิกความคิดที่จะไปเฝาอีก

จนกระทัง่ครัง้ที่ ๓ สหีเสนาบดคีดิขึน้มาอกี แตคราวนีท้าน
เสนาบดีตัดสินใจไมไปบอกแจงขอโอกาสจากทานนิครนถนาฏ-
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บุตรก็เดินทางไปเฝาพระพุทธเจาเลยทีเดียว
เมื่อไปเฝาพบกับพระพุทธเจาแลว ทานเสนาบดีก็ทูลวา

ทานไดยินไดฟงมาวาพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ค ํากลาวนัน้
เปนจรงิหรอืไม พระพทุธเจากท็รงอธบิายใหฟง ในทีส่ดุ สหีเสนาบดี
เกิดความเขาใจชัดเจนแลวเลื่อมใส ขอประกาศตนเปนอุบาสก แต
พระพุทธเจาไดตรัสเตือนวา

ทานสีหะ ทานจงใครครวญกอนทํ า การใครครวญ
กอนทํ า เปนการดีสํ าหรับคนที่มีชื่อเสียงเชนทาน
สีหเสนาบดีไดฟงดังนั้นแลว ยิ่งมีความเลื่อมใส ไดกลาว

ยืนยันขอแสดงตนเปนอุบาสกอีกเปนครั้งที่ ๒ เมื่อทานเสนาบดี
ยืนยันเชนนี้ พระพุทธเจาก็ไดตรัสตอไปวา

ทานสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอนํ้ าของ
นิครนถทั้งหลายมานานแลว ทานควรใสใจจัดใหอาหาร
บณิฑบาตแกนิครนถที่เขาไป(ดังเดิม)ดวย

(วินย.๕/๗๘-๘๐; องฺ.อฏก.๒๓/๑๐๒)

ไดพูดมาบางแลวถึงการแสดงออกตอผูอื่นหรือทาทีทั่วๆ 
ไป ทีนี้ หันมาพูดถึงทาทีของพระพุทธศาสนาตอผูอื่นที่มากระทํ า
ตอพุทธศาสนา หรือมาแสดงออกตอตนเองบาง วาในกรณีที่ผูอื่น
มาแสดงออกตอตน จะรูสึกและปฏิบัติอยางไร

ขอยกตัวอยางที่พระพุทธเจาตรัสไว เมื่อมีผูมาติชมพระ
รัตนตรัย คือ มาติเตียนพระรัตนตรัยบาง มาชมพระรัตนตรัยบาง
หรือมาติเตียนพุทธศาสนาบาง มาชมพุทธศาสนาบาง คราวนี้ดูซิ
วา ทาทีของชาวพุทธตามที่พระพุทธเจาไดแนะนํ าไว เปนอยางไร
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จะขออานขอความในพระสูตรแรกในพระไตรปฎกใหฟง 
พระสูตรที่ ๑ เริ่มตนดวยเรื่องนี้ คือทาทีของพุทธศาสนาตอผูที่มี
ทัศนะดีบาง ไมดีบาง ตอพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสวา

ภกิษุทัง้หลาย ถาผูอืน่จะกลาวตเิตยีนเรากต็าม ตเิตยีน
พระธรรมก็ตาม ติเตียนพระสงฆก็ตาม เธอทั้งหลายไมพึง
มีความเคียดแคน ไมพึงมีความขัดใจ ไมพึงกระทํ าความ
ไมพอใจ

ภิกษุทั้งหลาย ถาคนอื่นมากลาวติเตียนเราก็ตาม
พระธรรมก็ตาม พระสงฆก็ตาม ถาเธอทั้งหลายโกรธขึ้ง
ไมพอใจ ก็จะเปนอันตราย ตอตัวเธอเอง

ถาเขาติเตียนแลว เธอโกรธ หรือไมพอใจ เธอจะรูได
หรือวา ที่เขาพูดนั้น ถูกหรือผิด เขากลาวชอบ หรือกลาว
ไมชอบ เปนสุภาษิต หรือทุภาษิต ถาเขาพูดไมถูก เธอก็
ควรชี้แจงใหเขาเขาใจตามความเปนจริง

ถามีคนอื่นมาสรรเสริญเราก็ตาม สรรเสริญพระธรรม
ก็ตาม สรรเสริญพระสงฆก็ตาม เธอทั้งหลายไมพึงมีความ
ชอบใจ ความปล้ืมใจ ความลํ าพองตัวกระเหิมใจ ถาหาก
วา เธอทั้งหลายเกิดความชอบใจ พองใจอยางนั้น ก็จะเกิด
อนัตรายกับตนเอง ในคํ าชมนั้น ถาเขาพูดถูก เธอก็พึง
ยอมรับ พึงชี้แจงไปตามที่เปน          (ที.สี.๙/๑)

นี่คือทาทีของพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ซึ่งเปนคํ าแนะนํ าของ
พระพุทธเจาผูเปนพระศาสดาเอง นอกจากนี้ก็มีกรณีที่เปนเรื่อง
ปลีกยอย เชนการไปเผยแผศาสนาก็ไปเพื่อประโยชนแกเขา อยาง
ที่พูดไปแลวขางตน
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มีกรณีหนึ่ง ที่พระหลายทานคงเคยไดยิน คือเรื่องพระ
ปุณณะ  ผูมาจากดินแดนที่ชื่อวา สุนาปรันตะ ซึ่งเปนดินแดนที่คน
ดุราย ตอนมาทานยังไมรูจักพุทธศาสนา เมื่อทานมาพบพระพุทธ
เจาแลว ฟงธรรมเกิดความเลื่อมใสก็เลยไดบวชเปนพระภิกษุ เมื่อ
บวชแลวตอมาไดขอกลับไปอยูถิ่นเดิม คือ สุนาปรันตชนบท โดย
มาลาพระพุทธเจาเพื่อรับโอวาทจากพระองค กอนจะเดินทางไป

พระพุทธเจาตรัสวา
ปณุณะ มนุษยชาวสุนาปรันตะนั้น ดุราย รุนแรง เมื่อ

ทานไปอยู ถาเขาจะดา จะบริภาษทาน ทานจะทํ าอยางไร
(เพราะเปนพวกแปลกถิ่น แปลกพวกไปแลว)
พระปุณณะทูลตอบวา

ถาเขาดา ขาพระองคก็จะคิดวา ก็ยังดีที่เขาดา ไมถึง
กบัเอามือทุบตี                

(ม.อุ.๑๔/๗๕๗)

พระพุทธเจาตรัสถามตอไปวา แลวถาเขาทุบถอง จะทํ า
อยางไร ก็ตอบวาดีกวาเขาเอากอนดินกอนหินขวาง ตรัสถามตอไป
วา ถาเขาเอากอนดินกอนหินขวางละ ก็ตอบวา ดีกวาเอาทอนไม
มาทุบมาฟาด ถาเขาเอาทอนไมมาทุบมาฟาดละ ก็ยังดีกวาเขาเอา
มีดมาฟนมาฆา

พระพุทธเจ าตรัสถามและพระปุณณะทูลตอบไปตาม
ลํ าดับอยางนี้ จนกระทั่งถึงฆาเลย หมายความวายอมสละชีวิตได
จะไมทํ ารายใคร ถาเขาจะทํ ารายก็ทํ าไป ตายก็ตาย

พระพทุธเจาตรสัวา อยางนีเ้ธออยูสนุาปรนัตะได กเ็ปนอนัวา
พระปณุณะไดเดนิทางไปสนุาปรนัตชนบท และไดประสบความส ําเรจ็



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗

๔๗

ในการสั่งสอนประชาชนใหมีการศึกษา นี้ก็เปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง
วาทีจ่ริง ในเรือ่งนี ้ตามหลกัพทุธศาสนา พระสงฆมรีะเบยีบ

วนิยัทีก่นัไวแลว คอืพระภกิษุนัน้ เมือ่ฆาสตัวทีม่ชีวีติ แมแตมด
ปลวก ร้ิน ไร กเ็ปนอาบตั ิแตอาบตัเิบาหนอย ถาฆามนษุย แมแตทํ า
ใหแทง กเ็ปนอาบตัปิาราชกิ ขาดจากความเปนพระภกิษุ โดยไมมขีดี
จ ํากดัวาฆามนษุยไหน เพราะฉะนัน้กเ็ปนกลางๆ พระกไ็ปเบยีดเบยีน
ใครไมได นีเ่ปนวนิยัซึง่เปนแบบแผนความประพฤตทิีข่ดีกัน้ไว

นอกจากนั้นยังมีคํ าสอนที่เรียกวา สมณธรรม เรามักไดยิน
สมณธรรมในความหมายที่วา เปนขอปฏิบัติของพระที่บํ าเพ็ญศีล
สมาธิ ปญญา เขากรรมฐาน แตความจริงสมณธรรมในบริบทบาง
แหงมีความหมายวา เปนธรรมของผูสงบ ไมเบียดเบียนใคร และมี
คํ าสอนที่เรียกวา “สมณธรรม” ในพระสูตรหนึ่งที่ตรัสวา

ภิกษุทั้งหลาย เขาดา ก็ไมดาตอบ เขาเสียดสี ก็ไม
เสียดสีตอบ เขาประหาร ก็ไมประหารตอบ อยางนี้แหละ
สมณะจึงจะชื่อวาตั้งอยูในสมณธรรม

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๒๕)

หลักสมณธรรมนี้สอดคลองกับหลักการพื้นฐานที่เรียกวา
โอวาทปาติโมกข ซึ่งเรียกงายๆ วาหัวใจพุทธศาสนา

ในโอวาทปาติโมกขนี้ มีขอความทอนแรกแสดงหลักขันติ
ธรรม นิพพาน และลักษณะของสมณะนักบวช ดังนี้

ขนัต ิ คือ ความอดไดทนได เปนตบะอยางยอด
นพิพานเปนบรมธรรม ผูทํ ารายคนอื่น ไมชื่อวาเปน
บรรพชิต ผูเบียดเบียนคนอื่น ไมชื่อวาเปนสมณะ

 (ที.ม.๑๐/๕๔; ขุ.ธ.๒๕/๒๔)



มองสันติภาพโลกฯ๔๘

๔๘

หลักการนี้จํ ากัดความหมายของสมณะนักบวชวา ความ
เปนสมณะและนักบวชนั้น ไมอยูที่การมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย การ
ทํ าพิธี การเปนสื่อสวรรคเปนตน แตอยูที่การไมเบียดเบียน หรือ
เปนสัญลักษณของความไมมีภัย ซึ่งรวมถึงความมีขันติธรรมดวย

ขันติธรรมนั้น ยอมครอบคลุมความหมายของคํ าที่นิยมใช
กันในปจจุบันวา “อหิงสา” ดังที่ในวงการระหวางประเทศ ถือวา
พุทธศาสนาเปนตนแบบแหลงหนึ่งของหลักอหิงสา

ทาทีอหิงสาที่สืบมาในศาสนาของอินเดีย
พึงสังเกตวา ตอมาตอนหลัง ฮินดูก็มาถือหลักอหิงสา ทั้งที่

วาตามความจริง ฮินดูนั้นมาจากศาสนาพราหมณ
ศาสนาพราหมณเดิมน้ันคงจะเปนอหิงสาไดยาก เพราะ

เปนศาสนาแหงการบูชายัญ ตอนหลังฮินดูถึงกับไมกินเนื้อสัตว
และถือหลักอหิงสา อยางทานมหาตมคานธี เปนตน ซึ่งถือไดวา
เปนวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร เมื่อศาสนาพราหมณไดปรับตัว
ขึ้นมา และตอนหลังเรียกวาศาสนาฮินดู

พูดในแงหนึ่งก็คือการปรับตัวเพื่อแขงขัน เพราะพระพุทธ
ศาสนา กับศาสนาของเชน หรือศาสดาไชนะ หรือชินะ หรือนิครนถ
นาฏบุตร ถือหลักอหิงสา ไมเบียดเบียน ทางฮินดูก็พยายามสูดวย
การถืออหิงสาดวย*

ในสมัยพระเจาอโศกนั้น จารึกของพระองคบอกวา แตกอน
นี้ ในวังฆาสัตวเปนอาหาร วันละเทานั้นเทานี้ ตอมาตอนนี้เหลือ
อยางละ ๑ ตัว คือสัตว ๔ เทาตัวหนึ่ง และสัตวปกตัวหนึ่ง ตอไปก็
                                                                                                    
* ดูเพ่ิมเติม เรื่องเหตุใหพุทธศาสนาสูญส้ินจากอินเดีย ในภาคถาม-ตอบ หนา ๒๔๓-๒๔๗



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๙

๔๙

จะไมมีการฆาเลย
ตามเรื่องนี้ เราจะเห็นรองรอยของการไมฆาสัตวทํ าอาหาร

ในสมัยของพระเจาอโศก และก็คงมีการถือกันตอๆ มา จนกระทั่ง
ทํ าใหศาสนาฮินดูก็ตองแขง โดยพยายามถือหลักอหิงสา

ปจจุบันนี้กลายเปนวาคนฮินดูทั่วไปไมกินเนื้อสัตว และมี
การถือหลักอหิงสาไปดวย ทั้งๆ ที่วา เดิมน้ันตัวเองมาจากศาสนา
บูชายัญ แตกลับมาถือบางอยางมากกวาพุทธศาสนาอีก ในขณะที่
ปจจุบันชาวพุทธจํ านวนมากยังกินเนื้อสัตวกันอยู แตชาวฮินดูกลับ
ไมกิน นี่ก็เปนเกร็ดปลีกยอย แตจะใหเห็นวา ในเรื่องหลักอหิงสา
พุทธศาสนามีชื่อเสียงมากมาแตเดิม คูกับศาสนานิครนถ

ศาสนานิครนถนั้นถือเขมงวดมาก พุทธศาสนาถือโดยตัด
สินดวยเจตนา ถาไมไดเจตนาก็เปนอันวาไมไดฆา แตของนิครนถ
ระมัดระวังมาก นักบวชจะเดินก็กลัวจะไปเหยียบสัตวตาย ก็เลย
ตองประดิษฐไมกวาดพิเศษขึ้นมา เดินไปก็ตองกวาดทางขางหนา
ไป เพื่อไมใหเดินไปเหยียบสัตวตาย

หายใจก็กลัววาสัตวเล็กสัตวนอยบางอยางมันจะเขาจมูก
ตายในตัวเรา ก็เลยตองทํ าผาปดจมูก คลายๆ กับคนในสังคม
ปจจุบันที่อยูในเมืองหลวง ตามถนน เอาผาปดจมูก พวกนิครนถ-
นาฏบตุรเขาปดมากอน แตนคิรนถเขาปดเพือ่กนัสตัวไมใหเขาจมกู
ตางจากคนเมอืงหลวงปจจบัุนนี ้ทีป่ดจมกูกนัมลภาวะ กนัคนละอยาง

เวลาอาบนํ้ า ก็กลัววา นํ้ าจะไปถูกไปทวมสัตวตาย แมแตที่
ตัวเราก็มีสัตวจะถูกนํ้ าตาย ก็เลยหลีกเลี่ยงการอาบนํ้ า หรือจะจุด
ไฟ ก็กลัวแมลงบินมาถูกไฟตาย ก็เลยไมใหจุดไฟ

นักบวชนิครนถก็เลยมีขอบัญญัติในการที่จะเปนอหิงสา 
ชนิดที่ทางพุทธศาสนาถือวาสุดโตงเกินไป แตหลักการก็คืออหิงสา



มองสันติภาพโลกฯ๕๐

๕๐

ไมเบียดเบียน ทีนี้หลักการเหลานี้ ก็เปนทาทีตอสรรพสัตวทั่วๆ ไป
เปนกลางๆ จึงเอามาเลาใหกันฟง

ทํ าไมความตางศรัทธา จึงขยายเปนสงครามศาสนา
อหิงสานั้น ฝร่ังแปลวา nonviolence แตคํ านี้ฝร่ังเพิ่งใชมา

ไดประมาณ ๘๐ ป (เริ่มใชราว ค.ศ.1920) และเพราะเหตุที่เขารูจัก
คํ านี้จากเรื่องขบวนการกูเอกราชของมหาตมคานธีในอินเดีย ฝร่ังก็
จึงมักใชคํ านี้ในแงเปนอุดมการณหรือขบวนการทางการเมือง

สวนการอยูรวมกันไดกับคนพวกอื่นที่ตางเชื้อชาติ ตาง
ลัทธิศาสนาเปนตนนั้น ฝร่ังมีคํ าของเขาที่ใชกันมา คือ tolerance
(=ขันติธรรม) ที่เคยพูดถึงแลวขางตน (หนา ๒๘-๒๙)

เมื่อพูดถึง tolerance คือ ความยอมทนกันได หรือความ
ยอมทนเห็นทนไดยินคนอื่นที่เขาเชื่อถือหรือมีศาสนาตางจากตน
ได หรือแปลใหไพเราะขึ้นอีกวา ความมีใจกวางแลว ก็ควรพูดถึง
ถอยคํ าที่ตรงขามกันดวย

ภาวะที่ตรงขามกับ tolerance ก็คือ intolerance ไดแก
ความทนไมได หรือยอมไมไดที่จะใหคนอื่นเชื่อถือตางไปจากตน
หมายความวา เห็นหรือไดยินคนอื่นพวกอื่นมีความเชื่อถือหรือนับ
ถือตางไปจากตนแลว ทนดูทนฟงไมได อยูรวมดวยไมได ตลอดจน
ปลอยไวไมได

(มีคํ าใกลเคียงคือ bigotry แปลวา ความเชื่อร้ันฝงหัว
ความมีใจคับแคบยึดเอาแตทิฏฐิหรือลัทธิของตน และ religious
fanaticism แปลวา ความคลั่งศาสนา)

คํ าตรงขามกับ tolerance ไมจบแคนี้ เพราะวา เมื่อยอมไม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๑

๕๑

ได หรือทนไมไดแลว ก็มักจะตองแสดงหรือทํ าอะไรออกมาในทาง
ที่เปนการขัดแยงหรือรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง

ถาตนเองมีกํ าลังอํ านาจหรือมีพวกมากกวา ความยอมไม
ไดทนไมได คือ intolerance นั้น ก็มักแสดงออกเปนการกระทํ าที่
ฝร่ังเรียกวา persecution ซึ่งแปลวา การบีบคั้นขมเหง การกํ าจัด
กวาดลาง หรือการหํ้ าหั่นบีฑา เชน ไลฆาฟน หรือจับเอาไปฆาหรือ
ทํ าทารุณกรรม เมื่อเปนการหํ้ าหั่นบีฑาดวยเรื่องทางศาสนาก็เรียก
วา religious persecution

ถาทั้งสองฝายตางก็มีกํ าลังพอจะตอสูกัน หรือฝายที่ถูก
รังแกลุกขึ้นสู ก็กลายเปนการรบราฆาฟนกัน ซึ่งมีมากมายที่กลาย
เปนสงครามที่เรียกวาสงครามศาสนา ตามคํ าฝรั่งที่เรียกวา
religious war

สงครามศาสนานี้ อาจจะเปนสงครามเพื่อศาสนา ที่ในบาง
ศาสนายอมรับหรือสนับสนุน ดังที่ฝร่ังมีคํ าเรียกวา holy war ซึ่ง
อาจจะแปลวา สงครามศักดิ์สิทธิ์ หรือสงครามเพื่อพระเปนเจา

สงครามศาสนาที่โปปทรงรับรองหรืออนุมัติ มีชื่อเรียก
พิเศษวา ครูเสด (crusade)

holy war นี้ฝร่ังวาชาวมุสลิมก็มีเรียกวา ญิฮาด (ฝร่ังเขียน
jihad) ซึ่งถือวาเปนหนาที่เลยทีเดียว ฝร่ังบางทีถึงกับเรียกอิสลาม
วาเปนศาสนาที่เผยแพรดวยคมดาบ แตชาวมุสลิมแยงวาชาว
ตะวันตกเขาใจความหมายของญิฮาดผิดไปมาก

อยางไรก็ตาม ในเรื่องความขัดแยง ตลอดจนสงครามที่
เกี่ยวของกับศาสนานั้น จะตองทํ าความเขาใจใหชัดเพื่อกันความ
สับสน โดยแยกเปน ๒ อยาง

๑. การสูรบหรือสงครามเพราะไมยอมใหนับถือศาสนาตาง



มองสันติภาพโลกฯ๕๒

๕๒

กัน (หรือแมแตศาสนาเดียวกัน แตตางนิกายกัน) ตรงกับความ
หมายที่กลาวขางตนวา เห็นคนอื่นเชื่อถือหรือนับถือตางไปจากตน
แลว ทนหรือยอมปลอยไวไมได ไมใหโอกาสแกเขาที่จะเชื่อถือหรือ
นับถืออยางอื่น เปนการขัดแยงหรือสงครามที่เกิดจากศาสนา หรือ
เพราะปรารภความตางศาสนาโดยตรง

๒. การสูรบหรือสงครามระหวางคนตางพวก ที่นับถือ
ศาสนาตางกัน หมายความวา คนเหลานั้นมีพื้นเดิมท่ีแบงแยกกัน
เปนคนละพวกอยูแลว โดยที่สาเหตุใหแบงแยกอาจจะเกิดจาก
ความตางเชื้อชาติตางเผาตางผิวเปนตน แลวความตางศาสนาก็
ไปประกอบเขาดวย เมื่อมีเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้น ความยึดถือใน
ความเปนพวกเขาพวกเรา หรือของเขาของเรา ก็ทํ าใหเกิดการขัด
แยงสูรบกันขึ้น

พูดงายๆ ใหเห็นจุดแยกก็คือ
อยางแรก เปนการสูรบเพราะ ความตางศาสนา
อยางที่สอง เปนการสูรบเพราะ ความตางพวก
จะเห็นวาตัวเหตุไมเหมือนกัน คืออยูที่ความตางศาสนา

หรือความตางพวก
มีบอยครั้งมากที่คนพวกเดียวกัน เชน เชื้อชาติ ผิว เผาพันธุ

หรือแมแตวงศตระกูล หรือครอบครัวเดียวกัน ไดหันมารบราฆาฟน
กันเพราะหันไปนับถือลัทธิศาสนาหรือนิกายศาสนาตางกัน

จะเห็นวา การเบียดเบียนสูรบกันแบบที่ ๑ เปนเรื่องที่เกิด
จากศาสนาโดยตรง หรือเกิดขึ้นโดยปรารภศาสนา ซึ่งโดยทั่วไปจะ
มีวัตถุประสงคตอไปนี้ อยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังสองอยาง คือ

ก. เพื่อเผยแพรศาสนาของตน หรือใหเขายอมรับศาสนา
ของตน ดวยการใชกํ าลังบังคับ
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ข. เพื่อกํ าจัดกวาดลางศาสนาหรือลัทธิความเชื่อถืออยาง
อื่น ซึ่งตนถือวาเปนบาป เปนความชั่วราย ตลอดจนกํ าจัดคนที่เชื่อ
ถือหรือประพฤติปฏิบัติอยางอื่นที่ตนถือวาเปนบาป

การหํ้ าหั่นบีฑาและการทํ าสงครามแบบนี้ จึงจะตรงกับท่ี
ฝร่ังเรียกวา religious persecution และ religious war ซึ่งไดเกิด
ขึ้นแลวมากมายในประวัติศาสตร โดยเฉพาะในโลกซีกตะวันตก

ตามปกติ การเบียดเบียนและการสูรบแบบนี้ จะตองมีฐาน
อยูที่หลักการหรือคํ าสอนของศาสนานั้นๆ ไมโดยตรงก็โดยออม
กลาวคือ

๑)มีคํ าสอนในคัมภีร ที่สงเสริมหรือยอมรับการที่จะไป
บังคับคนอื่นใหมาเชื่ออยางตนหรือนับถือศาสนาของตน

๒)มีคํ าสอนหรือหลักการที่ใหยกไปอางไดวา การรบหรือ
การฆาฟนสังหารกันในกรณีอยางนั้น เปนบุญ หรือเปนความถูก
ตองดีงาม

๓)หลักการหรือคํ าสอนของศาสนานั้นเปนขอปรารภใน
การกอการเบียดเบียนหรือทํ าสงคราม อยางที่เรียกวา สงครามเพื่อ
เผยแพรศาสนา หรือสงครามในนามของศาสนา

๔)การมีความเห็นความเขาใจหรือตีความคํ าสอนแตกตาง
กัน ไมอาจยุติหรือใหเปนไปดวยวิธีการแหงปญญาตามทางของ
การพูดจาดวยเหตุผล แตกลายเปนเหตุใหใชกํ าลังเขาประหัต
ประหารกัน ทํ าใหหมูชนแมแตที่เปนชาติเดียวกันนับถือศาสนา
เดียวกัน ก็ตองทํ าสงครามกัน

๕)สถาบันหรือองคกรที่เปนตัวแทนของศาสนา ใหการรับ
รองหรือสนับสนุนการกํ าจัดหรือการทํ าสงครามนั้น โดยอางหลัก
การหรือขอปรารภตามหลักศาสนา
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ยกตัวอยางเชน ทั้งที่คนทั้งหลายไมไดเปนศัตรูกันเลย แต
องคกรศาสนาอาจปาวประกาศเชิญชวนวาใหไปชวยกันปราบ
ปรามกํ าจัดศัตรูของพระผูเปนเจา แลวก็อาจจะเกิดสงครามที่ราย
แรงยิ่งกวาการสูรบกับศัตรูของมนุษยเอง ดังในกรณีของสงคราม
ครูเสด เปนตน

เมือ่วาโดยสาระส ําคญั สาเหตพุืน้ฐานของความทนเหน็ทน
ไดยนิทนอยูดวยไมได จะตองไปก ําจดักวาดลางหรอืทํ าสงครามทาง
ศาสนา กเ็นือ่งจากการขาดความเปนสากล ๓ อยางทีพ่ดูมาแลว คือ

๑. ความจริงที่เปนสากล เชนวา การทํ าความดีเปนเหตุให
ไปสวรรค การทํ าชั่วเปนเหตุใหไปนรก

แตแทนทีจ่ะถอืเปนกลางๆ อยางนี ้กก็ลบัมกีารจ ํากดัวา ตอง
เปนการทํ าดีที่ทานผูนั้นผูนี้โปรดปรานยอมรับจึงจะทํ าใหไปสวรรค
ได หรือแมจะทํ าชั่ว ถาทานผูนั้นผูนี้ยกโทษให ก็ไมตองไปนรก ใคร
เปนเจาของสวรรค ใครจะตัดสินใหไปสวรรคไดหรือไมได เปนตน

๒. ความเปนมนุษยที่เปนสากล เชนวา การทํ าลายชีวิต
มนุษยเปนบาปหรือเปนความไมดี ไมสมควร(ทั้งนั้น)

แตแทนที่จะถือเปนกลางๆ อยางนี้ ก็มีการจํ ากัดวา ฆา
มนุษยพวกนี้จึงจะเปนบาป ฆามนุษยพวกนั้นอยูนอกศาสนา ไม
เปนบาป แตกลับไดบุญ เปนตน

๓. เมตตาที่เปนสากล คือ ใหทุกคนแผความรูสึกรักใคร
ไมตรีตอเพื่อนมนุษยทั่วไป โดยไมแบงแยกวาเปนกลุมไหนพวกใด
นับถือลัทธิศาสนาใด

แตแทนที่จะตั้งความรูสึกเปนกลางๆ อยางนี้ ก็มีการจํ ากัด
ใหมีเมตตาตอคนกลุมน้ีนับถือศาสนานี้ แลวใหเกลียดชังคนพวก
โนน หรือคนนอกศาสนาของตน
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ถงึโลกจะพัฒนา
แตมนุษยยังลาหลังไกลในวิถีทางแหงสันติภาพ

ดังไดกลาวแลววา เรื่องการขัดแยงสูรบท่ีเกี่ยวของกับ
ศาสนานั้นจะตองแยกทํ าความเขาใจใหชัด

ขอยอนกลับไปพูดถึงความขัดแยงสูรบแบบที่ ๒ ขางตน
คือ การขัดแยงสูรบของคนตางพวกที่นับถือศาสนาตางกัน ซึ่ง
สาระอยูที่ความตางพวกหรือถือพวก คือยึดถือในพวกของตน หรือ
สิ่งที่เปนของพวกตน แลวสูรบเพื่อปกปองสิ่งที่ยึดถือเปนของตน

การขัดแยงสู รบแบบนี้ไมเปนการหํ้ าหั่นบีฑาหรือการทํ า
สงครามศาสนา แตมีสาเหตุที่ลึกลงไปอีก หรือเปนพื้นฐานมาก
กวา กลาวคือ เปนเรื่องของสัญชาตญาณในการยึดถือพวกของตน
และของของตน

เปนธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยปุถุชนที่ยังไมไดพัฒนา 
หรอืยงัพฒันาไมสมบูรณ ซึง่ยอมจะมคีวามยดึถอืในหมูพวก และ
ในสิง่ทัง้หลายทีย่ดึถอืวาเปนของตน ไมวาจะเปนรูปธรรมหรอืนาม-
ธรรม เชน วงศตระกลู ถิน่ทีอ่ยูอาศยั วฒันธรรมประเพณี เปนตน

การยึดถือผูกพันนี้มีประโยชน ที่ชวยกลุมชนตลอดจน
สังคมประเทศชาติใหมีความรักสามัคคี มีเอกภาพ เกิดความเขม
แข็ง และเปนแรงจูงใจใหทํ าการสรางสรรคเพื่อทองถิ่น เพื่อชุมชน
หรือเพื่อสังคมของตน

แตพรอมกับท่ีใหคุณดานหนึ่ง เมื่อมนุษยเรายังพัฒนาไม
สมบูรณ มันก็มักกอใหเกิดโทษหรือปญหาอีกดานหนึ่ง คือการขัด
แยงทะเลาะวิวาทตลอดจนสงคราม กับคนพวกอื่น การรังเกียจ
เดียดฉันทดูถูกดูแคลนสิ่งที่เปนของคนพวกอื่น
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ตามความหมายในแงนี้ เมื่อคนกลุมหนึ่งเชื่อหรือนับถือ
ศาสนาใด และไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา เขาก็จะมีความยึด
ถือผูกพันหวงแหนตอศาสนานั้น ทํ านองเดียวกับสิ่งทั้งหลายอื่นที่
เขายึดถือเปนของเขา และในความหมายนี้ การยึดมั่นนับถือ
ศาสนาของเขาก็มีทั้งคุณในทางที่ทํ าใหเกิดกํ าลังสามัคคีเปนปก
แผนมีเรี่ยวแรงสรางสรรค และทั้งโทษในการที่จะกอใหเกิดความ
ขัดแยงทะเลาะวิวาทกับคนพวกอื่นไดเชนเดียวกัน

การขัดแยงในกรณีนี้ เปนคนละอยางกัน และเกิดจาก
สาเหตุคนละอยางกับการขัดแยงสูรบแบบที่ ๑ ที่สาเหตุเกิดจากตัว
ศาสนาหรืออยางนอยจากสถาบันศาสนาโดยตรง

ฉะนั้น คํ าวาการหํ้ าหั่นบีฑา และสงครามศาสนา คือ
religious persecution และ religious war จึงใชกับความขัดแยง
สูรบแบบที่ ๑ มิใชหมายถึงการขัดแยงสูรบแบบที่ ๒

ความไมรูจักแยกหรือความไมชัดเจนในเรื่องที่วามานี้ เปน
ปญหามากแมในยุคปจจุบัน และเปนเรื่องสํ าคัญที่ควรเอาใจใสแก
ไข เพราะความไมเขาใจไมรูจักแยกใหชัดเจนนั้น นอกจากทํ าให
เกิดความสับสนในทางปญญาและวางทาทีตอกรณีและสถาน
การณไมถูกตองแลว ที่สํ าคัญยิ่งก็คือทํ าใหแกปญหาไมได เพราะ
จับจุดของปญหาไมถูก อีกทั้งยังไมรูตระหนักดวยวาสองอยางนี้
เปนปญหาคนละระดับ และตองใชวิธีแกไขที่ตางกัน

เมื่อเกิดความขัดแยงสูรบแบบที่ ๒ (แบบถือความตางพวก
หรือยึดถือพวกกูของกู) ตามสัญชาตญาณของปุถุชนแลว ศาสนา
ก็อาจจะเขามามีบทบาทโดยชวยผอนคลายปญหา ทํ าใหการขัด
แยงเบาลง

อยางนอยถาหลักการของศาสนาไมเอื้อ และสถาบันของ
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ศาสนาไมหนุน คนก็จะไมสามารถยกขออางจากศาสนามารับรอง
เสริมเติมหรือขยายการขัดแยงสูรบของตน

แตในทางตรงขาม ถามีหลักการหรือคํ าสอนของศาสนาให
อาง หรือสถาบันศาสนาเขามาหนุน การขัดแยงสูรบน้ันก็จะขยาย
ใหญโตรุนแรงมากขึ้น และก็อาจจะกลายเปนการขัดแยงสูรบหรือ
สงครามที่เปนทั้งแบบที่ ๒ และแบบที่ ๑ ปนพรอมไปดวยกัน

คนอยางนอยจํ านวนหนึ่ง ไดพยายามแสวงหาวิถีทางที่จะ
ทํ าใหมนุษยที่เชื่อถือนับถือลัทธิศาสนาหรือนิกายศาสนาที่ตางกัน
สามารถอยูรวมกันไดโดยสันติ และแกไขความขัดแยงดวยวิธี
เจรจาประนีประนอม แตเทาที่เปนมาถึงบัดนี้ก็ยังไมสามารถเรียก
ไดวาประสบความสํ าเร็จ สาเหตุอยางหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ไม
ไดพบวิธีการแกไขที่ถูกตอง

พูดใหตรงจุดวา มนุษยยังไมพัฒนาเพียงพอที่จะอยูกัน
ดวยคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตาหรือไมตรีชนิดที่เปดใจเต็มท่ี โดยมี
ปญญาที่รูเขาใจแจมชัดเปนฐาน

เมือ่ขาดเมตตาหรอืไมตรทีีม่ากบัปญญาอนัเปดโลง ความจรงิ
ใจเปดใจแทจริงไมม ี บางทเีขากช็วนกนัใหแกปญหาดวยการเอาอก
เอาใจกัน โดยใหปดตาไมมองขอแตกตางและกลบเกลื่อนปญหา

วิธีเชนนี้ไมเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน และไมใชวิธีแก
ปญหาที่แทจริง เปนการหลีกเลี่ยงความจริงและพรางตาตัวเอง ซึ่ง
แฝงซอนเชื้อปญหาใหบมฟกตัวของมันขึ้นไดตอไป

ดังไดกลาวแลว และขอยํ้ าวา การแกปญหาที่แทจริงจะ
ตองเกิดจากความมีเมตตาหรือไมตรี ชนิดที่เปดใจเต็มท่ี โดยมี
ปญญาที่รูเขาใจความจริงเปนฐาน ทาทีอยางนี้จึงจะทํ าใหการแก
ปญหาสํ าเร็จไดจริงและยั่งยืน
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เพื่อใหชัดขอแยกวา
๑. การพิจารณาและตัดสินใจดวยเมตตาหรือไมตรีนั้น ตั้ง

อยูบนฐานของการรูเขาใจความจริง และพูดความจริงกันไดโดย
เหตุผล เชนรูเขาใจภูมิหลังกันชัดเจน ไมใชหลบเลี่ยงปญหาหรือทํ า
เพียงแบบเอาอกเอาใจกัน อันจะไมจิรังยั่งยืน

๒. การรูเขาใจความจริงแมที่ปวดราว แลวยอมรับความผิด
พลาดในอดีต ยอมรับผูผิดพลาด และใหอภัยกันไดนั่นแหละ จงึจะ
เปนการแกปญหาทีย่ัง่ยนื เพราะเกดิจากไมตรทีีส่ดใสช ําระลางความ
กินแหนงเคลือบแคลงไดแลว จึงเปนคุณธรรมที่แทจริง และยั่งยืน

จุดอับจนหรือติดตันอยูที่วา แมโลกจะพัฒนามาถึงขั้นที่
บอกวาเปนโลกาภิวัตนแลว แตมนุษยก็ยังมีจิตใจที่ลาหลังหางไกล
ไมสามารถเขาหากันดวยการพูดความจริง ไมสามารถมีเมตตา
หรือไมตรีที่มาพรอมกับความเปดใจตอการใชวิธีการแหงปญญา 
และแมกระทั่งยังยึดมั่นในการแบงแยก เขาจึงไมสามารถแก
ปญหาความขัดแยงตางๆ ได และยังคงไมมีความหวังอันชัดเจน
มั่นใจที่จะมองเห็นทางแกปญหานั้น

การแกปญหาความขัดแยงที่ผานมาในระดับโลก เทาที่
มนุษยทํ าไดอยางดีที่สุด คือใชวิธีคานอํ านาจกัน หรือใชความกลัว
ตอภัยพินาศที่ยิ่งใหญกวาเปนเครื่องยับย้ังกัน ดังกรณีที่เห็นชัดใน
ยุคสงครามเย็น

ตลอดเวลายาวนาน โลกสองคายอยูรวมกันอยางสันติ (ไม
มีสงครามใหญภายนอก แตจิตใจเรารอนหามีสันติไม) โดยมอีาวธุ
นวิเคลยีรและความกลวัตอการตอบโตดวยอาวธุนวิเคลยีรนัน้ เปน
เครื่องยับย้ังสงคราม ดังที่เรียกกันโกวา nuclear deterrence

เพื่อใหแนวคิดนี้สัมฤทธิ์ผล สองคายจึงตองเรงผลิตและ
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สะสมอาวุธรายใหมากอยางทันกัน ซึ่งก็กลายเปนสงครามในยาม
สันติ คือ สงครามเย็น ที่ทํ าลายมนุษยชาติอยางเลือดเย็น

กลาวโดยรวม มนุษยชาติยังกาวไปไดนอยมาก ในวิถีทาง
แหงการสรางสรรคสันติภาพ ชนิดที่มั่นใจในการแกไขกํ าจัดความ
ขัดแยงระหวางกัน และอยูกันดวยไมตรีอยางเปดใจ โดยมีปญญา
เปนฐานใหเกิดความเขาใจ

ภูมิหลังที่ตางกันแหง ๒ วิธี
ในการดํ าเนินวิถีแหงสันติภาพ

ในระดับชนชาติหรือระดับภูมิภาค พูดไดคราวๆ วามี
มนุษยอยู ๒ พวก ที่มีประสบการณแหงความปรองดองทาง
ศาสนา หรืออยางนอยก็อยูในขั้นของ tolerance คือความมีขันติ
ธรรม ไดแก

๑. ประเทศประชาธปิไตยตะวนัตก โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา
๒.ประเทศพุทธศาสนา
การอยู ร วมกันอยางสันติ และความมีขันติธรรมทาง

ศาสนา ในหมูชน ๒ พวก ในขอ ๑ และ ๒ นี้ มีลักษณะแหงประสบ
การณ ภูมิหลัง และหลักการที่แตกตางกันมาก

พวกที่ ๑ คือกลุมประเทศประชาธิปไตยตะวันตก มีขันติ
ธรรม (tolerance) ในรูปของเสรีภาพทางศาสนา ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาตอภูมิหลังทางประวัติศาสตรของตนเอง ที่เต็มไปดวยการ
หํ ้าหั่นบีฑา (persecution) และสงครามศาสนา (religious wars)
เปนเหตุบีบคั้นใหดิ้นรนใฝหาเสรีภาพ พรอมท้ังเกิดความเบื่อหนาย
ขยะแขยงตอภาวะเชนนั้น แลวแสวงหาทางออกใหมที่ตรงขาม
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พวกที่ ๒ คือกลุมประเทศพุทธศาสนา มีประวัติศาสตรอัน
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในโลก โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกวา มี
ความเอื้อเฟอใจกวางและการยอมรับผูอื่นเปนคุณสมบัติพื้นเดิม 
อันสืบมาจากหลักการหรือคํ าสอนของพุทธศาสนานั้นเอง

ในโลกปจจุบันนี้ อารยธรรมตะวันตกแผอิทธิพลไปเปน
โลกาภิวัตน จนมีสถานะเหมือนเปนตัวแทนแหงอารยธรรมของ
มนุษยชาติ ดังที่เมื่อพูดถึงความเจริญของโลกมนุษยเวลานี้ ก็
หมายถึงสภาพแหงอารยธรรมแบบตะวันตกนั่นเอง และในอารย
ธรรมตะวันตกนั้นก็แนนอนวา ตัวชูที่เชิดอารยธรรมนั้นขณะนี้ ก็คือ
อารยธรรมอเมริกัน

ชนชาติทั้งหลายในยุโรป มีประวัติศาสตรแหงการกดขี่บีบ
คั้น การหํ้ าหั่นบีฑา และสงครามกัน อยางกวางขวางรุนแรงตลอด
มา และศาสนาก็ไดเปนองคประกอบใหญอยูในกระบวนการแหง
ความขัดแยงและสงครามนั้น จนความขัดแยงทางศาสนากับ
ปญหาการเมืองเปนเรื่องปะปนมาดวยกัน โดยเฉพาะการใช
อํ านาจการเมืองเปนเครื่องบังคับคนใหถือลัทธินิกายศาสนาของ
ตน และกํ าจัดผูคนที่ไมนับถืออยางตน

การจํ ากัด กีดกั้น ขมเหง บังคับ กํ าจัด กวาดลางดวย
สาเหตุแหงการนับถือศาสนา หรือแมแตตีความคํ าสอนในศาสนา
ตางกัน มีบทบาทสํ าคัญยิ่งตอความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเสื่อมและ
เจริญของอารยธรรมตะวันตก

พรอมน้ัน ภูมิหลังขอน้ีแหละที่เปนสาเหตุใหชนชาติ
อเมริกันผูอพยพไปจากยุโรป มีความใฝฝนนักในสิ่งที่เรียกวา
freedom คือ ความเปนอิสระเสรี ซึ่งรวมทั้งเสรีภาพทางศาสนา
(religious freedom) และมุงหวังใหประเทศอเมริกาเปนดินแดน
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แหงเสรีภาพ (the land of liberty) หรือดินแดนแหงเสรีชน (the
land of the free; พอดีมาตรงกับคํ าแปลชื่อประเทศไทย)

การรูความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตรแหงการดิ้นรนสูเสรี
ภาพนี้ เปนสิ่งสํ าคัญตอการเขาใจชนชาติอเมริกัน ซึ่งหมายถึงการ
เขาใจอารยธรรมที่ครอบงํ าหรือนํ าโลกอยูในปจจุบัน และมีความ
หมายอยางยิ่งตอการที่จะกาวหนาไปในการแกไขปญหาของ
มนุษยชาติ ในดานความขัดแยงเบียดเบียนกันนั้น





ภาค ๒

ภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน*

๑. ภูมิหลังศาสนา กับอารยธรรมตะวันตก

ในซีกโลกตะวันตก
ศาสนาเกิดขึ้นมา พรอมกับความรุนแรง

ศาสนาของตะวันตก เริ่มตนและดํ าเนินมาดวยความรุน
แรง เมื่อศาสนาคริสตเกิดขึ้นใหมๆ จักรวรรดิโรมันกํ าลังเรือง
อํ านาจครอบครองทั่วยุโรป ศาสนาคริสตถูกกํ าจัดกวาดลางอยาง
รุนแรงเริ่มแต ค.ศ. ๖๔ เปนตนมา

ตลอดเวลาประมาณ ๒๕๐ ป จนถึง ค.ศ. ๓๑๓ คริสต ศา
สนิกชนถูกกํ าจัดกวาดลางสังหารอยางทารุณ รวมทั้งถูกจับเอาไป
โยนใหสู กับเสือสิงหจนถูกกินใหคนดูในสนามกีฬาโคลีเซียม 
(Colosseum หรือ Coliseum) อันยิ่งใหญ ที่เปนสัญลักษณแหง
ความงามสงาโอฬารของกรุงโรม และเปนเครื่องแสดงลักษณะแหง
สิ่งที่เรียกกันวาจิตวิญญาณของอารยธรรมโรมัน
                                                                                                    
* เน้ือความตอจากนี้ อันวาดวยภูมิหลังของซีกโลกตะวันตก ในการดิ้นรนตอสูเพ่ือเสรีภาพ
ทีม่คีวามขัดแยงและการขมเหงทางศาสนาเปนพลังบบีคัน้หลกัในอดตีอนัยาวนาน ตลอดมา
จนถงึความขดัแยงแบบใหม พรอมทัง้ทาทแีละอาการแสดงออกในการแกปญหาความขดัแยง
ในโลกปจจบุนั ภายใตอทิธพิลความคดิของตะวนัตกทีสื่บตอมาน้ัน เขียนเสรจ็ยงัไมบรบิรูณ
ทิ้งคางไวตั้งแตปลายป ๒๕๔๑ บัดน้ีเวลาลวงไปนาน แมจะยังไมมีโอกาสเขียนตอ ก็จํ า
ตองพิมพไปกอน
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ครั้นตอมา เมื่อจักรวรรดิโรมันหันมานับถือคริสตศาสนา
เริ่มแตพระเจา Constantine I ใน ค.ศ.313 ตอน้ันมาไมนาน
ประวัติศาสตรอันยืดยาวแหงการที่คริสตศาสนากํ าจัดกวาดลาง
คนนอกรีตและพวกซาตานหรือศัตรูของพระเจาก็เริ่มข้ึน ตามดวย
สงครามระหวางคริสตศาสนาตางนิกายกัน นับแตประมาณ
ค.ศ.391 เปนตนมา จนถึง ค.ศ.1834 เปนเวลาเกือบ ๑๔๕๐ ป

การกํ าจัดกวาดลางเหลานี้ เปนเรื่องที่คริสตศาสนจักรรวม
กับอาณาจักรดํ าเนินการบาง คริสตศาสนจักรใชอิทธิพลชักนํ าให
อาณาจักรปฏิบัติตามบาง กลุมชนหรือกลุมประเทศที่นับถือคริสต
ศาสนาตางนิกายกันสังหารหรือทํ าสงครามกันบาง

ในสมัยกลาง พวกยิว ชาวมุสลิม และคนนอกรีต เปนกลุมท่ี
ถูกกํ าจัดกวาดลางโดยทั่วไป ตลอดจนแมมดทั้งหลาย (ถือวาเปน
พวกของซาตาน) ตอมาก็รวมถึงนักปราชญนักวิชาการที่เผยแพร
ความรูความคิดเห็นขัดแยงตอคํ าสอนในคริสตศาสนา

ถึงกับไดมีสถาบันสํ าคัญเกิดขึ้นเพื่อทํ าหนาที่นี้ คือการที่
องคสันตะปาปา (Pope) ไดรวมกับอาณาจักร ตั้งศาลที่เรียกวา
Inquisition (ขอแปลวา “ศาลไตสวนศรัทธา”) ขึ้น ใน ค.ศ.1231

ศาลนี้เพิ่งมาสิ้นสุดหมดไปใน ค.ศ.1834 (=ประมาณ
๖๐๐ ป) คนที่ทางศาสนจักรถือวานอกรีต เขากับซาตาน หรือทํ า
ผิดตอคริสตศาสนา ถูกจับข้ึนศาลลงโทษ รวมทั้งเผาทั้งเปน
จํ านวนมากมาย

ตัวอยางที่จารึกไวในประวัติศาสตร คือ บรูโน (Giodarno
Bruno) นักปราชญผูสอนวา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักร
วาฬ และมีจักรวาฬมากมายเปนอนันต ถูกศาล Inquisiton ตัดสิน
ประหารดวยการเผาทั้งเปน ใน ค.ศ.1600



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕

๖๕

กาลิเลโอ (Galileo Galilei) นักวิทยาศาสตรชื่อดัง ผูสอนวา
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง โลกหมุนรอบดวงอาทิตย หาใชดวง
อาทิตยหมุนรอบโลกไม ก็ถูกจับข้ึนศาลนี้ แตเพราะกาลิเลโอยอม
รับผิด จึงไดรับการลดหยอนผอนโทษใหขังกักบริเวณอยูแตในบาน
(house arrest) จนตายไปเมื่อ ค.ศ.1642

กอนหนานั้น เซอรวีตัส (Michael Servetus) ผูคนพบระบบ
การไหลเวียนของโลหิต ก็ถูกศาล Inquisition นี้ ตัดสินประหาร
ชีวิตดวยการเผาทั้งเปน ใน ค.ศ.1553

เซอรวีตัสหนีการจับกุมของศาลฝายคาทอลิกไปได ทาง
ฝายคาทอลิกจึงเผาหุนแทนตัวเขา แตเซอรวีตัสก็ไปถูกฝาย
โปรเตสแตนตจับได และศาล Inquisition ของฝายโปรเตสแตนต
(เรียกชื่อวา Consistory) ที่ Geneva ในสวิสเซอรแลนด ก็ไดตัดสิน
ใหจับเขาเผาทั้งเปนไดสํ าเร็จ ใน ค.ศ. 1553 นั้นเอง

บุคคลหนึ่งที่ถูกศาล Inquisition ตัดสินเผาทั้งเปน ซึง่คน
ทัว่ไปจ ํากนัไดดมีากกค็อื โจนออฟอารค (Joan of Arc) วรีสตรฝีร่ังเศส
ที่ถูกตัดสินวาเปนแมมด และถูกเผาทั้งเปนใน ค.ศ.1431

ในยุโรปยุคนั้น  ผูหญิงถูกศาล Inquisition ตัดสินวาเปน
แมมด ถูกประหารชีวิต เชนดวยการเผาทั้งเปนอยางนี้ จํ านวนมาก
มาย เชน ในเยอรมันภาคใตแหงเดียวก็ประหารไปมากกวา
๓,๐๐๐ คน

ศาล Inquisition ในสเปน ก็ดุเดือดมาก เพียงชวงเริ่มตนก็
สั่งประหารชีวิตเผาทั้งเปนคนนอกรีตไปประมาณ ๒,๐๐๐ คน
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สมัยกลางของยุโรป ฝร่ังเรียกวายุคมืด
เพราะศาสนาคริสตครอบงํ า ทํ าใหแสงแหงปญญาดับหาย

แมแตชื่อเรียกยุคสมัยตางๆ แหงประวัติศาสตรของตะวัน
ตก ก็เปนถอยคํ าที่มีความหมายเกี่ยวของกับคริสตศาสนา ตั้งขึ้น
โดยปรารภความเปนไปที่เกี่ยวของกับคริสตศาสนา หรือแมแตเปน
คํ าเรียกเหตุการณในคริสตศาสนาโดยตรง กลาวคือ

๑. Middle Ages หรือ สมัยกลาง (แหงยุโรป) ค.ศ.476-
1453 เปนระยะเวลา ๑ พนัปทีค่รสิตศาสนามกี ําลงัและอทิธพิลเปน
เอกอนัเดยีวในยุโรป วฒันธรรมมแีหลงก ําเนดิจากครสิตศาสนาแผ
ครอบคลุมชีวิตทุกดานของสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และ
การทหาร

แตในสมัยกลางเองนั้น คํ าวา “สมัยกลาง” หรือ “Middle
Ages” ยังไมเกิดขึ้น

ตอมา เมื่อชาวยุโรปหลุดพนออกมาจากยุคสมัยนี้ พวกนัก
ปราชญตะวันตกผูมองเห็นวายุโรปมีโอกาสหวนกลับคืนสูศิลป-
วิทยาการของกรีกและโรมันโบราณอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียกชื่อยุคสมัย
ที่ผานมา นั้นวา “Middle Ages” (“สมัยกลาง”) ในความหมายวา
เปนชวงเวลาทามกลางระหวางการเสื่อมสลายของศิลปวิทยาของ
กรีกและโรมันโบราณ จนกระทั่งศิลปวิทยานั้นกลับฟนคืนขึ้นมา
ใหมอีกในยุคของพวกตน  ที่เรียกวา Renaissance

อน่ึง ในระยะที่หลุดพนออกมาใหมๆ นั้น (จนถึงยุค
Enlightenment ในคริสตศตวรรษที่ ๑๘) ความรูสึกที่เปนปฏิกิริยา
ตอสภาพของสมัยกลางนั้นยังเดนแรงอยู คนยุโรปจึงเรียกชื่อสมัย
กลางนั้นอีกอยางหนึ่งวา Dark Ages แปลวา ยุคมืด หมายถึงชวง
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เวลาอันยาวนาน ที่อารยธรรมคลาสสิกอันอุดมดวยศิลปวิทยาการ
ของกรีกและโรมันโบราณไดเลือนลับไป ทํ าใหยุโรปตกอยูในความ
มืดมนอับปญญา

พวกนักมนุษยนิยม (humanists) ที่คิดศัพท Middle Ages
ขึ้นมาใช มองชวงเวลาที่ลวงผานไปกอนยุคของพวกเขาวา เปนพัน
ปแหงความมืดมัวและโมหะ (a thousand-year period of
darkness and ignorance; บางทีก็เรียกสั้นๆวา the age of
ignorance หรือ a period of intellectual darkness and
barbarity คือ ยุคแหงความโหดและโฉดเขลา หรือยุคเฉาโฉดโหด
เหี้ยม) จึงเรียกวาเปน Dark Ages

(บางทีนักประวัติศาสตรก็จํ ากัดชวงเวลาใหจํ าเพาะลงไป
อีกวา Dark Ages เปนชวงตนๆ ของสมัยกลางนั้น คือ ราว ค.ศ.
500-1000 และบางทีก็จํ ากัดสั้นลงไปอีกเปน ค.ศ.476-800)

ตอมา คนสมัยหลังที่หางเหตุการณมานาน มีความรูสึกที่
เปนปฏิกิริยาตอสภาพของยุคสมัยนั้นเบาบางลง กเ็ริม่กลบัไปเหน็
คณุคาบางอยางของความเปนไปในสมยักลางนัน้ เชนวา ถงึอยางไร
สมยักลาง หรอืยคุมดืนัน้ กเ็ปนรากฐานทีช่วยใหเกดิ Renaissance

โดยเฉพาะที่สํ าคัญยิ่ง คอืการที่ศาสนจกัรครสิตไดเผชญิ
และผจญกบัศาสนาอสิลาม ในสงครามครเูสดเปนตน ในหลายแหง
ที่ฝายคริสตชนะ ก็พลอยไดตํ ารับตํ าราวิชาการตางๆ ของกรีกและ
โรมนัโบราณ ทีช่าวมสุลมินํ าไปเกบ็รักษา ถายทอดและพฒันาสบืมา

ตํ ารับตํ าราเหลานี้ นักบวชคริสตไดคัดลอก เก็บรักษา หรือ
ไมก็แปลกลับจากภาษาอาหรับเปนภาษาละติน ซึ่งกลายมาเปน
แหลงความรูใหแกยุค Renaissance (ยุคคืนชีพ)

ตอมา ปราชญชาวตะวันตกยุคหลังๆ จึงเห็นวา ในสมัย
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กลางนั้น ประทีปแหงวิทยาการยังสองแสงอยูบาง แมจะริบหรี่ แต
ก็ไมถึงกับดับมืดเสียทีเดียว

ดังนั้น บัดนี้คํ าวา Dark Ages จึงไมเปนที่นิยมใชกันอีก
(บางทานแปลคํ าวา ยุคมืด/Dark Ages นั้นใหหมายความวาเปน
ชวงเวลาแหงประวัติศาสตรที่เรารูเรื่องกันนอย)

ในสมยักลางนี ้ ผูทีจ่ะเปนจกัรพรรดกิต็องใหองคสนัตะปาปา
(Pope) สวมมงกุฏให จักรวรรดิโรมันที่เจาเยอรมันรื้อฟนตั้งขึ้นใหม
ก็มาเรียกโดยเติมคํ าวา “holy” เขาขางหนา เปน the Holy Roman
Empire (ชวง ค.ศ.962-1806)

การที่ศาสนาคริสตมีอํ านาจยิ่งใหญครอบคลุมอยางนี้ ก็ทํ า
ใหเกิดมีความคิดที่ใหถือยุโรป(ตะวันตก) เปนศาสนรัฐที่กวางใหญ
อันหนึ่งอันเดียว เรียกวา “Christendom” (แปลไดวา “คริสตจักร”
หรือ “คริสตอาณาจักร”)

Christendom นี้ ประกอบดวยเจาหนาที่หรือขาราชการ ๒
ฝาย คือ ฝายศาสนาธิการ (sacerdotium) ซึ่งองคสันตะปาปา
(Pope) มีอํ านาจสูงสุด กับฝายรัฏฐาธิการ (imperium) ซึ่งมี
จักรพรรดิ (Emperor) ทรงอํ านาจสูงสุด โดยทั้งสองฝายปฏิบัติงาน
เสริมซ่ึงกันและกัน (นี้เปนเพียงทฤษฎี แตในทางปฏิบัติสองฝายได
ขัดแยงแยงชิงอํ านาจกันมาตลอด)

ในสมยักลางนีเ้ชนกนั ทีค่รสิตศาสนจกัรไดรวมพลงักษตัรยิ
ขุนพล และพลเมืองของประเทศทั้งหลายทั่วยุโรป ทํ าสงครามศักดิ์
สิทธิ์ หรือสงครามเพื่อพระผูเปนเจา (holy war) เพื่อปลดปลอยดิน
แดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land คือ เมืองเยรูซาเลม) จากการยดึครอง
ของพวกมสุลมิเตอรกส อนัมชีือ่เรียกเฉพาะวา “ครเูสด” (Crusades)
ซึ่งเปนสงครามกับมุสลิมท่ียืดเยื้อยาวนานประมาณ ๒๐๐ ป
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(ค.ศ.1096-1270) นับเปนครูเสดครั้งใหญทั้งหมด ๘ คร้ัง กับครู
เสดเด็กอีก ๒ ครั้ง

พอเปดขุมปญญาของกรีกโบราณกลับขึ้นมาได
ฝร่ังดีใจ เรียกวาเปนยุคที่ไดเกิดใหม

๒. Renaissance (ค.ศ.1453-1527; แตตํ าราไมลงกันแน
นอน บางทีก็ยืดเปน ค.ศ.1340-1550, บางทีก็ยนเปน ค.ศ. 1480-
1520 หรือ ค.ศ.1493-1527) แปลวา (ยุคแหง)”การคืนชีพ” หมาย
ถึงการฟนฟูศิลปะและวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณ ที่จม
หายลับเลือนไปตลอดเวลาประมาณ ๑,๐๐๐ ปแหงสมัยกลางนั้น

ชื่อของยุคนี้ ก็บอกแจงความหมายและความรูสึกของชาว
ตะวันตกตอยุคสมัยนี้ชัดเจนอยูแลวในตัววา คนตะวันตกมองเห็น
วาในสมัยกลางพวกตนถูกปดกั้นจากการเรียนรู และขุมปญญา
แหงอารยธรรมพื้นฐานเดิมของตนในอดีต และรูสึกกลับมีชีวิตชีวา
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพนยุคสมัยแหงความอับเฉาซบเซานั้นขึ้นมาได
เปนยุคเริ่มตนและชวงตอ เพื่อการกาวไปขางหนา

ยุคคืนชีพ หรือยุคเกิดใหมนี้ มากับแนวคิดสํ าคัญที่เรียกวา
“มนุษยนิยม” (humanism) ซึ่งเชิดชูคุณคาความสามารถและ
ความสํ าคัญของมนุษย โดยถือมนุษยเปนศูนยกลางของจักรวาล
พรอมท้ังใหความสํ าคัญแกตัวบุคคลหรือปจเจกชน และสนใจใน
ธรรมชาติตามสภาพที่เปนจริง อันเปนแนวคิดที่เฟองฟูขึ้นจากการ
ศึกษาวรรณคดีของกรีกและโรมันโบราณ (คลาสสิก)

ศาสนจักรคริสตในสมัยกลางสอนกันสืบมาวา ความสุขใน
โลกนี้แมที่สูงสุด ถามิใชเปนกับดักของมารราย ก็เปนเพียงเงา
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ลางๆ ของชีวิตในสวรรค
แตนักคิดแหงยุคคืนชีพ เถียงแบบไมปฏิเสธหลักศาสนา

คริสตตรงๆ โดยบอกวา พวกคนรุนเกานั้นไปมองโลกที่พระเจา
สรางแตในดานราย แลวก็ลืมไปวา มนุษยทั้งหลายนี้แหละเปน
ภาพฉายที่สะทอนพระเกียรติคุณของพระผูเปนเจา (ฉะนั้น ชีวิต
ของมนุษยที่เปนอยูในโลกนี้จึงดีงามและสํ าคัญที่สุด)

พึงสังเกตวา ตั้งแต ค.ศ.636 เปนตนมา กองทัพมุสลิมได
เริ่มโจมตีอาณาจักรโรมันตะวันออก ตอมาศิลปวิทยาการของกรีก
และโรมันโบราณก็ถูกชาวมุสลิมรับถายทอดไป

โดยเฉพาะตั้งแต ค.ศ.750 เปนตนมา ต ํารบัต ําราของกรีก
โรมนัโบราณถกูแปลเปนภาษาอาหรบั และชาวมสุลมิกไ็ดพฒันา
ศิลปวิทยาเหลานั้นตอมาตลอดคริสตศตวรรษที่ 9-11 โดยเสริม
ดวยความรูของตนและศิลปศาสตรที่ไดจากอินเดีย

ฉะนั้น เมื่อศิลปวิทยาการเสื่อมทรุดลงในยุโรปสมัยกลาง
อาณาจกัรมสุลมิจงึเปนแหลงบ ํารุงรกัษาศลิปวทิยาการโบราณนัน้ไว

จนกระทั่งตอมาในคริสตศตวรรษที่ 12 และ 13 จึงเปนยุค
แหงการที่ยุโรปแปลศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณ พรอม
ทั้งวิทยาการของมุสลิมเอง จากภาษาอาหรับมาเปนภาษาฮิบรู
และละติน อันมีผลใหเกิดความตื่นตัวทางปญญาที่สืบเนื่องมาถึง
ยุคคืนชีพ (Renaissance) นี้ โดยประจวบพอดีกับท่ีในประเทศ
มุสลิม ศิลปวิทยาการก็กลับซบเซาเสื่อมลง

ตอมา ตรงกับจุดเริ่มของยุคคืนชีพนี้ทีเดียว ใน ค.ศ.1453
กรุงคอนสแตนติโนเปล (Constantinople) ถูกตีแตก เสียแก
พวกออตโตมานเติรกส จักรวรรดิบีแซนตีน (Byzantine Empire
คือจักรวรรดิโรมันตะวันออก) ลมสลาย (ถึงจุดกํ าหนดสิ้นสมัย
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กลาง) นักปราชญและผูทรงความรูจํ านวนมากหนีมาอิตาลี และ
ขนเอาตํ ารับตํ าราสํ าคัญมาดวย เปนการนํ าความรูที่สืบแตกรีก
โบราณมายังยุโรปอีกระลอกหนึ่ง

พอชาวบานฟนคืนชีพขึ้นมา
ศาสนาคริสตก็ถึงวาระแหงการปฏิรูป

๓. Reformation (ค.ศ.1517-1559) แปลวา (ยุคแหง)
“การปฏิรูป” คํ าบัญญัตินี้ เปนชื่อท่ีมุงเรียกเหตุการณในศาสนา
คริสตโดยตรงแทๆ คือการปฏิรูปในคริสตศาสนา ซึ่งมารติน ลูเธอร
(Martin Luther) ไดเริ่มตนขึ้น อันทํ าใหเกิดการปรับความเชื่อถือ ตี
ความคํ าสอน วางวิธีปฏิบัติใหมๆ ซึ่งเปนการฝาฝนคัดคานไมยอม
รับอํ านาจสูงสุดขององคสันตะปาปา (Pope)

ยุคนี้กํ าหนดดวยการสิ้นสุดอํ านาจครอบคลุมยุโรปขององค
สนัตะปาปา และการเกดิขึน้ของศาสนาครสิตนกิายโปรเตสแตนต ซึ่ง
พลอยมีผลพวงตามมาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในวิถี
ชีวิตของผูคนและสังคมของชาวตะวันตก

ยุคปฏิรูป หรือ Reformation นี้ ก็เปนผลที่สืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลของแนวคิดและการตื่นตัวในยุคคืนชีพนั่นเอง คือเปน
ความขัดแยงระหวางกระแสความคิดความเชื่ออยางเกากับอยาง
ใหม แตในเมื่อเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอํ านาจทั้งทางการเมืองและ
ความยึดมั่นทางศาสนาที่รุนแรง การโตแยงและการแข็งขืนจึง
กลายเปนการตอสูดวยกํ าลัง การหํ้ าหั่นบีฑา (persecution) และ
สงครามศาสนา (religious war)

แตเปลี่ยนยายจากการกํ าจัดคนนอกรีตนอกศาสนา และ
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สงครามกบัคนตางศาสนา มาเปนการศกึสงครามกบัชาวครสิตดวย
กันเอง ระหวางผูนับถือนิกายโรมันคาทอลิกเดิม กับผูนับถือนิกาย
ใหมคือโปรเตสแตนต ซึ่งตางก็ถือวาอีกฝายหนึ่งเปนพวกนอกรีต

ศาสนจักรคาทอลิกที่มีอํ านาจยิ่งใหญ จํ าตองระดมทุนเพื่อ
เสริมรักษาความยิ่ งใหญนั้น  จึงได ให มีการขายใบไถ บาป
(indulgence) ซึ่งอางวาโปรดประทานจากพระคลังบุญ (Treasury 
of Merits) ของพระเยซูและเหลานักบุญ โดยมีตัวแทนจํ าหนาย 
(agents) ในถิ่นตางๆ

การขายบัตรไถบาปทํ าใหไดเงินมหาศาล (รวมทั้งเงินที่เอา
มาสรางมหาวิหาร Saint Peter's ที่กรุงโรม) บาทหลวงบางคนขาย
ใบไถบาปนี้เอาเงินใหองคสันตะปาปา เพื่อไดรับแตงตั้งในสมณ
ศักดิ์สูง การกอสรางและการสะสมรํ่ ารวยเงินทองไดอืดพองขึ้นใน
ศาสนจักร

ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. 1517/๒๐๖๐ บาทหลวงเยอรมันชื่อ
มารติน ลูเธอร (Martin Luther) ไดปดประกาศคํ าประทวงการขาย
ใบไถบาป อันถือวาเปนจุดเริ่มแหงการปฏิรูป ทีใ่หชาวครสิตคนืกลบั
ไปหาพระคมัภรี โดยปฏเิสธอ ํานาจขององคสนัตะปาปา หลงัจากนั้น
ไมนาน การกํ าจัดกวาดลางรบราฆาฟนและสงครามก็ตามมา

มารติน ลูเธอร ซึ่งเปนเพียงเอกชนคนหนึ่ง แตมีกํ าลัง
สนับสนุนมาคุมครองและสูกับวาติกันได นอกจากเพราะมีผูเชื่อ
ตามคํ าสอนทางศาสนาที่เขาตีความใหมกันมากแลว ก็เปนเพราะ
เหตุผลทางการเมืองดวย ดังที่ฝร่ังเขียนไววา

ทั่วยุโรปภาคเหนือ กษัตริยและเจาผูครองดินแดนทั้ง
หลาย ซ่ึงรูตระหนักวาตนกํ าลังมีอํ านาจมากขึ้น มีความไม
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พอใจอยูแลว ตอการที่องคสันตะปาปาซึ่งประทับอยูแสน
ไกล มาถือสิทธิคุมอํ านาจบังคับบัญชาตน แถมยังดูดสูบ
เอาโภคทรัพยไปยังกรุงโรมอีกดวย”
(“Europe, history of,” New Grolier Multimedia Encyclopedia, 1994)

การปฏิรูป (Reformation) ซึ่งเปนของฝายโปรเตสแตนตนี้
ตามมาดวยการยอนปฏิรูป (Counter-Reformation) ของฝาย
โรมันคาทอลิก (ค.ศ.1540 หรือ 1559-1610) เพื่อเรงงานกํ าจัด
ฝายโปรเตสแตนตใหหมดสิ้น

ในชวงเวลานับแตเริ่มยุค Reformation ชาวคริสตสอง
นิกายไดทํ า persecution และ religious war กัน ทั้งระหวางคนใน
ประเทศเดียวกัน ระหวางผูปกครองกับราษฎรบาง ระหวางราษฎร
กับราษฎรบาง ระหวางประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งบาง
ระหวางกลุมประเทศทั่วทั้งยุโรปบาง ซึ่งนอกจากทํ าใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในยุโรปแลว ก็สงผลไปถึงการเกิดขึ้นของประเทศใน
โลกใหม คืออเมริกาดวย

ยกตัวอยาง ในประเทศอังกฤษ ซึ่งไดกลายเปนประเทศ
โปรเตสแตนตเมื่อพระเจาเฮนรีที่ ๘ (Henry VIII) แยกออกจาก
โรมันคาทอลิก โดยประกาศไมยอมรับอํ านาจขององคสันตะปาปา
(Pope) และใหรัฐสภาสถาปนาพระองคขึ้นเปนประมุขแหงศาสน-
จักรนิกายอังกฤษ (Church of England) คือนิกายแองกลิคาน
(Anglican Church) ในป 1534 ทํ าใหศาสนาคริสตนิกายอังกฤษ
เปนศาสนาประจํ าชาติมาจนบัดนี้

พระเจาเฮนรีที่ ๘ ไดทรงกํ าราบและยึดทรัพยวัดทั้งหลาย
ของคาทอลิก ใครยอมเชื่อฟงองคสันตะปาปา ถือวาเปนความผิด
อาญาแผนดิน ผูนับถือโรมันคาทอลิกคนใดไมยอมรับสถานะของ
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พระองควาเปนประมุขของศาสนจักร ก็ถูกประหารชีวิต
พึงสังเกตวา อังกฤษกํ าจัดไมเฉพาะชาวคาทอลิกเทานั้น

แตกํ าจัดโปรเตสแตนตนิกายอื่นที่ไมใชนิกายอังกฤษดวย ดังนั้น
พวกถือนิกายลูเธอแรนก็ถูกจับเผาทั้งเปนเสียเปนจํ านวนมาก

ตอมา พระนางแมรีที่ ๑ (Mary I) ผูเปนพระราชธิดาของ
พระเจาเฮนรีที่ ๘ นั่นเอง ขึ้นครองราชย ใน ค.ศ.1553 สถานการณ
เปลี่ยนเปนตรงขาม พระนางแมรีพยายามกูนิกายโรมันคาทอลิก
กลับข้ึนมาใหเปนศาสนาประจํ าชาติ และไดกํ าจัดผูนับถือนิกาย
โปรเตสแตนต ปรากฏวาชาวโปรเตสแตนตถูกเผาทั้งเปนไป
ประมาณ ๓๐๐ คน บางก็หนีไปอยูประเทศอื่น

ตอจากพระนางแมรีที่ ๑ ใน ค.ศ.1558 พระกนิฏฐภคินี คือ
พระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ (Elizabeth I) ขึ้นครองราชย กก็ลบัฟน
นกิายโปรเตสแตนตขึน้อกี และโดยเฉพาะในปลายรชักาล กไ็ดก ําจดั
ฝายโรมนัคาทอลกิอยางโหดราย ถงึกบัประหารชวีติเสยีเปนอนัมาก

สวนประเทศฝรั่งเศสนั้นตรงขาม ไดพยายามรกัษานกิาย
โรมนัคาทอลกิไวใหมัน่คง และก ําจดันกิายโปรเตสแตนตอยางถงึทีส่ดุ

พวกโปรเตสแตนตในฝรั่งเศสมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวาพวก
ฮิวเกนอตส (Huguenots)

เมื่อพวกฮิวเกนอตส (Huguenots) มีกํ าลังเขมแข็งขึ้น รัฐ
บาลฝร่ังเศสก็ไดกํ าจัดอยางรุนแรง จนกระทั่งเกิดเปนสงคราม
ศาสนาถึง ๘ ครั้ง ในชวง ค.ศ.1562-1598 แตหลังจากสงบศึกไป
ระยะหนึ่ง ตอมาก็กํ าจัดกันใหม และเกิดสงครามใหมอีก

พวกฮิวเกนอตสจํ านวนมาก เห็นวาจะอยูในประเทศของ
ตนเองตอไปไมไหว ก็พากันหนีไปประเทศอื่น เชน อังกฤษ เยอรมนี
เนเธอรแลนด สวิสเซอรแลนด แลวจํ านวนหนึ่งก็หนีตอไปยังดิน
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แดนแหงโลกใหม คืออเมริกา (เชน ในรัฐ Massachusetts, New
York, Florida และ South Carolina)

พวกที่หนีไปครั้งนั้น ตํ าราฝรั่งวามีจํ านวนประมาณ ๔ แสน
ถึง ๑ ลานคน เนื่องจากพวกฮิวเกนอตสเปนชนชั้นกลางที่มีการ
ศึกษา มีความรูและฝมือดี ตลอดจนเปนนายทหาร จึงทํ าใหฝร่ัง
เศสสูญเสียทรัพยากรคนไปเปนอันมาก การกํ าจัดและสงครามเพื่อ
กํ าจัดพวกฮิวเกนอตสนี้ ดํ าเนินมาจนถึง ค.ศ.1789 (รวม ๒๒๗ ป)
จึงสิ้นสุดลง

ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนจุดเกิดกรณี คือเปนที่เริ่มตน
ของนิกายโปรเตสแตนต การกํ าจัดหํ้ าหั่นกันก็เปนไปอยางรุนแรง
ยาวนาน แตจะไมยกมาพูดในที่นี้

ในที่สุด การปฏิรูป (Reformation) ของฝายโปรเตสแตนต
กับการยอนปฏิรูป (Counter-Reformation) ของฝายโรมันคาทอลิก
ก็มาถึงจุดแตกหัก กลายเปนสงครามศาสนา (religious war) คร้ัง
ใหญของยุโรป (ตะวันตก) ระหวางประเทศทั้งหลายที่นับถือ
ศาสนาเดียวกันแตตางกันฝายละนิกาย ซึ่งรบกันยาวนานถึง ๓๐
ป เรียกวา Thirty Years’ War ระหวาง ค.ศ.1618-1648

สงครามที่ยืดยาวนี้ กอภัยพิบัติทั้งแกชีวิตมนุษย เศรษฐกิจ
และสภาพสังคมทั่วไปของยุโรปอยางมหาศาล เมืองหลายเมือง
หมดประชากรไปครึ่งเมืองหรือเกินกวาครึ่งเมือง ที่ฝร่ังระบุชื่อไว
คือ  แบรนเดนเบอรก  เมกเลนเบอรก  โปเมอเรเนีย  พาลาติเนต
วูรเตมเบอรก และบางสวนของบาวาเรีย (Brandenburg,
Mecklenburg, Pomerania, the Palatinate, Bavaria)

เขายกตวัอยางเมอืงอกีเมอืงหนึง่ในเยอรมน ีชือ่ แมกดีเบอรก
(Magdeburg) ซึ่งเปนฝายโปรเตสแตนต ถูกกองทัพฝายคาทอลิก
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บุกใน ค.ศ.1631 เมืองทั้งเมืองถูกเผา และราษฎรที่มีอยู ๓๐,๐๐๐
คน ถูกฆา “butchered” หมดไป ๒๐,๐๐๐ คน

ฝร่ังกลาววาความสยดสยองของสงคราม ๓๐ ปนี้ ฝงแนน
ในความทรงจํ าของประชาชนยิ่งกวาสงครามใดที่มีมาในยุโรปกอน
ศตวรรษที่ ๒๐ และเนื่องจากสนามรบสวนใหญอยูบนแผนดิน
เยอรมัน สังคมเยอรมันจึงประสบความพินาศยอยยับมากที่สุด
อยางที่ไมยิ่งไมหยอนไปกวาสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามยุติลงดวยการเซ็นสัญญาสันติภาพ (เรียกวา
Peace of Westphalia) ใน ค.ศ.1648

แมสงครามจะมผีลรายมากมาย แตผลดทีีส่ ําคญักค็อืการที่
ทกุฝายตองยอมรบัซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะเมือ่มองจากฐานเดมิ ก็
คือการที่ฝายโรมันคาทอลิกท่ีเคยเปนศาสนาหนึ่งเดียวของยุโรป 
ตองยอมรับนิกายโปรเตสแตนตวามีอยูอยางเปนทางการ และ
ประชาชนก็พอจะเชื่อถือและปฏิบัติกิจตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ
ได โดยไมตองหวั่นกลัวมากนักตอการที่จะถูกฆาฟนสังหาร

เหตุการณนี้จึงหมายถึงการที่ชาวตะวันตกไดเร่ิมรูจักกับ
ภาวะทีพ่อจะเรยีกไดวาเปนเสรภีาพทางศาสนา (religious freedom)
โดยใหมี ขันติธรรม (tolerance) ตอกันระหวางศาสนาและลัทธิ
นิกายที่ตางกัน

(แมวาความขัดแยงที่รุนแรงจะยังเกิดขึ้นเปนระยะๆ ดังเชน
เหตุการณใหมๆ ในกรณีสงคราม ๔ ปในบอสเนีย (Bosnia)
ระหวางชาวเซอรบส ชาวโครแอตส และชาวมุสลิม ใน ค.ศ.
๑๙๙๑-๑๙๙๕ และปญหาระหวางชาวคาทอลิกกับโปรเตสแตนต
ในไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland) ที่ยังคางอยูจนปจจุบัน)

ผลพวงอยางอื่นก็ติดมาดวย เชน ความเปลี่ยนแปลงทาง
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อํ านาจการเมือง การเปลี่ยนแปลงสถานะของดินแดนตางๆ (เชน
เนเธอรแลนด และสวิสเซอรแลนด ไดเปนประเทศเอกราช) และนับ
แตนี้อํ านาจการเมืองของศาสนจักรคริสตก็ลดนอยถอยลงไป 
อํ านาจการเมืองเปนเรื่องของฝายอาณาจักรมากขึ้น

ตะวันตกตื่นตัวทางปญญา
หันออกจากคริสตศาสนา สูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

๔. Enlightenment (คริสตศตวรรษที่ 18; บางตํ าราก็ยืด
เปนคริสตศตวรรษที่ 17-18) แปลวา (ยุคแหง) “พุทธิปญญา” หรือ
“การเรืองปญญา” (เรียกอยางฝรั่งเศสวา “Age of the
Enlightened” คือยุคของผูมีพุทธิปญญา) บางทีก็เรียกวา Age of
Reason คือ ยุคแหงเหตุผล

คํ าวา enlightenment นี้ แปลตามศัพทแทๆ วา “การทํ าให
สวาง” ซึ่งมีความหมายตรงขามกับช่ือของสมัยกลางคือ Middle
Ages ที่เรียกอีกอยางหนึ่งวายุคมืด (Dark Ages) ทั้งนี้ เพราะนัก
คิดในยุคพุทธิปญญานั้นมองสมัยกลางดวยความรูสึกวาเปนชวง
เวลาแหงความมืดมน งมงาย เชื่อถือเหลวไหล เปนปฏิปกษตอการ
ศึกษาวิทยาการ (“Middle Ages,” Britannica, 1997) ตางจากยุคสมัย
ของพวกตนที่ไดพนออกมาจากความมืดมัวโงเขลา และพบแสง
สวางแหงปญญาแลว (พึงดูทัศนะของปราชญยุคนั้น เชน
Immanuel Kant เปนตน)

ลักษณะสํ าคัญของยุคพุทธิปญญา คือความเชื่อมั่นในพลัง
การคิดเหตุผลของมนุษยวาจะสามารถรูความจริงของสากลพิภพ 
และแกไขปรับปรุงชีวิตความเปนอยู ของตนใหเจริญงอกงามดี
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วิเศษขึ้นได (คือมี คติแหงความกาวหนา หรือ idea of progress
เฟองฟเูดนขึน้มา) พรอมทัง้ความใฝนยิมเสรภีาพ ชืน่ชมวทิยาศาสตร
และเปนปฏิปกษตอการถืองมงายในเรื่องโชคลางและพิธีรีตอง
ตางๆ (superstition) ซึง่ท ําใหตองขดัแยงกบัทางฝายศาสนาครสิต
อยางไมอาจหลกีเลีย่งได (เชน “Roman Catholicism,” Britannica, 1997)

ยุคพุทธิปญญานี้ ก็สืบเนื่องมาจากความตื่นตัวทางดานสติ
ปญญา ที่ไดเริ่มตนมาตั้งแตยุค “คืนชีพ” (Renaissance, ค.ศ.
1453-1527) ที่กลาวแลวขางตน ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือความเจริญกาวหนามาตามลํ าดับ

โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เรียกวา การปฏิวัติทางวิทยา-
ศาสตร (Scientific Revolution) ซึ่งถือวาเริ่มตนใน ค.ศ.1543 (เมื่อ
โคเปอรนิคัส/Copernicus พิมพหนังสือ “วาดวยปริวรรตแหงดวง
เวหา” — On the Revolutions of the Celestial Spheres) และ
ดํ าเนินตอมาตลอดศตวรรษที่ 16 และ 17 จนทํ าใหคริสตศตวรรษ
ที่ 18 เปนยุคแหงพุทธิปญญาดังกลาวแลว

แทจริงนั้น ยุคสมัยทั้ง ๔ ที่กลาวมา คือ สมัยกลาง (Middle
Ages) ยุคคืนชีพ (Renaissance) ยุคปฏิรูป (Reformation) และยุค
พุทธิปญญา (Enlightenment) นั้น มีความสัมพันธเปนเรื่องชุดเดียว
กัน และยอไดเปน ๒ ชุด หรือ ๒ ยุค กลาวคือ

๑. สมัยกลาง (Middle Ages) เปนพื้นเดิมท่ีถูกปรารภ หรือ
เปนสภาพกดดัน ซึ่งทํ าใหเกิด

๒. ยุคคืนชีพ (Renaissance) ขึ้นมาเปนจุดเริ่มตนของ
กระแสใหม

กระแสใหมที่เริ่มตนขึ้นนี้ สงผล ๒ อยาง คือ ดานหนึ่ง เกิด
การตานทานขัดขวาง เพราะเมื่อจะสลัดออกไปก็ตองสูกับแรงเกา
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ที่ดึงเอาไว ไดแกปรากฏการณของยุคปฏิรูปและยอนปฏิรูป
(Reformation และ Counter-Reformation) และอีกดานหนึ่ง เกิด
การสืบตอ เพราะเมื่อยุคคืนชีพจุดประกายผุดพลุงขึ้นมาแลว ก็
เปนแรงดันใหเกิดการเดินหนาตอๆ ไป อันไดแกปรากฏการณของ
ยุคพุทธิปญญา (Enlightenment)

ถาจับเอาแตตัวยืน ก็ได ๒ ยุค คือ ยุคเกา ไดแกสมัยกลาง
และตอจากนั้น เมื่อไดเปลี่ยนแปลงใหมจนผานการตานทานขัด
ขวางไปไดแลว ก็มีผลเปนยุคใหม คือยุคพุทธิปญญา แตที่วานี้เปน
เพียงการพูดใหเห็นภาพอยางงายๆ

ความเปนไปหรือกระแสความตื่นตัวและความเจริญกาว
หนาทางสติปญญา ที่ดํ าเนินมาถึงยุคพุทธิปญญานี้ ไดกอใหเกิด
เหตุการณใหญที่มีความสํ าคัญอยางยิ่ง ซึ่งเรียกวาเปนการปฏิวัติ
ขึ้น ๒ อยาง คือ

๑. การปฏิวัติทางการเมือง ไดแก ปฏิวัติฝรั่งเศส (French
Revolution) ใน ค.ศ.1789-1815 ซึ่งตามมาใกลๆ กับ
การปฏิวัติของอเมริกา (American Revolution) ใน
ค.ศ.1775-1783

๒. การปฏิวัติทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ปฏิวัติอตุสาห-
กรรม (Industrial Revolution) ซึ่งเริ่มในอังกฤษ
ประมาณ ค.ศ.1750-1850

การปฏิวัติ ๒ อยางนี้ ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แผขยาย
ผลมากมายและกวางไกล พลิกผันสภาพบานเมือง ระบบสังคม
และวิถีชีวิตของผูคน นํ าอารยธรรมขึ้นสูยุคใหม โดยเฉพาะระบบ
อุตสาหกรรม (industrialization) นั้น ถือวาเปน modernization
คือเปนตัวกํ าหนดใหสังคมตะวันตกและโลกขึ้นสู ยุคสมัยใหม 
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(modern age)* (“Modernization and Industrialization,” Britannica, 1997)
โดยนัยนี้ ในที่สุด ยุคคืนชีพ ก็ดี ยุคปฏิรูป ก็ดี ยุคพุทธิปญญา

ก็ดี ก็เปนเพียงปรากฏการณที่คั่นกลางระหวาง ๒ ยุคใหญ คือ
๑. สมัยกลาง (Middle Ages) ที่ความเชื่อทางศาสนา ซึ่ง

ทุกคนตองยึดถือปฏิบัติเหมือนกันหมด ตามกํ าหนดของศาสนจักร
คริสต เปนเครื่องชี้นํ าชีวิตและวิถีของสังคม กับ

๒. สมยัใหม (modern age) ทีแ่นวคดิความหวงัของแตละ
บุคคลผูเปนอสิระท่ีจะเชือ่ไดอยางเสร ีมาพรอมกนัเชดิชยูกใหวทิยา-
ศาสตร เทคโนโลย ีและอตุสาหกรรม เปนเจาบทบาทในกระบวนการที่
เรียกวาการสรางสรรคความเจริญกาวหนาของชีวิตและสังคม

(แตคํ าวา modern age ยังไมไดใชเปนอสาธารณนาม ที่มี
ความหมายจํ ากัดเฉพาะ อยางคํ าวา Middle Ages)*

ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสังคม แนวคิดความเชื่อ
ใหมๆ และความตื่นเตนกับความเจริญกาวหนาแปลกใหมตางๆ
ไดทํ าใหกระแสความคิดความสนใจของคนสมัยใหมในตะวันตก ที่
ผละออกมาจากศาสนาคริสตอยูแลว ยิ่งหางไกลจากศาสนาออก
มาเรื่อยๆ และอิทธิพลของศาสนจักรคริสตก็ยิ่งลดนอยถอยลงไป
แลวยังสงอิทธิพลนี้ไปยังประชาชนในแดนหางไกลที่กํ าลังพัฒนา
ทั่วโลกดวย

จนกระทั่งถึงชวงปลายของคริสตศตวรรษที่ ๒๐ จึงถึงจุด
หักเหที่อารยธรรมสมัยใหมนั้นกลับถึงคราวตองเควงควางคลํ าหา
ทิศทางใหม

                                                                                                    
* ดู เชิงอรรถ หนา ๙๖ และโยงกับหนา ๑๑๓ ดวย
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ถงึจะผอนอิทธิพลครอบงํ าทางปญญา
ฝร่ังยังตองดิ้นหนีภัยอํ านาจการเมืองของคริสตศาสนา

หันมากลาวถึงดินแดนแหงโลกใหม คืออเมริกา ซึ่งก็คือ
ประเทศของคนที่อพยพมาจากทวีปยุโรป และก็เปนที่รูกันดีวา
สาเหตุสํ าคัญอยางหนึ่งที่ทํ าใหคนเหลานี้อพยพมา ก็คือ การหนภียั
บีบคัน้ก ําจดัหรอืการหํ ้าหัน่บฑีาทางศาสนา (religious persecution)
ในประเทศเดิมของตน

นอกจากฝรั่งเศส ที่พวกโปรเตสแตนตที่เรียกวาฮิวเกนอตส
หนีภัยมาดังไดกลาวขางตนแลว อังกฤษก็เปนแหลงใหญของผูหนี
ภัยศาสนา เริ่มแตพวกโปรเตสแตนตที่เรียกวาพวก Puritans ซึ่งหนี
มาในสมัยที่พระนาง Mary I กูนิกายโรมันคาทอลิกและกํ าจัดฝาย
โปรเตสแตนต

พวก Puritans นี้ไดมาอเมริกาแต ค.ศ.1620 และมาตั้งรก
รากอยูที่ Plymouth ในรัฐ Massachusetts*

การกํ าจัดทางศาสนาในอังกฤษ ไมไดจบแคสมัยพระนาง
Mary I และ Elizabeth I เทานั้น แตมีตอๆ มา และดังไดกลาวแลว
วา อังกฤษมิใชกํ าจัดเฉพาะพวกคาทอลิกเทานั้น แตกํ าจัด
โปรเตสแตนตพวกอื่นที่ไมใชนิกายอังกฤษดวย

พวก Puritans อพยพมาอเมริกาครั้งใหญอีก ในชวง ค.ศ.
1630-1640 ตอมาพวกอพยพหนีภัยศาสนาก็อพยพมาอเมริกากัน
                                                                                                    
* ถาแยกอยางละเอียด พวกนี้เรียกวาพวก Separatists และเมื่อมาอเมริกาคราวนี้มีช่ือ
เรียกพิเศษวาพวก Pilgrims; พวก Puritans คือ พวกโปรเตสแตนตในอังกฤษที่เห็นวา 
การที่นิกายอังกฤษแยกตัวจากคาทอลิกยังไมเพียงพอ จะตองชํ าระลางศาสนาใหบริสุทธิ์
หมดจดจากลักษณะใดๆ ก็ตามที่เปนคาทอลิกใหหมด สวนพวกที่ไปไกลกวานั้นคือ ให
แยกตัวออกจากนิกายอังกฤษเสียเลย เรียกวา Separatists
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เปนระลอก เชน พวก Baptists ที่มากอนป 1640 พอหลังป 1660
ในอังกฤษมีการกํ าจัดอีก ก็มีพวก Baptists อพยพมาเพิ่มอีก

พวกคาทอลิกมาตั้งที่ Maryland ตั้งแต 1634 พวกเควก-เก
อรส (Quakers หรือพวก Society of Friends) ก็มาในชวงทศ-
วรรษแหง ค.ศ.1660 และมาตั้งรกรากกันใน New Jersey,
Pennsylvania รวมทั้ง Massachusetts และ Rhode Island

ในฐานะที่อเมริกาเปนอาณานิคม รัฐบาลอังกฤษไดตาม
มาออกกฎหมายใหคริสตศาสนานิกายอังกฤษเปนศาสนาราชการ
ใน Virginia, Maryland, New York, North และ South Carolina,
และ Georgia

ในรัฐเวอรจิเนีย (Virginia) เจาหนาที่อาณานิคม ซึ่งอยูขาง
นิกายอังกฤษ ก็เกิดปญหาขัดแยงกับพวกเพรสไบทีเรียน พวกแบพ
ติสต และนิกายอื่นๆ

ฝายชาวอาณานิคมเอง ทั้งที่ไดประสบภัยเบียดเบียนทาง
ศาสนาในยุโรปมาอยางหนักแลว เมื่ออพยพมาไดที่พักพิงใน
อเมริกาดีแลว บางกลุมก็ยังมากํ าจัดขมเหงเบียดเบียนกันใน
อเมริกาตออีก

เมื่อพวกตัวอยูไหน ก็ยังจะเอาแตพวกของตัว เชน ในรัฐ
แมสสาจูเซททส ก็มีการกํ าจัดพวกเควกเกอรส และพวกแบพติสต
รวมทั้งมีการลาและฆาผูที่ถูกสงสัยวาเปนแมมด

ชาวคาทอลิกที่หนีมาอยูในอเมริกา เมือ่เทยีบกบัชาว
โปรเตสแตนตแลว กลายเปนคนขางนอยอยางยิง่ (ตางจากคานาดา
ในยุคนั้น ที่ฝร่ังเศสไดอาณานิคมมาก และรัฐบาลฝร่ังเศสออก
กฎหมายหามมิใหมีนิกายโปรเตสแตนต)

แมแตที่ Maryland ที่มีคาทอลิกมากที่สุด ตอนนั้นก็มี
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จํ านวนไมเกิน ๓,๐๐๐ คน คนเหลานี้ตองพบกับการขมเหงขนาด
เบาๆ ตามกฎหมายของรัฐ Maryland ใน ค.ศ.1691 คนที่นับถือ
นิกายคาทอลิกถูกตัดสิทธิทางการเมือง และหามมิใหประกอบพิธี
ทางศาสนา เวนเฉพาะแตในบานสวนตัวของตนเอง

พวกยวิซึง่กเ็ปนชนขางนอย สวนมากอยูในตวัเมอืงนวิยอรค
ก็ถูกจํ ากัดไมใหมีสิทธิออกเสียง ไมมีสิทธิไดรับตํ าแหนงราชการ
และจะปฏิบัติกิจศาสนาของตนอยางเปดเผยไมได มีแตรัฐ Rhode
Island แหงเดียวที่ยอมใหทํ า

(Rhode Island เปนถิ่นอาณานิคมที่ตั้งขึ้นโดยมีหลักการ
แหงความมีขันติธรรมมาแตตน จึงเปนถิ่นที่นอกจากยิวแลว ผูถือ
นิกายอยางเควกเกอรสที่ถูกขมเหงในที่อื่นก็มาอยูไดโดยปลอดภัย)

แมวาในอเมริกาชวงตั้งดินแดนใหมจะมีการกํ าจัดกวาด
ลางกันบาง แตเมื่อเทียบกับถ่ินเดิมในยุโรป ก็นับวาดีกวาเบากวา
อยางมากมาย สาเหตุหนึ่งคงเปนเพราะทุกฝายทุกนิกายตางก็เปน
ผูอพยพพลัดถิ่นหนีภัยมาดวยกัน มีหลายพวกหลายนิกายหลาย
ชาติมาอยูใกลๆ กัน ตางก็ตองปรับตัวใหม

ในเรื่องนี้ Compton’s Encyclopedia of American
History, 1994 (Chapter 3) กลาววา

ความมีขันติธรรมเจริญงอกงาม (ในอเมริกา) อยางที่
ไมมีชาติใดในยุโรปจะมาเทียบได แตทั้งนี้มิใชเพราะชาว
อเมริกันเพียรหาทางคิดสรรคสรางขันติธรรมขึ้นไม แต
เปนเพราะสภาวการณเปนเงื่อนไขกํ าหนดใหตองเปนไป
อยางนั้น โดยแท
อยางไรก็ตาม จากภูมิหลังแหงประวัติศาสตรอันขมขื่นที่
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ยาวนานในยุโรป ก็เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา คนอเมริกันมีจิตสํ านึก
ซึ่งฝงลึกในใจที่สํ าคัญ คือความใฝปรารถนาและเชิดชูบูชาเสรีภาพ
หรือความเปนอิสระเสรี (freedom หรือ liberty) เปนอยางยิ่ง

ตอมาเมื่อไดอิสรภาพที่จะปกครองตนเองแลว ก็ไดถือเรื่อง
เสรีภาพนี้เปนหลักการสํ าคัญยิ่ง และกํ าหนดไวในรัฐธรรมนูญให
ประชาชนมีอิสรเสรีภาพในดานตางๆ รวมทั้งเสรีภาพทางศาสนา
(freedom of religion)

ยิ่งกวานั้น เมื่อหลายนิกายตกลงกันไมไดวาจะถือนิกายใด
เปนใหญ หรือจะถือหลักศาสนารวมกันไดอยางไร อเมรกิากว็าง
หลกัการแหงการแยกศาสนจกัรกบัอาณาจกัร ออกจากกนั (separation
of church and state)

เปนธรรมดาวา เหตุการณเลวรายหรือความทุกข ยอมกอ
ใหเกิดผลทั้งรายและดีในดานตางๆ แลวแตเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
รวมทั้งทาทีของมนุษยผูเผชิญกับทุกขภัยเหลานั้นดวย

ทุกขภัยที่เรียกวา persecution และ religious wars ที่ชาว
ตะวันตกไดผานมามากมาย เมื่อวาในดานดี ก็เปนปจจัยรวม
สํ าคัญที่หลอหลอมอารยธรรมตะวันตกใหเปนอยูอยางที่ปรากฏใน
ปจจุบัน โดยมีทั้งคุณสมบัติและคุณวิบัติดานละหลายประการ
อยางนอยผลที่มองเห็นไดงาย คือ

ก. ทํ าใหมีการเดินทางไกล และการอพยพยายถิ่นอยาง
มากมายกวางขวาง รวมทั้งการผจญภัย ซึ่งทํ าใหพบถิ่นดินแดน
และสิ่งแปลกใหม

• พบกับสินคา ความคิด ความรู วิทยาการใหมๆ และ
การสังสรรคระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน รวมทั้งการได
รับศิลปวิทยาการโบราณกลับมาจากประเทศมุสลิม
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• มีเครื่องกระตุนใหตื่นตัวเราใจ มีความกระตือรือรนอยู
เสมอ

• เปนตนทางของการขยายดินแดน และการพบลูทาง
ใหมๆ ที่จะขยายอํ านาจหรือไดผลประโยชน เชนที่
สงครามครูเสดเปดทางใหยุโรปมีการคาขายกับตะวัน
ออก และสงครามกับมุสลิมท่ียืดเยื้อยาวนานเปน
กํ าแพงกั้นที่ทํ าใหยุโรปตองหันไปสนใจกับการบุกเบิก
ดินแดนแหงโลกใหม คืออเมริกามากขึ้น

ข. เปนธรรมดาของมนุษยที่ตองเผชิญกับภัยอันตรายอยู
เสมอ จะฝกตนเอง แมโดยไมรูตัว ทํ าใหไมประมาท เขมแข็ง
เตรียมพรอมอยูตลอดเวลา และกระฉับกระเฉงวองไว ยิ่งกวานั้น
เมื่อตองเผชิญกับปญหาที่จะตองหาทางแกไขอยูเสมอ กท็ ําให
พฒันาสตปิญญาความสามารถและความจดัเจนเพิม่ข้ึนตลอดเวลา

ค. การขัดแยง รุกลํ้ า ละเมิด เบียดเบียนกันระหวางมนุษย
เมื่อมีอยูเสมอไมเลิกรา ก็ทํ าใหมนุษยหาทางปกปองคุมครองตน
เอง และยับย้ังปองกันกันและกันไมใหละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบ

ผลอยางหนึ่งของความเพียรพยายามในดานนี้ก็คือ การ
บัญญัติจัดวางกฎเกณฑกติกาตางๆ ซึ่งจะเห็นวาอารยธรรมตะวัน
ตกเจริญกาวไปคอนขางมากในดานนี้ แมโดยทั่วไปจะยังอยูใน
ระดับของจริยธรรมเชิงลบ

ง. เปนธรรมดาเชนกันวา การดิ้นรนแกไขปญหาและหลบ
หลีกทุกขภัยที่มากมาย ก็หมายถึงการไดทํ ากิจกรรมตางๆ อยู
เสมอ จึงทํ าใหเกิดมีกิจกรรมและกิจการใหมๆ เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ คือ
เปนสังคมที่ไมหยุดนิ่ง และอารยธรรมก็จะกาวอยูเสมอ (ไมวาทาง
ดีหรือทางราย)
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ปฏิกริยาของสังคมตะวันตกตออํ านาจครอบงํ าของศาสนาคริสต
ผลกระทบจากการปฏิรูปศาสนาคริสตตอสังคมตะวันตก

ตามประวัติแหงอารยธรรมตะวันตกนี้ จะเห็นวา มนุษย
ชาวตะวันตกในอดีต มีความรูสึกเหมือนวาตนถูกกักขังอยูในความ
มืดมาตลอดเวลายาวนาน แถมยังถูกกดขี่ขมเหงบีบคั้น ตองผจญ
ทุกขภัยมาโดยตลอด

แรงกดดันนั้นทํ าใหเกิดกํ าลังในการดิ้นรน และเมือ่เร่ิมหลดุ
ออกมา ๕๐๐ ปกอนนี ้ในครสิตศตวรรษที ่16 จงึมคีวามรูสกึเหมอืน
กับวาไดเกิดใหม ดังคํ าที่เขาเรียกชื่อยุคสมัยนั้นวา “ยุคคืนชีพ”
(Renaissance) ดังไดกลาวแลว

ขอสํ าคัญ ก็คือ ชาวตะวันตกเหลานั้น คืนชีพขึ้นมาใหมใน
แงของศิลปวิทยาการ จึงเหมือนกับไดพบแสงสวาง โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรไดเริ่มฟนตัวเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว ทํ าใหมองเห็นหน
ทางและความหวังแหงความรุงเรืองขางหนา

ชาวตะวันตกผูถูกกดดันใหเกิดแรงดิ้นมากมายนั้น เมื่อยุค
คืนชีพหรือเกิดใหมนี้มาถึง จึงเต็มเปยมไปดวยพลังที่จะกาวไปขาง
หนาดวยความหวังถึงความสํ าเร็จอันสดใส ที่วิทยาศาสตรอันตาม
มาดวยเทคโนโลยีจะชวยหยิบย่ืนให

วิทยาการกรีกโบราณที่กลับฟนขึ้นมานั้น นํ าเอาแนวคิด
ความเชื่อท่ีสํ าคัญยิ่งอยางหนึ่งขึ้นมาตั้งเปนหลักของอารยธรรม
ตะวันตกตอมาดวย คือความเชื่อวามนุษยจะประสบความสํ าเร็จมี
ความสุขและอิสรภาพสมบูรณ ตอเมื่อเอาชนะหรือพิชิตธรรมชาติ
ได ดังที่ไดเปนความคิดฝนของนักปราชญกรีก ทั้งโสกราตีส เพลโต
และอริสโตเติล
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ดังนั้น พรอมกับความหวังในความเจริญกาวหนาที่อาศัย
วิทยาศาสตรนั้น ชาวตะวันตกก็ไดมีความใฝฝนที่จะพิชิตธรรมชาติ
(conquest of nature) หรือ ครอบครองธรรมชาติ (dominion over
nature) หรือเปนนายของธรรมชาติ (mastery of/over nature)
เปนแกนนํ าแหงอารยธรรมของตนสืบมา

อยางไรก็ตาม การขมเหงบีบคั้นและการดิ้นรนตอสูหลบ
หนี มิไดจบสิ้นลงแคไดขึ้นยุคคืนชีพ การพยายามครอบครองรักษา
อํ านาจของศาสนจักรโรมันคาทอลิกยังดํ าเนินตอมา และอํ านาจที่
กวางใหญไพศาลนั้น ยอมไมหมดลงไดงายๆ แตการดิ้นรนแข็งขืน
ก็รุนแรงขึ้นดวย ดังที่ไดเกิดเปนยุคปฏิรูป (Reformation) ที่มีนิกาย
ใหมคือโปรเตสแตนตเกิดขึ้น

จากนั้น ทั้งอํ านาจของศาสนจักรและอํ านาจการเมืองก็เขา
มาผสมผสานกันในการทํ าสงครามขับเคี่ยวระหวางชาวคริสต ๒
นิกาย เกากับใหม และการใชก ําลงัก ําจดักวาดลางอกีฝายหนึง่ใน
ยามทีต่นมอี ํานาจ ตลอดยุคปฏริปู จนสิน้สงคราม ๓๐ป (ค.ศ.1648)

ภาวการณทั้งนี้ เปนเหตุใหเกิดการเคลื่อนยายถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงดินแดนอยางขนานใหญ รวมทั้งการหนีภัยไปหา
ความหวังขางหนาในโลกใหม คือ ทวีปอเมริกา ซึ่งเปนแรงขับภาย
ในที่หลอหลอมใหชนชาติอเมริกันมีความใฝปรารถนายิ่งนักใน
ความเปนอิสระเสรี จนกลายเปนอุดมคติเอกของชาติ คือ อุดมคติ
แหงเสรีภาพ (ideal of freedom)

ระหวางที่ความขัดแยงทางศาสนาดํ าเนินไปนั้น กระแส
ความตื่นตัว ความนิยม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
ก็มีกํ าลังแรงมากขึ้น ดังที่ถือกันวาไดเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
(scientific revolution) ขึ้นตั้งแต ค.ศ.1543 สืบตอมา จนถึงตน
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คริสตศตวรรษที่ 17
นกัปราชญยุโรป เริม่ดวยฟรานซสิ เบคอน (Francis Bacon,

1561-1626) ตามดวยเดคารตส (Rene Descartes, 1596-1650)
เปนตน ไดกระตุนเราความคิดที่จะใหมนุษยพิชิตธรรมชาติ
(conquest of nature) ดวยความรูวิทยาศาสตรที่ประสานกับ
เทคโนโลยี ทํ าใหกระแสความเชื่อน้ีฝงใจชาวตะวันตก และแฝงอยู
เบื้องหลังพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดมา

ในสวนนี้ก็จํ าเพาะพอดีวา ในคมัภรีไบเบลิมคี ําสอนทีส่อด
คลองกบัแนวคดิทีใ่หเปนเจานายครอบครองธรรมชาต ิดงัความทีว่า

ดังนั้น พระเปนเจาไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายา
ของพระองค . . . และพระเปนเจาทรงอวยพรมนุษย ตรัส
วา ‘จงมีลูกหลานเพิ่มจํ านวนมากมายใหเต็มแผนดิน และ
ยึดครองแผนดินเถิด จงครอบครองปลาในทะเล (have
dominion over the fish of the sea . . .) นกใน
อากาศ และสัตวทั้งหลายที่เล้ือยคลานบนแผนดิน’ และ
พระเปนเจาตรัสวา ‘เราใหผักทุกชนิดที่มีเมล็ด ที่มีอยูบน
พื้นแผนดิน และตนไมทั้งหลายที่ออกผลมีเมล็ด นี่แหละ
คืออาหารของเจา’. . . (Genesis 1:28-29)

จึงปรากฏตอมาวา ศาสนาคริสตก็สงเสริมความใฝฝนของ
วิทยาศาสตรในการที่จะพิชิตธรรมชาติ ทํ าใหแนวคิดของตะวันตก
โดยรวม ประสานกันอยางมีพลังในการมุงพิชิตธรรมชาติ

จนกระทั่งมาถึงปลายใกลจะสิ้นคริสตศตวรรษที่ 20 นี้ จึง
สะดุดชะงัก เมื่อโลกเผชิญปญหาธรรมชาติแวดลอมเสื่อมโทรม
และเกิดความสํ านึกวา การพัฒนาเทาที่ดํ าเนินมาเปนการพัฒนาที่
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ไมย่ังยืน (unsustainable development)
นักคิดนักรูรุนใหมหันกลับไปติเตียนแนวคิดพิชิตธรรมชาติ

วาเปนสาเหตุสํ าคัญของปญหารายแรงที่จะนํ าความพินาศมาสู
โลกนี้

อีกดานหนึ่ง ปราชญตะวันตกเชื่อกันมากวา ศาสนาคริสต
ฝายปฏิรูป คือโปรเตสแตนต ซึ่งแตกตางออกมามากจากโรมัน
คาทอลิกเดิม ไดทํ าใหเกิดจริยธรรมแบบโปรเตสแตนต (Protestant
ethic) ซึ่งเปน จรยิธรรมแหงการทํ างาน (work ethic) ที่เกื้อหนุนตอ
ความเจริญทางวิทยาศาสตรสมัยใหม และเฉพาะอยางยิ่งตอการ
พัฒนาของทุนนิยมอุตสาหกรรม

จุดเดนที่ตองหมายไวเปนพิเศษ ก็คือ จริยธรรมแหงการ
ท ํางาน (work ethic) นี้ เปนหัวใจของลัทธิทุนนิยม (capitalism) ที่
หนุนตะวันตกใหมานํ าโลกอยูในบัดนี้ โดยเปนปจจัยหลักที่หลอ
หลอมนิสัยของนักทํ างานผูบากบั่นและสันโดษ หรือนักผลิตผูขยัน
และอดออม ซึ่งหนุนใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial
Revolution) ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 และเปนตราชูของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดมา

ดังที่สังคมอเมริกันมีความภูมิใจในจริยธรรมแหงการทํ างาน
นี้ วาเปนภูมิหลังแหงการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและความ
สํ าเร็จในสังคมของตน



๒. ศาสนากับการลาอาณานิคม

การแสวงอาณานิคมในยุคจักรวรรดิมุสลิม
ขยายแดนถึงไหน ศาสนาเขาไปถึงน่ัน

ภูมิหลังที่เกี่ยวกับความเจริญของอารยธรรมตะวันตก ซึ่ง
ผูกพันอยูกับศาสนาคริสตก็คือ การลาอาณานิคม (colonization)
ที่ไดกลายเปนงานนโยบาย คือ ลัทธิอาณานิคม (colonialism)

การลาอาณานคิมนัน้มมีาแตโบราณ ถอืกนัวา พวกฟนิเชยีน
(Phoenicians) เปนนักลาอาณานิคมทางทะเลพวกแรก ตั้งแต
๑๑๐๐ ปกอน ค.ศ.

ตอดวยพวกกรีกและมาลงทายดวยพวกโรมัน ซึ่งเขมแข็ง
ขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที ่๒-๓ กอน ค.ศ. และในที่สุดเกือบทั่วทั้งยุโรป
และตะวันออกกลางก็ไดตกอยูใตการปกครองของพวกโรมัน

ดงัทีท่ราบกนัแลววา จกัรวรรดโิรมนั (Roman Empire) เกดิ
ขึน้ประมาณ ๒๗ ป กอน ค.ศ. โดยมีโรม (Rome) เปนเมืองหลวง

ตอมา ค.ศ.324 พระเจาคอนสแตนตินที ่๑ (Constantine I
หรือ Constantine the Great) ไดเลือกเมืองกรีกโบราณชื่อวา
บิแซนเทียม (Byzantium) แลวสรางขึ้นใหมและเปลี่ยนชื่อเปน
คอนสแตนติโนเปล (Constantinople หรือ โรมใหม/Nova Roma
= New Rome; ปจจุบัน คืออิสตันบุล/Istanbul ในเตอรกี)
สถาปนาเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน และทรงเปนจักรพรรดิ
โรมันพระองคแรกที่นับถือคริสตศาสนา ทํ าใหตอมามิชาศาสนา
คริสตก็ไดเปนศาสนาประจํ าชาติของจักรวรรดิโรมันใน ค.ศ.380
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ตอมาไดมีจักรพรรดิโองการหามนับถือศาสนาอื่นนอกจาก
ศาสนาคริสต และเริ่มกํ าจัด (persecution) คนที่ไมนับถือศาสนา
คริสต ตั้งแต หลัง ค.ศ.391 เปนตนมา

ครั้นถึง ค.ศ.395 จักรวรรดิโรมันไดแตกเปน ๒ ภาค คือ
จักรวรรดิบีแซนทีน (อานวา บิแซนไทน หรือไบแซนทีน หรือไบแซนไทน ก็ไดทั้ง
นั้น) หรือจักรวรรดิโรมันตะวันออก (Byzantine Empire หรือ
Eastern Roman Empire) ที่คอนสแตนติโนเปล กับจักรวรรดิโรมัน
ตะวันตก (Western Roman Empire) ที่โรม

จนกระทั่งตอมา เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกสลายใน
ค.ศ.476 แลว คอนสแตนติโนเปล ก็ยังคงเปนเมืองหลวงของ
จักรวรรดิบีแซนทีน (Byzantine Empire) หรือจักรวรรดิโรมันตะวัน
ออกสืบมา และนักประวัติศาสตรถือวา ยุโรปเขาสูสมัยกลาง หรือ
ยุคมืด แตบัดนั้น

เมื่อจักรวรรดิโรมัน (ตะวันตก) ลมสลาย เขาสูสมัยกลาง
(Middle Ages) ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 5 แลว ก็ไมมีประเทศใดใน
ยุโรปมีกํ าลังเขมแข็งพอที่จะตั้งอาณานิคมขึ้นได

ระหวางนั้น เมื่อถึงคริสตศตวรรษที่ 7 ศาสนาอิสลามซึ่งเกิด
ขึ้นใหม กํ าลังมีพลังแรงในการเผยแผ ก็เขาสูยุคที่ชาวอาหรับเปน
นักลาอาณานิคมเรื่อยมาจนถึงคริสตศตวรรษที่ 13

ยคุของศาสนาอสิลามนัน้ นบัแตพระศาสดามฮัูมหมดัไดตั้ง
ศาสนาอิสลามขึ้นในดินแดนอาหรับ กํ าหนดดวยเริ่มตนฮิจเราะห
ศักราช (Hijrah) ใน ค.ศ.622

ครั้นพระศาสดามูฮัมหมัดสิ้นชีพใน ค.ศ.632 แลว พอตา
ของทานคือ อาบูบากะร ไดขึ้นเปนกาหลิฟ (Caliph) องคแรก ตอ
จากนั้นการแผขยายดินแดนของมุสลิมอาหรับก็เร่ิมข้ึน ควบคูไปกับ
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การตอสูกับจักรวรรดิบีแซนทีน และจักรวรรดิเปอรเซีย
เพียงแค ค.ศ.656 ดินแดนของกาหลิฟ (Caliphate) ก็แผ

ไปตลอดทั่วคาบสมุทรอาหรับ ปาเลสไตน ซีเรีย อียิปต ลิเบีย
เมโสโปเตเมีย กับหลายสวนของอารเมเนีย และเปอรเซีย

ตอมา ค.ศ.661 ศาสนาอิสลามไดแตกแยกออกเปน ๒
สาขา คือ สุหนี่ (Sunnites) ที่เปนสวนใหญ กับ ชีอะห (Shiites) ที่
เปนขางนอย

หลังจากนั้น เมืองหลวงของกาหลิฟยายจากมะดินะ
(Medina) ไปยังดามัสกัส (Damascus) และการแผขยายดินแดน
ก็ดํ าเนินตอไป ไดทูนีเซียในป 670 ขึ้นไปถึงปลายสุดดานตะวันตก
เฉียงเหนือของอาฟริกาเหนือ ใน ค.ศ.710 และดานยุโรปก็ตีได
สเปน รุกเขาไปไกลในฝรั่งเศส แตถูกตีกลับออกมาในป 732

สวนทางทิศเหนือ สามารถเขาลอมคอนสแตนติโนเปลได
บางครั้ง แตยังตีไมแตก

ดานทิศตะวันออก ณ ค.ศ.711 ทัพอาหรับไดบุกไปถึงลุม
นํ้ าสินธุ จดแดนอินเดียและจีน เขาไปตั้งถิ่นฐานไดบางแหงใน
แควนปญจาบ

ตอมา ค.ศ.750 กาหลิฟที่ดามัสกัสถูกสังหาร กาหลิฟวงศ
ใหมยายเมืองหลวงไปยังแบกแดด (Baghdad) งานแผขยายดิน
แดนผอนเบาลง หันมาสงเสริมศิลปวิทยา ทํ าใหปราชญมุสลิมยุคนี้
มีผลงานทางวรรณคดี ปรัชญา และศาสตรตางๆ กาวหนากวายุ
โรปยุคมืดนั้นมาก

ระหวางนั้น อาณาจักรมุสลิมเตอรกส พวกที่เรียกวา เซลจูก
(Seljuks) ไดเริ่มเรืองอํ านาจขึ้น ขณะที่มสุลมิอาหรบัออนก ําลงัลง

(ชวงนีก้พ็อดกีบัศาสนจกัรครสิตแตกกนัครัง้ใหญ ระหวาง
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นิกายออรโธดอกซ/Orthodox Church กับโรมันคาทอลิก/Roman
Catholicism ใน ค.ศ.1054)

พอถึง ค.ศ. 1055 พวกเตอรกสมุสลิมเซลจูก (หัวหนาเรียก
วาสุลตาน) ก็เขายึดกรุงแบกแดดได เขาคุมครองกาหลิฟอาหรับท่ี
คอยๆ กลายเปนเพียงหุนเชิด แลวก็รบชนะพวกบีแซนทีน ใน
ค.ศ.1071 อันเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ทํ าใหเกิดสงครามครูเสด,
(Crusades) ระหวางประเทศมสุลมิกบัประเทศทีน่บัถือครสิตทัง้หลาย
ยาวนานเกือบ ๒ ศตวรรษ (ค.ศ.1096-1270)

ต ําราฝรัง่บอกวา ศาสนาครสิตพบกบัการเผยแผของอสิลาม
โดยใชสงครามครูเสด มิใชใชมิชชันนารี และแทบไมเคยใชความ
เพียรพยายามในการสอนศาสนาแกชาวมุสลิมเลย  (“Roman
Catholicism,” Britannica, 1997)

ในชวงเวลาอันสํ าคัญนั้น เจงกิสขาน (Genghis Khan) ได
นํ าทัพมงโกล แผอํ านาจเขาบุกจีน ยึดปกกิ่งได ใน ค.ศ.1215 จาก
นั้นก็นํ าทัพมุงตะวันตก ตีจักรวรรดิของพวกเตอรกส แถบอิรัก
อิหราน และเตอรกีสถานตะวันตกบางสวน และรุกเขาไปในรัสเซีย

เมือ่เจงกสิขานสิน้ชพี ในป 1227 แลว ขานคอืกษัตรยิมงโกล
ที่เปนลูกหลานของเจงกิสขาน ไดแผขยายอํ านาจตอไปอีก จนเขา
ยึดและทํ าลายกรุงแบกแดดไดใน ค.ศ.1258 จักรวรรดิมุสลิมก็ตก
อยูใตอํ านาจของมงโกล ยกเวนแตอาณาจักรของพวกมามะลูกส
(Mamelukes) ที่ยังสามารถรักษาอียิปตและซีเรียไวได

อยางไรก็ตาม พวกมงโกลครองอํ านาจอยูไดไมนานนัก
เพียง ๑๐๐ ปเศษ อาณาจักรก็คอยๆ แตกสลายไปเรื่อยๆ จนถึง
ค.ศ.1480 ก็หมดอํ านาจจากดินแดนทั้งหลายที่ไปยึดครอง
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ทพัมุสลิมทะลวงตะวันตก ทะลุตะวันออก
หันไปดูทางดานอินเดีย ไดกลาวแลววาทัพอาหรับบุกถึง

ลุมน้ํ าสินธุตั้งแต ค.ศ.711 แมจะยังบุกลึกกวานั้นเขาไปไมได แตก็
มีการเดินทางคาขายติดตอกัน และการสังสรรคทางวัฒนธรรม

โดยเฉพาะในคริสตศตวรรษ 9-10 ที่อินเดียมีมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนา เชน นาลันทา รุงเรืองอยูแลว ทํ าใหชาวมุสลิมท่ีแบก
แดดไดรับถายทอดความรูดานคณิตศาสตร ดาราศาสตร และ
วิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ จากอินเดีย อยางที่กลาวขางตนแลววายุค
นี้ ปราชญมุสลิมมีศิลปวิทยากาวหนากวายุโรปมาก

แมแตตัวเลขอาระบิก (1 2 3 . . . 0) ที่ฝร่ังใชและเผยแพร
ไปท่ัวโลกเวลานี้ ก็เกิดขึ้นในอินเดียตั้งแตราว ๒๐๐ ปกอน ค.ศ.
เวลาผานมานานจนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 7-8 ชาวมุสลิมอาหรับ
จึงไดรับตัวเลขอินเดียไปใช แลวจากนั้นชาวยุโรปก็นํ าไปใชตอ โดย
เขาใจวาเปนของอาหรับ (จึงเรียกวา “อาระบิก”) เทาที่พบใชคร้ัง
แรกในเมืองฝรั่ง เมื่อ ค.ศ.976

ในชวง ค.ศ.1000 ชาวมุสลิมท่ีเขามาในอินเดีย ไมใชเปน
พวกอาหรับอยางยุคกอน แตเปนพวกเตอรกส อาฟขาน เปอรเซีย
และมองโกล

การรุกรานครั้งใหญเริ่มข้ึนในชวง ค.ศ.1001-1027 โดย
มะหะหมุดแหงฆาซนี (Mahmud of Ghazni) แมทัพมุสลิมเตอรกส
จากอาฟกานิสถาน ซึ่งใชวิธีทํ าลายลางอยางรุนแรง ทั้งฆาไมเลือก
เผา และปลนทรัพย เขาสามารถผนวกแควนปญจาบเขาในอาณา
จักรของตน

ครั้งนั้น คนฮินดูวรรณะตํ่ า และชาวพุทธไดเปลี่ยนมาเปน
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มุสลิมจํ านวนมาก
แมทัพเตอรกสมุสลิมท่ีสืบอํ านาจตอมา ไดรุกอินเดียลึก

เขามาเรื่อยๆ จนถึง ค.ศ.1206 ก็ชนะตลอดจนสุดแดนภาคตะวัน
ออกของอินเดีย ไดครอบครองตั้งแตปญจาบไปจนถึงแควนพิหาร
(เทียบปจจุบันถึงบังคลาเทศ) และสถาปนาอาณาจักรสุลตานแหง
เดลี (Delhi Sultanate) ขึ้นเปนรัฐมุสลิมแรกแหงอินเดีย (อยูในชวง
ระยะเดียวกับท่ีเจงกิสขานบุกตะวันตก)

การรุกรานของกองทัพเตอรกสมุสลิม ชวงสุดทายนี้ ได
กวาดลางพระพทุธศาสนาใหสญูสิน้ไปจากชมพทูวปี ดวยการฆา ปลน
ทรพัย บังคบัใหเปลีย่นศาสนา และโดยเฉพาะเผาท ําลายศนูยกลาง
ใหญๆ  คอืวัด และมหาวทิยาลยัพทุธศาสนาทัง้หลาย เชน นาลนัทา
วิกรมศิลา เปนตน ในชวง พ.ศ.๑๗๐๐ (ค.ศ. ชวงใกล 1200)

อาณาจักรสุลตานแหงเดลีปกครองอินเดียสืบตอกันมาชั่ว 
๓๔ สุลตาน ทามกลางความโหดเหี้ยมทารุณ การลางผลาญชีวิต
และการแยงชิงอํ านาจกัน

จนกระทั่ง ค.ศ.1526 แมทัพมุสลิมเชื้อสายเตอรกมงโกล
จากเปอรเซยี กไ็ดตัง้ราชวงศโมกลุอนัยิง่ใหญขึน้ในอนิเดยี ซึง่ปกครอง
อินเดียมาอยางยาวนานจนตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ และสิ้นสุด
วงศใน ค.ศ.1858

ยอนกลับมาทางดานตะวันตก เมื่ออาณาจักรมงโกลชั้นลูก
หลานของเจงกิสขาน เริ่มเสื่อมอํ านาจลงตั้งแตใกล ค.ศ.1330 พวก
เตอรกสมุสลิมก็เริ่มมีอํ านาจแข็งกลาขึ้นมาแทนที่ ในชวง ค.ศ.
1300 อุสมานที่ ๑ ไดตั้งราชวงศออตโตมานเตอรกสขึ้น แลวแยงชิง
เมืองนอยใหญจากจักรวรรดิบีแซนทีน

ลูกหลานของอุสมานที่ ๑ นั้น แผขยายดินแดนตอมาจนถึง
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ค.ศ.1453 ก็ทํ าลายจักรวรรดิบีแซนทีนลงได และยึดเอาเมืองคอน-
สแตนติโนเป ลมาเป นเมืองหลวงแห งจักรวรรดิออตโตมาน
(Ottoman Empire)

ฝร่ังมกัถอืวา การสลายของจกัรวรรดิบแีซนทนี หรอืจักรวรรดิ
โรมันตะวันออก ใน ค.ศ.1453 นี้ เปนจุดกํ าหนดการสิ้นสุดแหงสมัย
กลางของยุโรป (Middle Ages)*

ตอจากนั้น จักรวรรดิออตโตมานไดแผขยายอํ านาจขึ้นไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ เขาไปในยุโรป ยึดครองยูโกสลาเวีย และ
ฮังการีได สามารถมาปดลอมกรุงเวียนนาถึง ๒ คร้ัง คือ ใน ค.ศ.
1529 และ ค.ศ.1683

หลังจากนั้น จักรวรรดิออตโตมานไดเสื่อมลงเรื่อยมา โดย
เฉพาะในชวงใกลจะสิ้นคริสตศตวรรษ 19 ไดสมญาวาเปน “บุรุษ
ซมโรคแหงยุโรป” (Sick Man of Europe) จนกระทัง่สิน้สลายลง
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๑ กลายเปนสาธารณรฐัเตอรกี ใน ค.ศ.1923

การเรืองอํ านาจขึ้นมาของจักรวรรดิมุสลิมเตอรกส เปน
อุปสรรคกีดขวางการแผขยายดินแดนของประเทศตะวันตก เปน
เหตุใหประเทศตะวันตกเหลานั้น เริ่มแตสเปนและโปรตุเกส ตองหัน
ไปแสวงหาอาณานิคมและเผยแผศาสนาดวยการเดินทัพทางทะเล 
รวมทั้งไปคนพบโลกใหม คืออเมริกา

ดินแดนที่ทัพมุสลิมยึดครองไดในประวัติศาสตรนั้น กวาง
ขวางยิ่งใหญ ตั้งแตสเปนไปจนถึงอินเดียและจดแดนจีน

                                                                                                    
* บางตํ าราวา นับเปนจุดเริ่มตนของยุคสมัยใหม (modern era) ดวย (“Byzantine

Empire,” The Concise Columbia Encyclopedia, 1983) แตพึงเทียบความหนา ๘๐
และ ๑๑๓ ดวย
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ลัทธิอาณานิคมของประเทศตะวันตก
เผยแพรศาสนา พรอมกับหาเมืองขึ้น

ยุคอาณานิคมสมัยใหม (modern colonialism) เริ่มตนเมื่อ
ใกลจะขึ้นสูคริสตศตวรรษที่ 16

การลาอาณานิคมยุคนี้ เปนการแผอํ านาจของประเทศ
ตะวันตก ซึ่งนับถือคริสตศาสนา

ฝร่ังเองพดูกนัมาวา การแสวงหาอาณานคิมมเีปาหมายใหญ
๓ ประการ ดงัทีพ่ดูเปนค ําชดุวา เพือ่ “…gold, God and glory”

พูดเปนไทยเรียงลํ าดับใหมวา เพื่อ แผศาสนา - หาความ
มั่งคั่ง – ครองความยิ่งใหญ

ยุคอาณานิคมของประ เทศคริ สต  เ ริ่ มขึ้ น ในช  ว งที่
จักรวรรดิออตโตมาน ของเตอรกสมุสลิมกํ าลังเริ่มจะเสื่อมอํ านาจ
แตกระนั้นก็ยังมีกํ าลังความยิ่งใหญเพียงพอที่จะกีดกั้นไมให
ประเทศตะวันตกฝาเขาไป จึงเปนเหตุใหประเทศตะวันตกเหลานั้น
ตองออกลาเมืองขึ้นโดยทางทะเล ดังกลาวแลว

ตอนแรกสเปนกับโปรตุเกสเปนเจาใหญในการลาอาณา
นิคมกอน แตก็ขัดแยงกัน จึงปรากฏวาใน ค.ศ.1493 สันตะปาปา
อเลกซานเดอร  ที่ ๖ (Pope Alexander VI) ไดประกาศโองการ
กํ าหนดเสนขีดจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต แบงโลกนอกอาณา
จักรคริสตออกเปน ๒ ซีก

ทัง้นีใ้หถอืวา ดนิแดนใดกต็ามทีไ่มมกีษัตรยิครสิตอืน่ปกครอง
ถาอยูในซีกตะวันตก ใหสเปนมีสิทธิครอบครองไดทั้งหมด ถาอยูใน
ซีกตะวันออก ใหโปรตุเกสเขาครอบครองไดทั้งหมด แตกษัตริย
โปรตุเกสไมพอพระทัย
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ตอมา ทั้งสองฝายไดมาประชุมกันที่เมืองตอรเดซิลยาส ใน
ค.ศ.1494 ขอขยับเสนแบงออกไปจนตกลงกันไดทั้งสองฝาย และ
เซ็นสัญญาตอรเดซิลยาส (Treaty of Tordesillas) ซึ่งสันตะปาปา
จูเลียสที่ ๒ (Pope Julius II) ประกาศโองการรับรองใน ค.ศ.1506

ตอมาใน ค.ศ.1514 สันตะปาปาลีโอที่ ๑๐ (Pope Leo X)
ก็ไดประกาศโองการหามมิใหประเทศอื่นใดเขายุงเกี่ยวกับดินแดน
ในครอบครองของโปรตุเกส

แตเวลานั้น อํ านาจของสันตะปาปาเริ่มเสื่อมลงแลว ดังที่
ยุคปฏิรูปจะเริ่มข้ึนใน ค.ศ.1517 ประเทศมหาอํ านาจอื่นในยุโรป
โดยเฉพาะที่เปนโปรเตสแตนตก็มิไดยอมเชื่อฟง

ตอมา อังกฤษและฮอลันดาก็ออกลาอาณานิคมบาง พอถึง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 16 ก็คุกคามอํ านาจของโปรตุเกสมากขึ้น
จนในที่สุดโปรตุเกสก็หมดอํ านาจไป ประเทศอื่นๆ เชนฝรั่งเศสก็
ออกลาอาณานิคมกันมากขึ้นดวย

เมื่อเวลาผานไป แมสเปนจะมีดินแดนอยูมากในอเมริกาใต
แตประเทศผูลาอาณานิคมที่เดนและแขงอํ านาจกันมาก ก็คือ
อังกฤษ กับฝร่ังเศส และเมื่อถึงชวงทายสุด แมวาสหรัฐอเมริกาจะ
กาวเขามาสูวงการลาอาณานิคมดวยแลว แตประเทศที่ทรงอํ านาจ
ในลัทธิอาณานิคมมากที่สุด ก็คืออังกฤษ จนหมดยุคอาณานิคมไป
ไมชาหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒

ในการลาอาณานิคม นอกจากวัตถุประสงคในดานการคา
และการเมืองแลว ก็พวงงานเผยแผศาสนาคริสตไปดวย บาทหลวง
หรือมิชชันนารี หรือนักสอนศาสนาคริสต (missionary) จึงพัวพัน
กับงานลาอาณานิคมมาโดยตลอด

บางทีนักสอนศาสนาคริสตก็เขาไปกอน และชวยปูทางให
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แกการตั้งอาณานิคม บางแหงงานทั้งสองอยางก็ควบคูกันไป แตก็
มีบางในบางแหงที่นักสอนศาสนาชวยคุมครอง ไมใหนักลาอาณา
นิคมหรือฝร่ังที่ปกครอง ไปขมเหงรังแกชาวพื้นเมือง

สํ าหรับในถิ่นที่ตองเกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
ในอาฟริกา การลาอาณานิคมของฝรั่ง ก็หมายถึงการตองเผชิญ
กับญิฮาด คือสงครามศักด์ิสิทธิ์ (Jihad หรือ holy war) ของฝาย
มุสลิมดวย

ประวัติศาสตรที่บันทึกไว บางแหงก็วา ลัทธิอาณานิคม
ของฝรั่ง ไดชวยคุมครองประชาชนไวมิใหตองถูกฝายมุสลิมบังคับ
ดวยญิฮาดใหตองไปถือศาสนาอิสลาม แตบางแหงก็วา ญิฮาดได
ชวยใหชาวมุสลิมตอสูปองกันลัทธิอาณานิคมของฝรั่ง

ถาพูดรวมๆ ก็คงเปนอยางที่ฝร่ังเขียนไว (“Roman
Catholicism,” Britannica, 1997) วา

เปนการยากที่คณะนักสอนศาสนาโรมันคาทอลิก จะ
แยกตนเองออกจากลัทธิอาณานิคม และนักสอนศาสนา
จํ านวนมากก็ไมตองการจะแยกดวย

การเมือง-การคา-แผศาสนา-หาอาณานิคม
ผลกระทบตอญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนเปนตัวอยางสํ าคัญที่จะใหเห็นวา บทบาท
ของนักเผยแผศาสนาคริสต มีผลรุนแรงทางการเมือง และทํ าให
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรมากมายเพียงใด

ในชวงกลางถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 16 เมื่อโปรตุเกสและ
สเปนเขาไปคาขายทีญ่ีปุ่น นกัสอนศาสนากเ็ขาไปกบัเรอืสนิคาดวย
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ตอนนั้นพวกขุนนางและทหารที่อยากได สินค าและ
ยุทโธปกรณของฝรั่ง ก็พากันเอาอกเอาใจคณะนักสอนศาสนาและ
ชวยปกปองคุมครองศาสนาคริสต (ทั้งนี้เพราะเรือสินคาของฝรั่ง
บางทีก็วางทาออกมาวาจะไมยอมเขาจอดในเมืองทาที่ขุนศึกไม
แสดงไมตรีสนับสนุนงานของมิชชันนารี)

ที่สํ าคัญยิ่งก็คือ ในญี่ปุนยุคนั้น พระสงฆนิกายสํ าคัญใน
พุทธศาสนามหายานไดเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมือง มีอิทธิพลมาก
ถึงกับมีกองทหารของตนเอง และทาทายอํ านาจของขุนศึก

ในที่สุดขุนศึกโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ได
ปราบปรามทํ าลายวัดเอนริวก ุ (Enryaku) ศนูยกลางใหญของนกิาย
เทนไดลงได และใชเวลาสูรบถึงกวา ๑๐ ป จึงทํ าใหวัดฮองอัน
(Hongan) ของนิกายอิกโก (Ikko) ยอมแพ

ขุนศึกโนบุนากะไดยึดทรัพยสินของวัดใหญนั้น และเพื่อ
ตัดทอนอิทธิพลทางการเมืองของวัดพุทธศาสนา เขาไดหันมาสง
เสริมการเผยแผคริสตศาสนาในญี่ปุน

อยางไรก็ตาม ตอมาไมนาน ฝายญี่ปุนเกิดลวงรูขึ้นมาวา
นักสอนศาสนาคริสตทํ างานชวยการยึดครองอาณานิคม ดังที่ฝร่ัง
เขียนไววา (“Tokugawa period,” Britannica, 1997)

เมื่อเกิดรูขึ้นมาวา การแผขยายอาณานิคมของสเปน
และโปรตุเกสในทวีปเอเชีย สํ าเร็จไดดวยอาศัยผลงานของ
พวกมิชชันนารี เหลาโชกุนแหงยุคโตกุกาวะ (Tokugawa)
ก็จึงมองพวกมิชชันนารีวาเปนภัยคุกคามตอการปกครอง
ของตน
การที่พวกขุนศึกญี่ปุนเกิดรูขึ้นมาไดนี้ คงจะเปนเพราะ
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พวกประเทศนักลาอาณานิคม ซึ่งนับถือศาสนาคริสตตางนิกายกัน
มีผลประโยชนขัดแยงกันและอิจฉาริษยากันเอง จึงลอบบอกแกผู
ปกครองบานเมืองของญี่ปุน ดังความวา*

...งานสอนศาสนาคริสตถูกส่ังหามทั้งหมด เมื่อพวก
โปรเตสแตนตชาวอังกฤษและชาวฮอลันดา เตือนรัฐบาล
(ญี่ปุน) ใหรูถึงความที่พวกคาทอลิกชาวสเปน และชาว
โปรตุเกสมีใจมุงหมายอยากไดดินแดน
แตมีเอกสารของญี่ปุนเลาไวอยางอื่นอีก ซึ่งนาจะเปนไดวา

ทางการของญี่ปุนคงจะไดรอดูเพื่อสืบสาวเรื่องราวจนแนใจ
ดังมีเรื่องที่คนญี่ปุนเลาวา คร้ังหนึ่ง มีนายเรือสเปนคนหนึ่ง

ตองการจะใหชาวญีปุ่นย ําเกรงอ ํานาจแหงประเทศของตน ไดพดูวา
“พระมหากษัตริยคาทอลิกทรงสงพระคุณเจาเหลานี้มาเผยแพร
ศาสนา เพือ่เปลีย่นศาสนาชาวเมอืงเสยีกอน แลวจงึจะรวมมอืกบันาย
ทพัของพระมหากษตัรยิเจา ชวยใหยดึครองแผนดนิไดงายในภายหลงั”

ขุนศึกที่ครองอํ านาจสืบตอมาหลังจากโนบุนากะ ไดหัน
กลับไปเปนปฏิปกษตอนักสอนศาสนาคริสต

ตอมาก็ไดสั่งหามการสอนศาสนาคริสตและถึงกับทํ าการ
กํ าจัดกวาดลาง (persecution) อยางรุนแรง เพื่อถอนรากถอนโคน
ศาสนาคริสตออกจากประเทศญี่ปุน และในที่สุดก็ขับไลชาวตะวัน
ตกออกจากประเทศ และหามคนญี่ปุนเดินทางออกนอกประเทศ
หรือกลับเขามา

จากนั้นญี่ปุนก็เขาสูนโยบายปดประเทศ (policy of national
seclusion) ตั้งแต ค.ศ.1633 จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาสงนายพล
                                                                                                    
* Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture (Tokyo: Gakken Co., Ltd., 1987), p.62
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เปอรรี (Commodore Matthew C. Perry) นํ าเรือรบมาบังคับให
ญีปุ่นเปดประเทศคาขายตดิตอกับตะวนัตกอกี ใน ค.ศ.1853-1854

ชวงเวลาที่ญี่ปุนปดประเทศอยางยาวนานเกือบ ๒๕๐ ป
ประวัติศาสตรบันทึกไววา เปนระยะเวลาแหงความสงบสุขมั่นคง
และมีความเจริญทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง

อยางไรก็ตาม เมื่อถูกเรือรบอเมริกันบังคับใหเปดประเทศ
ญี่ปุนก็ไดรูตัววาประเทศของตนลาหลังตะวันตกในดานเทคโนโลยี
เปนอยางมาก จนไมมีกํ าลังจะขัดขืนการขูบังคับได

จากนัน้ญีปุ่นกเ็รงรดัปรบัปรุงประเทศชาตใิหเจรญิอยางสมยั
ใหมแบบตะวนัตก จนประสบความส ําเรจ็ภายในเวลาอนัรวดเรว็

ระบบอาณานิคม - จักรวรรดินิยม
ปายชื่อปลดไป เนื้อในยังอยู ?

เมื่อเขาสูยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 18 แลว ก็ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยางมากมายในระบบการครอบครองอาณานิคม

กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น ประเทศเจาอาณานิคมจะ
มุงครอบครองดินแดนที่มีโลหะที่มีคา และสินคาทองถิ่นที่ตองการ
ตลอดจนทาส คนผิวขาวจึงเขาตั้งถิ่นฐานอยูเพียงตามแนวชาย
ทะเล และเกาะเล็กเกาะนอย พรอมท้ังสรางเมืองทา เมืองปอม
ศูนยรวมสินคา และตั้งกองทหารที่จะพิทักษผลประโยชนของตน

แตเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมแลว เกิดลัทธิทุนนิยม
อุตสาหกรรม (industrial capitalism) ที่มีการผลิตจํ านวนมหึมา
ซึ่งตองการวัตถุดิบในปริมาณมหาศาล และตลาดใหญที่จะระบาย
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สินคา กับท้ังมีอุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหมที่เพิ่มพลังอํ านาจในการ
ควบคุมบังคับและจัดการ วิถีชีวิตและระบบสังคมของอาณานิคมก็
เปลี่ยนไป โดยสรุป คือ

• ประเทศอตุสาหกรรมเปนผูผลติและขายผลติภณัฑสนิคา
• ประเทศอาณานคิม (หรอืตามเปาคอืโลกสวนทีเ่หลอืท้ังหมด)
ก) เปนแหลงปอนวัตถุดิบ และทรัพยากร
ข) เปนแหลงจดัสงสะเบยีงอาหาร (ส ําหรบัชุมชนเมอืง

ที่เกิดขึ้นในระบบอุตสาหกรรม)
ค) เปนตลาดระบายสินคา  (พรอมกันนั้นก็หาทางปด

กั้นชาวพื้นเมือง หรือชาวอาณานิคม ไมใหผลิต
และสงสินคาออกมาแขง เวนแตจะเปนผูผลิตขั้น
ตนใหแกประเทศเจาอาณานิคม)

สภาพเชนนี้กลายเปนสาระของความเปนอาณานิคมสมัย
ใหม สวนอํ านาจการเมืองและการทหารก็มาเปนหลักประกันที่จะ
คุมใหระบบความสัมพันธเชนนี้ดํ าเนินไป

พรอมกันนี้ พลังทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม ก็ไดเปนหัวใจ
ของการขยายดินแดน โดยทํ าใหพลเมืองของประเทศเจาอาณา
นิคมสามารถบุกรุกตั้งถิ่นฐานลึกเขาไปๆ ในผืนแผนดิน

กลาวคือ มีอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมที่เหนือกวา ซึ่ง
สามารถบังคับชนเจาถิ่นเดิมท่ีมีจํ านวนมากกวาใหตองยอมจํ านน
และสนองวัตถุประสงคของตน และมีเครื่องมือขนสงสื่อสารที่ทํ าให
สามารถแจงขาวและสงกํ าลังทหารและสินคาไดคร้ังละมากมาย
และรวดเร็ว โดยเฉพาะรถไฟ และเรือกลไฟ

เพราะฉะนั้น ตั้งแตเขาสูยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมแลว การ
ขยายดินแดนผนวกอาณานิคมใหม ก็ยิ่งกาวไปอยางรวดเร็ว ทํ าให
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เกิดผลตอชนพื้นเมือง ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังสอง
อยางผสมกัน คือ

๑. กํ าจัดกวาดลางชนพื้นเมืองใหหมดไป เพื่อใหชนเจา
อาณานิคมเขาอยูแทนที่ โดยฆาหรือบังคับใหออกไปอยูในเขต
สงวนที่จัดให

๒.ปราบปรามชนเจาถิ่นใหยอมอยูใตอํ านาจ แลวจัดสรร
ดัดแปลงสังคมถิ่นเดิมน้ันใหม ใหสนองวัตถุประสงคของประเทศ
เจาอาณานิคม

สํ าหรับในทวีปอเมริกาเหนือและใตนั้น มีขอสังเกตวา ใน
การเขาไปตั้งถิ่นฐานของฝรั่ง พวกสเปนและโปรตุเกสมักใชวิธีเขา
อยูผสมกลมกลืน และดูดกลืนชนเจาถิ่นเขามาในสังคมของตน

แตพวกอังกฤษและฝรั่งเศสมักใชวิธีตั้งอาณานิคมของพวก
ตนลวนๆ โดยกํ าจัดหรือขับไลยายคนพื้นเมืองเดิมออกไป

พรอมกับการขยายดินแดนผนวกอาณานิคมใหมอยาง
ขนานใหญนี้ ประเทศเจาอาณานิคมทั้งหลายก็ยิ่งขัดแยงแขงขัน
แยงชิงอํ านาจกันมากขึ้น เพื่อหาวัตถุดิบและตลาดที่ระบายสินคา

สวนการถือวาคนพื้นเมืองเปนคนปา คนอนารยะ เปนบาร-
เบเรียน หรือคนลาหลัง ที่จะตองทํ าใหศรีวิไลข้ึนอยางชาวตะวันตก
และการที่จะเปลี่ยนศาสนาใหคนพื้นเมืองหันมานับถือคริสตนั้น ก็
ดํ าเนินสืบตอมาเหมือนเดิม โดยเฉพาะในยุคที่ศาสนากับอํ านาจ
การเมืองรวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็อาจจะใชวิธีบังคับใหนับ
ถือ และมีการลงโทษรุนแรงแกผูขัดขืน

ขอยกตัวอยาง เมื่อสเปนเขายึดครองนิวเมกซิโก มิชชันนารี
ไดบังคับใหชนเจาถิ่นเดิม คือ พวกอินเดียนแดงเผาพเวบโล
(Pueblo Indians) นับถือศาสนาคริสตแบบคาทอลิก พวก
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มิชชันนารีไดเผาวัตถุเคารพบูชาเดิมของชนเผานี้เสีย ชาว
อินเดียนแดง ถูกจับข้ึนศาลสเปน และลงโทษหนัก เชน แขวนคอ
ตัดมือตัดเทา หรือใหเปนทาส

พวกพเวบโล ซึ่งตามปกติเปนเผาที่รักสงบ ไดกอกํ าเริบ
หลายหน จนในที่สุดก็เกิดเปนการกบฎใหญที่อินเดียนแดงชนะใน
ค.ศ.1680 พวกสเปนตายไป ๔๐๐ คน รวมทั้งบาทหลวง ๒๑ คน
และที่เหลือตองหนีออกไป แตในที่สุด พวกสเปนก็ตีกลับจนเขา
มาปกครองไดอีกทั้งหมดใน ค.ศ.1696

อยางไรก็ตาม บาทหลวงและนักสอนศาสนาจํ านวนมาก
แมจะเปนสวนรวมในการขยายอาณานิคม และทํ าการตางๆ ไป
เพราะศรัทธาดิ่งแบบของเขา แตโดยสวนตัวก็ไดบํ าเพ็ญประโยชน
โดยอาศัยวิทยาการใหมๆ ของตะวันตก เชนการแพทย วิทยา-
ศาสตร และเทคโนโลยี มาเปนเครื่องมือในการชักนํ าคนพื้นเมือง
ใหหันมานับถือศาสนาคริสต

จากการขยายดนิแดนผนวกอาณานคิมทีเ่พิม่ข้ึนอยางรวดเรว็
ในยคุตอจากปฏวิตัอิตุสาหกรรม ต ําราฝรัง่เองวา ชวงปลายศตวรรษที่
19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 กลายเปนยุคจักรวรรดินิยมสมัยใหม

ในยุคนี้ ดินแดนใหมที่ถูกยึดครองไดเพิ่มข้ึนในอัตรา
ความเร็ว ๓ เทาของยุคกอน (๗๖ ปแรกของคริสตศตวรรษที่ 19
ยึดครองดินแดนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปละ ๘๓,๐๐๐ ตร.ไมล แตในชวง
ปลายทศวรรษ 1870s ถึงสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ.1918) เพิ่มข้ึน
เฉลี่ยปละ ๒๔๐,๐๐๐ ตร.ไมล)

ปรากฏวา ใน ค.ศ.1914 (ปที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑) ดิน
แดนที่เปนอาณานิคมของประเทศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ในโลก
นี้ ๘๕ เปอรเซนต และกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประชากร ๑ ใน ๓
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ของโลก อยูในดินแดนประเภทเมืองขึ้น หรืออาณานิคม
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดแลวระยะหนึ่ง แมวายุค

แหงอาณานิคมจะถือวาสิ้นสุดไปแลว และจักรวรรดินิยมยุคใหม
(new imperialism) จะไดจบไปแลว แตก็มีผูที่เห็นวา เวลานี้ โลกก็
ยังมีระบบการครอบงํ ากัน โดยประเทศที่พัฒนาแลวใชนโยบาย
เศรษฐกิจควบคุมประเทศที่กํ าลังพัฒนา ดังที่ไดเกิดมีคํ าวา
“จักรวรรดินิยมแบบใหม”      (neo-imperialism)

ใน ค.ศ.1953 วารสาร The Economic History Review ได
ลงพิมพบทความที่มีชื่อเสียง ชื่อ “จักรวรรดินิยมแหงการคาเสรี”
(The imperialism of free trade) ซึ่งมีคํ าเกิดขึ้นใหมวา “จักรวรรดิ
นิยมอยางไมเปนทางการ” หรือ “จักรวรรดินิยมนอกแบบ” (informal
imperialism) เชน การทีป่ระเทศใหญด ําเนนิการควบคมุโดยออมใน
รูปแบบตางๆ ตอสงัคมใตอาณตัขิองตน ดวยวธิกีารทางเศรษฐกจิ

ถึงแมจะมีผูวิพากษวิจารณวาไมชัดเจน แตคํ าที่วานี้ก็ได
รับความนิยมดังขึ้นมาพอสมควร เพราะอาจจะแสดงใหเห็นสภาพ
ความจริงของโลกที่เปนอยูในปจจุบัน



๓. โลกทัศนที่นํ าสูโลกาภิวัตน

วิทยาศาสตรกาวขึ้นมานํ าหนา
สูโลกทัศนใหม ที่ศาสนาหันมาแอบอิง

ขอยอนกลับไปสูชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่กระแสนิยมวิทยาศาสตรกํ าลังขึ้นสูง สืบเนื่องเรื่อยมา
ตั้งแตยุคคืนชีพ

ครัน้เมือ่เกดิการปฏวิตัิอตุสาหกรรม (Industrial Revolution)
ขึ้นแลว เทคโนโลยีสมัยใหมที่มากับยุคอุตสาหกรรม ไดทํ าใหผูคน
มีชีวิตที่พรั่งพรอมสะดวกสบาย และมีอํ านาจจัดการกับสิ่งแวด
ลอมอยางมากมาย รวมทั้งทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน
ระบบอาณานิคม อยางที่กลาวแลว

แตมิใชแคนั้น การมองเห็นความหวังที่จะนํ าเอาความรู
วิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการสรางความกาวหนาของอุตสาห-
กรรม ไดท ําใหประชาชนทัว่ไปเพิม่ความสนใจใฝนยิมวทิยาศาสตร
มากยิ่งขึ้นไปอีก

ความนยิมและตืน่ตวัทางวทิยาศาสตรทีเ่พิม่มากขึน้นี ้ ท ําให
คริสตศตวรรษที่ 18 ไดชื่อวาเปนยุคพุทธิปญญา (Enlightenment)
หรือยุคแหงเหตุผล (Age of Reason) และพรอมกันนั้น คนทั้ง
หลายก็พากันคิดวาวิทยาศาสตรนั้นจะนํ าพามนุษยไปสู ความ
เจริญกาวหนาอยางไมมีที่สิ้นสุด และจะเปนความกาวหนาที่ไม
อาจหลีกเลี่ยงได

นับแตนั้นมา คติแหงความกาวหนา (idea of progress)
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หรือคติแหงความกาวหนาที่มิอาจหลีกเลี่ยงได (idea of inevitable
progress) ก็เดนขึ้นมา จนกลายเปนแนวคิดนํ าที่ครอบงํ าอยูเหนือ
กระแสการพัฒนาอารยธรรมตะวันตกเรื่อยมา จนถึงยุคปจจุบัน
โดยมีแนวคิดที่มุงพิชิตธรรมชาติ (conquest of nature หรือ
dominion over nature หรือ mastery of/over nature) แฝงหนุน
เปนคูแฝดกันมาโดยตลอด

ในวงวชิาการ กระแสนยิมวทิยาศาสตรไดท ําใหวชิาการตางๆ
พยายามปรับตัวใหไดรับความเชื่อถือ โดยนํ าเอาวิธีวิทยาศาสตร
(scientific method) เขาไปใช และในศตวรรษที ่18 นีเ้อง วชิาสงัคม-
ศาสตร โดยเฉพาะเศรษฐศาสตรและสงัคมวทิยา กไ็ดเริม่ถอืก ําเนดิขึน้

ความเจริญทางวิทยาศาสตรไดกอใหเกิดผลสํ าคัญอีก
อยางหนึ่ง คือ ทํ าใหมนุษยชาวตะวันตกมองโลกและชีวิตหรือมอง
สิ่งทั้งหลายดวยความเขาใจอยางใหม โดยมีโลกทัศนแบบจักรกล
(mechanistic view)

โลกทศันแบบจกัรกลนี ้ เริม่ขึน้ตัง้แตปลายครสิตศตวรรษที่
17 จากอิทธิพลความคิดของเดคารตส (Descartes, 1596-1650)
และปรับแกใหมตามแนวคิดของนิวตัน (Newton, 1642-1727)

นิวตันนี้ไดเปนตนสายความคิดแบบแบงซอยหรือแยกสวน ที่
เรยีกวา reductionist view หรือเรียกสัน้ๆ วา reductionism ดวย

โลกทัศนวิทยาศาสตรแบบจักรกล และแนวคิดแยกสวนนี้
มองโลกหรือสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนแมแตชีวิตจิตใจมนุษย ในเชิง
วัตถุ และแบบคณิตศาสตร โดยเห็นวา สิ่งทั้งหลายและความเปน
ไปหรือปรากฏการณตางๆ เกิดจากองคประกอบ หรือช้ินสวนทาง
วัตถุเล็กนอยยอยลงไปๆ เขามาสัมพันธกันอยางมีกฎเกณฑในเชิง
เหตุผลอยางเปนระเบียบ
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โลกทัศนแบบจักรกล และแนวคิดแยกสวนนี้ ไดเปนสาย
ความคิดหลักที่ครอบงํ าอารยธรรมตะวันตก และแผไปครอบงํ า
โลกมายาวนานเกือบ ๓๐๐ ป

ในยุคพุทธิปญญา (Enlightenment)  แหงคริสตศตวรรษที่
18 นี้ ความขัดแยงและเปนปฏิปกษตอศาสนาคริสตไดผอนเบาลง
บาง เนื่องจากนักวิทยาศาสตรคนสํ าคัญ โดยเฉพาะนิวตันเปนคน
มีศรัทธาในศาสนาคริสต และไดอธิบายความคิดทางวิทยาศาสตร
ของเขา ในเชิงประสานสังเคราะห โดยแสดงความจริงทางวิทยา-
ศาสตร ชนิดที่เปดชองใหองคพระเปนเจาสามารถมีบทบาทได
(“...a new synthesis in which truth is revealed and God was
preserved.”- “The History of Science,” Britannica, 1997)

ภาวการณนี้ มีผูเรียกวาเปนการพักรบกับฝายศาสนา (a
truce with men of religion - “European History and Culture,” Britannica, 1997)

อยางไรก็ตาม ฝายศาสนาคริสตก็มิไดพอใจจริง เพราะเมือ่
วาโดยสาระ แนวคดิวทิยาศาสตรนีก้น็ ําไปสูวตัถนุยิมและลทัธิอเทว-
นิยม ความขัดแยงจึงดํ าเนินตอมา

โดยเฉพาะเมื่อ ดารวิน (Charles Darwin) ประกาศทฤษฎี
ววิัฒนาการ (Theory of Evolution) ใน ค.ศ.1858 ไดกอความ
กระทบกระเทือนแกศาสนาคริสตเปนอยางยิ่ง

วิทยาศาสตรไดเจริญกาวหนาแตกสาขาออกไปอยางรวด
เร็ว พรอมกับการที่ศาสนาคริสตเสื่อมอิทธิพลลงโดยทั่วไป

เมื่อถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 นีทเช นักปรัชญาชาว
เยอรมัน (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) ก็ไดประกาศวา
“พระเจาตายแลว” (“God is dead.”- เชนคํ า “Philosophical
Anthropology” และ “Friedrich Nietzsche,” Britannica, 1997)
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ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 และตนคริสตศตวรรษที่ 20
ความขัดแยงระหวางศาสนาคริสตกับวิทยาศาสตรไดเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ (เชน “Religion,” Infopedia, 1994) และเนื่องจากวิทยา-
ศาสตรกํ าลังเฟองฟูกาวหนามาก ผูคนก็ยิ่งเหินหางออกไปจาก
ศาสนาคริสต จนในประเทศตะวันตกเอง ศาสนาคริสตมีอิทธิพล
เหลือนอยอยางยิ่ง และไมไดรับความสนใจ

ตอมาเหตุการณไดกลับกลายเปนวา วงการศาสนาคริสต
ไดหันมาตีความคํ าสอนของตนใหเขากับวิทยาศาสตร หรือปรับ
ความหมายใหสอดคลองกับศาสตรสมัยใหม (เชน หนุนแนวคิด
พิชิตธรรมชาติ และแนวคิดดารวินเชิงสังคม เปนตน) ตลอดจนนํ า
ความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชและไปอางในการ
ดํ าเนินงานเผยแผศาสนาคริสต (เชน การอางเรื่องสุริยคราสใน
ภาคเหนือของประเทศไทย และการใชความรูและเครื่องมือทาง
แพทยสมัยใหมมารักษาคนเจ็บไขในประเทศที่ลาหลังเปนตน)

นักเผยแพรศาสนาคริสตประสานตัวเขากับแนวทางของ
ยุคใหม แมกระทั่งอาศัยแหลงทุนจากประเทศของตนซึ่งเปนเจา
อาณานิคมที่ร่ํ ารวยกวา มาใหความชวยเหลือทางดานทรัพยสิน
เงินทองและความเปนอยูแกชาวบาน โดยเฉพาะคนที่ยากจน เปน
เครื่องชักจูงใหหันไปนับถือศาสนาคริสต จนเปนที่นาสงสัยวา คน
หันไปยอมรับนับถือเพราะเลื่อมใสเครื่องมือเครื่องใช ทาง
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร ตลอดจนผลประโยชน มากกวาจะ
เลื่อมใสคํ าสอนของศาสนา

(การใชผลประโยชนหรืออามิสเปนเครื่องจูงใจใหคนหันมา
นับถือศาสนานี้ ตามหลักการถือวาไมชอบธรรม และในบาง
ประเทศถือวาเปนความผิดดวย)
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วิทยาศาสตร - อุตสาหกรรม
มาตรฐานวัดความเจริญกาวหนาของโลกยุคใหม

ดังไดกลาวแลววา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร (scientific
revolution) และยุคพุทธิปญญา (Enlightenment) นั้น พวงติดมา
ดวยการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ที่เกิดขึ้นใน
ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 และ
สํ าหรับประชาชนทั่วไป ความสนใจใฝนิยมวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน
มากมาย ก็เพราะมองเห็นความหวังที่วิทยาศาสตรจะมาชวยสราง
ความเจริญกาวหนาใหแกอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ไดทํ าใหระบบอาณานิคมกาวขึ้นสู
ยุคใหม การครอบครองอาณานิคมใหมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วดังได
กลาวแลว

ขอท่ีสํ าคัญก็คือ ดินแดนอาณานิคมเหลานี้ไดถูกจัดสรร
ควบคุมใหมาสนองระบบอุตสาหกรรม ดวยการเปนแหลงปอนวัตถุ
ดิบและอาหาร และเปนตลาดระบายสินคาอุตสาหกรรม ชวยเพิ่ม
พูนความมั่งคั่งใหแกประเทศตะวันตก และทํ าใหประเทศเจาอาณา
นิคมเหลานั้น สามารถสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไดอยางสัมฤทธิ์ผล

พรอมกันนี้ สังคมเมือง และวัฒนธรรมเมืองก็เจริญเฟองฟู มี
เมืองนอยเมืองใหญเกิดผุดโผลแผขยายทั่วไป ซึ่งถือกันวาเปน
เครื่องหมายแหงความเจริญของยุคอุตสาหกรรม

ระบบอุตสาหกรรมทํ าใหตองมีการจัดสรรระบบการทํ างาน
ดวยการแบงงานกันทํ าอยางซอยละเอียด

ความคิดของอาดัม สมิธ (Adam Smith, 1723-1790) ที่
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เขียนไวในหนังสือ The Wealth of Nations ในป 1776 ไดพัฒนา
ทฤษฎีการแบงงาน (division of labor) และการจํ าแนกความ
ช ํานาญพิเศษในทักษะเฉพาะดาน (specialization of skills) ซึ่งถือ
วาชวยใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว

เรื่องนี้ปรากฏเปนผลสํ าเร็จในทางปฏิบัติ เมื่อนายเฮนรี
ฟอรด (Henry Ford, 1863-1947) และเทยเลอร (Frederick W.
Taylor, 1856-1915) นํ าความคิดนั้นมาประยุกตใชใหเปนการ
ปฏิบัติจริง ในสหรัฐอเมริกา

ควบคูกับการแบงงานและความชํ านาญงานเฉพาะดานใน
วงการอุตสาหกรรมนั้น เมื่อวิทยาการทั้งหลายเจริญมากขึ้น ก็ไดมี
แนวโนมในการแตกยอยศาสตรตางๆ ออกไปเปนสาขาแหงความ
ช ํานาญพิเศษเฉพาะดาน (specialization) มากขึ้นๆ

เมื่อวิทยาศาสตรเกิดขึ้นมาและรุงเรืองเฟองฟู วิทยาการ
ตางๆ แมที่เปนเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรม ก็ปรารถนาจะมี
ความเปนวิทยาศาสตรดวย จึงนํ าเอาวิธีวิทยาศาสตรไปใชและได
เกิดมีวิชาจํ าพวกใหมที่เรียกวาสังคมศาสตร ขึ้นในคริสตศตวรรษที่
18 อยางที่กลาวขางตน

ตอมา วิชาจํ าพวกมนุษยศาสตร (the humanities) ที่ครอง
ความเปนใหญอยูเดิมก็สูญเสียสถานะไป วิชาจํ าพวกวิทยาศาสตร
ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตรกายภาพ (natural sciences หรือ
physical sciences) และสังคมศาสตร (social sciences) ก็ขึ้นมา
ครองความสํ าคัญแทนที่สืบมา

วิชาการ ๒ หมวดนี้ เมื่อเจริญรุงเรืองขึ้นมาแลว ก็แตก
สาขายอยออกไปเปนความชํ านาญพิเศษเฉพาะดานเฉพาะทาง
อยางหลากหลาย
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พรอมกันนั้น การศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีการแตกสาขา
ยอยของวิชาการที่เลาเรียนซอยละเอียดออกไป และใหปริญญา
เฉพาะสาขามีชื่อตางๆ เพิ่มข้ึนมากมาย (ปจจุบันในสหรัฐอเมริกา
มีการใหปริญญาชื่อตางๆ มากกวา ๑,๕๐๐ สาขา) จึงยิ่งทํ าใหวิชา
การตางๆ เจาะลึกดิ่งลงไปในแนวทางของความชํ านาญพิเศษ
เฉพาะดานมากยิ่งขึ้น

โดยนัยนี้ก็ ได มีความเชี่ยวชาญศาสตร  เฉพาะด าน  
(scientific specialization) และความชํ านาญวิชาการเฉพาะ
สาขา (academic specialization) มาเขาคูกับความชํ านาญงาน
เฉพาะทาง (specialization of skilled labor) และความชํ านาญ
เฉพาะดานทางอุตสาหกรรม (industrial specialization)

ถือกันวาโลกไดเขาสูยุคแหงความชํ านาญพิเศษเฉพาะดาน
(age of specialization) ซึ่งมีการกลาวเชิงทํ านายวา วิถีชีวิตของ
ประชาชนจะอยูใตกํ ากับของผูชํ านาญการ (specialists) และผู
เชี่ยวชาญตางๆ (experts) มากขึ้นๆ

วาโดยสรุป นับแตเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายคริสต
ศตวรรษที่ 18 ประเทศตะวันตกก็ไดเริ่มกาวเขาสูยุคสมัยใหม
(modern age)* อุตสาหกรรมไดเขามาเปนตัวกํ าหนดยุคสมัยและ
เปนเกณฑวัดอารยธรรม ดังที่ถือวา สังคมสมัยใหม (modern
society) ก็คือสังคมอุตสาหกรรม (industrial society)

อุตสาหกรรมทํ าใหเกิดมีเมืองนอยใหญมากมาย และเมือง
ก็ขยายใหญโตอยางรวดเร็ว วิถีชีวิตแบบชาวเมืองแพรไปท่ัว ความ
เปนอยูทีด่ ําเนนิตามแบบแผนขนบประเพณยีดึถอืตามขอกํ าหนดของ
                                                                                                    
* ดูเชิงอรรถ หนา ๙๖ และโยงกับความหนา ๘๐ ดวย



มองสันติภาพโลกฯ๑๑๔

๑๑๔

ศาสนากเ็ปลีย่นไป ผูคนมชีวีติแบบคนหางศาสนา (secularism)
ตัวกํ ากับวิถีชีวิตของคนและสังคม เปลี่ยนจากศาสนา

คริสตมาเปนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
เมื่อชาวตะวันตกผูถือตนวาพัฒนาแลว มองเทยีบตนเอง

กบัประเทศทีล่าหลงั กว็ดัการพฒันานัน้ดวยอตุสาหกรรม โดยถอืวา
ประเทศที่พัฒนาแลว (developed country) ก็คือประเทศอุตสาห-
กรรม (industrialized country) สวนประเทศใดยังไมเปนอุตสาห-
กรรม ก็ถือวายังไมพัฒนา

บทบาทและอิทธิพลของบาทหลวงและศาสนาจารยแหง
คริสตศาสนา แมจะลางเลือนไปจากสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคม
ที่พัฒนาแลวในประเทศตะวันตก ก็ยังมีเวทีที่แสดงในประเทศหาง
ไกลท่ีดอยพัฒนาหรือกํ าลังพัฒนา (underdeveloped or
developing countries) โดยทํ าหนาที่ของนักเผยแพรศาสนา
คริสต พรอมท้ังเปนตัวแทนของประเทศอุตสาหกรรม นํ าเอาความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ไป
ใหแกผูคนในประเทศอาณานิคมเปนตน

แมวาเจตนาโดยรวมจะมุงใชความเจริญสมัยใหมนั้นเปน
เครื่องมือในการเผยแพรศาสนาของตน (เอาพระเจาสมัยใหมมา
ชวยเปนพาหะใหพระเจาองคเกาโดยสารไป) และแมจะมีปมความ
พัวพันกับลัทธิอาณานิคม แตนักเผยแพรหลายทานก็ทํ างาน
บํ าเพ็ญประโยชนแกชนในทองถิ่นลาหลังหางไกล ดวยศรัทธาและ
เมตตากรุณาอยางอุทิศตัว
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บุกฝาพรมแดน ๓๐๐ ป จึงไดครอบครองโลกใหม
อารยธรรมอเมริกันไดอะไรจากประสบการณผจญภัย

ขอยอนกลับไปพูดถึงชนชาติอเมริกัน  ซึ่งเปนชาวประเทศ
ตะวันตก ผูตกทุกขไดยากระเหระหนจากดินแดนแหงความเจริญ
สมัยใหมนั้น แตไดไปสรางเนื้อสรางตัวขึ้นจากการฝาฟนภยันตราย
จนกลายเปนผูนํ าของอารยธรรมอุตสาหกรรมในปจจุบัน

ดังไดกลาวแลววา ชนชาติใหมนี้หนีภัยแหงการบีบคั้น
เบียดเบียน ทั้งทางศาสนาและการเมือง จากยุโรป ไปผจญภัยใน
โลกใหม ดวยความใฝฝนที่จะไดพบกับความเปนอิสระเสรี และ
ความหวังนี้ก็ไดฝงลึกในจิตใจและวัฒนธรรม จนกลายเปนอุดมคติ
ขอสํ าคัญของชนชาติอเมริกัน คือ อุดมคติแหงเสรีภาพ (ideal of
freedom)

เมื่อชาวยุโรปผูลี้ภัยขามมหาสมุทรแอตแลนติกมาขึ้นฝง
โลกใหมที่ชายฝงตะวันออก โดยเฉพาะแถบที่เรียกตอมาวา
“อังกฤษใหม” (New England) นั้น ขางหนาของเขาคือปาเขาพง
ไพรถิ่นกันดาร หรือดินแดนรกรางที่ไมเคยรูจัก ซึ่งไมมีความสุข
ความเจริญความสะดวกสบายอะไรที่จะหยิบฉวยเอาได มีแตจะ
ตองบากบั่นอดทนสรางมันขึ้นมาดวยตนเอง

นอกจากปาดงและสัตวราย ก็ยังมีคนเจาถิ่นอินเดียนแดงที่
พวกตนมองดวยสายตาวาเปนมนุษยปาเถื่อน เมื่อมองขางหลัง
ทางทิศตะวันออกก็มีแตทะเลใหญ ที่ไมอาจหวนหลังกลับไป และ
ไมมีทางพึ่งพาญาติมิตรที่จากมาแลว

ความอยูรอดและความหวังมีทางเปนไปไดอยางเดียว คือ
การบุกฝาไปขางหนาทางทิศตะวันตก และการสรางขึ้นใหม ทุก
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อยางตองทํ าตองหา และการทํ าการหานั้นตองดํ าเนินไปทามกลาง
ความยากลํ าบาก และภัยอันตรายรอบตัว

ความอยูรอดและความสํ าเร็จเปนปญหาที่ทุกคนจะตอง
เผชิญและฟนฝารวมกัน แตความลํ าเค็ญยากลํ าบากทั้งหมดนั้นก็
เปนความหวังแหงความสุขสมบูรณและความยิ่งใหญภายภาค
หนา ที่จะมากับการเคลื่อนที่ไปในดินแดนขางหนาที่ไมรูวาจะไกล
ไปถึงไหน ในทิศตะวันตก

บุกฝาไปขางหนาไดเทาใด พรมแดนที่กั้นขวาง (frontier) ก็
อยูตรงนั้น ความสํ าเร็จคือการที่จะตองบุกฝาขยายพรมแดนออก
ไป เพราะฉะนั้นกาลเวลาหลายรอยป (๓๐๐ ป) ตอจากนั้น จึงเปน
ยุคแหงการเคลื่อนยายไปตะวันตก (westward movement; “Go
West”*) และการบุกฝาขยายพรมแดน (frontier expansion)

สภาพชีวิตตลอดชวงเวลานานแสนนานนี้ คือการที่ตองตื่น
ตัวคอยระแวดระวังภัย การที่ตองเรงรัดขวนขวายแกปญหาอยาง
ไมอาจผัดเพี้ยน การเผชิญชะตากรรมรวมกัน การที่ตองรวมหมูสู
ภัยจากชนเผาทองถิ่นคืออินเดียนแดง พรอมท้ังการแขงขันแยงชิง
ผลประโยชนและความสํ าเร็จในหมูพวกเดียวกันเอง ทามกลาง
ความหวังตอความสุขสมบูรณดวยการบุกฝาไปในดินแดนขางหนา

ภาวะบีบคั้นและการดิ้นรนตอสูเชนนี้ ไดปลูกฝงบุคลิก
ลักษณะ อุปนิสัยและจิตสํ านึกที่เปนเอกลักษณ ลงในดวงจิตและ
วิถีชีวิตของชนชาติอเมริกัน ซึ่งเรียกดวยคํ าสั้นๆ วา สภาพจิตบุกฝา
พรมแดน (frontier mentality) หรือบางทีก็เรียกวา อุดมคติหรือคติ
บุกฝาพรมแดน (ideal or myth of frontier)
                                                                                                    
* “ไปตะวันตก”  ใชเปนสํ านวน มีความหมายดวยวา ตาย มลาย หรือหายสาบสูญ
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คติฟรอนเทียรนี้ คนอเมริกันภูมิใจนักวาเปนปจจัยสํ าคัญ
แหงความเจริญกาวหนาของชาติตน และมักยกขึ้นอางในการปลุก
จิตสํ านึกเพื่อนรวมชาติ ในการที่จะบุกฝาสรางสรรคความเจริญ
กาวหนาตอไป

ตัวอยางเชน จอหน เอฟ เคนเนดี (John F. Kennedy) กาว
ขึ้นสูความเปนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา พรอมดวยการ
ปลุกเราชาวอเมริกัน ใหกาวเขาสูยุค “New Frontier” แหงการบุก
ฝาพรมแดนใหม ทั้งทางวิทยาศาสตร การศึกษา สังคม และ
เศรษฐกิจ ดังปรากฏผลตอมา ทั้งการแผอิทธิพลออกไปในโลกนี้
และการออกสํ ารวจกวางไกลบุกฝาไปในอวกาศ

แทจริงนั้น ชนชาติใหมคืออเมริกันนี้ มิใชมาตอสูผจญภัย
ในโลกใหมอยางโดดเดี่ยวและยากเข็ญมากนัก เพราะประเทศแม
ของเขาในยุโรปก็ตามมาปกครองเอาพวกเขาไวในอาณานิคม

ระหวางที่เขาบุกฝาพรมแดน มุงหนาตะวันตก ลางปา
แปลงเปนเมือง และรบอยูกับอินเดียนแดงนั้น ประเทศเจาอาณา-
นิคมจากยุโรป คืออังกฤษ ฝร่ังเศส และสเปน ก็มาทํ าสงครามแยง
ชิงดินแดนกันบนผืนแผนดินอเมริกาดวย

ชนชาติใหมนี้ นอกจากรบกับอินเดียนแดงแลว ก็ไดรวมรบ
ในสงครามระหวางประเทศเจริญที่เปนเจาอาณานิคมดวย และใน
ที่สุดเขาก็ทํ าสงครามปฏิวัติ (American Revolution) ประกาศอิสร-
ภาพ (ค.ศ.1776) เปนเอกราชจากประเทศแมไดสํ าเร็จ

จึงเห็นไดวา ความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้นในยุโรปทุกอยาง
ก็มาถึงชนชาติใหมนี้ดวย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรม ซึ่งทํ าใหชนชาติอเมริกันมีเครื่องมือเครื่องใชอาวุธ
ยุทโธปกรณที่พรั่งพรอม มีกํ าลังอํ านาจเหนือกวาชนเจาถิ่นเดิมคือ
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อินเดียนแดงอยางมากมาย
หลังจากไดอิสรภาพ พนจากความเปนอาณานิคม ตั้ง

ประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นไดแลว ชาวอเมริกันก็ยังขยายดินแดนบุก
ฝาตะวันตกทํ าสงครามกับอินเดียนแดง และสูรบกับประเทศเจา
อาณานิคม โดยเฉพาะสเปน ตอมาอีกนาน

จนในที่สุด ใน ค.ศ.1890 อเมริกันก็ทํ าสงครามครั้งสุดทาย
ในการปราบอินเดียนแดงสํ าเร็จเสร็จสิ้น และในชวงระยะเวลาใกล
กันนี้สหรัฐอเมริกาไดครอบครองแผนดินขยายพรมแดนทางตะวัน
ตกมาจนสุดแผนดินจดฝงมหาสมุทรแปซิฟกแลว (California ได
เปนรัฐท่ี ๓๑ ใน ค.ศ.1850, Oregon ไดเปนรัฐท่ี ๓๓ ใน ค.ศ.
1859, Washington ไดเปนรัฐท่ี ๔๒ ใน ค.ศ.1889)

อเมริกาจึงมาถึงจุดแหงประวัติศาสตรที่เรียกวา จบสิ้น
พรมแดน (closing of the frontier)

ถานับจุดเริ่มจากปที่ชาวยุโรปตั้งเมืองแรกในแผนดินสหรัฐ
อเมริกา ก็ไดแก ค.ศ.1565 (คือเมือง St. Augustine หรือ San
Augustin* ในรัฐฟลอริดา/Florida ซึ่งพวกสเปนตั้งขึ้น)

ถานับจากปที่ชาวอังกฤษตั้งถิ่นฐานถาวรแหงแรก ก็ไดแก
ค.ศ.1607 (คือเมือง Jamestown ในรัฐเวอรจิเนีย/Virginia ซึง่พวก
พอคาและนกัลาอาณานคิมทีรั่ฐบาลองักฤษสนบัสนุน ไดมาตัง้ขึน้)

ถานับจากปที่ราษฎรอังกฤษหนีภัยทางศาสนามาไดที่พึ่ง
พํ านักใหมแหงแรก ก็ไดแก ค.ศ.1620 (คือปที่พวกพิลกริมส/
Pilgrims มาขึ้นฝงที่ “อังกฤษใหม” คือ New England)
                                                                                                    
* ที่นี่ พวกฮิวเกนอต (Huguenots) คือ โปรเตสแตนตชาวฝรั่งเศส ที่ล้ีภัยมาจากประเทศ
ของตนจํ านวนหนึ่ง ไดมาตั้งถิ่นฐานอยูกอน ในป 1564 และไดถูกพวกสเปนกวาดลาง
ตายแทบหมดในคราวนี้
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นับจากจุดเริ่มท่ีกลาวนี้ ชนชาติอเมริกันไดบุกฝาพรมแดน
เปนระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล (เกินกวา ๔,๘๐๐ กม.) มุงหนาขยาย
ดินแดนออกมาทางตะวันตก โดยเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล จนมาถึงจุด
จบพรมแดนนี้ ใชเวลาประมาณ ๓๐๐ ป

ผานภูมิหลังแหงแนวคิดความเชื่อและความใฝฝน
สูความยิ่งใหญแหงจักรวรรดินิยมอเมริกัน

เมื่ออเมริกาไดครอบครองจบสิ้นพรมแดนสุดฝงตะวันตกนั้น 
มีการเผยแพรความคิด ที่ทํ าใหคนอเมริกันหวาดกลัววา ทรัพยากร
ธรรมชาตใินผนืแผนดนิของตนคงจะรอยหรอหมดไปในไมชา จ ําเปน
จะตองออกหาทรัพยากรจากนอกประเทศ

ประจวบพอดีในชวงนั้นเอง ก็ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า
(economic depression) เริ่มแต ค.ศ.1893 พวกนกัธรุกจิพากนั
เชือ่วาอตุสาหกรรมของอเมรกิาขยายตวัมากเกนิไป ท ําใหมกีารผลติ
สินคาลนตลาด เกินความตองการและความสามารถของลูกคาใน
ประเทศ ควรจะตองหาตลาดนอกประเทศเพื่อระบายสินคาออกไป

แตที่สํ าคัญยิ่งก็คือ ในดานความคิดความเชื่อ ในชวงเวลา
นัน้เอง ทางดานยโุรปไดเกดิลทัธิดารวินเชงิสงัคม (Social Darwinism)
ขึ้น โดยมีนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตรอังกฤษชื่อ เฮอรเบอรต
สเปนเซอร   (Herbert Spencer, 1820-1903) เปนผูนํ าเสนอ ซึ่ง
เปนการนํ าแนวความคิดแหงการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural
selection) อยางทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวิน มาใชในทางสังคม

ลัทธิดารวินเชิงสังคม ถือวา ชีวิตของมนุษยที่อยูในสังคม ไม
วาทางดานเศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม เปนการตอสูเพื่อความ
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ดํ ารงอยู (struggle for existence) ผูที่เขมแข็งที่สุดจึงจะอยูรอด
(survival of the fittest) หรือพูดงายๆ วาใครดีใครอยู

ดวยกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาตินี้ ผูที่ออนแอก็จะ
ลมหายตายไป ผูทีแ่ขง็แรงจะอยูรอดและแกรงกลายิง่ขึน้ ซึง่จะท ําให
มนษุยชาตพิฒันาคณุภาพดยีิง่ขึน้ มนษุยกจ็ะววิฒันาการผานตอไป
ได จากความเปนคนปาเถือ่น (savagery) ขึน้สูความเปน อนารยชน
(barbarism) และมาเปนอารยชนผูมีอารยธรรม (civilization) ในทีส่ดุ

โดยกระบวนการนี้ มนุษยชาติก็จะมีความเจริญกาวหนา
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได (idea of inevitable progress)

ดวยเหตุผลท่ีวานี้ ลทัธิดารวินเชงิสงัคมจงึสงเสรมิใหมกีารแขง
ขนัอยางสดุแรงสดุก ําลงั โดยไมมกีารจ ํากดัควบคมุ (unrestricted
competition) และหนุนลัทธิทุนนิยมแบบมือใครยาวสาวไดสาว
เอา (laissez-faire capitalism) โดยใหมีเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
(free market economy)

ใครออนแอใครยากจนลงไป จะตองถูกปลอยใหตาย รัฐไม
ควรเขาไปชวยเหลือคน ซึ่งจะเปนการแทรกแซงกระบวนการของ
ธรรมชาติ ผูแขงขันที่เกงที่สุด จะอยูรอดประสบความสํ าเร็จ แลว
ประเทศชาติและอารยธรรมก็จะเจริญกาวหนา

ลัทธิดารวินเชิงสังคม ไดเขามาเปนที่นิยมและมีอิทธิพล
อยางมากในอเมริกา นักสังคมวิทยาอเมริกันชื่อ ซัมเนอร (William
G. Sumner, 1840-1910) ไดมีบทบาทมากในการเผยแพรลัทธินี้
ในอเมริกา

แมแตผูนํ าศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต (นิกายที่คน
อเมริกันสวนใหญนับถือ) สวนมากก็พากันยอมรับและปรับความ
คิดทางศาสนาของตนใหเขากับลัทธินี้
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พรอมกันนั้น มหาเศรษฐีอยาง John D. Rockefeller และ
Andrew Carnegie ก็ชื่นชมลัทธินี้เปนอยางยิ่ง

ความคดิความเชือ่ในลทัธนิีไ้ปไกลถงึกบัเหน็ไปวา เนือ่งดวย
มนษุยที่แกรงแข็งที่สุดจึงจะอยูรอด เพราะฉะนั้น การที่ประเทศที่
เขมแข็งกวาจะไปครอบครองบังคับประเทศที่ออนแอ จึงเปนการ
สอดคลองกับกฎธรรมชาติ

นายจอหน ฟสค (John Fiske) คนสํ าคัญที่นํ าแนวคิดนี้มา
เผยแพรในอเมริกา ถึงกับเขียนทํ านายไวใน ค.ศ.1885 วา ชนชาติ
ที่พูดภาษาอังกฤษ จะเขาครอบครองควบคุมแผนดินทุกแหงที่
อารยธรรมยังเขาไมถึง

เขากลาววา ชนชาตผิวิขาวชาวอเมรกินั ผูมปีระสบการณ
ในการก ําราบชนเผาทองถิน่ของอเมรกิา (คอืชาวอนิเดยีนแดง) จะ
ตองกาวออกไป (ท ําการอยางเดยีวกนันี)้ ในโลกสวนอืน่ตอไป

นักเผยแพรศาสนาคริสต ผูมีชื่อเสียง ชื่อ Josiah Strong
ประกาศวา ชนเผาอังกฤษ (Anglo-Saxon) โดยเฉพาะสาย
อเมริกัน เปนผูไดรับมอบหมายไววางพระทัยจากพระผูเปนเจา ให
นํ าหลักการแหงเสรีภาพ และศาสนาคริสตที่บริสุทธิ์ ออกเผยแผไป
ใหทั่วทั้งโลก

นายเบอรเกสส (John W. Burgess) ผูกอตั้งคณะรัฐ
ศาสตรแหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ถึงกับเขียนแถลงวา ชนชาติ
เชื้อสายอังกฤษ ซึ่งเปนผูมีสติปญญาชาญฉลาดสูงสุดทางการ
เมือง มีหนาที่ที่จะไปยกชนชาติผูดอยทั้งหลายขึ้นมาใหได ถาจํ า
เปนก็จะตองไปบีบบังคับใหชนชาติเหลานั้นยอมรับแบบแผนแหง
ชีวิตและสังคมที่สูงประเสริฐกวา เขาไปไกลถึงกับกลาววา
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“ไมมีสิทธิมนุษยชนสํ าหรับสถานะแหงอนารยชน” -
“There is no human right to the status of barbarism.”
(“Chapter 20: The Imperial Republic,” Compton’s
Encyclopedia of American History, 1994)

คนอเมรกินัเกดิความเชือ่ในคตทิีเ่รยีกวา “Manifest Destiny”
ซึ่งยึดถือวา ชนชาติอเมริกันมีวิถีแหงชะตาสังคมที่จะตองแผขยาย
อํ านาจไปครอบครองอเมริกาเหนือท่ัวทวีป และจะตองออกไปชี้นํ า
ใหการศึกษาแกชนชาติผูดอยกวาทั้งหลายในโลกนี้

ดวยอาศัยหลักการของลัทธิดารวินเชิงสังคมตามแนวคิดที่
ทั้งนักวิชาการและนักเผยแพรศาสนาคริสตตางก็สนับสนุน ดัง
กลาวมานี้ สหรัฐก็เขาสูยุคจักรวรรดินิยมอเมริกัน (American
imperialism) ซึ่งเปนการสนองวัตถุประสงคแหงแนวคิด ๓
ประการไปพรอมๆ กัน คือ

๑) การแสวงหาอาณานิคมเพื่อเปดตลาดระบายสินคาออก
ไปในดินแดนหางไกล (อยางที่วุฒิสมาชิกบีเวอริดจ กลาวใน
ค.ศ.1899 วา “เราจะตองหาตลาดใหมใหแกผลิตภัณฑของเรา”)
พรอมทั้งเพื่อเปนแหลงจัดหาวัตถุดิบมาปอนโรงงานในประเทศ 
สนองลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรม (industrial capitalism) กับท้ังการ
มีกํ าลังทหาร โดยเฉพาะอ ํานาจทางทะเลจากฐานทัพเรือท่ีเขมแข็ง
ไวเปนหลักประกันในการปองกันเสนทางการคาและพิทักษรักษา
อาณานิคม

๒)สงเสริมเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (free market
economy) ใหมีการแขงขันกันอยางเต็มท่ี ตามลัทธิทุนนิยมแบบ
มือใครยาวสาวไดสาวเอา (laissez-faire capitalism) ในลักษณะ
ที่วา ใครดีใครอยู และใครแข็งแรงกวาก็มีสิทธิเขาควบคุมครอบงํ า
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๓)นํ าเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม สถาบัน แนวคิด ลัทธิความ
เชื่อ และศาสนาคริสต ซึ่งชาวตะวันตกถือวาเปนของอารยชนผู
ประเสริฐกวา ไปใหหรือบังคับให แกชนชาติที่ลาหลัง หางไกล
ความเจริญ เปนอนารยชน

หลังจากสงนายพลเปอรรีนํ าเรือรบไปบีบบังคับใหญี่ปุน
เปดประเทศติดตอคาขายดวยใน ค.ศ. 1853-4 แลว สหรัฐอเมริกา
ก็มีอํ านาจทางเศรษฐกิจในแถบเอเชียตะวันออกขึ้นมาคูเคียงกับ
อังกฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย

แตยุคจักรวรรดินิยมอเมริกันถือวาเริ่มตนเมื่อสหรัฐใชกํ าลัง
ทัพขับไลสเปนออกจากคิวบาในเดือนเมษายน ค.ศ.1898 ตอจาก
นั้น พอถึงเดือนตุลาคม วันที่ ๑๘ สหรัฐก็ยึดเปอโตริโกจากสเปนได

ในป 1898 นัน้เชนเดยีวกนั สเปนกถ็กูบงัคบัใหขายฟลปิปนส
แกอเมริกาในราคา ๒๐ ลานเหรียญ อีกดานหนึ่ง ณ วันที่ ๗
กรกฎาคม หมูเกาะฮาไว ไดถูกผนวกเขาในจักรวรรดิอเมริกา

ทั้งหมดนี้สํ าเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลาปเดียวแหง ค.ศ.1898
และนับแตนั้นมา สหรัฐอเมริกาก็กลายเปนมหาอํ านาจสํ าคัญใน
ยานมหาสมุทรแปซิฟก

พึงทราบวา ตอมาชาวอเมริกัน และชาวตะวันตกโดยทั่วไป
ไดเสื่อมความนิยมในลัทธิดารวินเชิงสังคม เนื่องจากมองเห็นวาเปน
แนวคิดที่เอื้อตอการเกิดขึ้นของลัทธินาซี (Nazism) ที่นํ าแนวคิดนี้
ไปอางในการทํ าสงครามเพื่อเชิดชูเผาอารยัน

อีกทั้งความรูทางวิทยาศาสตรที่เจริญมากขึ้นในเวลาตอมา
ก็ไมสนับสนุนหลักความคิดของลัทธินี้

แตกระนั้นก็ตาม แนวคิด ความเชื่อ คานิยม และลักษณะ
นิสัยจิตใจ ที่ลัทธินี้สนับสนุน กย็งัคงฝงลกึอยูในชวีติจติใจของคน
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อเมรกินั และเปนทีถ่นอมเชดิชขูองชนชาตนิี ้ หรือยังครอบง ําวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมอเมริกัน ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว

การแขงขัน (competition) เสรีภาพในการดิ้นรนตอสู
(freedom to struggle) การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว (self-
interest) ลัทธิปจเจกนิยม (individualism) รวมทั้งปจเจกนิยมทาง
เศรษฐกิจท่ีเชิดชูความฝกใฝในผลประโยชนสวนตน (individual
acquisitiveness) ความนิยมลักษณะกาวราว (aggressiveness)
เปนตัวอยางของคตินิยมที่วานั้น

แมคติวัตถุนิยมของชาวอเมริกัน ที่เรียกวา “ฝนอเมริกัน”
(American dream) ซึ่งเชิดชูการใฝแสวงความสํ าเร็จ (pursuit of
success) การแสวงหาความมั่งคั่งรํ่ ารวย (acquisition of wealth)
และความรุงเรืองทางวัตถุ (material prosperity) โดยมีโอกาส
อยางเทาเทียมกัน ก็เกิดจากการสะสมในภูมิหลังทางวัฒนธรรม
ตามแนวทางเดียวกันนี้

พงึสงัเกตวา แนวคดิตามลทัธิดารวินเชงิสงัคมทีเ่ชือ่วา ชนชาติ
ที่เขมแข็งควรจะไปปกครองบังคับชนชาติที่ออนแอนั้น ดูจะขัดกับ
อุดมคติแหงความเปนอิสระเสรี (ideal of freedom) ของอเมริกันเอง

พอดวีาใน ค.ศ.1865 คอื ๒๐ ป กอนทีน่าย Fiske จะเผย
แพรแนวคดินี ้ รัฐสภาอเมรกินัไดแกไขรฐัธรรมนญูใหเลกิทาสไปเสีย
แลว หลังจากที่ไดเกิดสงครามกลางเมือง (American Civil War)
ในเรือ่งการคาขายครอบครองทาส ซึง่รบกนัอยูหลายป (1861-1865)

ถายงัไมเลกิทาส คนอเมรกินักค็งยกเอาคตติามลทัธดิารวนิ
เชิงสังคมนี้มาใชเปนขออางในการครอบครองบังคับทาสดวย เชน
เดียวกับท่ีใชอางในการกํ าจัดและจํ ากัดอินเดียนแดง และแผ
จักรวรรดินิยมอยางที่กลาวขางตน
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การคาขายและครอบครองทาส ที่คนผิวขาวจับคนผิวดํ า
จากอาฟริกามาเปนแรงงานในอเมริกานั้น เริ่มตนตั้งแต ประมาณ
ค.ศ.1619 กวาจะเลิกไดก็นานเกือบ ๒๕๐ ป และกลายเปนบาด
แผลทางสังคมและในจิตใจของคนอเมริกัน

บาดแผลนี้ ทํ าใหเกิดความรูสึกผิดหรือเปนบาป แกคน
อเมริกันผิวขาวรุนหลังๆ ที่ระลึกดวยความขมขื่นถึงภาวะทาสในชาติ
เสรี (slavery in a “free” nation) และปญหาความแตกแยก
เหยียดผิวระหวางขาวกับดํ า ที่ฝงรากลึกในสังคมอเมริกันอยางแก
ไมตกมาจนปจจุบัน (racial discrimination; segregation)

ยายจากความขดัแยงทางลทัธินกิายศาสนา สูความขดัแยงผลประโยชน
ลัทธิอาณานิคมนํ าโลกสูสงครามใหญ ที่เปลี่ยนโฉมหนาโลกใหม

ดังไดกลาวแลววา เมื่อสิ้นสมัยกลางของยุโรปแลว อํ านาจ
ยิ่งใหญของวาติกัน คือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกก็เสื่อมลง
และเมื่อศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตเกิดขึ้น ก็เปนเครื่องตัด
สินการสิ้นสุดอํ านาจที่ครอบคลุมท่ัวทั้งยุโรป ของนิกายโรมัน
คาทอลิกนั้น

ตอมา เมื่อสงครามศาสนาที่เรียกวา สงคราม ๓๐ ป (Thirty
Years' War, 1618-1648/พ.ศ.๒๑๖๑-๒๑๙๑) ระหวางกลุมประเทศ
โปรเตสแตนตกับกลุมประเทศคาทอลิกสิ้นสุดลง อํ านาจทางการ
เมืองในยุโรปก็กลายเปนเรื่องของผู ปกครองฝายบานเมืองของ
ประเทศนั้นๆ องคกรศาสนาคริสตเหมือนกับถอยหางออกไปจาก
วงการเมืองระหวางประเทศ

พรอมกนันัน้ ความตืน่ตวัทางปญญาทีส่บืมาตัง้แตยคุฟนฟู
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วิทยาการหรือยุคคืนชีพ (Renaissance) ตอดวยกระแสความนิยม
วิทยาศาสตร ที่ยิ่งทวีขึ้นๆ ตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ตั้งแต
ประมาณ ค.ศ.1750) ก็ยิ่งทํ าใหประชาชนเหินหางจากศาสนา
คริสตออกไป อิทธิพลของศาสนาคริสตก็ยิ่งลดนอยลง

ในเวลาเดียวกัน การที่อุตสาหกรรมเจริญขึ้น ก็ไดเปนเหตุ
ใหลัทธิอาณานิคมกาวขึ้นสูยุคใหมดวย เพราะประเทศเจาอาณา
นิคมทั้งหลายตองเรงแสวงหาอาณานิคมและระดมกํ าลังในการจัด
การกับประเทศอาณานิคมมากขึ้น เพื่อใชเปนแหลงวัตถุดิบท่ีจะ
ปอนโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเปนแหลงอาหารใหแกเมืองอุตสาห
กรรมใหมๆ ที่กํ าลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และเพื่อใหเปนตลาด
ระบายสินคาสนองระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม

นอกจากนั้น เทคโนโลยีใหมๆ ทั้งดานการขนสงสื่อสาร
และอาวุธยุทโธปกรณที่เกิดขึ้นมาพรอมกับการพัฒนาอุตสาห-
กรรมนั้น ก็ทํ าใหประเทศเจาอาณานิคมสามารถปราบปรามและ
บังคับควบคุมพวกชนเจาถิ่นในดินแดนอาณานิคมทั้งหลาย ดวย
กํ าลังที่เหนือกวา อยางไมอาจทัดทานขัดขืนได

ทามกลางภาวะเชนนี้ บาทหลวงและนักเผยแพรศาสนา
คริสตกลับเปนฝายที่อาศัยความเจริญสมัยใหมออกไปเผยแพร
ศาสนาของตน จนปรากฏภาพออกมาวา งานเผยแพรศาสนา
คริสต (missionary work) ดํ าเนินไปควบคูกับการแผขยายลัทธิ
อาณานิคม (colonialism)

บางแหงงานเผยแพรศาสนาคริสตก็ไปนํ าทางใหแกงานยึด
ครองอาณานิคม บางแหงก็ทํ าควบคูกันไป บางแหงนักเผยแพร
ศาสนาคริสตก็ชวยผอนเบาความโหดรายทารุณของผูปกครอง
อาณานิคม
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ระหวางนี้ ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและการแขง
อํ านาจกันระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอํ านาจ ก็
ขยายเวทีตามลัทธิอาณานิคมออกไป เนื่องจากดินแดนที่เปน
อาณานิคมเหลานี้อยูหางไกลอยางที่เรียกวา “โพนทะเล”

การลาเมืองขึ้นยุคนั้นใชการเดินทางทางทะเลแทบทั้งสิ้น 
แมแตที่ขามทวีปไปถึงอเมริกา ก็เพราะสาเหตุเดียวกัน คือ เพราะ
บนผืนแผนดินตอจากยุโรปไปทางตะวันออก มีอาณาจักรมุสลิมท่ี
เขมแข็งยิ่งใหญขวางกั้นอยู คือ อาณาจักรของพวกเตอรกส โดย
เฉพาะจักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Empire) ที่เรืองอํ านาจมาก
ตั้งแต ค.ศ.1300 เปนตนมา

ประเทศเจาอาณานิคมในยุโรป นอกจากสูรบทํ าสงคราม
กันเอง และปราบคนเจาถิ่นในอาณานิคมแลว ก็ตองทํ าศึก
สงครามกับอาณาจักรมุสลิมน้ีเปนระยะๆ ตลอดมา

สาเหตุแหงความขัดแยงและสงครามไดเปลี่ยนไป ปญหา
ความเชื่อถือและลัทธินิกายในหมูชาวคริสตดวยกันเอง คอยๆ
หมดความสํ าคัญลงไป และไมเปนเหตุใหตองทํ าสงคราม แต
สงครามยุคใหมเปนเรื่องของการขัดแยงแยงชิงผลประโยชนและ
ความหวาดระแวงแขงอํ านาจความยิ่งใหญระหวางกัน

อยางไรก็ตาม ตอมาก็มีปญหาความแตกตางในดานลัทธิ
ความเชื่อถือเขามาเปนเหตุของความขัดแยงและสงครามนี้ดวย 
แตไมใชลัทธิความเชื่อถือทางศาสนา หากเปลี่ยนไปเปนลัทธินิยม
อดุมการณทางเศรษฐกิจการเมือง

ในที่สุด ความเจริญกาวหนาที่นํ ามาซึ่งผลประโยชน
มหาศาลและกํ าลังอํ านาจอันยิ่งใหญ ก็นํ าไปสูการขัดแยงและ
สงครามที่กอความพินาศทํ าลายลางหมูมนุษยในขอบเขตที่กวาง
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ขวาง และมีขีดระดับความรุนแรงยิ่งอยางไมเคยมีมากอน คือ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดขึ้นใน ค.ศ.1914 ณ วันที่ ๒๘
เดือนกรกฎาคม โดยมีสาเหตุสํ าคัญคือการแขงขันในการเปนเจา
อาณานิคมและการแยงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ความกลัวตอการขยายอาณานิคมของเยอรมัน กับท้ังมีความรูสึก
ชาตินิยมรุนแรงขึ้น พรอมดวยความตึงเครียดในการจับกลุมข้ัว
ทางการเมือง และการแขงกันสรางสะสมอาวุธ

คูสงคราม ๒ ฝาย คือ ฝายสัมพันธมิตร (Allied Powers)
มอีงักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซยี ญีปุ่น และเซอรเบยี (ตอมา อติาล ีโปรตเุกส
และโรมาเนีย สหรัฐ และกรีกก็เขารวม) กับฝายอํ านาจกลาง
(Central Powers) ไดแก เยอรมน ี จกัรวรรดิออสเตรยี-ฮงัการ ี เตอรกี
(จักรวรรดิออตโตมาน ที่กํ าลังเสื่อมอํ านาจ) และบุลกาเรีย นอก
จากนี้ยังมีประเทศเล็กประเทศนอยอื่นอีก รวมทั้งหมด ๒๘ ชาติ
โดยสนามรบสวนใหญอยูในยุโรปและตะวันออกกลาง

เนื่องจากในการสงครามนั้น รัสเซียรบแพบอยๆ และทหาร
ตายมากมาย อีกทั้งในเมืองหลวงก็มีกรณีรัสปูติน (Rasputin) ที่ทํ า
ใหการบริหารประเทศระสํ่ าระสาย จึงทํ าใหประชาชนขาดความ
มั่นใจในพระเจาซารนิโคลาส

ในทีส่ดุกเ็กดิการปฏวิตัขิองรสัเซยี (Russian Revolution) ขึ้น
ในเดือนมีนาคม 1917 ทํ าใหระบบกษัตริยสิ้นสุดลง และตอมา
ปลายปนั้นเอง (เดือน พฤศจิกายน) พวกบอลเชวิกส (Bolsheviks)
ก็ยึดอํ านาจได เปลี่ยนประเทศรัสเซียเปนคอมมิวนิสต แลวถอนตัว
ออกจากสงคราม ในเดือนมีนาคม 1918

ระหวางที่คู สงครามสองฝายผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู  
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อเมริกาซึ่งไดรับความเสียหายจากการโจมตีของเรือใตนํ้ าของ
เยอรมัน ก็สละความเปนกลาง ประกาศสงครามกับเยอรมนีใน
เดือนเมษายน 1917

อเมริกาไดเตรียมกํ าลังทหารไว ๔ ลานคน แลวสงมาหนุน
ฝายสัมพันธมิตรอยางรวดเร็ว เพียงแคเดือนกันยายน 1918 ก็สง
มาแลว ๑.๒ ลานคน ทํ าใหฝายสัมพันธมิตรกาวไปสูชัยชนะ โดย
ฝายอํ านาจกลางมีเยอรมนีเปนตนพายแพ ยุติสงครามในวันที่ 11
พฤศจิกายน 1918

ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ นี้ ความสูญเสียเฉพาะชีวิตมนุษย
อยางเดียวก็มากมาย คนตายทั้งหมด ๑๔ ลานคนเศษ (ทหารตายใน
สมรภมู ิ๘ ลานคนเศษ พลเรอืนตายประมาณ ๖.๖ ลานคน) แยกเปน
- ฝายสัมพันธมิตร ตาย ๘ ลานคน (ทหาร ๔.๙ ลานคน พล

เมือง ๓.๑ ลานคน) และ
- ฝายอํ านาจกลาง ตาย ๖.๖ ลานคน (ทหาร ๓.๑ ลานคน พล

เรือน ๓.๕ ลาน  คน)
โดยเฉพาะประเทศที่ชีวิตคนสูญเสียมากที่สุด คือ รัสเซีย

ซึ่งประชากรเสียชีวิตประมาณ ๓.๗ ลานคน (ทหาร ๑.๗ ลานคน
พลเรือน ๒ ลานคน)

สงครามโลกครั้งที่ ๑ ทํ าใหราชวงศใหญจบสิ้นลง ๔ 
ราชวงศ คือ ในเยอรมนี รัสเซีย ออสเตรีย-ฮังการี และเตอรกี ทํ าให
จักรวรรดิลมสลายลง ๒ คือ จักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman 
Empire) ที่มีอายุประมาณ ๖๐๐ ป และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
(หรือ จักรวรรดิฮับสเบอรก/Habsburg Empire)

ประเทศผูชนะ โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศส ไดนํ าเอาดิน
แดนอาณานิคมของเยอรมัน และดินแดนของจักรวรรดิออตโตมาน
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มาแบงกัน
สวนอเมริกา เมื่อเสร็จสงครามแลว ก็หันกลับไปถือ

นโยบายแยกตัวโดดเดี่ยว (isolationist policy) คือไมเขาไปยุง
เกี่ยวกับกิจการของยุโรป

เมือ่จกัรวรรดิออตโตมานลมสลายแลว เคมาล อะตาเตอรกส
(Kemal Ataturk) ไดรวบรวมดินแดนสวนหนึ่งตั้งเปนสาธารณรัฐ
เตอรกี (Turkish Republic) ในวันที่ 29 ตุลาคม 1923

ในสนธิสัญญาแวรซายลส (Treaty of Versailles) ซึ่งเปน
สัญญาสันติภาพระหวางสัมพันธมิตร กับประเทศผูแพ (ลงนาม 28
มถินุายน 1919) ความเคยีดแคนผกูเวรตอเยอรมนั ไดท ําใหประเทศผู
ชนะ โดยเฉพาะฝรั่งเศส พยายามกํ าหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เปนการ
บีบคั้นจํ ากัดกีดกั้นและลงโทษเยอรมันเปนอยางมากและรุนแรง

ตอมา ความขมขื่นของชาวเยอรมันตอความพายแพใน
สงครามโลกครั้งที่ ๑ นี้ ผสมกับความเคียดแคนตอเงื่อนไขขอ
กํ าหนดที่บีบคั้นกลั่นแกลงของสนธิสัญญาแวรซายลส ก็หนุนให
เยอรมันปรารถนาความมีอํ านาจที่จะแสดงความยิ่งใหญของตน 
และเปดชองใหฮิตเลอรกาวเดนขึ้นมา จนเกิดระบบเผด็จการทหาร
ที่นํ าหมูมนุษยเขาสูสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงเหมือนกับเปนเพียงการรื้อฟน
กรณีพิพาทที่ยังไมยุติขึ้นมาทะเลาะกันตอ หลังจากหยุดพักอยาง
อึดอัดกันมา ๒๐ ป และสันนิบาตชาติ (League of Nations) ซึ่งตั้ง
ขึ้นมาตามสนธิสัญญาแวรซายลส เพื่อสงเสริมสันติภาพ ก็ไม
สามารถแกปญหาได
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การแขงอํ านาจ แยงชิงผลประโยชนและความยิ่งใหญ
ท ําใหโลกแทบถลมทลาย ลทัธอิาณานคิมเองกล็มสลาย เกิดระบบอ ํานาจใหม

สงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มตน ณ วันที่ 1 กันยายน 1939 เมื่อ
เยอรมนีบุกโปแลนด และสิ้นสุด ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เมื่อ
ญี่ปุนลงนามยอมแพบนเรือรบมิสซูรี (Missouri) ของอเมริกัน ใน
อาวโตเกียว

ฝายชนะ คือ สัมพันธมิตร (Allies) ประกอบดวยอังกฤษ
(พรอมท้ังเครือจักรภพ) ฝร่ังเศส สหรัฐ สหภาพโซเวียต และจีน

ฝายแพ คือ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุน ซึ่งเรียกวา ฝาย
อักษะ (Axis Powers)

นอกจากนี้ยังมีประเทศเล็กประเทศนอยเขารวมดวยอีก
จํ านวนมาก

ในสงครามครั้งนี้ ก็เชนเดียวกับคร้ังกอน สหรัฐเขารวม
สงครามภายหลัง คือเมื่อญี่ปุนโจมตีฐานทัพเรืออเมริกันที่อาว
เพอรล (Pearl Harbor) รัฐฮาไว ในวันที่ 7 ธันวาคม 1941 แลว
อเมรกิาจงึประกาศสงครามกบัฝายอกัษะ ในวนัที ่14 ธนัวาคม 1941

สวนสหภาพโซเวียตก็เขารวมสงครามกอนอเมริกาเพียงไม
กี่เดือน คือในวันที่ 22 มิถุนายน 1941

แตฝายอักษะก็ยังเปนตอมาอีกนาน จนถึงปลาย ค.ศ.
1942 ฝายสัมพันธมิตรจึงเริ่มเปนฝายรุก จนกระทั่งเยอรมันยอม
แพอยางไมมีเงื่อนไข ในวันที่ 7 พฤษภาคม 1945

สวนอีกดานหนึ่ง เมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ฮิโรชิมา
(6 สิงหาคม 1945) เมืองเรียบราบ คนตายไป ๑๓๐,๐๐๐ คน และ
นางาซากิ (9 สิงหาคม 1945) คนตายไป ๗๕,๐๐๐ คนแลว ญี่ปุน
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จึงประกาศยอมแพในวันที่ 14 สิงหาคม 1945
ลักษณะเดนอยางหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ ลทัธชิาติ

นยิมอยางรนุแรง โดยเฉพาะการถอืชาตพินัธุ ทีท่ ําใหฮติเลอรผูมุงจะ
เชิดชูเผาอารยัน (Aryan race) ทํ าการฆาลางโคตร (holocaust)
สังหารชาวยิวในคายมรณะ (death camps หรือ extermination
camps หรือ concentration camps) ไปกวา ๖ ลานคน

ลักษณะเดนอีกอยางหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ การ
สงครามทางอากาศไดเขามามีบทบาทโดดเดน และมีการใชกล
ยุทธทิ้งระเบิดแบบกวาดทั่วบริเวณ (area bombing) โดยจงใจ
ทํ าลายถิ่นที่อยูอาศัยในตัวเมือง ซึ่งเปนการทํ าสงครามกับพลเรือน
และไดเปนเหตุใหประชาชนเสียชีวิตจํ านวนมาก

อังกฤษไดเนนใหมุงใชกลยุทธนี้กับเยอรมัน โดยมีการคาด
วา จะทํ าใหประชากรเยอรมัน ๑ ใน ๓ ของทั้งประเทศไรที่อยูภาย
ใน ๑๕ เดือน ปฏิบัติการจริงที่เกิดขึ้น เชน ที่เมืองฮัมบูรก
(Hamburg) ประชาชนเสียชีวิต ๔๐,๐๐๐ คน ไรที่อยูอาศัยลานคน

ที่เบอรลิน (ในชวง พฤศจิกายน 1943 - มีนาคม 1944)
เครื่องบินอังกฤษโจมตี ๒๐,๒๒๔ เที่ยวบิน แกแคนเยอรมัน โดย
กอความเสียหายแกเบอรลินมากกวาที่ทัพอากาศเยอรมันไดทํ าแก
ลอนดอนมากมายหลายเทา

อีกตัวอยางหนึ่งคือ กองทัพอากาศสหรัฐโจมตีกรุงโตเกียว
ดวยระเบิดนาปาลม (napalm) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 1945 คืน
เดียว ทํ าลายเมืองหมดไป ๑ ใน ๔ พลเรือนตาย ๘๐,๐๐๐ ไรที่อยู
อาศัยลานคน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทํ าใหคนสูญเสียชีวิตมาก ประมาณวา
ตายถึง ๕๐ ลานคน (ตํ าราทั้งหลายใหตัวเลขตางกัน ตั้งแต ๔๐ ถึง
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๖๔ ลานคน) แยกเปน
- ทหารตาย ๑๕ ลานคน และ
- พลเรือนตาย ๓๕ ลานคน รวมทั้งยิวที่ถูกฆาในคายมรณะ

(extermination camps) ของนาซี ๔-๖ ลานคน
ประเทศที่สูญเสียประชากรมากที่สุดคือ สหภาพโซเวียต

ซึ่งพลเมืองลมหายตายไปประมาณ ๒๐ ลานคน (ทหารตาย ๗.๕
ลานคน)

ถือเปนสงครามครั้งแรกที่พลเรือนเสียชีวิตมากกวาทหารที่
ไปรบอยางมากมาย

พรอมกันนี้ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เปนหลักฐานที่แสดงให
เห็นความเจริญกาวหนาในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พรอมท้ังบทบาทของอุตสาหกรรม ในดานการทํ าลาย วาสามารถ
กอความพินาศไดรายแรงเพียงใด

เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศในยุโรปท่ีเคยเปน
มหาอํ านาจ ก็สิ้นสภาพความยิ่งใหญ ฝร่ังเศสก็หมดฐานะความ
เปนผูนํ า อังกฤษประเทศเจาทุนใหญ แมจะพนจากการเปนสนาม
รบ แตในดานเศรษฐกิจก็ไดตกเปนลูกหนี้ใหญที่มีหนี้สินลนพนตัว

ยิง่กวานัน้ หลงัสงครามโลกแลว ประเทศอาณานคิมทัง้หลาย
ก็ตื่นตัวพากันพยายามกูอิสรภาพ อาณานิคมก็คอยๆ หมดไป

พูดคราวๆ วา ระบบอาณานิคม (colonialism) ไดหมดสิ้น
ไปภายใน ๓๐ ป ระหวาง ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๗๕

เมื่อแหลงทรัพยากรสํ าคัญหมดไป ประเทศในยุโรปที่เคย
เปนเจาอาณานิคมทั้งหมด ก็สูญสิ้นอํ านาจทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ พรอมไปกับการสิ้นสุดแหงยุคอาณานิคม

เมื่อประเทศใหญในยุโรปออนเปลี้ยหมดกํ าลังอยางนี้ 
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ประเทศที่ปรากฏเดนเปนเจาใหญในเวทีโลกจึงมีเพียง ๒ ประเทศ
คือสหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา

ความขัดแยงผลประโยชนและความยิ่งใหญ
กลับมาประสานกับความขัดแยงทางลัทธินิยมอุดมการณ

พอสงครามสิ้นสุดลง ขณะที่ประเทศซึ่งเปนแกนนํ าของ
สงครามกํ าลังบอบชํ้ าอยู สหภาพโซเวียตก็เร่ิมแผอิทธิพลขยาย
อํ านาจออกไป ซึ่งหมายถึงการแผขยายลัทธิคอมมิวนิสมนั่นเอง

ดินแดนที่รัสเซียสูญเสียไป สืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่
๑ (ชวง 1919-1921) ก็ไดคืนมา ประเทศในยโุรปตะวนัออกกก็ลาย
เปนประเทศคอมมวินสิต หรืออยูในขายอ ํานาจของสหภาพโซเวยีต
จนกระทั่งคอมมิวนิสตไดคุมอํ านาจในยุโรปภาคกลางและภาค
ตะวันออกเกือบทั้งหมด

สหภาพโซเวียตดํ าเนินงานตามวัตถุประสงคของตนโดยไม
ยอมรวมมือหรือรับฟงประเทศอื่นๆ ในยุโรป และแมแตสหประชา
ชาติ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น (๕๐ ประเทศลง
นามรับรองกฎบัตรที่เมืองซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
1945 และมีผลบังคับในวันที่ 24 ตุลาคม 1945) เพื่อสงเสริมสันติ
ภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดวยความหวาดกลัวตอการแผขยายอํ านาจของโซเวียต 
ซึ่งหมายถึงการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสม และการเขามาควบ
คมุจัดการกบัยโุรปตะวนัออก สหรฐักเ็ลกินโยบายทีแ่ยกตวัโดดเดีย่ว
จากยุโรป แลวเขามาในเวทีการเมืองระหวางประเทศของยุโรป

ดงัปรากฏวาใน ค.ศ.1947 สหรฐัไดประกาศหลกัการทรแูมน
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(Truman Doctrine) ซึ่งมุงลอมจํ ากัดการขยายอํ านาจของโซเวียต
แลวตอมาก็เสนอแผนการมารแชลล (Marshall Plan) เพื่อชวยให
ยุโรปฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ตอมาความขัดแยงที่สหรัฐตองเขาเกี่ยวของก็ยิ่งมากขึ้น 
เชน โซเวียตไดทํ าการตางๆ ในการปดกั้นขัดขวาง เพื่อใหสัมพันธ-
มิตรสละเยอรมนี

การขึ้นสูความเปนอภิมหาอํ านาจ และการเผชิญหนากัน
ระหวางสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา ไดทํ าใหยุโรปแบงเปน
ตะวันตกกับตะวันออกอยางชัดเจน

ยุโรปตะวนัตกไดรับความชวยเหลอืตามแผนการมารแชลลอยู
ภายใตอิทธิพลของสหรัฐ สวนยุโรปตะวันออกก็มีระบอบการปก
ครองคอมมิวนิสตภายใตอาณัติของโซเวียต

การขัดแยงแขงขันชิงชัยกันดํ าเนินไปในภาวะที่เรียกวา 
สงครามเย็น (Cold War) ระหวางโลกสองคาย คือ คอมมิวนิสตกับ
เสรีประชาธิปไตย ซึ่งขับเคี่ยวกันอยางเขมขนมาก ในชวง ค.ศ.
1948 -1953

การสูรบกันระหวางประเทศทั้งหลายในสงครามโลกครั้งที่ 
๒ นั้น นอกจากเปนการแขงอํ านาจแยงชิงความเปนใหญ (มานะ)
และการหวงแหนแกงแยงผลประโยชน (ตัณหา) กันแลว ก็ไดมีเรื่อง
ของลัทธินิยมอุดมการณ (ทิฏฐิ) เขามาเกี่ยวของดวย

ดังที่เมื่อมองในแงนี้ สงครามในยุโรปก็เปนการตอสูกัน
ระหวางลัทธิประชาธิปไตย (democracy) ลัทธินาซี (Nazism) และ
ลัทธิคอมมิวนิสม (Communism)

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง และลัทธินาซีก็จบสิ้น
ไปดวยแลว การขัดแยงใหมก็เริ่มข้ึน และเกิดเปนสงครามเย็น
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(Cold War) ระหวางโลก ๒ คาย คือ เสรีประชาธิปไตย กับ สังคม
นิยมคอมมิวนิสต ดังไดกลาวแลว

ทั้งนี้จุดเดนที่สํ าคัญคือ คราวนี้ ความขัดแยงในดานลัทธิ
นิยมอุดมการณ (ทิฏฐิ) ไดกาวขึ้นมาเปนตัวชู สวนการตอสูชวงชงิ
อ ํานาจ (มานะ) และแยงชงิผลประโยชน (ตณัหา) แมจะยงัมคีวาม
ส ําคญัมาก แตกก็ลายเปนปจจัยแฝงเรนหรอืเปนตวัประกอบไป

อน่ึง ในแงลัทธินิยมอุดมการณ (ทิฏฐิ) นั้นเอง ความเชื่อถือ
ในลัทธิศาสนา ซึ่งเคยเปนตัวชูที่ผลักดันสงครามและความรุนแรง
ในความขัดแยงของยุคกอนๆ ในยุโรป และระหวางยุโรปกับตะวัน
ออกกลาง ไดลดความสํ าคัญลงไป จนแทบจะหมดความหมาย

ส วนลัทธินิยมในด านการถือพงศ  เผ าหรือชาติพันธุ   
(racism) ก็ลดความสํ าคัญลงเชนเดียวกัน โดยเปนปจจัยแฝงเรนที่
พรอมจะรุนแรงระเบิดขึ้นมาไดตอไป

ตอจากสนามขบัเคีย่วในยุโรป การตอสูกข็ยายมาทางเอเชยี
ดวย ในป 1949 ซึง่เปนปเดยีวกบัท่ีฝายสมัพนัธมติรรวมดนิแดน
เยอรมนัในความยดึครองของตน ตัง้เปนสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนี
(Federal Republic of Germany) หรือเยอรมันตะวันตก และฝาย
คอมมิวนิสตตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (German
Democratic Republic) หรือเยอรมันตะวันออก

ในปเดียวกันนั้นเอง คอมมิวนิสตซึ่งรบชนะในจีน ก็ตั้ง
ประเทศจีนเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of
China) และในปตอมา จีนก็หนุนเกาหลีเหนือเขารบกับเกาหลีใต

อเมริกาพรอมดวยประเทศอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของสห-
ประชาชาติก็เขาชวยเกาหลีใต เกิดสงครามเกาหลีตั้งแต 25
มิถุนายน 1950 จนมาเซ็นสัญญาสงบศึก ณ 27 กรกฎาคม 1953
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ชัยชนะของคอมมิวนิสตในจีน และสงครามเกาหลี ไดเปน
เหตุใหสหรัฐอเมริกาดํ าเนินนโยบายตอสู ปองกันอิทธิพลของ
คอมมิวนิสตในเอเชียอยางเต็มท่ี และเพราะเหตุที่ญี่ปุนก็หมด
อํ านาจไปแลวจากการแพสงครามโลก อิทธิพลทั้งทางการเมือง
และการทหารของอเมริกาก็แผขยายออกไปในเอเชีย

ตอมา สหรัฐก็ไดทุมเทกํ าลังทรัพยและกํ าลังทางทหารเปน
อันมาก เพื่อปองกันไมใหคอมมิวนิสตเขาครองอํ านาจในอินโดจีน
เนื่องจากวา เมื่อฝร่ังเศสพายแพในสงครามอินโดจีน (1945-1954)
และเวียดนามไดถูกแบงแยกเปนเวียดนามเหนือกับเวียดนามใตใน
ป 1954 แลว กองโจรคอมมิวนิสตเวียดกงก็ไดพยายามยึดอํ านาจ
ในเวียดนามใตเรื่อยมา

สหรัฐไดเขาชวยรัฐบาลเวียดนามใตตั้งแตป 1961 แตในที่
สุด คอมมิวนิสตก็เปนฝายชนะ โดยไดเขายึดเวียดนามใต เมื่อวันที่
30 เมษายน 1975 แลวรวมเวยีดนามเหนอืกบัเวยีดนามใตเปนประเทศ
เดยีวกนั ภายใตระบบคอมมวินสิต (รวมเปนทางการในป 1976)

การรบระหวางเวียดกงและเวียดนามเหนือ กับเวียดนามใต
และอเมริกา ไดทํ าใหเกิดความพินาศสูญเสียอยางมากมาย คน
อเมริกันตายไป ๕๘,๐๐๐ คน บาดเจ็บ ๓ แสน ๓ พันคน ทหาร
เวียดนามใตตายประมาณ ๒ แสนคน บาดเจ็บประมาณ ๕ แสน
คน ทหารเวียดนามเหนือและเวียดกงตายประมาณ ๙ แสนคน พล
เรือนเวียดนามเหนือ-ใตตายกวา ๑ ลานคน

อเมริกาใชจายเงินไป ๓ เทาของคาใชจายในการทิ้งระเบิด
ทั้งหมดในสงครามโลกครั้งที่ ๒ คิดเปนจํ านวนเงินไดเกินกวา
๑๕๐,๐๐๐ ลานดอลลาร

ในระยะใกลเคียงกันนั้น คอมมิวนิสตก็ยึดพนมเปญได ใน
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วันที่ 17 เมษายน 1975 และประเทศกัมพูชาก็เปลี่ยนเปนประเทศ
คอมมิวนิสต เรียกวา “กัมพูชาประชาธิปไตย” (Democratic
Kampuchea)

จากนั้นอีก ๔ เดือน คอมมิวนิสตประเทดลาวก็เขาปลด
ปลอยเมืองเวียงจันทนไดในวันที่ 23 สิงหาคม 1975 และตั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s
Democratic Republic) ขึ้นในเดือนธันวาคมปเดียวกันนั้น

ในประเทศเขมร นายพอลพต ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีของรัฐ
บาลกัมพูชาประชาธิปไตย ไดดํ าเนินการที่จะเปลี่ยนประเทศ
กัมพูชาเสียใหม ใหเปนไปตามคติแหงลัทธิมารกซิสม

ดวยความคลั่งไคลในลัทธินิยมอุดมการณนั้น นายพอลพต
ไดสังหารคนเขมรที่มีการศึกษาและมีความรูความสามารถเสีย
เกือบท้ังหมด และบังคับคนในเมืองใหออกไปหักรางถางพงทํ าการ
เกษตรในชนบท เปนเหตุใหคนเขมรลมตายไปประมาณ ๒ ลานคน
(บางแหงวา ๑ ลานคน บางแหงวา ๑.๕ ลานคน) รวมทั้งพระภิกษุ
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ รูป ทํ าใหเขมรสูญเสียกํ าลังคนระดับสมอง
และฝมือไปทั้งหมด

จนกระทั่งเมื่อเขาครองอํ านาจได ๔ ป พอถึงป 1979 กอง
ทัพเวียดนามก็ไดเขามาขับไลเขมรแดงออกไป และตั้งรัฐบาลใหม
ขึ้น แลวดํ าเนินงานฟนฟูดานตางๆ รวมทั้งตั้งคณะสงฆเขมรขึ้นใหม
ดวย แตก็ทํ าไดยาก เพราะขาดแคลนกํ าลังคน

กรณีของนายพอลพต (อุดมการณ หรือทิฏฐิ ดานลัทธิ
เศรษฐกิจ และการเมือง) และกรณีของฮิตเลอร (อุดมการณ หรือ
ทิฏฐิ ดานลัทธินิยมชาติพันธุ) เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา การ
ยืดถือลัทธินิยมอุดมการณตางๆ หรือทิฏฐินั้น อาจกอภัยพิบัติไดรุน
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แรงยิ่งกวาการแยงชิงผลประโยชนดวยตัณหา และการแกงแยง
อํ านาจความยิ่งใหญดวยมานะเสียอีก

ทั้งนี้เพราะวา ผลประโยชนและอํ านาจอยูนอกตัวคน ถา
เขาไดผลประโยชนหรืออํ านาจนั้นแลว และถาตัวคนไมเปนเครื่อง
ขวางกั้นผลประโยชนหรืออํ านาจของเขา เขาก็ไมจํ าเปนตองกํ าจัด
แตทิฏฐิ หรือลัทธินิยมนั้น อยูในตัวคน ถาเขาไมเปดใจกวาง ก็จะ
ตองกํ าจัดตัวคนที่มีทิฏฐิไมเหมือนกับเขานั้นเสียเลยทีเดียว

หลังเวทีแขงขัน ของมหาอํ านาจ ๒ คายอุดมการณ
ระบบอุตสาหกรรมกํ าหนดสถานะความสัมพันธในโลก

หลังจากความลมเหลวในการที่จะปองกันคอมมิวนิสตไม
ใหเขาครองอํ านาจในอินโดจีนแลว สหรัฐก็เร่ิมเปลี่ยนบทบาทของ
ตนในเอเชียเสียใหม โดยเฉพาะ คือ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธกับ
ประเทศจีน โดยหันไปรับรองรัฐบาลปกกิ่ง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
1979 ขณะที่ทางฝายจีนก็มีความสัมพันธกับสหภาพโซเวียตใน
ทางเสื่อมทรามลง

ความเปนไปเหลานี้ แสดงใหเห็นวา เมื่อกํ าลังความยึดถือ
ลัทธินิยมอุดมการณเบาลง ความสัมพันธในเชิงผลประโยชนและ
อํ านาจก็เขามามีบทบาทไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็ตองเขา
ใจดวยวา เมื่อความแตกตางในดานลัทธิอุดมการณยังมีอยู ความ
สัมพันธนั้นก็แฝงความไมไววางใจอยูดวยภายใน

ในดานเศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศในยุโรปบอบชํ้ าอยู และ
ตองฟนฟูประเทศชาติกันใหม อุตสาหกรรมของสหรัฐก็เหมือนกับ
ไดโอกาสที่จะขยายตัวอยางมากและรวดเร็ว
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ผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐ ภายใน ๕ ป นับแต ค.ศ.
1945 ไดเพิ่มข้ึนเปน ๒ เทาตัว ทํ าใหเศรษฐกิจของสหรัฐหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น เฟองฟูมาก

อยางไรก็ตาม ญี่ปุนซึ่งแมจะพายแพ ประสบความพินาศ
ยอยยับจากสงครามนั้น และตองสรางเนื้อสรางตัวใหม แตก็ฟนตัว
อยางรวดเร็ว ปรากฏวา เมื่อถึงชวงปลายแหงทศวรรษ 1970s
ญี่ปุนก็ไดกลายเปนยักษใหญทางเศรษฐกิจแหงตะวันออกไกล 
และตอมาก็ไดกลายเปนคูแขงของสหรัฐในเวทีเศรษฐกิจท่ัวทั้งโลก

ครั้นถึงทศวรรษแหง ค.ศ. 1980s ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ซึ่งตามอยางญี่ปุน ก็ไดกาวขึ้นมาเปนเสือเศรษฐกิจ ("tiger"
economies) ไดแก ไตหวัน เกาหลีใต ฮองกง และสิงคโปร (จน
กระทั่งมากลายเปนเสือปวย ใน ค.ศ.1997)

ประเทศนอยใหญทั้งหลาย ซึ่งสวนมากเคยเปนอาณานิคม
ของประเทศใหญในยุโรปมากอน เมื่อถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่
๒ แมจะหลุดจากความเปนอาณานิคม และพนจากอ ํานาจควบคมุ
ทางการเมอืง มามรัีฐบาลปกครองตนเองแลว แตกย็งัมคีวามสมัพนัธ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเจาอาณานิคมเดิมตอมา โดยมีลักษณะ
เปนความสัมพันธระหวางประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว กับ
ประเทศกํ าลังพัฒนาที่ปรารถนาจะเปนประเทศอุตสาหกรรม

ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว เปนฝายน ําเขาวัตถุดิบ
เชน แรธาตุ ตลอดจนอาหารและสินคาการเกษตรอยางอื่น และสง
ออกซึง่ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสํ าเร็จรูป ซึ่งมักเปนไปในรูปของการ
ซื้อถูก-ขายแพง

สวนประเทศกํ าลังพัฒนา ซึ่งปรารถนาจะเปนประเทศอุต-
สาหกรรม สวนมากแมจะทํ าการผลิตอยางประเทศอุตสาหกรรมไม
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ได แตก็พยายามบริโภคอยางหรือยิ่งกวาประเทศอุตสาหกรรม จึง
เปนฝายน ําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสํ าเร็จรูป และสงออกวัตถุ
ดิบและสินคาภาคเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑมูลฐานที่สืบมาตาม
ประเพณี ในลักษณะที่เปนการซื้อแพง-ขายถูก

ประเทศอุตสาหกรรมเหลานั้น ซึ่งแทจริง เปนฝายพึ่งพา
แตสามารถจัดสรรรูปลักษณะความสัมพันธใหกลับเปนตรงขามได 
คือ ประเทศกํ าลังพัฒนา กลายเปนฝายพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรม
ทํ าใหประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว ยังคงมีอํ านาจบังคับควบ
คุมประเทศที่กํ าลังพัฒนาทั้งหลาย อันเปนลักษณะความสัมพันธ
อยางอาณานิคมอีกแบบหนึ่ง

ดังที่มีนักวิชาการของตะวันตกกลาววา “ระบบอาณานิคม
ทางเศรษฐกิจ ไดเขามาแทนที่ระบบอาณานิคมทางการเมือง” —
“Economic colonialism replaced political colonialism.”
(“Europe: International Relations,” Compton's Interactive Encyclopedia, 1997)

ความสมัพนัธทางเศรษฐกจิแบบทีว่านี ้ ประเทศทีก่ ําลงัพฒันา
อาจผูกพันอยูกับประเทศเจาอาณานิคมของตนแตเดิมก็ได อาจจะ
ขยายหรือเปลี่ยนไปสัมพันธกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นก็ได และ
แมประเทศก ําลงัพฒันาทีไ่มเคยเปนอาณานคิมมากอนเลย กอ็าจจะ
มามีความสัมพันธแบบนี้กับประเทศอุตสาหกรรมที่ไหนก็ได ดังนั้น
ระบบอาณานิคมทางเศรษฐกิจจึงแผกวางขวางครอบคลุมไปทั่ว

นอกจากนี ้ภายใตระบบอาณานคิมทางเศรษฐกจิน้ัน อทิธพิล
ครอบง ําทางการเมอืงกแ็ฝงตวัเขาไปดวยอยางลกึซึง้ ดวยเหตนุี้ ทวปี
เอเชียและดินแดนในโลกที่สาม (Third World) คอืประเทศก ําลงั
พฒันาทัง้หลาย จงึเปนเวทแีขงขนัแหงการแผขยายอทิธพิลระหวาง
ประเทศมหาอํ านาจสองคาย คือ ตะวันตกกับตะวันออกนั้นสืบมา
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เมือ่โลกมมีหาอํ านาจอดุมการณสองคาย ความกลวัชวยยัง้สงครามใหญ
พอโลกเลกิแยกสองคาย สงครามยอยทางผวิเผาศาสนากป็ะทไุปทัว่

สงครามเย็น (Cold War) มีความรุนแรงถึงขีดสูงสุดชวง
แรก เมื่อประเทศอภิมหาอํ านาจ ๒ คาย แขงอิทธิพลกันในยุโรป
ระหวาง ค.ศ. 1948-1953 ดังกลาวแลว

ตอมา สงครามเย็นนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในชวงตน
ของทศวรรษ 1980s เมื่อประเทศอภิมหาอํ านาจ ๒ คายนั้น แขง
กันสะสมอาวุธเปนการใหญ และชวงชิงกันแผขยายอิทธิพลใน
ประเทศโลกที่สาม

อยางไรกต็าม พอถงึชวงปลายของทศวรรษแหง ค.ศ.1980s
นัน้เอง สงครามเยน็กผ็อนคลายลง เนือ่งจากนายโกรบาชอฟ (Mikhail
S. Gorbachev) ผูนํ าโซเวียต ดํ าเนินนโยบายใหม (คือ นโยบาย
glasnost = การเปดกวาง และ perestroika = ปรับโครงสรางใหม)

นโยบายใหมนี ้ เปนการปฏรูิประบบการปกครองของโซเวยีต
ยกเลิกการกุมอํ านาจเบ็ดเสร็จ (totalitarianism) ผอนคลายการผูก
ขาดอํ านาจของพรรคคอมมิวนิสต เปดใหมีเสรีภาพมากขึ้น และ
ยอมใหมีเศรษฐกิจแบบการตลาด

ตอจากนั้น ก็ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกคายตะวัน
ออกของฝายโซเวียตอยางรวดเร็ว ชนิดที่แทบไมมีใครคาดฝน

ในชวงป 1989-1990 ระบอบคอมมิวนิสตในยุโรปตะวัน
ออกไดสลายตัวลง เยอรมนีตะวันออก โปแลนด ฮังการี และเชก-
โกสโลวาเกีย เกิดมีรัฐบาลแบบประชาธิปไตย และเยอรมันตะวัน
ออกกับเยอรมันตะวันตกก็รวมเขาดวยกัน ทั้งหมดนี้ โกรบาชอฟได
ปลอยใหเปนไป ทํ านองเปนการยอมรับ
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แตการปฏิรูปของโกรบาชอฟนี้ ทํ าใหพรรคคอมมิวนิสต
ของเขาเองออนแอลง และในทีส่ดุ ถงึปลายป 1991 สหภาพโซเวยีต
ก็ลมสลายลง เกิดเปนประเทศเอกราชใหม ๑๕ ประเทศ รวมทั้ง
รัสเซีย ซึ่งมีผูนํ าที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย และเปนผู
ตอตานคอมมิวนิสม

ในจํ านวนนี้ ๑๑ ประเทศ รวมกันตั้งเปนวงไพบูลยแหงรัฐ
อิสระ (Commonwealth of Independent States) เริ่มแตวันที่ 8
ธันวาคม 1991 และสงครามเย็นที่ดํ าเนินมา ๔๕ ป ก็จบสิ้นลง*

พึงสังเกตวา ในยุคสงครามเย็น (Cold War) ที่โลกแบงเปน
๒ ฝาย และมีประเทศอภิมหาอํ านาจ ๒ ประเทศ คือ สหรัฐ กับ   
โซเวียต เปนหัวหนาของแตละฝายนั้น แมวาการแขงอิทธิพล ความ
ขัดแยง และสถานการณตึงเครียดตางๆ จะรุนแรงลอแหลมบอย
ครั้งก็ตาม แตก็มีระบบควบคุมอยูในตัว คือ
- ในระดับลาง ปญหาของประเทศเล็กประเทศนอยทั้งหลาย ก็

อยูในความควบคุมของประเทศอภิมหาอํ านาจ ๒ ฝายนั้น
                                                                                                    
* สงครามเย็น ถือวาเริ่มตนในป 1946 โดยมีขอความในคํ าปราศรัยของเชอรวินสตัน
เชอรชิลล (Sir Winston Churchill) ที่รัฐมิสซูรี เปนเครื่องหมาย คือ คํ าพูดที่กลาววา
“มานเหล็ก (Iron Curtain) ไดลงมาขวางกั้นทวีปยุโรป” แตคํ าวา “สงครามเย็น” (Cold
War) เพ่ิงมกีารใชครัง้แรก ในป 1947 ในค ํากลาวของนกัการคลังอเมรกัิน ช่ือ เบอรนารด
บารุค (Bernard Baruch)

สวนการสิ้นสุดของสงครามเย็น กํ าหนดเชิงสัญลักษณ ดวยการที่ทางการเยอรมัน
ตะวันออกเปดกํ าแพงเบอรลิน (Berlin Wall) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 1989 พรอมทัง้การ
ท ําลายกํ าแพงนัน้จนหมดไปเปนสวนใหญ และการลมสลายแหงลัทธคิอมมิวนสิมในยโุรป
ตะวันออกในชวง ค.ศ. 1989–1990

บางทีก็ถือวา ประธานาธิบดีบุช  (Grorge Herbert Walker Bush) และ
ประธานาธิบดีโกรบาชอฟ (Mikhail S.Gorbachev) ไดประกาศยุติสงครามเย็นเปนทาง
การในการประชุมสุดยอดที่เกาะมอลตา ในเดือนธันวาคม 1989
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- สวนปญหาระหวางประเทศอภิมหาอํ านาจเอง ก็ถูกคุมหรือ
ยับยั้งไวดวยระบบดุลอํ านาจ

ทั้งสองฝาย ตางก็สรางและสะสมอาวุธนิวเคลียรซึ่งรายแรง
มาก อาจทํ าลายโลกและมวลมนุษยไดโดยงาย แตความรายแรง
ยิ่งของอาวุธนิวเคลียรนั่นแหละ กลับมาเปนเครื่องยับย้ังสงคราม
เพราะตางฝายตางก็กลัวตอการตอบโตของอีกฝายหนึ่ง และมอง
เห็นวาถึงรบกันไป ไมวาจะแพหรือชนะ ก็ตองพินาศไปดวยกัน
สงครามเปนเรื่องที่จะตองหลีกเลี่ยงอยางเดียว

โดยนัยนี้ อาวุธนิวเคลียรจึงกลายเปนเครื่องยับย้ังสงคราม
หรือเปนเครื่องยั้งไวโดยเอาภัยมาขู (nuclear deterrence = การ
ยับยั้งดวยอาวุธนิวเคลียร) โดยมีอาวุธนิวเคลียรที่รายแรงจริงไวให
มาก และแนใจวา ถาใชแลวจะตองพินาศไปดวยกันอยางแนนอน
(mutual assured destruction เรียกสั้นๆ วา MAD) เปนดุลยภาพ
แหงความสยอง (balance of terror)

ดวยเหตุนี้ สหรัฐกับรัสเซีย จึงวุนวายอยูกับการแขงกัน
สรางและสะสมอาวุธนิวเคลียรบาง เจรจาลดหรือควบคุมอาวุธ
นิวเคลียรบาง ตลอดยุคสงครามเย็น

ทั้งที่มีอํ านาจใหญคอยควบคุมไว และถวงดุลกันอยางนี้ ก็
ยังมีสงครามยอยเกิดขึ้นที่โนนบาง ที่นี่บาง อยูเรื่อยๆ

นอกจากสงคราม และการสูรบกันระหวางคูปรปกษแลว
นับแต ค.ศ.1968 ก็ไดมีภัยอยางใหมที่รุนแรง และเกิดบอยครั้ง
มากขึ้น คือ การกอการราย (terrorism) ซึ่งเปนอันตรายที่ใครๆ อาจ
ตองประสบเมื่อใดก็ไดโดยไมรูตัว เปนภัยที่ไมจํ ากัดอยูแคทหาร
หรือศัตรู แตอาจเกิดไดแมแกชาวบานที่ไมรูอิโหนอิเหน จึงทํ าให
โลกที่วาเจริญแลวนี้ เปนถิ่นที่นากลัวมากยิ่งขึ้น
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ยุคสงครามเย็น ๔๕ ป เปนระยะเวลาทีค่วามขดัแยงระหวาง
มนษุย มารวมสูจดุยอดทีป่ญหาเกีย่วกบัลทัธนิยิมอดุมการณ คือ
เรือ่งทฏิฐทิางดานเศรษฐกจิและการเมอืง ระหวางเสรปีระชาธปิไตย
กับสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยมีการแกงแยงผลประโยชน (หรือ
ตัณหา) และการชวงชิงอํ านาจ (หรือมานะ) เปนตัวหนุน

นอกจากปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนและอํ านาจ
เปนตัวประกอบแลว แมแตในดานลัทธินิยมหรือทิฏฐิเอง ปญหา
เกี่ยวกับลัทธินิยมดานอื่น เชน เรื่องความเชื่อทางศาสนา และการ
ยึดถือพงศเผาชาติพันธุ ที่เคยเปนปมเดนของความขัดแยง ก็ได
กลายเปนเรื่องระดับรอง หรือเปนเรื่องปลีกยอยลงไป

แตกระนั้นก็จะเห็นไดวา ลัทธินิยมดานศาสนาและเผา
พันธุยังคงเปนปญหาที่คุกรุนอยู และระเบิดออกมาเปนการกอการ
ราย และสงครามหรือการสูรบยอยๆ อยางประปรายเรื่อยมา สวน
สงครามสํ าคัญๆ จะเปนเรื่องของการขยายลัทธินิยมอุดมการณ
ใหญ ๒ ลัทธิขางตน

เมือ่สงครามเยน็สิน้สดุลงแลว และระบบคอมมวินสิตทีเ่ปน
หลักใหญลมสลายไปแลว สหรัฐอเมริกาก็เปนอภิมหาอํ านาจที่โดด
เดนแตผูเดียว และระบบประชาธิปไตยที่ผสานกับเศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยมเสรี ก็แพรขยายครอบคลุมโลก อยางแทบจะไมมีคูแขง

แตเพราะความไมมีคูแขงที่จะมาคานนี่แหละ ก็จะทํ าให
ปมปญหาเกาๆ กลับลอยตัวปรากฏเดนขึ้นมาอีก

เพราะฉะนั้น เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดไปแลว และเมื่อการสู
รบหรือสงครามเพื่อขยายลัทธินิยมอุดมการณสังคมนิยมหรือคอม-
มิวนิสมจางหายไป การขัดแยง ตอสู และสงคราม ที่เนื่องจาก
ปญหาความแตกตางทางดานพงศเผาเหลากอ ชาติพันธุ และลัทธิ
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ศาสนา ซึ่งเปนปญหาดานทิฏฐิอีกแบบหนึ่ง ก็เริ่มปรากฏขึ้นทันที
ดังเชน เมื่อระบบโซเวียตลมสลายลง พอยูโกสโลวาเกีย

สลัดระบบคอมมิวนิสตออกไป ประเทศที่รวมเปนอันเดียวภายใต
อุดมการณคอมมิวนิสมก็แตกกระจาย

เกิดการแบงแยกทั้งโดยลัทธิศาสนา และพงศเผาชาติพันธุ
เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อชํ าระลางชาติพันธุ (ethnic cleansing)
ซึ่งรวมทั้งความชิงชังทางศาสนา เปนสงครามที่โหดรายทารุณ
อยางยิ่ง ระหวางคนที่อยูรวมสังคมเดียวกัน คนตายไปถึง
๒๐๐,๐๐๐ คน พลัดบานพลัดถิ่น ๒ ลานคน

ทัง้นีไ้มตองพดูถงึปญหายวิกบัอาหรบั และปญหาไอรแลนด
เหนอื เปนตน ทีเ่รือ้รังมานานแสนนาน รวมทัง้ปญหาทีส่หรฐัอเมรกิา
เองไดประสบมา กํ าลังผจญอยู และจะตองเผชิญมากขึ้นๆ ตอไป

เมือ่โลกเจรญิมาถงึยคุทีเ่รยีกวา เปนโลกาภวิตันแลว ถามนษุย
ผูถือตัววามีอารยธรรม ยังไมยอมพัฒนาระบบวิธีคิด และแกไข
ระบบคณุคาทีย่ดึถอืเกีย่วกบัปญหาการแบงแยกกลุมพวก เนือ่งจาก
ลทัธนิยิมทางศาสนาและพงศเผาเหลากอ เพือ่ปรับระบบพฤตกิรรม
เสียใหม มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแหงสันติสุข

แตตรงขาม ปญหาความขัดแยงตลอดจนสงครามเนื่อง
จากลัทธินิยมทางศาสนาและเผาพันธุนั้น มีศักยภาพที่จะรุนแรง
ยิ่งกวาความขัดแยงดานลัทธินิยมหรืออุดมการณทางเศรษฐกิจ
และการเมืองเสียอีก เพราะเขาไมอาจแมแตจะยกเอาตัวปญหาขึ้น
มาพูดจาทํ าความเขาใจกัน



๔. อตุสาหกรรมหนุนเศรษฐกิจการเมืองสูยุคการคาเสรี

อุตสาหกรรมนํ าโลกเจริญกาวหนา
แตมาติดตันกับปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน

โลกเขาสูยคุใหมโดยการน ําของประเทศตะวนัตก เริม่ตัง้แตมี
การปฏวิตัิอตุสาหกรรมในชวงกลางครสิตศตวรรษที่ 18 แตการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมเปนกระบวนการที่ยาวนาน ยังดํ าเนินไปเรื่อยๆ จนถึง
ปจจุบันประเทศทั้งหลายก็ยังเปนประเทศอุตสาหกรรมกันไมทั่วถึง

ประเทศใดเปลี่ยนเปนประเทศอุตสาหกรรมแลว ก็นับวา
เขาสูสมัยใหม เปนประเทศที่พัฒนาแลว

ประเทศใดยังไมเปนประเทศอุตสาหกรรม ก็ยังไมชื่อวาได
พัฒนา แตก็ใหเกียรติโดยเรียกวาเปนประเทศที่กํ าลังพัฒนา (ขึ้นสู
ความเปนประเทศอุตสาหกรรม)

อุตสาหกรรมทํ าใหโลกเจริญอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะมีพลัง
ใหญที่ขับดันอยู คือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเมื่อ
วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีนั้นแตงงานกันได ตามที่เบคอนเสนอไว
(เบคอน/Bacon เสนอไวกอนนานแลว ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่
17 ในระยะที่ยังปฏิวัติวิทยาศาสตรกันอยู) ความเจริญกาวหนาก็
ยิ่งรวดเร็วมากขึ้น จนทํ าใหโลกโดยเฉพาะสวนที่พัฒนาแลวนั้นมี
ความเปลี่ยนแปลงไปอยางมหัศจรรย

ในเวลาเพยีง ๒๕๐ ป นบัแตเริม่ปฏวิตัิอตุสาหกรรมในองักฤษ
ถึงบัดนี้ มนุษยสรางสรรคความเจริญกาวหนาได มากกวาอารย-
ธรรมในยุคกอนหนานั้นทั้งหมด ที่ผานมาตลอดกาลเวลายาวนาน
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หลายพันหลายหมื่นหลายแสนป หรือตั้งแตเกิดมีมนุษยขึ้นในโลก
พึงสังเกตวา คํ าวา “เจริญกาวหนา” ในความเขาใจของชาว

ตะวันตกนั้น มีความหมายที่แฝงอยูเปนสาระสํ าคัญ คือความ
สํ าเร็จในการเอาชนะธรรมชาติ

ทั้งนี้เพราะวา ชาวตะวันตกมีแนวคิดความเชื่อฝงใจมาใน
อารยธรรมตั้งแตกรีกเมื่อ ๒,๐๐๐ กวาปมาแลว ซึ่งมารื้อฟนขึ้นใน
คราวที่ตื่นตัวใหม ครั้ง “คืนชีพ” เมื่อ ๕๐๐ กวาปมานี้วา มนุษยจะ
มีความสมบูรณพูนสุขเมื่อมีชัยชนะทรงอํ านาจเหนือธรรมชาติ 
สามารถจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา

ดวยความมุงหมายใฝฝนเพียรพยายามที่จะพิชิตธรรมชาติ
นี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเจริญกาวหนาขึ้นในโลกของชาว
ตะวันตกอยางมากมาย

ชาวตะวันตกมีความภูมิใจในแนวคิดความเชื่อ และแนว
ทางการสรางสรรคความเจริญนี้มาก ดังคํ าที่เขาพูดไวทํ านองนี้วา

มนุษยสามารถเลียนแบบพระผูเปนเจาไดดวยการ
สรรคสราง การที่จะทํ าอยางนั้นได มนุษยจะตองเรียนรู
ความลับของธรรมชาติ และจดุหมายนีจ้ะส ําเรจ็ไดกเ็ฉพาะ
แตดวยการบีบบังคับธรรมชาติใหยอมปลอยความลับของ
มนัออกมา โดยจะตองทรมานธรรมชาตนิัน้ดวยการเอาไฟเผา
ดวยการเคี่ยว และดวยการยักยายแปรธาตุไปตางๆ รางวลั
สํ าหรบัความส ําเรจ็นี ้ กค็อืชวีติและวยังามชัว่นิรนัดร พรอม
ทั้งความหลุดพนจากความขาดแคลนและโรคภัยไขเจ็บ

ความคิดนี้เปนวิสัยทัศนที่กํ าแหงหาญ และทํ าใหเกิด
แนวคิดความเชื่อขึ้นมาวา ดวยอาศัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มนุษยจะสามารถบิดเบนดัดแปลงธรรมชาติไป
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ไดตามใจปรารถนา
ทศันะสมัยใหมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร วาโดยสาระ

สํ าคัญเปนอยางที่วามานี้ และควรจะตองยํ้ าไวดวยวา
ทัศนะนี้ปรากฏมีเฉพาะแตในอารยธรรมตะวันตกเทานั้น 
และก็คงเปนดวยทัศนคติอยางนี้นี่แหละ ที่ชวยใหตะวัน
ตก หลังจากที่ตํ่ าตอยดอยกวาตะวันออกมานานหลาย
ศตวรรษ กลับสามารถเลยลํ้ าหนาตะวันออกไปไดในการ
จัดการเอาประโยชนจากโลกแหงวัตถุ” (“The History of
Science: The rise of modern science”, Britannica, 1997)

พรอมกับแนวคิดความเชื่อน้ี เมื่อวิทยาศาสตรสมัยใหมเริ่ม
เจริญขึ้นแลว มนุษยชาวตะวันตกในยุคพุทธิปญญา กม็คีวามเชือ่
และคดิหมายใฝฝนไปตามคตแิหงความกาวหนา (idea of progress)
โดยมั่นใจวา ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น มนุษยจะเจริญ
กาวหนามีสันติสุขและความมั่งคั่งพรั่งพรอมอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น
ไปๆ อยางไมรูจบสิ้น

คติและอุดมคติแหงความกาวหนานี้ กํ ากับอยูเบื้องหลัง
ความเจริญของอารยธรรมตะวันตกตลอดมา ซึ่งก็หมายถึงความ
กาวหนาในการพิชิตธรรมชาติดวยนั่นเอง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพลังหนุนอุตสาหกรรม ทํ า
ใหเศรษฐกิจขยายตัวเติบโตอยางรวดเร็ว

ประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายในตะวันตก เกิดมีความเจริญ
พรั่งพรอมทางวัตถุอยางมากมาย และดวยความเจริญเชนนั้น ก็ได
มีกํ าลังอํ านาจและอิทธิพลอันยิ่งใหญ สามารถจัดสรรผันเบนโลก
แหงธรรมชาติแวดลอมไดแทบจะเหมือนดังใจปรารถนา และแผ
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ลัทธินิยมพรอมท้ังการพัฒนาแบบของตนไปทั่วโลก
ภายในเวลาเพียง ๒ ศตวรรษครึ่ง นับแตเริ่มปฏิวัติอุตสาห-

กรรม อารยธรรมตะวันตกก็สามารถนํ าโลกแหงมนุษยชาติกาวเขา
สูยุคความเจริญแบบโลกาภิวัตน

แตทั้งนี้ก็แทบจะพรอมกันกับท่ีภาวะของโลกแหงธรรมชาติ
ไดแสดงอาการออกมา วาไมอาจรองรับความเจริญเชนนั้นตอไปได
ทํ าใหมนุษยเกิดความรูตัวสํ านึกวา ความเจริญกาวหนาที่ตนได
สรางขึ้นมาอยางกระหยิ่มลํ าพองใจนั้น เปนการพัฒนาที่ไมย่ังยืน

ทั้งที่โลกมนุษยสวนใหญก็ยังเปนประเทศที่ยังไมไดพัฒนา 
แตถาขืนกาวหนาในทิศทางนั้นกันตอไป ทั้งโลกแหงธรรมชาติ และ
โลกของมนุษยชาติ ก็จะประสบความพินาศไปดวยกัน

ภาวะนี้ทํ าใหผูคนในชาติที่พัฒนาแลว พากันผิดหวังสับสน
และสูญเสียความมั่นใจครั้งใหญ เปนจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง ที่ทํ า
ใหมนุษยคิดแสวงหาแนวทางแหงอารยธรรมกันใหม

เมื่อยุคอุตสาหกรรมเริ่มตน
คนตะวันตกตื่นตัวมีชีวิตชีวาดวยความหวังใหม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษปรากฏเริ่มแรกที่อตุสาห-
กรรมการทอผา เมื่อมีผูประดิษฐเครื่องอุปกรณตางๆ เชน กระสวย
หูก เครื่องปนดายอยางใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ในชวง ค.ศ.
1733-1785 เครื่องจักรก็เริ่มเขามามีบทบาททํ างานแทนแรงคน

พรอมกันนั้น ดานพลังงานก็เปนใจเขามาหนุนไดจริงจังใน
ค.ศ.1765 (บางตํ าราวา 1769) เมื่อเจมส วัตต (James Watt)
พัฒนาเครือ่งจักรไอนํ้ า (steam engine) ที่มีผูประดิษฐไวกอนหนา
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นั้น (Thomas Savery เริ่มตนไวใน ค.ศ.1698 และ Thomas
Newcomen พัฒนาขึ้นอีกใน ค.ศ.1712 หรือบางตํ าราวา 1705)
โดยแกไขปรับปรุงใหใชพลังงานไอนํ้ ากับเครื่องจักรประเภทตางๆ 
ในสถานการณที่แปลกกันไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรม
ดานตางๆ ก็ขยายตัว มีการตั้งโรงงานเพิ่มมากขึ้นๆ

ตอมา เรือไฟหรือเรือไอ (1807) รถไฟ (1825 ในอเมริกา
และ 1829 ในอังกฤษ) และถนนหนทางอยางสมัยใหม ก็มาชวยให
การขนสงสินคา อาหาร และวัตถุดิบดํ าเนินไปไดเต็มท่ี

เมื่อเครื่องจักร (machine) พลังงาน (energy) และ โรงงาน
(factory) เขามาประสานกันแลว ก็เขาสูยุคอุตสาหกรรมอยางแท
จริง และอุตสาหกรรมก็เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว

แตนอกจากดานวัตถุแลว สิ่งที่เปนกลไกขับเคลื่อนอยูเบื้อง
หลัง ก็คือ ระบบการแบงงาน (division of labor) ซึ่งเปนไปตามความ
ชํ านาญเฉพาะดานนั้นๆ (specialization) โดยมกีารจ ําแนกแยกซอย
งานอยางละเอยีดถีย่บิ ตามแนวคดิของอาดมั สมธิ (Adam Smith)

อีกทั้งนโยบายปลอยใหปจเจกชนแสวงหาผลประโยชนกัน
ไป โดยรัฐไมเขาไปวุนวายแทรกแซง (individualism และ laissez-
faire) ก็เขามาหนุนใหทุนนิยมอุตสาหกรรม (industrial capitalism)
ขยายตัวแผอิทธิพลไปทั่ว

พรอมกันนั้น ระบบอาณานิคมก็กาวขึ้นสูยุคใหม นโยบาย
การแสวงหา ยึดครองและจัดการกับอาณานิคมเปลี่ยนไป โดยมุง
ใหอาณานิคมทั้งหลายเปนตลาดระบายสินคา และเปนแหลงปอน
วัตถุดิบและอาหารใหแกประเทศอุตสาหกรรม

คนชั้นสูงในยุโรปเริ่มแตยุควิกตอเรียในอังกฤษ เริ่มมีชีวิตที่
หรูหราฟุมเฟอย และมีเวลาพักผอนหาความสุขสํ าราญมากยิ่งขึ้น
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เมือ่วิทยาศาสตรมาหนนุอตุสาหกรรม พรอมระบบแบงงาน-ชํ านาญพเิศษ
อเมริกาก็กาวขึ้นมาเปนเจาใหญแหงอุตสาหกรรม

อยางไรก็ตาม ในยุคใชพลังงานไอนํ้ า การนํ าความรูวิทยา-
ศาสตรมาใชในอตุสาหกรรมยงัไมจริงจงัมากนกั จนกระทัง่เมือ่เอดสินั
(Thomas Alva Edison, 1847-1931) ตั้งโรงงานจายกระแสไฟฟา
ในเมืองนิวยอรค เมื่อเดือนกันยายน 1882 (เซอรโจเซฟ วิลสัน
สแวน และเอดิสัน ตางก็ผลิตหลอดไฟฟาไดสํ าเร็จ ใน ค.ศ. 1880)
โลกก็เขาสูยุคไฟฟา ซึ่งไฟฟาเขามาแทนที่พลังงานไอนํ้ า

จากนั้นก็ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในดาน
อุตสาหกรรม โดยเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ที่สํ าคัญๆ ซึ่งอาศัยความ
กาวหนาทางวิทยาศาสตร ถือวาเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๒
(Second Industrial Revolution) อันเกิดขึ้นในอเมริกา (นับวาเริ่ม
การปฏิวัติที่ ๒ นี้แต ค.ศ.1860)

ตอจากนัน้ ความสมัพนัธระหวางวทิยาศาสตรกบัเทคโนโลยี ก็
ยิ่งใกลชิดสนิทแนบยิ่งขึ้น

สังคมอเมริกันนับวาเปนแหลงอันเยี่ยมสํ าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะชาวอเมริกันภูมิใจในการมีจริยธรรมแหง
การทํ างาน (work ethic หรือ Protestant ethic บางทีก็เรียก
Puritan ethic) และมีความเชื่อในหลักการลงทุนประกอบอุตสาห-
กิจชนิดเสี่ยงสูเสรี (free enterprise)

โดยเฉพาะสังคมอเมริกันชื่นชมลั ทธิดาร วิน เชิงสังคม
(Social Darwinism) มากเปนพิเศษ จงึหนนุระบบตวัใครตวัมนัและ
แขงขนัเตม็ที ่ (individualism and unrestricted competition) อัน
เปนปจจัยสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความเจริญ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๓

๑๕๓

เติบโตทางเศรษฐกิจ
ยิ่งกวานั้น ประเทศอเมริกายังเปนดินแดนที่มีทรัพยากร

ธรรมชาติอุดมสมบูรณอีกดวย จึงยิ่งทํ าใหไดเปรียบมากขึ้น
ปจจัยสํ าคัญอีกอยางหนึ่งคือ ในป 1913 นายเฮนรี ฟอรด

(Henry Ford, 1863-1947) ไดพฒันาระบบการแบงงานใหกาวหนา
ขัน้ใหญ คอื ไดริเริม่ระบบสายพานประกอบชิน้สวน (assembly line)
ขึ้นมา ทํ าใหการผลิตสินคาเหมือนแบบทีละมากๆ (mass
production) บรรลุเปาหมายอยางสูง เปนการเพิ่มผลผลิต
(productivity) อยางมหาศาล ลดจํ านวนแรงงานมีฝมือลงไป และ
ไดสินคาราคาถูกลง

นอกจากอุตสาหกรรมจะกาวหนาโดยทั่วไปแลว อเมริกาก็
ไดเปนเจาใหญในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต

ในดานทรัพยากรธรรมชาตินั้น พึงสังเกตวา เมื่ออังกฤษ
เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม ในชวง ค.ศ.1750 อเมริกายังเปนแหลง
ปอนทรัพยากรอยางสํ าคัญ เพราะอเมริกาเปนดินแดน ๙ ใน ๑๐
สวนของจักรวรรดิอังกฤษยุคแรก

ครั้นเมื่ออังกฤษสูญเสียอาณานิคมในอเมริกาไปในป 
1781 (สงครามกับอังกฤษเริ่ม ค.ศ.1775 อเมริกาประกาศอิสร-
ภาพ ค.ศ.1776 และชนะสงครามป 1781) แลว ก็พอดีเขาสูยุคที่
อังกฤษสามารถแผขยายจักรวรรดิ ยึดครองอาณานิคมไดเพิ่ม
อยางกวางขวางในแถบตะวันออก โดยไดเกาะลังกา แลวตอมาก็
ไดทวีปออสเตรเลีย (รวมทั้งนิวซีแลนด) ผนวกเขามา

ยิ่งเมื่อเสร็จสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในป 1919 แลว อังกฤษก็
ไดอาณานิคมจากประเทศผูแพสงคราม คือ เยอรมัน กบัเตอรกเีพิม่
เขามาอกี ท ําใหระบบทนุนยิมอตุสาหกรรมด ําเนนิตอมาไดดวยดี
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แตเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ แลว องักฤษและประเทศ
เจาอาณานคิมทัง้หลายในยโุรปบอบชํ ้ามาก และสญูเสยีอาณานคิม
ไปจนหมด อเมริกาจึงเฟองฟูเปนเจาใหญในระบบทุนนิยมอุตสาห-
กรรมเต็มท่ี

จนกระทั่งญี่ปุนและเยอรมันกาวขึ้นมาแขง และทํ าทาจะ
นํ าหนาไปในชวงใกลจะขึ้นทศวรรษ 1990s พรอมกับท่ีอเมริกา
กลับทรุดลงไปจากฐานะที่เปนเจาหนี้ใหญ

ยอนหลังไปในชวงทศวรรษ 1960s ธนาคารใหญที่สุดใน
โลก ๙ ใน ๑๐ เปนของอเมริกัน

แตใน ค.ศ.1987 ธนาคารใหญที่สุดในโลกไมมีสักรายเดียว
ที่เปนของอเมริกัน แตสวนใหญเปนของญี่ปุน สหรัฐอเมริกาได
กลายเปนประเทศลูกหนี้เปนครั้งแรก ใน ค.ศ.1985 และตอมาก็
กลายเปนประเทศลูกหนี้รายใหญที่สุดของโลก การคาขาดดุลป
หนึ่งๆ เกิน ๑ แสนลานดอลลาร

ไดเกิดความรูสึกกันวา “ทศวรรษ 1990s เปนอัปมงคล
สมัยสํ าหรับสหรัฐอเมริกา” — “The 1990s was an inauspicious
time for the United States.” (“United States of America: History: the
late 20th century,” Britannica, 1997)

อเมริกากาวขึ้นมาสูทศวรรษใหมนี้ ในฐานะเปน
อภิมหาอํ านาจแตผูเดียวในการเมืองโลก แตในประเทศของตนเอง
นอกจากเศรษฐกิจจะยอบแยบระโหยโรยแรง สังคมก็โทรมหนัก
เต็มไปดวยอาชญากรรมที่รุนแรง (ซึ่งมักจะโยงกับเรื่องยาเสพติด)
ความยากจน ปญหาการพึ่งพาเงินสวัสดิการ ปญหาความแบง
แยกผิวเผาที่หนักลง คาใชจายดานสุขภาพที่แพงลิ่ว และระบบ
ครอบครัวที่งอยหงิก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕๕

๑๕๕

อยางไรก็ตาม สถานการณไดพลิกกลับ เศรษฐกิจของ
อเมริกาฟนตัวขึ้นมา สวนเยอรมันและญี่ปุนกลับทรุดลงไป

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติแลว (1945) เศรษฐกิจของ
เยอรมันตะวันตกเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว เพียงถึงป 1952 การคาของ
เยอรมันก็เกินดุล พอถึงป 1986 ก็ทันและขึ้นเหนืออเมริกา แลวอีก
๓ ปตอมา คือ 1989 ก็เกินดุลกับญี่ปุน

แตเมื่อสองเยอรมันรวมกันเขาในวันที่ 3 ตุลาคม 1990 แลว
เยอรมันหันไปเพียรพยายามฟนฟูเศรษฐกิจในเยอรมันตะวันออก
เดิม ดุลการคาที่ไดเปรียบมากก็ตกวูบลง ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มากมาย แทนที่จะไดสงออก ก็ตองเอาไปเลี้ยงเยอรมันตะวันออก
แถมยังตองนํ าเขาสินคาเพิ่มข้ึนอีกดวย เศรษฐกิจของเยอรมันก็
ทรุดลงอยางคาดไมถึง

จนกระทั่งใน ค.ศ.1993 เศรษฐกิจของเยอรมันไดจมลงใน
ภาวะถดถอยตํ่ าสุดในชวง ๕๐ ป ประเทศตะวนัตกคอยโลงใจคลาย
ความหวาดกลวัวาเยอรมนัจะข้ึนมาเปนเจาโลกทางเศรษฐกจิ

อยางไรก็ตาม พอถึงป 1996 เศรษฐกิจของเยอรมันก็กลับ
ฟูขึ้นอีก แมวาจะยังไมมากพอที่จะชดเชยกับการทรุดถอยในระยะ
ที่ผานมา

ประเทศทั้งหลายในยุโรปตะวันตกโดยทั่วไป บอบชํ้ าอยาง
ยิ่งจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตก็ฟนตัวไดคอนขางดีในเวลาไม
นาน ดวยกํ าลังหนุนจากอเมริกาตามแผนการมารแซล

วาโดยทั่วไป สงครามเย็นที่สหรัฐกับโซเวียตแขงอํ านาจกัน
ก็ชวยใหยุโรป “มีเสถียรภาพ และทํ าใหภาคตะวันตกรุงเรืองอยาง
ไมเคยเปนมากอน” (“20th-Century International Relations,” Britannica, 1997)

แตพอถึงทศวรรษ 1980s ก็เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยกัน
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โดยทั่ว และพากันทรุดมานาน มีแตอังกฤษประเทศเดียวที่ถอนตัว
ฟนขึ้นมาไดในป 1993 แตก็มีเคาวาในปตอๆ ไป ประเทศอื่นๆ ใน
ยุโรปตะวันตกก็จะมีเศรษฐกิจดีขึ้น

สวนประเทศทั้งหลายในยุโรปตะวันออก ซึ่งอยูในอาณัติ
ของโซเวียต เศรษฐกิจไดเสื่อมถอยอยางมาก จนกระทั่งเมื่อ
สงครามเย็นสิ้นสุดและโซเวียตลมสลายแลว ประเทศเหลานี้ก็อยู
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผนควบคุมจากศูนยกลางของรัฐ มาสูระบบตลาดเสรี
หรือทุนนิยม แตก็ยังอยูในภาวะที่ออนเปลี้ย

ญี่ปุนผงาด ตามดวยขบวนเสือแหงเอเชียกาวเดนขึ้นมา
แตไมทันชา ทั้งหมดก็พากันซบเซา

ญี่ปุนเมื่อแพสงครามโลกในป 1945 แลว การเมืองและการ
ทหารอยูในการควบคุมดูแลของสหรัฐ ก็ตั้งหนาฟนฟูประเทศและ
พัฒนาดานเศรษฐกิจจนเจริญอยางรวดเร็ว

แมหลังจากการยึดครองของอเมริกันจบไปแลว การเมืองก็
มั่นคงอยูภายใตพรรคการเมืองเดียวคือพรรคเสรีประชาธิปไตย 
(LDP=Liberal Democratic Party) พอถึงทศวรรษ 1970s ก็กลาย
เปนยักษใหญทางเศรษฐกิจแหงเอเชียตะวันออกดังกลาวแลว

ยิ่งถึงปลายทศวรรษ 1980s เศรษฐกิจท่ีเจริญของญี่ปุนก็
ถึงขั้นเปนที่หวาดกังวลของอเมริกาอยางหนัก ดังที่มีหนังสือแสดง
ความรูสึกดานนี้ออกมามาก (เชน Yen: Japan’s New Financial Empire
and Its Threat to America (1988) ของ Daniel Burstein และ The Coming
War with Japan (1991) ของ George Friedman & M.Lebard)
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อยางไรก็ตาม เรื่องการคอรัปชันภายในพรรค LDP ไดเริ่ม
อื้อฉาวขึ้นมาเรื่อยๆ ทํ าใหพรรค LDP งอนแงนลง จนในที่สุด
เสถียรภาพทางการเมืองของญี่ปุนก็จบสิ้นลง เมื่อพรรค LDP ซึ่ง
ครองญี่ปุนมา ๓๘ ป (เริ่มกอตั้ง พ.ย. 1955) ไดหมดอํ านาจลงเมื่อ
รัฐบาลแพคะแนนเสียงถูกลงมติไมไววางใจ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
1993 และเดือนตอมาก็แพในการเลือกตั้งใหม

จากนั้น ญี่ปุนเปลี่ยนรัฐบาลแลวๆ เลาๆ จนใครๆ ไมอาจ
ทํ านายอนาคตของญี่ปุนได

การขาดเสถียรภาพทางการเมือง และการที่เงินเยนแข็งมี
คาขึ้นสูงอยางรวดเร็ว จนกระทั่งในเดือนกันยายน 1993 ขึ้นมา
แตะ ๑๐๐ เยนตอดอลลาร เปนเหตุใหเศรษฐกิจทรุด จนกระทั่งใน
ป 1993 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกลายเปน 0 ซึ่งตกตํ่ าที่สุด
นับแตเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันใน ค.ศ. 1974

แตถึงแมเศรษฐกิจของญี่ปุนจะตกตํ่ าลง ในป 1993 นั้น
ญี่ปุนก็ยังมีการคาเกินดุลถึง ๑ แสน ๔ หมื่นลานดอลลาร

คาของเงินเยนพุงสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนตนป 1995 โดยขึ้น
ถึง ๘๐ เยนตอดอลลาร ในเดือนเมษายนปนั้น ซึ่งเปนระดับสูงสุด
ตอจากนั้นคาของเงินเยนก็ตกลงมาเรื่อยๆ จนกลายเปน ๑๑๓ เยน
ตอดอลลาร ในฤดูใบไมรวงป 1996

การคาของญี่ปุนที่เกินดุลมายาวนาน ก็ตกฮวบลงจากแสน
กวาลานดอลลาร จนคาดหมายวาเมื่อถึงสิ้นป 1996 จะเหลือเพียง
ประมาณ ๖,๕๐๐ ลานดอลลาร

อยางไรก็ดี เศรษฐกิจของญี่ปุนที่เสื่อมทรุดไปมากนั้น ได
เริ่มฟนตัวขึ้นใหม ตั้งแตคร่ึงหลังของ ค.ศ. 1995 จนทํ าให ค.ศ.
1996 เปนชวงที่ดีที่สุดในระยะ ๕ ป โดยมีอัตราความเจริญเติบโต
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ที่หนักแนนที่สุดในรอบ ๒๐ ป
วงการเศรษฐกิจกลาววา เปนครั้งแรกในชวงเวลาหลายป

ที่ประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจใหญที่สุดทั้งสองของโลก คือสหรัฐ กับญี่ปุน
มาถึงจุดบรรจบที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประสานสอด
คลองกันมากขึ้น (Britannica Book of the Year 1997)

แตเมื่อมองเชิงเปรียบเทียบโดยภาพรวม ก็เปนการบรรจบ
ที่ไมไปดวยกัน ในขณะที่ สหรัฐอยูในขาขึ้น สวน ญี่ปุนอยูในขาลง

ความตกตํ่ าทางเศรษฐกิจของญี่ปุนเหมือนจะถูกซํ้ าอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย เริ่มแตป 1997

สวนประเทศที่พัฒนานอย หรือดอยพัฒนา หรือกํ าลัง
พัฒนา ซึ่งเรียกรวมๆ วา “โลกที่สาม” (Third World) นั้น หลังทศ-
วรรษ 1970s มาแลว บางประเทศไดเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวด
เร็ว จนกระทั่งตอมาไดมีคํ าเรียกเกิดขึ้นใหมวา เปน “นิค” (NIC)
คือเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (newly industrialized country
หรือ newly industrializing country)

บางต ําราแยกเปน “นคิสชัน้น ํา” โดยเฉพาะเกาหลใีต ไตหวนั
ฮองกง และสงิคโปร กบั “นคิสอยางวา” เชน บราซลิ มาเลเซยี เมกซโิก
และประเทศไทย (“Newly Industrializing Country,” Oxford Interactive
Encyclopedia, 1997) โดยที่นิคสแทหรือนิคสชั้นนํ า ลวนอยูในเอเชีย
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก เชนเดียวกับจีน และญี่ปุน ซึ่งมีความ
สํ าคัญในเศรษฐกิจโลกอยางมาก

ในทศวรรษ 1980s เปนตนมา ศูนยกลางเศรษฐกิจของ
โลกไดยายจากยุโรปและอเมริกาเหนือมายังยานเอเชีย-แปซิฟก 
นโยบายของสหรัฐก็ใหความสนใจแกญี่ปุนและจีนมากขึ้น พรอม
กับเอาใจใสดานยุโรปนอยลง
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ในชวงตนๆ แหงทศวรรษ 1990s ที่ประเทศพัฒนาแลวทั้ง
หลายมีเศรษฐกิจซบเซากันโดยทั่วไป ประเทศที่พัฒนานอยทั้ง
หลาย (less developed countries/LDC) กลับมีเศรษฐกิจท่ีเจริญ
ขยายตัวดีกวามาก

โดยเฉพาะประเทศขอบมหาสมุทรแปซิฟกฟากตะวันตก ที่
เรียกกันวา “Pacific Rim” กลายเปนกลุมประเทศที่เจริญรวดเร็วที่
สุดในโลก

ไตหวัน เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร ซึ่งเดินตามรอยญี่ปุน
และไดอาศัยเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งเกิดจากสงครามเย็น ที่สหรัฐ
กับโซเวียตแขงอํ านาจกันเปนรมเงาใหเชนเดียวกัน ไดสรางความ
เจรญิกาวหนาทางเศรษฐกจิอยางมากมาย ดงัทีไ่ดเปน “นคิสชัน้น ํา”
แลวนั้น และไดมีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นจนเรียกกันวา
เปน “เสือ” แหงเอเชีย (Asian “Tigers” หรือ “Tiger Economies”)

ตํ ารับตํ าราและสารคดีของฝรั่งจํ านวนมากพากันตื่นเตน
สนใจดินแดนแถบนี้ และพยากรณวา ประเทศกลุมน้ีจะรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจอยางนั้นอยางนี้ (เชน “20th-Century International Relations,”
Britannica, 1997 และหนังสือของนักทํ านายอนาคต เชน Megatrends 2000
(1990) ของ John Naisbitt เปนตน)

ในป 1996 ประเทศไทยก็พลอยไดมีชื่อเปนเสือเศรษฐกิจ
(Tiger Economy) ไปดวย (Britannica Book of the Year 1997) และใน
ปนั้น ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยวามีเศรษฐกิจใหญเปนที่
๒๓ ของโลก

อยางไรก็ตาม ขณะที่ประเทศกํ าลังพัฒนาทั้งหลายชื่นชม
เพลิดเพลินอยูกับเงนิกูดอกเบี้ยตํ่ าจากประเทศใหญๆ โดยเฉพาะ
เงินดอลลาร และระบบการคาเสรี (free trade) ที่ไดเริ่มแพรขยาย
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มาแตปลายป 1993 คราวเคราะหก็มาถึง
โดยไมคาดฝน ประเทศเหลานี้ทั้งหมดพากันลมควํ่ าและ

จมดิ่งลงในภาวะวกิฤติเศรษฐกิจเอเชีย (Asian Economic Crisis)
ซึ่งเริ่มข้ึนเมื่อประเทศไทยประกาศคาเงินบาทลอยตัว ในวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๔๐/1997

ประเทศพัฒนานอยทั้งหลายในโลกแถบอื่น แมโดยทั่วไป
จะมีเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นบาง แตก็ไมอาจจะเรียกวาดี

ในป 1993 ประเทศแถบละตินอเมริกา มีอัตราขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ๓.๕-๔% (เมกซิโกประสบภาวะวิกฤติ เงินเปโซ
(Peso) คาตกฮวบอยางหนักในเดือนธันวาคม ป 1994)

ในอาฟริกา นับวาคอนขางซบเซา เศรษฐกิจขยายเพียง
๑.๕%

ในตะวันออกกลาง ประเทศที่เศรษฐกิจแข็งหนอย คือ
อิหราน ก็อยูแถว ๕% นํ้ ามันก็ลนเกินความตองการของโลก ราคา
นํ้ ามันจึงตกลงไป นับจากตนป 1993 ถึงสิ้นปนั้น ราคานํ้ ามันตกลง
ไป ๒๓% ซึ่งตํ่ าสุดในระยะเวลาเกิน ๕ ป

ความดอยในดานตางๆ ทํ าใหประเทศพัฒนานอยทั้งหลาย
ตองกูหนี้ยืมสินจากประเทศที่พัฒนาแลว จนถึงขั้นเกิดวิกฤติหนี้
(debt crisis) ซึ่งเปนไปอยางหนักในละตินอเมริกา ตั้งแต ค.ศ.
1982 เรื่อยมาจนกระทั่งในระหวางป 1993 หนี้ตางประเทศของ
ประเทศพัฒนานอย (LDC) ทั้งหลาย เพิ่มข้ึนประมาณ ๖% รวม
เปนจํ านวนเงินทั้งหมดถึง ๑,๔๗๖,๐๐๐ ลานดอลลาร และ IMF
ไดคาดหมายไววาในป 1995 จะเพิ่มข้ึน ๘% เปน ๑,๘๕๒,๐๐๐
ลานดอลลาร

รวมแลว เมื่อกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย โลกแถบทีม่ี
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เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตมากทีส่ดุ กค็อื ประเทศทัง้หลายในแถบเอเชยี
ซึ่งมีอัตราขยายตัวในป 1993 ประมาณ ๘.๗%

ในบรรดาประเทศเอเชียเหลานั้น ประเทศที่เจริญไวที่สุด ก็
คือ จีน ซึ่งมีเศรษฐกิจท่ีเจริญขยายรวดเร็วที่สุดทั้งในเอเชียและใน
โลกมาตลอดทศวรรษ 1980s โดยมีอัตราขยายตัวเกิน ๑๐% ตอป
(ในป 1993 จีนมีอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
เบื้องตน/GDP เกือบ ๑๓%)

สงครามเย็นจึงจบลง ในขณะที่จีนกํ าลังเติบใหญขึ้นมา
ทางเศรษฐกิจ

อเมริกาพาโลกกาว เขาสูยุคการคาเสรี
สวนสหรัฐอเมริกา ประเทศอภมิหาอํ านาจหนึ่งเดียวของโลก

ปจจุบันนั้น ดังไดกลาวแลววา ไดกาวขึ้นสูทศวรรษ 1990s ใน
ภาวะที่ประเทศกํ าลังเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจและสังคมตอเนื่องมา
อยางหนักยิ่ง

ในประเทศมีแตเสียงครํ่ าครวญถึงความเสื่อมโทรมของ
ชาติและเสียงหวนละหอยรองหาวันบานเมืองดีในอดีต ดังที่มี
หนังสือท่ีชาวอเมริกันเขียนขึ้นมาแสดงความรูสึกอยางนี้กันมาก
มาย (เชน The End of the American Century ของ Steven
Schlossstein, 1989; The Twilight of Common Dreams ของ
Todd Gitlin, 1995; Taking Back America ของ Michael W.
Haga, 1995; ฯลฯ)

อยางไรก็ตาม สถานการณไดพลิกกลับ ขณะที่คูแขงที่นากลัว
คอื เยอรมันกับญี่ปุนเสื่อมทรุดลง อเมริกากลับฟนตัวขึ้น
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บิลล คลินตัน (William Jefferson Clinton) กาวขึ้นสู
ตํ าแหนงประธานาธิบดีคนที่ ๔๒ ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแตวันที่ 20
มกราคม 1993 โดยแจงถึงความมุงมั่นที่จะแกไขความชะงักงัน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีสืบเนื่องมาตลอดเวลา ๑๒ ป แหง
การปกครองของพรรครีปบลิกัน

เขามุงแกปญหาภายในประเทศ ที่หมักหมมมานานจน
โทรมไปหมด และโอกาสก็เปดให เพราะสงครามเย็นก็จบ โซเวียต
ก็ลมสลาย

แตเมื่อถึงเวลาจริง พอสิ้นป 1994 ปรากฏวา ความสํ าเร็จ
ของบิลล คลินตัน กลับไปอยูที่กิจการคาระหวางประเทศ โดย
เฉพาะชัยชนะในการแผขยายระบบตลาดเสรีระดับโลก (global
free-market system หรือ world capitalism)

เศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มจะฟ  นตัวตั้ งแต สมัยของ
ประธานาธิบดีบุช (George Herbert Walker Bush, ม.ค.1989 -
ม.ค.1993) แตประชาชนมารูสึกชัดขึ้นตอเมื่อถึงปลาย ค.ศ.1993

ในป 1993 นัน้ อเมรกิากลายเปนประเทศทีม่เีศรษฐกจิดทีีส่ดุ
เจรญิเรว็ทีส่ดุ ในบรรดาประเทศพฒันาแลวทัง้หมด ขณะที่ประเทศ
อุตสาหกรรมทั้งหลาย ตกอยูในภาวะเศรษฐกิจซบเซากันทั่วไป

ในป 1994 คนในอเมรกิาไดงานใหมเฉลีย่เดอืนละประมาณ
๒๗๕,๐๐๐ คน รวมแลวปละ ๓.๕ ลานคน ผลิตภัณฑสงออกทั่ว
โลกที่เปนสวนของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเปน ๑๖% (ขณะที่ญี่ปุนกับ
เยอรมันกํ าลังทรุดลง) การทํ างานลวงเวลาเพิ่มมากขึ้นเกือบ
สัปดาหละ ๕ ชม.

บริษัทเยเนราล มอเตอรส (General Motors) ซึ่งเปนโรง
งานอุตสาหกรรมของอเมริกาที่ใหญที่สุดในโลก ที่เคยขาดทุนเมื่อ
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ป 1991 ถึง ๔.๙ พันลานดอลลาร แตมาในป 1994 เพียงครึ่งป ได
กํ าไรถึง ๒.๘ พันลานดอลลาร (มากกวากํ าไรตลอดป 1993 ทั้งป)

ครั้นถึงปลายป 1996 อัตราคนวางงานของสหรัฐ ก็ลด
เหลือเพียง ๕.๓% ซึ่งตํ่ าสุดนับแตทศวรรษ 1970s (เคยสูงสุดเมื่อ
เดือนธันวาคม 1982 ถึง ๑๐.๘% และในป 1992 ก็สูงถึง ๗.๕%)

เศรษฐกิจภาคที่ไดผลท่ีสุด คือ พวกไฮ-เทค (high-tech)
โดยเฉพาะดานคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสูงขึ้น ๒๐๐-๓๐๐ เทา ทํ า
ใหเกิดเศรษฐีรายใหมๆ ขึ้นมาเปนแถว หุนดาวโจนส (Dow Jones)
ก็ขึ้นไปๆ ตนป 1995 ผาน ๔,๐๐๐ พอถึงปลายป ผาน ๕,๐๐๐ พอ
ถึงป 1996 ก็ผาน ๖,๐๐๐ จุดไป

อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐกิจของสหรัฐจะฟนตัวดีขึ้นมาก
แตการคาก็ยังคงขาดดุลสืบเนื่องมา ดังในป 1994 ขาดดุล ๑ แสน
๕ หมื่นลานดอลลาร และในป 1995 ขาดดุลเพิ่มข้ึนเปน ๒ แสน
ลานดอลลาร

ระหวางนี้ อเมริกาไดกาวออกไปดํ าเนินบทบาทสํ าคัญใน
เศรษฐกิจโลก คือ การแผขยายระบบทุนนิยมระดับโลก ดวยการสง
เสริมระบบการคาเสรี (free trade) ใหเกิดผลเปนจริง และแผขยาย
ออกไปใหกวางขวางครอบคลุมท่ัวโลก

การคาเสรี (free trade) นี้ มีหลักการที่จะปลอยใหสินคา
ตางๆ ไหลไปอยางคลองเสรีระหวางประเทศตางๆ ซึ่งจะเปนการสง
เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของกันและกัน และทํ าใหเกิดความ
สามัคคีระหวางชาติ โดยทํ าใหประเทศที่คาขายไดพึ่งพาอาศัยกัน
ในทางพาณิชย

ทั้งนี้เปนการสอดคลองกับแนวคิดของอาดัม สมิธ (Adam
Smith) ในเรื่องของหลักการแบงงาน (division of labor) ซึ่งในที่นี้
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หมายถึง การแบงงานในระดับระหวางประเทศ ซึ่งจะทํ าใหแตละ
ประเทศมีความชํ านาญพิเศษ (specialization) ในการผลิตสินคาที่
ตนถนัด แลวก็จะมีประสิทธิภาพในดานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น และ
สามารถผลิตไดผล ทั้งมากมาย และดียิ่งขึ้น

ดวยเหตุนี้ นโยบายการคาเสรีจึงตองหามมิใหเก็บภาษี
ศุลกากร หรือจํ ากัดโควตาสินคาเขา (ไมกีดกันสินคาเขา) และมิให
อุดหนุนชวยเหลือสินคาสงออก คือ ตรงขามกับระบบคุมครองสิน
คาของตน (protectionism) โดยปลอยใหการคาขายดํ าเนินไป
ตามกลไกของตลาดจริงๆ

ดังนั้น การคาเสรีนี้ ก็จะทํ าใหระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรี (free market economy) หรือ ทุนนิยม (capitalism) หรือท่ี
บางทีเรียกวา ระบบลงทุนเสี่ยงสูเสรี (free enterprise) ไดเขาถึง
ความสมบูรณเต็มตามความหมายยิ่งขึ้น

ครึ่งศตวรรษ แหงการวิวัฒนสูการคาเสรี
ที่จริง ความพยายามที่จะใหการคาดํ าเนินไปอยางเสรีนี้ได

มีมานานแลว แตเปนธรรมดาที่ประเทศทั้งหลายยอมรักษาผล
ประโยชนของตน  เมื่อใดหรือแงใดคาเสรีไดเปรียบ ก็คาเสรี เมื่อใด
หรือแงใดคาเสรีตัวจะเสียเปรียบ ก็ใชระบบคุมครองสินคาของตน

อยางสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีชื่อวาเปนประเทศที่ใชระบบคุม
ครองสินคาของตน คือเปน  protectionist มาแตกํ าเนิด
(Protectionism,” Britannica, 1997)

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไมนาน ประเทศสํ าคัญๆ ๒๓
ประเทศ ซึ่งมีการคาขายกันเปน ๔ ใน ๕ สวน ของการคาทั้งหมด
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ของโลก อันมีสหรัฐรวมอยูดวย ก็ไดลงนามกันที่เมืองเยนีวา
(Geneva) ณ วันที่ 30 ต.ค. 1947

ในการนี้ ไดออกเปนขอตกลงทัว่ไปเกีย่วกบัภาษศีลุกากรและ
การคา (General Agreement on Tariffs and Trade เรียกสั้นๆวา
GATT) ซึ่งมีหลักการสํ าคัญที่จะลดหรือตัดทอนภาษีศุลกากรและ
ขอจํ ากัดอยางอื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอการคาขาย พรอมท้ังกํ าจัดละ
เลิกขอปฏิบัติที่เปนการหวงแหนกีดกันในการคาระหวางประเทศ

ในยุโรป เมื่อป 1960 อังกฤษไดริเริ่มชวนประเทศตางๆ กอ
ตัง้สมาคมการคาเสรแีหงยุโรป (European Free Trade Association
เรียกสั้นๆ วา EFTA) ขึ้น (ลงนามที่กรุงสตอกโฮลม) ซึ่งประกอบ
ดวยออสเตรีย เดนมารก อังกฤษ นอรเวย โปรตุเกส สวีเดน และ
สวิสเซอรแลนด (ตอมา ไอรแลนด และฟนแลนดก็เขารวม)

วาที่จริง เรื่องการคาขายหาผลประโยชนในหมูประเทศ
อุตสาหกรรมทั้งหลายนั้นเปนเรื่องใหญ ที่ยอกยอนซับซอนมาก
เปนความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จากกลวิธีทางการเมืองผสม
การทหาร มาเปนกลวิธีทางการเมืองผสมวิธีการทางเศรษฐกิจ

การที่อังกฤษชวนหลายประเทศตั้ง EFTA ขึ้นนั้น ก็เพราะ
วา กอนนั้น ในป 1957 ประเทศบนแผนดินใหญภาคตะวันตกของ
ทวีปยุโรป ๖ ประเทศ คือ ฝร่ังเศส เยอรมันตะวันตก อิตาลี และ
กลุมประเทศเบเนลักส ทั้ง ๓ (คือ เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด และ
ลักเซมเบอรก) ไดตกลงกันตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ที่เรียก
งายๆ วา “ตลาดรวม” (European Economic Community เรียก
งายๆ วา  Common Market) ขึ้น

ระหวางนัน้ องักฤษกห็าทางจดัตัง้เขตการคาเสร ีทีจ่ะชวยให
อังกฤษเขาถึงผลประโยชนของตลาดรวมทางอุตสาหกรรมนั้นได 
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โดยไมตองเสี่ยงกับความกระทบกระทั่งตอความยิ่งใหญในทาง
การเมือง แตไมสํ าเร็จ เพราะเหตุสํ าคัญคือการคัดคานของฝรั่งเศส

แตตอมา ในป 1973 อังกฤษเอง และเดนมารก ก็ออกจาก
EFTA เมื่อเขายอมรับใหเขาตลาดรวม หรือ EEC พรอมกับไอร
แลนด ในป 1973 (ตอมา กรีซ สเปน และโปรตุเกส ก็เขารวมใน
EEC ดวย)

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEC ซึ่งไดเจริญกาวหนา
ตอมา และมีการเปลี่ยนแปลงในชื่อเรียกเล็กๆ นอย จนในที่สุดก็
เรียกสั้นๆ วา ประชาคมยุโรป (European Community/EC) ได
ขยายนโยบายออกไป และตั้งสหภาพยุโรป (European Union หรือ
EU) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1993 โดย EC กลายเปนหนวย
งานวางนโยบายของ EU

ตอมา ณ วันที่ 1 มกราคม 1994 ขอตกลงที่สมาคมการคา
เสรียุโรป (EFTA) และประชาคมยุโรป (EC) ไดมีมติรวมกันไว เมื่อ
เดือน ต.ค.1991 ที่จะตั้งเขตการคาเสรีรวมกัน ก็มีผลใหเกิดเขต
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area/EEA) ขึ้น

ตอมา ในป 1995 ประเทศสมาชิกของ EFTA ก็ไดเขาเปน
สมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) EU จึงมีสมาชิก ๑๕ ประเทศ และ
ขณะนี้หลายประเทศที่พนออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิม ก็หวังจะ
ไดเขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปน้ีดวย

ในทวีปอเมริกา ประเทศตางๆ ในอเมริกากลางและใต ก็ได
รวมกันตั้งเขตตลาดรวมการคาเสรีของตนขึ้นบาง เชน ตลาดรวม
อเมริกากลาง (Central American Common Market) ซึ่ง เอลซัล-
วาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูราส นิคารากัว และคอสตาริกา ลงนาม
ในสนธิสัญญากัน เมื่อ 13 ธ.ค. 1960  แตตอมาความผันผวน
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ปรวนแปรทางการเมือง ทํ าใหตลาดรวมนี้ไมเปนไปดวยดี
อีกกลุมหนึ่ง คือ ประเทศละตินอเมริกา ประกอบดวยอาร-

เยนตินา บราซิล ชิลี เมกซิโก ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย ไดลงนาม
ตั้งสมาคมการคาเสรีละตินอเมริกา (Latin American Free Trade
Association/LAFTA) ขึ้น ณ 18 ก.พ. 1960 ซึ่งอีก ๒๐ ปตอมา ตั้ง
เปนสมาคมประสานละตินอเมริกา (Latin American Integration
Association/LAIA) ซึ่งเวลานี้มีสมาชิก ๑๑ ประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกลุมแอนเดียน (Andean Group) ที่เปน
กลุมยอยใน LAIA ซึ่งเกิดขึ้นเปนทางการในเดือน มิ.ย. 1969 และ
ประชาคมและตลาดรวมคารบิเบยีน (Caribbean Community and
Common Market/Caricom) ซึ่งประเทศในคาบสมุทรคาริบเบียน
๑๒ ประเทศ ไดตั้งขึ้นในป 1973

สวนในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะรวมกับ
คานาดาและเมกซิโกกอตั้งเขตการคาเสรีระหวางกันขึ้น (เมกซิโก
อยูใน LAIA ที่กลาวถึงขางตนดวยอยูกอนแลว) โดยลงนามในขอ
ตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade
Agreement/NAFTA) เมื่อป 1992 ในเดือนสุดทายแหงการบริหาร
ของรัฐบาลประธานาธิบดีบุช ณ วันที่ 17 ธันวาคม

NAFTA จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ม.ค. 1994 ซึ่งจะทํ าให
การคาในเขตของสามประเทศนี้ ปลอดพนจากการเก็บภาษี
ศุลกากร และขอจํ ากัดกีดกั้นตางๆ ในการลงทุนขามแดน และการ
เคลื่อนไหวของสินคาและบริการตางๆ ภายในป 2005

เขตของ NAFTA นี้กวางใหญกวาตลาดรวมยุโรปเดิมเล็ก
นอย จึงเปนเขตการคาเสรีที่ใหญที่สุดของโลก มีประชากรประมาณ
๓๙๐ ลานคน
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แตเมื่อ EFTA กับ EU ของยุโรป ตั้ง EEA คือ เขตเศรษฐกิจ
ยุโรปขึ้นมา โดยมีผลเปนทางการในวันที่ 1 ม.ค. 1994เชนเดียวกัน
เขตการคาเสรีทั้งสอง คือ NAFTA และ EEA ก็มีขนาดใกลเคียงกัน
มาก (EEA มีประชากร รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๓๘๕ ลานคน)

ในวนัที ่17 พฤศจกิายน 1993 ทีรั่ฐสภาอเมรกินั (Congress)
มมีตอินมุตั ิNAFTA นัน้ ประธานาธบิดีคลนิตนั ไดกลาวปราศรยัวา

เมือ่ ๒-๓ นาททีีผ่านมานี ้สภาผูแทนราษฎรไดลง
มตอินุมตัขิอตกลงการคาเสรอีเมรกิาเหนอื (NAFTA)

NAFTA จะขยายปริมาณสินคาออกของเรา
สรางงานอาชีพเพิ่มข้ึน และชวยใหเรายํ้ าสํ าทับ
ความเปนผูนํ าในระบบเศรษฐกิจของโลก

ขอตกลงนี้ เปนไปเพื่อผลประโยชนอยางลึกซึ้ง
แกสหรัฐ มันจะชวยใหชาวอเมริกันที่ทํ างานอยู เปน
คนงานที่สรางผลผลิตไดมากที่สุด คือ จะเปนผูชนะ
ในระบบเศรษฐกิจของโลก (“North American Free
Trade Agreement,” Microsoft Encarta Encyclopedia, 1999)

คํ ากลาวนี้ อาจจะบอกถึงความมุงหมายที่แทหรือวัตถุ
ประสงคหลักของผูนํ าของสหรัฐ หรือของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
การจัดตั้งเขตการคาเสรีขึ้น

เหนือกวา NAFTA
เขตการคาเสรีที่ใหญสุดของโลกจะเกดิขึน้มาจากเอเปค/APEC

ถึงตอนนี้ ทวีปเอเชีย ซึ่งเปนดินแดนสํ าคัญในการคาโลก ดู
เหมือนวายังไมไดเขาสูระบบการคาเสรี ถาเอเชียมีระบบนี้ดวย
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เศรษฐกิจก็จะใกลถึงขั้นเปนตลาดโลกไรพรมแดน
แตแทจริงนัน้ อเมรกิาไดรวมกบัออสเตรเลยีหนนุใหชาตทิัง้

หลายในเอเชีย ตั้งสภาความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชีย-แปซิฟก
ที่เรียกงายๆ วา “เอเปค” (Asia-Pacific Economic Coopertion/
APEC) ขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1989 แลว

ประธานาธิบดีคลินตัน ไดปรากฏตัวเดนออกมาในฐานะ
เปนผูหนุนการคาเสรีที่แข็งขันที่สุดในรอบหลายสิบป (“20th-Century
International Relations,” Britannica, 1997) และรัฐบาลของเขาก็ไดเรียก
รองใหประเทศในเอเชียมีมาตรการเปดตลาด และ “การคาที่ยุติ
ธรรม” (“fair trade”)

หลังจากรัฐสภาสหรัฐลงมติผาน NAFTA ได ๓ วัน
ประธานาธิบดีคลินตันก็ไดเปนเจาภาพจัดใหผูนํ า ๑๕ ประเทศ
ประชุมสดุยอดครัง้แรกของ เอเปค/APEC ทีเ่มอืงซีแอตเตลิ (Seattle)
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1993 และในเดือนพฤศจิกายนปตอมา
(1994) ประเทศกลุม เอเปค/APEC ซึ่งคราวนี้เพิ่มเปน ๑๘ ประเทศ
(สามประเทศเพิ่มใหม คือ ชิลี เมกซิโก และปาปวนิวกินี) ก็ได
ประชุมสุดยอดครั้งที่ ๒ กัน ๒ วัน ที่อินโดนีเซีย

คราวนี้ทั้ง ๑๘ ประเทศไดลงนามในขอตกลงใหการคาขาย
ระหวางกันบรรลุเปาหมายแหงการคาเสรี ภายใน ค.ศ.2020 กับท้ัง
จะลดทอนเครื่องจํ ากัดกีดกั้นการคาขายแมกับประเทศอื่นๆ ที่นอก
เขตแปซิฟกดวย

ประเทศทั้ง ๑๘ ในกลุม เอเปค/APEC ไดแก
ก) ประเทศในเอเชีย ๑๑ ซึ่งแยกไดเปน

- ประเทศในกลุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรือ ASEAN ๖ ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส
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สิงคโปร ไทย และบรูไน) และ
- ประเทศในเอเชียนอกกลุม ASEAN อีก ๕ (ญี่ปุน เกาหลีใต
จีน ไตหวัน และฮองกง)

ข) ประเทศฝงตะวนัออกของมหาสมทุรแปซฟิก ๔ (สหรฐั คานาดา
และเมกซิโก ในอเมริกาเหนือ กับชิลีในอเมริกาใต) และ

ค) ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟกภาคใตและตะวันตกเฉียงใต ๓
(ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และปาปวนิวกินี)

แตรวมแลวทั้ง ๑๘ ประเทศ ก็อยูในอางแปซิฟก (Pacific
Basin)

กลุมประเทศ APEC นี้ มีประชากรเกินกวา ๒ พันลานคน
หรือประมาณ ๓๘% (เกิน ๑ ใน ๓) ของประชากรทั่วทั้งโลก ครอบ
คลุมการคาโลก ๔๑% และทํ าการผลิตสินคากวาครึ่งหนึ่งของโลก
หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา มีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP)
รวมกันมากกวา ๕๐% ของทั้งโลก

ฉะนัน้ (ถาการณเปนไปตามตกลง ภายใน ค.ศ.2020) เอเปค/
APEC ก็จะทํ าใหเกิดเขตการคาเสรีใหญสุดในโลกที่แทจริง

นอกจากนี้ เอเปค/APEC ยังมีความพิเศษที่แปลกและแตก
ตางจากเขตการคาเสรีอื่นๆ เชน ขณะที่เขตอื่นเปนการรวมตัวกัน
ของชาติตางๆ ที่อยูในภาคพื้นทวีปเดียวกัน มดีนิแดนใกลชดิตดิกนั
ทีจ่ะประสานความรวมมอืในการรกัษาและสงเสรมิผลประโยชนของ
กันและกัน แต เอเปค/APEC เปนการรวมมือตางถิ่นขามทวีปของ
ประเทศที่มีความแตกตางหลากหลาย ทั้งในทางเศรษฐกิจ เชื้อ
ชาติ วัฒนธรรม และระดับการพัฒนา

โดยเฉพาะรวมเอาประเทศที่มั่งคั่งรํ่ ารวยและยิ่งใหญที่สุด
ในวงการเศรษฐกิจของโลก ทั้งอันดับ ๑ และอันดับ ๒ คือ สหรัฐ
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และญี่ปุนเขามาไวดวยกัน (Britannica Book of the Year 1995) พรอม
ทั้งประเทศแถบขอบตะวันตกของแปซิฟก หรือ Pacific Rim ซึ่ง
(เวลานั้น) คาดหมายกันนักวามีอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีรุงเรืองสุก
ใส รวมทั้งชาติที่เรียกกันวาเปน “เสือเศรษฐกิจ” ทั้งหลายดวย

เอเปค/APEC ประชุมประจํ าปกัน ๒ วัน ตอนปลายเดือน
พฤศจิกายนเรื่อยมา และไดเริ่มทํ างานตามแนวทางที่ตกลงกันไว
เชน ในการประชุมป 1996 ณ 25 พ.ย. ที่มะนิลา ๑๘ ชาตสิมาชกิ
ตกลงใหค ํามัน่วาจะตดัทอนภาษนี ําเขาคอมพวิเตอรและสนิคาไฮเทค
ทั้งหลายลงอยางใหเห็นกันชัดเจนเปนจริงเปนจังภายในป 2000

(ตอมา รัฐบาลไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุม APEC ที่
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๗–๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖/2003)

คาขายเสรี แขงขันเสรี
บนสถานะของเศรษฐีกับวณิพก

มีเรื่องสํ าคัญที่ควรเลาแทรกไวดวย คือการเกิดขึ้นขององค
การคาโลก (World Trade Organization/WTO) ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
ขอตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการคา ที่เรียกกันสั้นๆ
ตามอักษรยอวา GATT และเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการคาเสรีโดยตรง

ดังไดเลาไวแลววา GATT นั้น เกิดขึ้นในป 1947 หลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จบไปไมนาน (มีผลบังคับตั้งแต 1 ม.ค.
1948) โดยมีหลักการขอสํ าคัญที่สุดวา จะใหมีการคาขายระหวาง
ประเทศตางๆ อยางปราศจากความแบงแยกหวงแหนกีดกัน โดยที่
ประเทศสมาชิกเปดตลาดแกกันอยางเสมอภาค

ตามแผนความคิดเดิมน้ัน GATT จะมีอยูเพียงชั่วคราว
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โดยรอใหมีการตั้งหนวยงานของสหประชาชาติ เรียกวา องคการ
การคาระหวางประเทศ (International Trade Organization/ITO)
ขึ้นมารับงานไปทํ าตอในระยะยาว แตองคการที่วานั้นก็ไมเกิดมีขึ้น
GATT ก็จึงอยูตอมาเรื่อยๆ

GATT เปนเครื่องมือท่ีไดผลมากที่สุดในการทํ าใหเกิดการ
คาเสรีมากขึ้นๆ และขยายการคาโลกออกไป โดยมีการประชุมกัน
เรื่อยมาตั้งแตป 1947 ถึง 1993 รวม ๗ รอบ ทํ าใหภาษีสินคา
อุตสาหกรรมของโลกโดยเฉลี่ยลดจาก ๔๐% ในป 1947 ลงมา
เหลือเพียง ๕% ในป 1993 และทุนอุดหนุนสินคาการเกษตรก็ถูก
ตัดทอนลงไป

การประชุมรอบสุดทายของ GATT จบลงดวยการตั้งองค
การการคาโลก ที่เรียกสั้นๆ วา WTO ขึ้นมาดังกลาวขางตน และ
GATT ก็สลายตัวไปพรอมกับการปดประชุมรอบสุดทายนั้น ในวัน
ที่ 15 เมษายน 1994

องคการคาโลก หรือ WTO นี้ ถือกํ าเนิดในวันที่ 1 มกราคม
1995 โดยมีสมาชิกกอตั้ง ๑๐๔ ประเทศ และ ๑๒๕ ชาติไดลงนาม
ในขอตกลง ซึ่งจะเปนแบบแผนที่ควบคุมการคาของโลก รวม
๙๐% และ WTO ก็จะทํ าหนาที่คอยดูแล กํ ากับ จัดปรับ เพื่อให
การคาของโลกเปนไปอยางเสรีตามขอตกลงนั้น

ในการขวนขวายหนุนให เอเปค/APEC เกิดเปนการเปน
งานอยางจริงจังขึ้นมาเพื่อสรางเขตการคาเสรีแหงใหมนั้น รัฐบาล
ของประธานาธบิดีคลนิตนั ไดเรยีกรองใหประเทศทัง้หลายในเอเชยีมี
การคาที่ยุติธรรม (fair trade)

ถามองอยางงายๆ ก็เหมือนกับบอกวา การคาที่ยุติธรรม
(fair trade) จะเกิดไดเมื่อมีการคาอยางเสรี (free trade)
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แทจริงนั้น ถาไมพูดถึงปญหาระหวางประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยกัน (โดยเฉพาะ ระหวางอเมริกากับญี่ปุน) ก็นาจะยอนถามวา
ใครกันแนที่ควรเปนฝายเรียกรองใหมี “การคาที่เปนธรรม”

การคาเสรี (free trade) นี้ยอมชวยใหเกิดการแขงขัน
(competition) ซึ่งเปนหลักการสํ าคัญอยางหนึ่งของระบบทุนนิยม
หรือตลาดเสรี (free market economy) โดยเฉพาะเปนหลักการที่
สังคมอเมริกันนิยมเชิดชูเปนพิเศษ

อยางไรก็ตาม การคาเสรีระหวางประเทศนี้เปนเรื่องของ
เศรษฐกิจการเมือง และในทางการเมืองนั้นการคาเสรีจะมีวัตถุ
ประสงคสํ าคัญยิ่งอยางหนึ่ง คือ การสรางเอกภาพของประเทศทั้ง
หลายในภูมิภาคนั้นๆ ในการที่จะรวมมือสามัคคี เพื่อสงเสริมผล
ประโยชนและความมั่นคงรวมกัน ดังจะเห็นไดชัดเจนในกรณีของ
ตลาดรวมยุโรป ตั้งแตเปน EEC มาเปน EC และเกิด EU ตลอดจน
รวมกับ EFTA ตั้ง EEA ขึ้นมา

พรอมกันนั้น เมื่อ free หรือเสรี คือมีเสรีภาพแลว หลักการ
อีกอยางหนึ่งของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ตองมาดวย 
กลาวคือความเสมอภาค (equality) เชน การที่แตละประเทศในเขต
การคาเสรีนั้นจะตองเปดตลาดใหแกกันอยางเสมอภาค

ถาการคาเสรีเปนไปอยางมีความเสมอภาคกันจริง การคา
เสรีนั้นก็จะเปนการคาที่ยุติธรรม คือ เปนการคาที่ทั้งเสรีและเปน
ธรรม เปน free and fair trade เพราะการคาที่จะ fair หรือเปน
ธรรมนั้น ก็คือจะตองไมเอาเปรียบกัน

แตถาเสรีโดยไมมีความเสมอภาคจริง ก็อาจจะกลายเปน
เสรีภาพในการที่จะเอาเปรียบไดมากยิ่งขึ้น หรือเปนเสรีภาพที่ชวย
สงเสริมโอกาสแหงการไดเปรียบที่มีอยูแลว
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ในกฎเกณฑขององคการคาโลก (WTO) ที่ GATT ไดวางไว
ใหกอนจะสลายตัวไปนั้น ก็มีขอกํ าหนดในการสงเสริมการคาที่ยุติ
ธรรม คือ fair trade ไวดวย แตก็คงเปนเรื่องละเอียดออนที่จะตอง
พิจารณาดวยความไมประมาท

โดยเฉพาะส ําหรบั เอเปค/APEC ประเทศสมาชิกมีความ
แตกตางหลากหลายมากอยางทีก่ลาวแลว วตัถปุระสงคเชงิเอกภาพ
ทางการเมอืงอยาง EU กค็งไมม ีหรืออยางนอยกไ็มเหมอืนกบั EU

ถาวัตถุประสงคดานเอกภาพไมมี ก็ขาดเครื่องประสานที่
สํ าคัญ หลักการอยางอื่นจึงอาจงอนแงนคลอนแคลนไดงาย

ความเสมอภาคก็เปนเรื่องละเอียดออนและลึกซึ้งซับซอนไม
นอย ประเทศทั้งหลายใน เอเปค/APEC นั้น โดยภาวะพื้นฐานก็ไม
เทากันอยูแลว เชน เปนประเทศพัฒนาอยางสูงแลว โดยเปน
ประเทศอตุสาหกรรม หรอืแมกระทัง่ผานพนอตุสาหกรรมไปแลวบาง
เปนประเทศกํ าลังพัฒนาบาง การที่จะสัมพันธกันหรือปฏิบัติตอกัน
อยางเสมอภาคจะมีแงมุมหลายอยางที่มองและปฏิบัติไดยาก

แมแตเฉพาะในแงเศรษฐกิจ ก็มีความแตกตางหรือไมเทา
เทียมกันเปนพื้นฐานอยูในตัว เชน ฝายหนึ่งมีทุนมหาศาล อีกฝาย
หนึ่งยากจนขาดแคลน หรือเสียเปรียบในเชิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตรา ฝายหนึ่งเปนเศรษฐีออกเงินใหกู อีกฝายหนึ่งเปนลูกหนี้ที่กูเงิน
จากเศรษฐี เพื่อเอาเงินไปซื้อสินคาของเศรษฐี พรอมกับท่ีตองหา
เงินมาชํ าระคาดอกเบี้ยใหแกเศรษฐีนั้น

ฝายหนึ่งขายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขณะที่อีกฝายหนึ่ง
ขายสินคามูลฐานเชนพืชผลและวัตถุดิบ ฝายหนึ่งซื้อถูกขายแพง
อีกฝายหนึ่งซื้อแพงขายถูก เชน ฝายหนึ่งปลูกพืชสมุนไพรขายไป
ก.ก.ละ ๘ บาท อีกฝายหนึ่งซื้อพืชน้ัน ก.ก.ละ ๘ บาทแลว นํ าไป
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เปนวัตถุดิบ ผลิตออกมาเปนเภสัชภัณฑอุตสาหกรรม ขายใหแก
ฝายแรก แคปซูลละ ๘ บาท หรืออาจจะถึง ๘๐ บาท

มองดูตัวเลขในการคาของโลก สหรัฐ คานาดา ยุโรปตะวัน
ตกและญี่ปุน เปนแหลงของสินคาสงออก ๒ ใน ๓ ของทั้งโลก

สวนประเทศที่พัฒนานอยทั้งหลาย ซึ่งโดยสวนใหญเปนผู
ขายสินคามูลฐาน เปนแหลงของสินคาสงออก ๒๐% ของโลก และ
สินคาสงออกของประเทศพัฒนานอยเหลานั้นเกินกวา ๒ ใน ๓ สง
ไปยังประเทศอุตสาหกรรม (“international trade,” New Grolier
Multimedia Encyclopedia, 1994)

ตัวเลขเหลานี้ ถามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง เชน นํ าเอาภาวะ
ที่ฝายหนึ่งซื้อถูกขายแพง และอีกฝายหนึ่งซื้อแพงขายถูก เขามา
พจิารณาประกอบดวย จะมองเหน็ภาพของความเปนจรงิอกีชัน้หนึง่ที่
ยิ่งหางออกไปจากตัวเลขที่ยกมาอวดแสดงกันอยางมากมาย

ทั้งนี้ ยังไมไดพูดถึงความแตกตางในดานคุณภาพคนหรือ
ที่เรียกวาทรัพยากรมนุษย เชน การศึกษา ความรูทางวิชาการ
ความสามารถเชงิเทคโนโลย ีและคานยิม เปนตน ซึง่จะมองขามมไิด

ในการที่จะกาวใหถึงเปาแหงการคาเสรี ก็จะมีการลดภาษี
ศลุกากรขาเขา จนเลกิไมตองเกบ็เลย เลกิก ําหนดโควตาสนิคาเขา ไม
ใหทนุอดุหนนุสนิคาในประเทศทีจ่ะสงออก หรอืท่ีจะกนัสนิคาเขาจาก
ตางประเทศ และเปดโอกาสแกตางประเทศทีจ่ะเขามาลงทนุ เปนตน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วานั้น ก็จะตองมีความสามารถที่
จะจัดดํ าเนินการไมใหความแตกตางเชิงไดเปรียบและเสียเปรียบที่
กลาวขางตน มาทํ าใหการแขงขันเสรี (free competition) ไมเปน
การแขงขันที่เปนธรรม (fair competition) อันจะเปนเหตุใหการคา
เสรี (free trade) ไมเปนการคาที่เปนธรรม (fair trade)



มองสันติภาพโลกฯ๑๗๖

๑๗๖

นอกจากนั้น ที่สํ าคัญยิ่งคือ จะตองระลึกตระหนักในความ
จริงที่วา ประเทศทั้งหลายที่เขามารวมเขตการคาเสรีนั้น มีวัตถุ
ประสงคขอใหญที่สุด คือการแสวงหาและรักษาผลประโยชนใหแก
ประเทศชาติของตน

(อเมรกิายดึแนวคดิ individualism คอืปจเจกนยิมอยูแลว
แนวคดินี ้ ซึง่เปนฐานของระบบแขงขนั ถอืวา เมือ่แตละคนแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตวัเอง สงัคมทีเ่ปนผลรวมกจ็ะพลอยเจรญิไปเอง
แนวคิดนี้ยอมขยายออกมาใชในระดับประเทศตอประเทศดวย)

ไมตองพูดถึงคํ าปราศรัยของประธานาธิบดีคลินตันที่กลาว
ถึง NAFTA ขางตน

แมแตเมื่อตั้งองคการคาโลก (WTO) กันไดแลว ในวันที่ 1
มกราคม 1995 เวลาผานไปไมทันไร สหรัฐกับญี่ปุนก็หวุดหวิดจะ
เกิดสงครามการคา (trade war) กันในเรื่องสินคารถยนต เพราะ
การไดการเสียผลประโยชนที่ไมลงตัวกัน

เรื่องก็คือ วันที่ 11 มกราคม 1995 ประธานาธิบดีคลินตัน
กลาวยํ้ าถึงความจํ าเปนที่จะตองลดการคาที่เกินดุลของญี่ปุน

ตอมาฝายสหรัฐก็วางแผนเก็บภาษีศุลกากรรถยนตราคา
แพงของญี่ปุน ๑๓ รายการ ใหไดเงิน ๕.๙ พันลานดอลลาร (แทน
ที่จะลดหรือเลิกเก็บภาษีตามหลักการคาเสรี) ญี่ปุนก็ไมยอม ตอง
วากันนานจึงตกลงกันได

เรื่องราวเชนนี้เปนตัวอยางที่เตือนใหมีความรูเทาทันที่จะ
วางตัววางทาทีตอสถานการณใหถูกตอง

ขณะที่ประเทศอภิมหาอํ านาจกํ าลังนํ าโลกเดินหนาเขาสู
ยุคแหงการคาเสรีไรพรมแดนนั้น พอกาวไปไดไมเทาไร การคาของ
โลกก็มาเจอเขากับวิกฤติเศรษฐกิจที่เร่ิมตนในเอเชีย ตั้งแตเดือน
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กรกฎาคม 1997 เปนตนมา
มนุษยผูประสบทุกขจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มัวแตคิดถึง

ปญหาเฉพาะหนาของตัวจนทํ าทาจะลืมไปวา ลึกลงไปใตปญหา
เศรษฐกิจของตนนั้น มีปญหาใหญยืนพื้นที่จะตองแกไขระยะยาว
รออยูตลอดเวลา คือปญหาการพัฒนาที่ไมย่ังยืน

พอปญหาเฉพาะหนาผอนเบาลงบาง ก็หลงละเลิงมัวเมา
จมอยูในความประมาทตอไป ไมมีจิตสํ านึกที่จะแกไขปญหาและ
ทํ าการสรางสรรคที่แทจริงยั่งยืน

ปญญา คือความรูเทาทันและปรีชาสามารถในการแกไข
ปญหา ตลอดจนรูจักจัดทํ าดํ าเนินการ พรอมท้ังเจตนาอันสุจริต ที่
ปฏิบัติดวยความไมประมาทอยางมั่นคงจริงจังเทานั้น ที่จะแกไข
ปญหาได ไมวาจะเปนปญหาใหญระยะยาวคือการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
หรือปญหาเฉพาะหนาแหงวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่วานี้ รวมทั้งปฏิบัติการที่จะใหการคาเสรีเกิดผลดีตาม
หลักการที่ยกขึ้นมาอางแกกัน และไมใหการคาเสรีนั้น กลายเปน
เรื่องของ “จักรวรรดินิยมแหงการคาเสรี” (“The Imperialism of
Free Trade”) ในทํ านอง “จักรวรรดินิยมนอกแบบ” (“informal
imperialism”) อยางที่เคยมีผูพูดไว (หนา ๑๐๖)*

____________________________________________
* ภาค ๒ นี้ยังไมจบ เขียนคางไวเพียงนี้ ตั้งแตปลายป ๒๕๔๑ เฉพาะอยางยิ่งบทสรุป
ใหญทายเรื่อง ซึ่งเปนสาระสํ าคัญของภาคนี้ อันจะเชื่อมโยงเนื้อหาที่กลาวมา เขากับเปา
หมายของหนังสือ เม่ือยังไมมีบทสรุปดังกลาว ผูที่อานมาถึงตอนนี้ อาจจะแปลกใจวา
เรื่องเศรษฐกิจเปนตนในตอนทาย จะเกี่ยวของกับสาระของหนังสืออยางไร จึงเปนอันมี
พันธะที่จะตองหาโอกาสเขียนตอใหจบ



ภาค ๓

ตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา ตอสัจธรรมดวยปญญา

ลักษณะที่เดนและสํ าคัญ
แหงวิถีทางสรางสันติภาพแบบอเมริกัน

เวลานี้สหรัฐอเมริกาไดรับการยอมรับเปนแบบอยางหรือ
ตามอยาง ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และในทางสังคม ทั่วไป
ในโลกนี้อยางกวางขวาง ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว

แตก็ควรจะตั้งคํ าถามใหพิจารณากันวา วิถีทางแหงเสรี-
ภาพในระบบประชาธิปไตยตามความเขาใจที่สืบกันมาในภูมิหลัง
ของคนอเมริกันนี้ จะแกปญหาความแตกแยกในหมูมนุษย ทํ าให
มนุษยสามัคคีรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นํ าโลกไปสูสันติสุข เริ่ม
ตั้งแตแกปญหาความขัดแยงทางศาสนาไดหรือไม

ในขั้นนี้ ขอใหตั้งขอสังเกต ๒ ประการ
๑. ความคดิถกูหลอหลอมจากภมูหิลงัทีเ่นนการปกปองพทิกัษตวั:

ลักษณะของคนอเมริกันที่ใฝฝนบูชาเสรีภาพนั้น เกิดจากภูมิหลังที่
ถูกบีบคั้นทํ ารายใหเกิดความรูสึกเชิงปฏิกิริยา ที่เบื่อหนาย เอือม
ระอา ตลอดจนเกลียดชังการจํ ากัดกีดกั้นบังคับ แลวตองการผละ
ออกไปหาภาวะทีต่รงขาม กลายเปนความใฝปรารถนาตอเสรีภาพ
จุดเนนของความคิดอยูที่

ก) ความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง เริ่มแตความอยูรอดปลอด
ภยัของตน จนถึงการที่ตนเองจะไดสามารถทํ าหรือไมทํ าอะไรๆ ตามที่
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ปรารถนา คือจุดเนนอยูที่ตัวตนของตนเอง ดังที่ชาวอเมริกันมีวัฒนธรรม
เดนในแงของการพิทักษสิทธิและผลประโยชนของตน มิใหใครลวงละเมิด
รวมทั้งการเนนในเรื่อง privacy โยงลึกลงไปถึงการยึดถือใน
individualism ที่โดยพื้นฐานเปนลัทธิตัวใครตัวมัน

ข) จากขอ ก) ก็โยงตอไปในแงความสัมพันธหรืออยูรวมกันกับผู
อืน่ วิถีชีวิตอเมริกันจึงเนนการไมละเมิด โดยเคารพสิทธิของกันและกัน
การที่ตางคนตางก็ดํ ารงอยู และดํ ารงรักษาสิทธิของตน พรอมกันนั้นก็มี
อิทธิพลความเชื่อในลัทธิดารวินเชิงสังคม (Social Darwinism) เสริมยํ้ า
ลงไปอีก ตามหลักใครดีใครอยู หรือใครเกงก็รอด (the survival of the
fittest) จึงเนนความสามารถในการแขงขัน ใหตางคนตางดูแลตัวเอง สวน
คนอื่นก็เอาแคอยาไปละเมิดกัน

แนวคิดอเมริกันไปถึงแคความเคารพสิทธิของกันและกัน ไม
ละเมิดตอกัน ใหตางคนตางรับผิดชอบตัวเองอยูไปได และอยูกันได ไมมี
จุดเนนในแงของความรักกัน เอาใจใสตอกัน หรือความชวยเหลือสมัคร
สมาน ดังนั้น ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันหรือเอกภาพจึงเกิดไดยาก

๒. ปฏิบัติการที่เดนในการวางระบบควบคุมจากภายนอก: เพื่อ
ใหการปกปองพิทักษตัวและสิทธิของตัวไดผล และเพื่อใหอยูรวม
กันไดดี โดยอยูในขอบเขตที่จะไมละเมิดตอกัน ตามภูมิหลังแหง
การตอสูแขงขันกัน สังคมอเมริกันจึงเปนตัวอยางของสังคมมนุษย
ที่ชํ านาญพิเศษในการจัดตั้งวางกฎกติกา

ทัง้นี ้ เพือ่เปนขดีขัน้ขอบเขตแหงพฤตกิรรมของแตละบคุคล
แตละฝาย ตามหลักการที่สังคมอเมริกันก็ภูมิใจตนเองวา เปน
สังคม rule of law คือ ปกครองและอยูกันดวยกฎกติกา ถือ
กฎหมายเปนใหญ

ก) กฎกติกาและกฎหมายนั้น ก็มาสนองแนวคิดในการปองกัน



มองสันติภาพโลกฯ๑๘๐

๑๘๐

การละเมิดตอกัน เพื่อเปดโอกาสใหแตละคนที่ตัวใครตัวมันนั้น มีอิสรภาพ
ที่จะดิ้นรนตอสูไดอยางเต็มกํ าลัง และเมื่อมาประสานเขากับลัทธิทุนนิยม
โอกาสในการดิ้นรนตอสูนั้นก็มีความหมายพิเศษที่มุงไปในการแสวงหาผล
ประโยชนสนองความตองการของตน เพียงเทาที่ไมไปรุกล้ํ าหรือละเมิดตอ
ผูอื่น freedom ของอเมริกันเปน freedom ของตัวบุคคลผูเดียว
(individual liberty) ไมใช freedom ที่จะชื่นชมรวมกัน

ข) จากภูมิหลังที่อยูกันมาดวยกฎกติกาหรือกฎหมายเปนเวลา
นาน และเห็นผลดีของกฎกติกานั้น กช็กัจะท ําใหหลงเขาใจไปชัน้เดยีวแง
เดยีววา ทีสํ่ าเรจ็ผลกเ็พราะกฎ และเมือ่ใหมกีฎแลวผลทีต่องการกจ็ะส ําเรจ็

แตแทจรงิ การทีก่ฎเปนตวัท ําใหสํ าเรจ็ได กเ็พราะลึกลงไปในใจ
ของคนมีความใฝปรารถนาเปนพลังผลักดันอยู

กฎกติกาเปนรูปปรากฏที่สํ าแดงออกมาของคุณสมบัติในจิตใจ
หรอืในตัวคน เชนการรักความเปนธรรม แรงความมุงมั่นที่จะสรางสรรค
สังคมที่มีระเบียบ เปนตน เมื่อทั้งแรงดันภายในและรูปสํ าแดงภายนอก
ยังมีพรอมสืบทอดกันอยู ผลสํ าเร็จก็เกิดข้ึน ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได

แตกฎกติกาเปนรูปแบบทางรูปธรรมที่มองเห็นงาย สืบตอกัน
มาตามวิธีปฏิบัติทางสังคม สวนคุณสมบัติภายในเกิดข้ึนจากแรงกระตุน
ผลักดันหรือชักจูงของเหตุการณตางๆ ในภูมิหลังของสังคม

เมื่อเวลาผานไปนานๆ คุณสมบัติหรือแรงใจนี้  ถาไมมีปจจัยที่
เอื้อคอยกระตุนไว ก็จะคอยจางลางเลือนไป

คนรุนหลังๆ อาจจะอยูกับกฎเกณฑกติกาและกฎหมาย โดยที่ใน
ตัวของเขาไมมีพลังคุณสมบัติในใจที่จะรักษาเจตนารมณของกฎกติกาเหลา
นัน้ กฎกติกานั้นก็จะเปนเพียงรูปแบบที่ไดผลนอยลงไป (ทํ านองเดียวกับ
ทีร่ปูแบบระบบการทํ างานแบบอุตสาหกรรมยังคงอยู หรือแมแตปรับใหดี
ขึ้น แต work ethic ในตัวคนอเมริกันก็เส่ือมลง) พรอมกับที่อาจจะเพี้ยน
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ความหมาย ตลอดจนถูกนํ าไปใชในทางที่ผิด เชนเพื่อการหาผลประโยชน
ดงัที่ไดเริ่มเกิดเปนปญหาในสังคมอเมริกันเอง (เชนที่ทนายความสมคบ
กับลูกความ ทํ าคดีฟองเรียกคาเสียหายจากเพื่อนบาน)

ค) ถึงอยางไร ในที่สุด กฎกติกากฎหมายก็เปนรูปแบบระบบภาย
นอกที่แกปญหาไดเพียงในระดับหนึ่ง ถาปญหานั้นๆ เปนเรื่องระดับเดียว
ในขั้นรูปธรรมภายนอก การแกไขก็อาจสํ าเร็จไปได

แตหลายปญหาเปนเรือ่งละเอยีดออน กอนจะปรากฏออกมาภาย
นอก มีรากฐานลึกซ้ึงสะสมอยูภายในจิตใจ (เชนความรูสึกรังเกียจ ความดู
ถูกดูแคลน ความชิงชัง) และในทิฏฐิ (เชนความเชื่อ การยึดถือทางวัฒน
ธรรม การยึดมั่นในหลักการอุดมการณหรือคํ าสอนของศาสนา เปนตน)
การแกปญหาดวยกฎเกณฑกติกาไมเพียงพอที่จะใหไดผลจริงและยั่งยืน

ดงัตวัอยางปญหาใหญในสังคมอเมรกินัทีเ่ปนมาและเปนอยู ซ่ึงจะ
เปนตอไป และคนอเมริกันก็วิจัยกันวาจะเลวรายหนักหนายิ่งขึ้น คือปญหา
ความแบงแยกแตกพวกระหวางคนผิวขาวผิวดํ า

สังคมอเมริกันไดพยายามแกปญหานี้ดวยกฎหมาย ที่ตั้งขอ
กํ าหนดในการใหเสรีภาพและความเสมอภาค และคุมครองปองกันไมให
รุกล้ํ าละเมิดกัน แตจนบัดนี้แมดูวาคนจะเสมอกันเทาเทียมกัน รวมกันได
ตามระบบที่จัดให อันแสดงวากฎหมายไดผลมาก แตใจคนหารวมกันไม

เมื่อใจไมโนมมาในทางที่จะรวมกัน ชองวางระหวางกันก็ขยาย
ความแบงแยกใหกวางออกไปเรื่อยๆ รอเพียงวาเมื่อไรผลรายแรงจะระเบิด
ขึ้นมา ซ่ึงเมื่อถึงเวลานั้นกฎกติกาก็จะพลอยหมดความหมาย

เพียงปญหาความแบงแยกระหวางคนขาวกับคนดํ าที่มีอยู
แลวในสังคมของตนเอง และเอาเพียงอยางเดียวนี้ วิธีการของ
อเมริกันที่มีอยูก็ไมเพียงพอที่จะแกไข จึงไมสามารถเปนความหวัง
ของมนุษยชาติในการที่จะสรางสามัคคีเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย
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ขอเนนบางจุดที่สํ าคัญ แหงลักษณะของภูมิธรรมภูมิ
ปญญาอเมริกันที่สัมพันธกับเรื่องนี้วา

๑) คุณสมบัติพิเศษของอเมริกันไดสรางสรรคขึ้นมาเพื่อมุง
ปกปองคุมครองตัวใหอยูรอดปลอดภัยมีความมั่นคงและเจริญไป
ได โดยมิใหมีการรุกลํ้ าละเมิดตอกัน และความหมายของเสรีภาพ-
อิสรภาพ (freedom) ก็จํ ากัดอยูในดานนี้

๒ ) สังคมอเมริกันขาดการพัฒนาคุณธรรมในเชิงความ
สัมพันธแบบสมัครสมานเพื่อความรมเย็นเปนสุขมีสามัคคี เชน
เมตตา ไมตรี ความเอาใจใส นํ้ าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความมุง
หรือใฝที่จะชวยเหลือกัน แตเนนหลักตัวใครตัวมัน

๓ ) สังคมอเมริกันเน นการแก ป ญหาด วยวิธีการทาง
รูปธรรม โดยเนนหนักไปทางดานรูปแบบหรือระบบอยางเดียว จึง
แกปญหาดวยการวางกฎกติกา และปกครองกันดวยกฎหมาย ซึ่ง
แมจะไดผลดีมาก แมแตขยายกวางออกมาชวยโลกไดมาก แตก็ไม
เพียงพอสํ าหรับการแกปญหาใหญของมนุษยชาติ

ความถนัดจัดเจนในการจัดตั้งวางระบบแบบแผนและ
บัญญัติกฎกติกาที่สะสมสืบมาของชาวตะวันตกนี้ ทํ าใหเกิดผล
สํ าเร็จไดอยางมาก แมแตในการจัดรวมคนใหทํ ากิจกรรมหรือกิจ
การรวมกัน ซึ่งบางทีแมวาแตละคนอาจมีคุณภาพไมถึงกับดีมาก
นัก ก็ชวยใหกิจการงานนั้นดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สํ าเร็จผลอยางดี

แตความไดผลน้ัน ก็เปนไปเพื่อความสํ าเร็จของธุรกิจการ
งาน มิใชสํ าเร็จผลในดานการสรางเอกภาพของคน คือเปนการจัด
การคนเพื่อผลของงาน มิใชการสมัครสมานคนเพื่อสันติสุขของโลก

ประสบการณในภูมิหลังแหงการตอสูดิ้นรนในอารยธรรม
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ตะวันตก ชวยใหชนชาติอเมริกันกาวหนามาไดมากในการจัดตั้ง
วางระบบแบบแผนตางๆ เพื่อใหชีวิตอยูรอดปลอดภัยและใหสังคม
มีความเจริญมั่นคงในดานรูปธรรม

แตความสํ าเร็จในทางสันติของอารยธรรมตะวันตกนั้น อยู
เพียงในขั้นปองกันและคุมครองจากการรุกลํ้ าละเมิดกัน โดยมีกฎ
กติกาเปนกรอบกั้น ซึ่งในแงดีก็นับวาไดมีสวนชวยปกปองสันติ
ภาพใหแกโลก พอจะมีหลักประกันใหมนุษยมีอิสรภาพ คือ
freedom จากการเบียดเบียนขมเหงกันในขั้นสํ าคัญระดับหนึ่ง

แตก็ยังไมเพียงพอที่จะขจัดการแบงแยกในสังคมมนุษย 
ยังเปนเพียงจริยธรรมเชิงลบ

ถาจะใหโลกมีสันติภาพที่ยั่งยืน ใหมนุษยมีสันติสุขอยาง
แทจริง และมีอิสรภาพ คือ freedom ที่แท ซึ่งมิใชเปนอิสรภาพ
ชนิดที่ตองคอยปองกันการรุกลํ้ าซึ่งกันและกัน มนุษยจะตองกาว
ไปอีกขั้นหนึ่ง ใหถึงหลักการที่จะอํ านวยจริยธรรมเชิงบวก

พูดสั้นๆ วา อารยธรรมอเมริกันถนัดในการจัดวางระบบที่
จะปองกันคนที่แยกพวกกันไมใหรุกลํ้ ากัน แตไมมีเครื่องมือท่ีจะทํ า
ใหคนที่แบงแยกกันนั้นเขามาประสานรวมเปนอันเดียวกัน

ภาพลักษณของพุทธศาสนา
ในภูมิหลังแหงการเบียดเบียนบีฑาทางศาสนา

หันมามองดูประเทศพุทธศาสนาบาง ประเทศตะวันตกซึ่ง
ผานประวัติศาสตรแหงการเบียดเบียนและสงครามศาสนามามาก
นั้นเอง ยอมรับกันทั่วไปอยางชัดเจนวา พุทธศาสนาไมมีประวัติ
แหงการกํ าจัดบีบคั้นหํ้ าหั่นบีฑาและสงครามศาสนา (ไมมีทั้ง
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religious persecution และ religious war)
ในเรื่องนี้ จะไมกลาวถึงตนเอง แตยกคํ าในตํ ารับตํ าราของ

ตะวันตกมาดู พอใหเห็นวาเขามองพุทธศาสนาอยางไร
Encyclopaedia Britannica, 1997 (ในคํ า “matyr”) กลาววา

“พทุธศาสนา . . . โดยเดนชัดวาไมมีประวัติแหง
การบีบคั้นกํ าจัด (persecution) หรือการขัดแยงที่รุนแรง
กับลัทธิศาสนาอื่นๆ . . .”
สารานุกรมใหญชุดเดียวกันนี้ (ในคํ า “pacifism”) นอก

จากกลาวถึงพุทธศาสนาแลว ยังกลาวถึงนักปกครองผูเปนพุทธ-
ศาสนิก ซึ่งแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาชวยใหแมแตกิจการของ
มนุษยดานที่ถือกันวาจะตองใชกํ าลังและความรุนแรงมากที่สุด ก็
ยังกลายเปนกิจการแหงสันติไปได สารานุกรมนั้นกลาววา

...ขบวนการใฝสันติ (หรือขบวนการสันตินิยม) ที่แท
รายแรกเทาทีรู่ มาจากพทุธศาสนา ซ่ึงพระศาสดาก ําหนดให
สาวกทัง้หลายของพระองค งดเวนโดยสิน้เชงิจากการท ําราย
ไมวาดวยประการใดๆ ตอเพือ่นสัตวโลก ในอนิเดยี มหาราช
อโศกผูไดรับแรงดลใจจากพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๓
กอนคริสตศักราช ไดละเลิกการสงครามอยางเด็ดขาด...
Compton’s Interactive Encyclopedia, 1997 เมื่ออธิบาย

คํ า “Pacifism” ก็กลาวไววา
สันตินิยม ที่เปนถอยคํ า เพิ่งใชกันเปนสามัญเมื่อเริ่ม

ตนศตวรรษที่ 20 แตสันตินิยมที่เปนขบวนการนั้น มีอายุ
นานเทาพระพุทธศาสนา . . .
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เพื่อไมใหเนื้อเร่ืองยืดยาว ขอกลาวเปนขอสังเกตวา
๑. พุทธศาสนาไมกํ าจัดกวาดลาง หรือห้ํ าหั่นบีฑาใคร

(persecution) และไมมีสงครามศาสนากับใคร (religious war)
แตพุทธศาสนาก็ถูกกํ าจัดกวาดลาง ซึ่งบางแหงก็เปนเหตุใหพุทธ
ศาสนาสูญสิ้นไป

ก) พุทธศาสนาและชาวพุทธ ยังไมสามารถปองกันตนเอง
จากการถูกกํ าจัดกวาดลางได

ข) พุทธศาสนาและชาวพุทธ ยังไมสามารถชักจูงใหชาว
ศาสนาอื่นละเลิกการหํ้ าหั่นบีฑาและการทํ าสงครามศาสนาได

ในประเทศอินเดีย ถิ่นเกิดของพุทธศาสนาเอง ชวงแรก
พุทธศาสนาถูกกษัตริยหรือผูมีอํ านาจชาวศาสนาพราหมณ (ตอมา
คือฮินดู) กํ าจัดกวาดลางหลายครั้ง

เริ่มแตเมื่อผานพนรัชสมัยพระเจาอโศกไปราวครึ่งศตวรรษ
กษัตริยพราหมณราชวงศศุงคะลมราชวงศโมริยะ/เมารยะของพระ
เจาอโศกลง ตั้งราชวงศใหมของตนแลว ไดกํ าจัดกวาดลางพระ
พุทธศาสนาครั้งใหญ และครองอํ านาจอยูยาวนานประมาณ ๑
ศตวรรษ (ราว ๑๘๔-๗๒ ป กอน ค.ศ.)

ครั้งหลังสุด ประมาณ ค.ศ.1200 (พ.ศ.๑๗๐๐) กองทัพ
มุสลิมเตอรกสยกมารุกรานแยงชิงดินแดนถึงอินเดียตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่เปนศูนยกลางของพุทธศาสนา นอกจากยึดครองบาน
เมืองแลว ก็แผศาสนาอิสลามไปดวย

กองทัพมุสลิมเตอรกสไดบุกเผาวัดวาอาราม ทํ าลาย
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ฆาฟนชาวพุทธทั้งพระสงฆและคฤหัสถ
โดยบังคับใหหันไปนับถือศาสนาอิสลาม ดังตัวอยางเรื่องราวใน
ประวัติศาสตรตอนนั้น ที่นักประวัติศาสตรมุสลิมเขียนไวเองดวย
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ความภาคภูมิใจ และชาวตะวันตกไดแปลมาวา
กลางเมืองนั้น มีวิหารหนึ่ง ซ่ึงใหญโตและมัน่คงแขง็

แรงยิง่กวาวหิารอืน่ทัง้หลาย อนัไมอาจบรรยายหรอืพรรณนา
ใหเห็นภาพได

ดังนั้น สุลตานจึงเขียนแสดงความรูสึกทึ่งไววา: ถา
บุคคลผูใดปรารถนาจะสรางอาคารที่ใหญโตอยางนี้ เขาจะ
มิอาจทํ าสํ าเร็จได หากมิใชทรัพยเปนแสนเหรียญแดง และ
ถึงแมจะใชชางที่ชํ านาญมีความสามารถที่สุด ก็จะตองใช
เวลาสรางถึง ๒๐๐ ป . . .

แลวสุลตานก็ออกคํ าส่ังใหเอานํ้ ามันจุดไฟเผาวิหาร
ทุกแหงเสียใหราบเรียบเสมอผืนแผนดิน . . . อิสลามหรือ
ความตาย (อยางใดอยางหนึ่ง) เปนทางเลือกที่มหะมุด
มอบใหแกคนทั้งหลาย . . . ผูที่อาศัยอยูในที่นั้นเปน
พราหมณศีรษะโลน (คือพระภิกษุ) คนเหลานั้นถูกสังหาร

ณ ที่นั้นไดพบหนังสือจํ านวนมากมาย และเมื่อชาว
นักรบมูฮัมมัดไดเห็น จึงใหเรียกหาคนมาอธิบายเนื้อความ
แตคนเหลานั้นไดถูกฆาตายเสียหมดแลว ปรากฏวาเมือง
ทัง้หมดนั้นคือสถานศึกษาแหงหนึ่ง . . .

ประชาชนทั้งหลายนั้น บางก็ถูกเผา บางก็ถูกฆา . . .
ขอนี้เปนหลักการแหงบรรพบุรุษทั้งหลายของขาฯ นับ

แตสมัยแหงอาซาดุลลา ฆาลิบ จนถึงบัดนี้ ใหเปล่ียนคนที่
ไมมีศรัทธาทั้งหลาย ใหหันมาถือพระผูเปนเจาพระองค
เดียว และพระศาสนาแหงมุซุลมาน ถาคนเหลานั้นยอมรับ
นับถือศาสนาของเรา ก็ถูกตอง และเปนการดี แตถาเขาไม
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ยอมรับ เราก็ลงดาบสังหารเขา . . .
กองทัพของมูฮัมมัดไดเริ่มฆาฟนสังหาร ทั้งขางขวา

ทัง้ขางซาย โดยมติองปรานี จนทัว่ผนืแผนดนิอนัสกปรกนัน้
เพื่ออิสลาม และโลหิตก็ไดหล่ังไหลดังสายธาร เหลานกัรบ
ไดขนรวมเอาทองและเงนิมากมายสุดจะคดิค ํานวณได . . .

หลังจากฟาดฟนสังหารสุดจะคณนานับได มือของ
ทานและเหลาสหาย ก็นับมูลคาแหงทรัพยสินที่ไดขนรวม
มา จนเหน็บจนชาไป

เมื่อไดมีชัยโดยสมบูรณแลว ทานก็กลับมาเลาแถลง
เรื่องราวแหงชัยชนะที่ไดมาเพื่ออิสลาม ทุกคนไมวาผูใหญ
ผูนอย ก็ไดพรอมกันแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณ
พระเจา”*

นับแตนั้น พุทธศาสนาที่รุงเรืองมา ๑๗๐๐ ป ก็ไดสูญสิ้น
ไปจากชมพูทวีป

แตทั้งนี้ชาวพุทธจะตองเขาใจถึงความสูญสิ้นของพุทธ
ศาสนานี้ วามิใชเพราะเหตุที่ถูกกองทัพมุสลิมทํ าลายอยางเดียว
แตจะตองมองถึงความเสื่อมโทรมในวงการพุทธศาสนาเองดวย ซึ่ง
การทํ าลายของกองทัพมุสลิมน้ีเปนการลงดาบครั้งสุดทาย

อีกทั้งจะตองเรียนรู กระบวนการของศาสนาฮินดูในการ
กลืนพุทธศาสนาประกอบดวย

พงึสงัเกตวา กษัตรยิพราหมณทีโ่คนราชวงศโมรยิะ/เมารยะ
                                                                                                    
* Elliot, The History of India As Told by Its Own Historians (Calcutta, 

1952ff.) [คัดบางสวนมาอางใน A. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1980), pp.506-508]
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ก็คือพราหมณที่เปนอํ ามาตยขาราชการในราชสํ านักของราชวงศ
โมริยะ/เมารยะ ของพระเจาอโศกมหาราชนั่นเอง

ในยุคราชวงศโมริยะ พระเจาอโศกกษัตริยพุทธไดเริ่มให
เสรีภาพในการนับถือศาสนาไว และมิใชเพียงใหเสรีภาพ แตยิ่ง
กวานั้นอีก คือทรงอุปถัมภบํ ารุงทุกลัทธิศาสนา ตลอดกระทั่งวา
พราหมณเองก็เปนอํ ามาตยในราชสํ านัก

แตแลวอํ ามาตยพราหมณเหลานี้ก็ทํ าลายราชวงศของพระ
องค และเมื่อข้ึนครองอํ านาจแลว ก็ทํ าสิ่งที่ตรงขามกับการใหเสรี-
ภาพและทํ านุบํ ารุงทุกศาสนา คือกลับกํ าจัดกวาดลางพุทธศาสนา
ถึงขนาดที่ประวัติศาสตรจารึกไววา ไดใหคาหัวชาวพุทธทีเดียว

ประวัติศาสตรสรุปวา ชาวพุทธถูกห้ํ าห่ันบีฑา
แตไมมีสงครามศาสนากับชาวพุทธ

เนื่องจากชาวพุทธถูกกํ าจัดกวาดลางขางเดียว ไมวาจะ
โดยชาวฮินดูหรือโดยชาวมุสลิม จึงมีแตการทํ า persecution (หํ้ า
หั่นบีฑา) แกชาวพุทธ ไมมี religious war คือไมมีสงครามศาสนา
กับชาวพุทธ

เรื่องนี้ตรงขามกับชาวฮินดู เมื่อกองทัพมุสลิมยกเขารุกราน
ในอินเดียนั้น มิใชเฉพาะกํ าจัดกวาดลางชาวพุทธเทานั้น แตได
กํ าจัดฮินดูดวย

แตฮินดูมิไดหมดไปอยางพุทธศาสนา ชาวฮินดูยังคงอยู
และไดรบกับชาวมุสลิมท่ีปกครองอินเดียตลอดมาอีกราว ๕๐๐ ป
จนตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษไปดวยกัน

(อินเดียอยูใตอํ านาจบริษัท East India Company ของ
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อังกฤษเกือบท้ังหมดในป 1773 และมาเปนของรัฐบาลอังกฤษ ใน
ค.ศ.1858 จนกระทั่ง ค.ศ.1876 รัฐบาลอังกฤษจึงไดประกาศให
ราชินีวิคตอเรียเปนพระจักรพรรดินีแหงอินเดีย)

ตอมาเมื่อตอสูเพื่ออิสรภาพ ก็เริ่มวิวาทกันอีก จนเมื่อได
เปนเอกราชใน ค.ศ.1947 ก็เลยตองแยกเปน ๒ ประเทศ คือ อินเดีย
(ฮินดู) กับปากีสถาน (มุสลิม)

ระหวางที่ราชวงศมุสลิมปกครองอินเดีย ซึ่งมีการรบราฆา
ฟนสงครามกับนักรบฮินดูมาเรื่อยๆ นั้น แมผูปกครองมุสลิมจะตอง
ผอนเบาเอาใจฮินดูตามสมควร แตบางครั้งก็ยังมีการกํ าจัดกวาด
ลาง (persecution)

โดยเฉพาะครั้งใหญคือ ในรัชกาลพระเจาออรังเซบ
(Aurangzeb ค.ศ.1658-1707) ซึ่งเมื่อเห็นวาตนมีอํ านาจยิ่งใหญ
เขมแข็งมากแลว ก็กํ าจัดกวาดลางชาวฮินดูอยางรุนแรง ทํ าใหเกิด
การกอกบฎ ที่กลับทํ าใหราชวงศโมกุลของตนออนแอลงอยางไม
ฟน จนในที่สุดก็เสียแกอังกฤษ

เรื่องทางดานมุสลิมน้ี นอกจากในอินเดียที่วามาแลว ก็เปน
ที่รูกันดีวาไดมีเรื่อง persecution และ religious war และ holy
war หรือ jihad มาตลอด ดังเชน สงครามครูเสด (Crusades)
เกือบ ๒๐๐ ป กับประเทศคริสตในยุโรป การกํ าจัดกวาดลาง
ศาสนาโซโรอัสเตอรในอิหราน ระหวางคริสตศตวรรษที่ 8-10 และ
การกํ าจัดกวาดลางและสงครามกับพวกลัทธิ Babism (ที่มาของ
ศาสนาบาไฮ/Baha’ism) ในอิหรานเชนเดียวกัน

ในชวง ค.ศ.1848-1850 ในอนิเดยี นอกจากรบกบัฮินดแูลว
ชาวมสุลมิกร็บกบัพวกสกิข (Sikhs) เปนตน ไมตองพดูถงึความเปน
มาในอาฟริกา (โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-19) ตลอด
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จนความขัดแยงระหวางชาวยิวในอิสเรล กับกลุมประเทศมุสลิมใน
ตะวันออกกลางจนปจจุบัน

ฝร่ังหรือฝายคริสตมักพูดถึงศาสนาอิสลามวา เผยแพร
ศาสนาดวยคมดาบ (เชน Encyclopaedia Britannica, 1997 คํ า
“Western Africa”: “Islam has been spread by the sword, . . .”)

แตทางฝายชาวมุสลิมก็อางคัมภีรกุรอานที่สอนวา “จงอยา
ไดมีการบังคับในศาสนา” (There shall be no compulsion in
religion.) และในขอท่ีวาอิสลามใหทํ าสงครามศาสนานั้น ปราชญ
มุสลิมปจจุบันก็เนนใหตีความเปนการทํ าสงครามตอสูกับกิเลสใน
จิตใจของตนเอง

ถามีการเนนใหสอนกันอยางหลังนี้ และจํ ากัดกันไวใหชัด
เจนแนนหนาไดจริง พรอมท้ังมิใหมีการยกคํ าสอนใดๆ ในคัมภีรไป
อางเพื่อการรบราฆาฟน การสถาปนาสันติภาพในโลก และการ
สรางสรรคสันติสุขใหแกมวลมนุษยก็นาจะมีทางเปนไปได

ในจีน พระพุทธศาสนาเริ่มประดิษฐานตั้งแต ค.ศ.77 (พ.ศ.
๖๑๐) แตเมื่อเจริญรุงเรืองขึ้น ก็ถูกอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อขัดขวาง
และใชกํ าลังทํ าลายเปนครั้งคราว

ที่เรียกวาเปน persecution คือ กํ าจัดกวาดลาง ไดแก ใน
ค.ศ.446 (พ.ศ.๙๘๙) และ ค.ศ.574-577 (พ.ศ.๑๑๑๗-๑๑๒๐) ใน
ชวงที่ ๒ นี้ มีการทํ าลายรุนแรง เชน ยึดวัด ๔๐,๐๐๐ วัด บังคับ
พระภิกษุใหลาสิกขา ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ทํ าลายพระพุทธรูปเอาทอง
คํ าและทองแดงไปทํ าทองแทงและเหรียญกษาปณ

ตอมาอีกครั้งหนึ่ง ใน ค.ศ.845 (พ.ศ.๑๓๘๘) จักรพรรดิจีน
(พระเจาบูจง) ซึ่งทรงเลื่อมใสลัทธิเตา ทรงแตงตั้งนักบวชเตาเปน
เสนาบดี แลวดํ าเนินการทํ าลายพระพุทธศาสนา โดยทํ าลายวัด
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มากกวา ๔,๖๐๐ แหง ทํ าลายเจดียวิหารกวา ๔๐,๐๐๐ แหง ริบท่ี
ดินวัด เผาคัมภีร หลอมพระพุทธรูป และบังคับภิกษุและภิกษุณีให
สึกมากกวา ๒๖๐,๐๐๐ รูป

พึงสังเกตวา พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในจีนอยางมาก
และยาวนาน แตตลอดระยะเวลาที่เจริญรุงเรืองนั้น ทางฝายพทุธ
ศาสนาไมเคยก ําจดัเบยีดเบยีนลทัธศิาสนาอืน่ ไมวาจะเปนขงจือ๊ เตา
หรือลัทธิใด และเมื่อผานการถูกกํ าจัดไปแลว ก็มิไดทํ าการแกแคน

คงเปนเพราะเหตุนี้ วงการพทุธศาสนาจงึไมมคีูกรณหีรือคู
เวรกบัลทัธศิาสนาใด ทีอ่าฆาตคัง่แคนตอสูกนัมาในประวตัิศาสตร
เหมือนดังในที่อื่นๆ (เพราะเปนฝายถูกกระทํ าขางเดียว)

นาสังเกตดวยวา ในจีนที่พุทธศาสนารุงเรืองตอกันมายาว
นานนี ้แมเมือ่มกีารก ําจดัพทุธศาสนาอยางรนุแรง กไ็มถงึขัน้มุงท ําลาย
ชีวิต สวนมากทํ าเพียงในขั้นใหภิกษุและภิกษุณีลาสิกขา (อาจเปน
เพราะคนมีลักษณะผอนคลายความรุนแรงลงไป หรืออาจเปน
เพราะรูอยูวาถึงปลอยใหมีชีวิตอยู ชาวพุทธก็จะไมมาแกแคน)

ขอพูดถึงอินเดียและจีนเปนตัวอยางไวเทานี้ เรื่องราวที่
อื่นๆ เชนญี่ปุน ไทย จะไมกลาวถึง

ไมมีการขัดแยงโดยใชกํ าลัง
ระหวางตางนิกายในพุทธศาสนา

๒. ในแงการแตกแยกนิกาย พุทธศาสนาก็มีการแบงออก
เปนนิกายทั้งนิกายใหญและนิกายยอย อยางที่มีมหายานกับเถร-
วาท ดังที่ปรากฏอยู หรือจะนับวัชรยานแยกออกไปอีกก็ได และใน
นิกายใหญเหลานี้ ก็ยังมีนิกายยอยแยกออกไปอีก โดยเฉพาะใน
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ฝายมหายาน ซึ่งมีนิกายสาขามากมาย
แตขอท่ีสํ าคัญก็คือ ไมวาจะแตกแยกกันไปเทาไร ก็ไมมี

การใชกํ าลังเขาประหัตประหารทํ าลายกัน อันตางจากประวัติ
ศาสตรของประเทศตะวันตกอยางไมอาจนํ ามาเปรียบเทียบกัน

กลาวไดวา การแตกแยกและวิวาทกัน อยูในขอบเขตของ
การใชวิธีการแหงปญญา ดวยการพูดจาถกเถียงแสดงเหตุผล
(หรือในบางยุคบางสมัยก็ไมใชแมแตวิธีการแหงปญญา เพียงแต
ปลอยเรื่อยๆ เฉื่อยๆ กันไป)

เมื่อมีการแตกแยก และจะแกไข หลักการแกไขก็คือการ
พยายามรักษาพระสัทธรรมซึ่งเปนตัวหลักการที่แทไว ถาเปนกรณี
ที่ใหญมาก และสมควร ก็มีการสังคายนา

งานอยางหนึ่งซึ่งมีการดํ าเนินการในบางคราว คือการ
ประชุมสอบความรูพระสงฆ ถาไมรูไมเขาใจ เห็นผิด ก็ใหลาสิกขา
ไป เพราะเมื่อไมรูและไมปฏิบัติตามหลักการของพระธรรมวินัย ก็
ไมมีสิทธิที่จะครองเพศแสดงตนวาเปนพระภิกษุ (ที่จริงก็คือเปน
ภิกษุปลอม คือไมใชภิกษุจริง จึงควรจะปฏิบัติใหตรงตามความ
จริง ดวยการกลับออกไปเปนคฤหัสถ ไมใชมาหลอกประชาชนอยู)

แตเกณฑที่ใชวัดนี้ มิใชเรื่องงาย จะตองระวังใหมาก เพื่อ
ใหไดเครื่องวัดความรูเขาใจหลักการที่แทจริง

การสอบความรูพระภิกษุอยางนี้ คร้ังใหญที่สุดคงจะไดแก
ในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช ที่พระภิกษุผูไมผานการสอบ
ตองนุงผาขาวลาสิกขาไปประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูป

ถาถือวาเปนการลงโทษ นี่ก็คือการลงโทษที่รุนแรงในพุทธ
ศาสนา แตจะไมมีการประหัตประหารกัน

ในประเทศไทยสมัยกอน พระภิกษุผูทํ าผิดธรรมวินัยราย
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แรง เมื่อสึกออกมาแลว บางทีมีการลงอาญาแผนดิน เปนโทษทาง
บานเมืองตออีก แตก็เปนเรื่องกรณีทํ าความผิดของบุคคล ไมใช
การขัดแยงทะเลาะวิวาทของหมูชน

แมแตเรื่องที่เลากันมาวาเกิดขึ้นในสมัยพระเจาตากสิน
มหาราช แหงกรุงธนบุรี ก็เทียบไมไดเลยแมเพียงกระผีกริ้นกับเหตุ
การณที่เปน persecution ในโลกตะวันตก

อทิธิพลของหลักศาสนาตอบทบาทของรัฐ
ในการสงเสริมหรือกํ าจัดเสรีภาพทางศาสนา

๓. เมื่อยกเหตุการณในอดีตขึ้นมาเปรียบเทียบกัน จะเห็น
ความแตกตางที่เดนชัดมากอยางหนึ่ง คือ ในยุโรป เมื่อกษัตริยที่นับ
ถือลัทธิศาสนาใด หรือแมแตนิกายใดของศาสนาหนึ่ง ขึ้นปกครอง
ก็มักจะตองกํ าจัดกวาดลางผูนับถือลัทธิศาสนาอื่น หรือนิกายอื่น
ลงไป ซึ่งจะเห็นไดตั้งแตตนประวัติศาสตรของศาสนาคริสต

เมื่อศาสนาคริสตเกิดใหม จักรวรรดิโรมันก็กํ าจัดกวาดลาง
ศาสนาคริสต แตพอจักรพรรดิโรมันเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต
ทั้งอาณาจักรโรมันและศาสนจักรคริสตก็เริ่มงานกํ าจัดกวาดลาง
ลัทธิศาสนาอื่นตลอดมาจนสิ้นยุคปฏิรูป (ประมาณ ๑๒๐๐ ป)
หรือจะดูในแตละประเทศยอยๆ ลงมา ก็มีสภาพการณอยางเดียว
กัน ไมวาจะเปนอังกฤษ ฝร่ังเศส หรือเยอรมนี ฯลฯ

เมื่อหลายประเทศหรือหลายรัฐท่ีนับถือลัทธินิกายตางกัน
มาอยูใกลกนั หรอืในประเทศเดยีวกนัเมือ่มกีารเปลีย่นตวัผูปกครอง
และผูปกครองคนใหมนบัถอืลทัธนิกิายตางจากคนกอน ก็เกิดการ
ขัดแยงรบราฆาฟนกัน กษัตริยที่นับถือตางกัน พาพลเมืองมารบ
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กันบาง กษัตริยนับถือตางจากราษฎรก็กํ าจัดราษฎรตางนิกายบาง
ถือกันเปนเรื่องใหญวา กษัตริยกับราษฎรตองนับถือลัทธิ

นิกายเดียวกัน มิฉะนั้นจะตองอยูดวยกันไมได
มีแมกระทั่งการออกขอบังคับใหราษฎรตองนับถือลัทธิ

นิกายตามกษัตริยที่ปกครอง
ดังตัวอยางในเยอรมนี พวกคาทอลิก กับโปรเตสแตนต

นิกายลูเธอแรน (Lutherans) รบกันเปนสงครามศาสนากลางเมือง
(religious civil war) เปนเวลาถึง ๓๐ ป จนถึง ค.ศ.1555 จึงเซ็น
สัญญาสงบศึกกัน (เรียกวา Religious Peace of Augsburg)

สัญญาสงบศึกแหงออกสเบอรกน้ีมีขอกํ าหนดใหสิทธิแก
กษัตริยหรือผูปกครอง ที่เรียกวา “cuius regio, eius religio”
หมายความวา ใหผูปกครองของแตละรัฐ (เวลานั้นเยอรมนีมี
ประมาณ ๓๐๐ รัฐ) เปนผูเลือกวาจะนับถือนิกายโรมันคาทอลิก
หรือนิกายโปรเตสแตนต แลวบังคับใหราษฎรในรัฐของตนตองนับ
ถืออยางนั้นตาม

แนนอนวา การปฏบัิตเิชนนีย้อมท ําใหราษฎรเดอืดรอนยิง่นกั
ตอมาก็เกิดสงครามใหม ที่ใหญและขยายกวางรุนแรงยิ่ง

ขึ้นไปอีก ยาวนาน ๓๐ ปเชนเดียวกัน ดังที่เรียกวา สงคราม ๓๐
ป/Thirty Years' War ค.ศ.1618-1648 ซึ่งจบลงดวยสัญญาสงบ
ศึกเวสทฟาเลีย/Peace of Westphalia ที่กํ าหนดใหมวา ถาเจา
องคใดเปลี่ยนศาสนา เจาองคนั้นตองสละแผนดิน

หันมาดูในประเทศพุทธศาสนา เมื่อพระเจาอโศกมหาราช
ครองมคธตลอดทั้งชมพูทวีป พอหันมานับถือพระพุทธศาสนา สิ่งที่
พระเจาอโศกทํ า หรือวิธีแสดงความนับถือพระพุทธศาสนาของ
พระเจาอโศก      ก็คือ การแนะนํ าชักชวนใหศาสนิกทุกศาสนาอยู
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รวมกันดวยความปรองดองสามัคคี (สมวายะ) และพระราชทาน
พระบรมราชูปถัมภแกนักบวชเปนตนในทุกลัทธิศาสนา และ
ประชาชนทุกหมูเหลาก็อยูรวมกันอยางสันติสุข ไมมีการเบียด
เบียนกันดวยเรื่องศาสนา เปนภาวะที่ตรงขามกับในประเทศตะวัน
ตกโดยสิ้นเชิง

เปนการแนนอนที่ควรจะถามหาเหตุผลในเรื่องนี้วา
ท ําไม เมือ่กษัตรยิในยโุรปทีน่บัถือลทัธนิกิายหนึง่ขึน้ปกครอง

หรือเมื่อลัทธินิกายหนึ่งไดรับการยกยองเชิดชูขึ้นเปนศาสนาประจํ า
ชาต ิ จะตองหมายถงึการทีจ่ะบงัคบัใหประชาชนหนัมานบัถอืลัทธิ
นิกายนั้นอยางเดียว และกํ าจัดกวาดลางลัทธินิกายอื่นลง และ

ทํ าไม เมื่อกษัตริยชาวพุทธขึ้นปกครอง หรือพุทธศาสนาได
รับการยกยองเชิดชูขึ้นเปนศาสนาประจํ าชาติในอาณาจักรใด จึง
หมายถึงการที่ลัทธิศาสนาและศาสนิกท้ังหลายทั้งปวงในอาณา-
จักรนั้น จะไดรับการอุปถัมภบํ ารุงดูแลใหอยูรวมกันดวยดี และมี
ความรมเย็นเปนสุขทั่วกัน

เรื่องนี้ตอบไดอยางงายๆ โดยดูเพียงหลักการพื้นฐานก็
เพียงพอ ยังไมตองพิจารณาลึกลงไปถึงรายละเอียด

พึงทราบวา การนํ าหลักการที่ตางกันมาแสดงไวนี้ มิใชเปน
การเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นวาศาสนาไหนดีกวาศาสนาไหน แต
เปนเรื่องของการที่จะตองศึกษาใหรูเขาใจวา ปรากฏการณที่เปน
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรนั้นๆ มีเหตุผลเปนมาอยางไร

การนับถือศาสนา(แตเดิม)ของตะวันตก หมายถึงการที่จะ
ตองนับถือพระผูเปนเจาของลัทธินิกายนั้นแตพระองคเดียว และ
ตองละเลิกการนับถือสิ่งอื่นทั้งหมด

(เชน “Thou shalt have no other gods before me.” —
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Exodus 20:3; “He that sacrificeth unto any god, save unto the
LORD only, he shall be utterly destroyed. —Exodus 22:20)

พรอมกันนั้น การนับถือพระผูเปนเจาพระองคนั้น ก็หมาย
ถึงการที่จะตองเชื่อถือและปฏิบัติตามคํ าสอนที่เปนเทวบัญชา 
(ตามการตีความของนิกายนั้นๆ) ของพระองค อยางชนิดเปนขอ
กํ าหนดตายตัว ที่เรียกวา dogma

อน่ึง จุดมุงหมายในการสถาปนาศาสนาและลัทธินิกายนั้น
ขึ้นในสังคม ก็เพื่อใหทุกคนในสังคมนั้นจะไดนับถือพระผูเปนเจา
พระองคนั้น และปฏิบัติตามเทวบัญชาของพระองคอยางเดียว ให
เปนการแนนอนเด็ดขาด ไมกระจายออกไปอยางอื่น

ทั้งนี้ เป นการสอดคลองกับจุดมุ งหมายในการเผยแผ
ศาสนา ที่ใหไปทํ าใหคนทั้งหลายหันมานับถือพระผูเปนเจานั้น
หรือเปนสาวกของพระองค

(“Go therefore and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father . . . “ — Matthew
28:19-20 หรือ “Go ye into all the world, and preach the
gospel to every creature. He that believeth and is baptized
shall be saved; but he that believeth not shall be damned.”
— Mark 16:15-16)

หลักการที่วามานี้มีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง นอกจาก
องคกรศาสนาคริสตเคยสอนใหถือคนนอกศาสนาเปนพวกของ
ซาตาน เปนคนบาปทีจ่ะตองก ําจดัแลว แมแตชาวครสิตเองทีน่อกรตี
(heretics) ก็จะตองถูกกํ าจัดอยางรุนแรงและเอาจริงเอาจัง ดังจะ
เห็นไดจากประวัติการกํ าจัดลัทธินอกรีต (heresy) เชน การตั้งศาล
ไตสวนศรัทธา/Inquisition ในชวง ค.ศ.1231-1834 เปนตน
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เรื่องนี้ ชาวตะวันตกเอง ซึ่งตามปกติถือวาศาสนาอิสลาม
เปนศาสนาแหงความรุนแรง ก็ยังยอมรับวา การกํ าจัดกวาดลาง
ลัทธินอกรีตนี้ ในศาสนาคริสตถือเปนเรื่องสํ าคัญยิ่งกวาในศาสนา
อิสลาม (ดู “heresy,” Britannica, 1997)

ในการเผยแผศาสนาของชาวตะวันตก นอกจากใชวิธี
บังคับแลว ก็ใชวิธีลอดวยอามิสดวย โดยเฉพาะเมื่อผานยุคอาณา-
นิคมแลว ไมอาจใชวิธีบังคับดวยกํ าลังรุนแรง การเผยแผศาสนา
คริสตในประเทศกํ าลัง/ดอยพัฒนา ก็หันมาเนนทางอามิส
สงเคราะหมากขึ้น

สวนการนับถือพุทธศาสนา หมายถึงการเพียรพยายามฝก
ฝนพัฒนาตนในการปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจาสอน โดย
กาวขึ้นไปจากพื้นฐานที่ตนเปนอยู จนกวาจะถึงจุดหมายสูงสุด

การปฏิบัติจะกาวไปไดแคไหนเพียงไร ยอมข้ึนตอสิกขาคือ
การศึกษา ที่จะตองเรียนรูใหเกิดปญญามองเห็น จึงจะปฏิบัติได
ถูกตองและบรรลุผล

เปนธรรมดาของธรรมชาติวา ปญญานั้นเปนคุณสมบัติที่
ไมอาจยัดเยียดใสหรือบังคับใหเกิดขึ้นได แตจะตองพัฒนาขึ้นมา
ดวยการฝกฝนเรียนรูของแตละคน ซึ่งคนอื่นหรือศาสนาสามารถ
เกื้อหนุน

แตจะชวยไดแคไหนยอมข้ึนตอปจจัยทั้งสองฝาย คือความ
พรอมและความตั้งใจฝกของตัวเขาเอง ฝายหนึ่ง และสติปญญา
ความสามารถพรอมท้ังความใสใจตั้งใจในการชวยเหลือของผูที่
เขามาเปนกัลยาณมิตร อีกฝายหนึ่ง

ทั้งนี้หมายความวา กัลยาณมิตรนั้นจะตองเพียรพยายาม
ชวยเหลือเขาดวยเมตตากรุณา และตองพัฒนาความสามารถใน
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การที่จะแนะนํ าสั่งสอนใหไดผล
การที่จะบังคับใหเขารูเขาใจ ยอมเปนไปไมได หรือจะให

อามิส ปญญาก็เกิดไมไดเชนเดียวกัน
แมจะเอาในแงศรัทธา ไมวาจะใชอามิสลอ หรือจะไป

บังคับใหเขาเชื่อ ก็ไมถูกตอง ไมเปนของแทจริง
อน่ึง จุดมุงหมายของการสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นในสังคม

ก็เพื่อประโยชนสุขแกพหูชน คือเพื่อประโยชนและความสุขแกตัว
เขาเอง ไมพูดถึงการที่เขาจะมานับถือหรือเปนพวกของเราหรือไม

ทั้งนี้ คํ ากลาวที่แสดงจุดมุงหมายในการดํ ารงอยูของพระ
พุทธศาสนาในสังคมก็ตาม ในการเผยแผพุทธศาสนาก็ตาม มีขอ
ความอยางเดียวกัน ดังพระดํ ารัสสงพระสาวกไปประกาศพระ
ศาสนาวา

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน
แกพหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อเมตตาการุณยแก
ชาวโลก (“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย” — วินย.๔/๓๒; ตัวพุทธศาสนาเองก็ดํ ารง
อยูเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันนี้ เชน ที.ม.๑๐/๑๐๗; ที.ปา.
๑๑/๑๐๘, ๒๒๕)
หลกัการนีถ้อืวา พทุธศาสนามใิชมอียูเพือ่ตวัของพทุธศาสนา

เอง แตพุทธศาสนามีอยูเพื่อประโยชนสุขของประชาชน คือเพื่อ
มวลมนุษยที่เปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
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ในประเพณีพุทธ การคุมครองศาสนา
คอืใหปฏิบัติการที่ตรงไปตรงมา วาตนนับถืออยางไร

พูดสั้นๆ วา ตามคติของตะวันตก การที่ศาสนาหรือลัทธิ
นิกายใดขึ้นเปนศาสนาประจํ าชาติ ก็คือ การที่จะตองเลิกอยางอื่น
มาเอาลัทธิศาสนาหรือนิกายนั้นไวอยางเดียว

แตตามคติของกษัตริยชาวพุทธ การที่พุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจํ าชาติ หมายถึงการยอมรับท่ีจะนํ าเอาหลักพุทธธรรม
แหงการสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชนมาปฏิบัติอยางเอา
จริงเอาจัง ใหเกิดผลแกประเทศชาติทั่วทั้งหมด

ขอใหสังเกตเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงไวอยางหนึ่ง คือ ใน
หลกัค ําสอนของพทุธศาสนาวาดวยหนาทีข่องกษตัรยิหรือผูปกครอง
ที่เกี่ยวของกับศาสนาและนักบวช จะใชคํ ากลางๆ โดยไมจํ ากัด
เฉพาะพุทธศาสนาและพระภิกษุในพุทธศาสนา

ตัวอยาง เชน ในจักรวรรดิวัตร คือการบํ าเพ็ญราชกิจของ
จักรพรรดิราช ก็จะกลาวถึงแตหลักการ คือ “ธรรม” และกลาวถึง
นักบวชวา “สมณพราหมณ” ซึ่งเปนคํ ากลางๆ หมายถึงนักบวชทุก
ประเภทในชมพูทวีป ดังขอความวา

ทานจงอาศัยธรรม เคารพนับถือบูชาธรรม . . . ถือ
ธรรมเปนใหญ จงจัดความดูแลคุมครองปองกันอันชอบ
ธรรม . . . แกสมณพราหมณทัง้หลาย . . .

สมณพราหมณเหลาใด ในแวนแควน ทีเ่วนจากความ
มวัเมาประมาท . . . ทานจงเขาไปหาและปรกึษาสอบถามสมณ-
พราหมณเหลานั้น โดยสมํ่ าเสมอ วาอะไรดี อะไรชั่ว . . .”

(ที.ปา.๑๑/๓๕)
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แมแตขอปฏิบัติหรือกิจหนาที่ในชีวิตประจํ าวันของชาว
บานทั่วไป ในการอยูรวมสังคม เมื่อกลาวถึงความสัมพันธดาน
ศาสนา คํ าสอนในพุทธศาสนาก็ใหชาวบานอุปถัมภบํ ารุง “สมณ
พราหมณ” อยางเปนกลางๆ โดยกลาววา

“กุลบุตรพึงบํ ารุงสมณพราหมณ ผูเปนทิศเบื้องบน
โดยฐานะ ๕ . . .” (ที.ปา.๑๑/๒๐๔)

นี่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา หลักการของพุทธศาสนา
เปดกวางอยูในตัวเอง ที่ทํ าใหชาวพุทธ เมื่อนับถือพุทธศาสนาแลว
แทนที่จะจํ ากัดตัวแคบเขามา กลับย่ิงเปดตัวเปดใจและเปด
ปญญากวางออกไป

วาที่จริง เดิมทีเดียว ในคริสตศาสนาเอง เมื่อเริ่มตนเผย
แพร ยังไมมีกํ าลัง และยังเปนฝายถูกกํ าจัดกวาดลางอยู  การถือ
นอกรีต (heresy) มีโทษเพียงถูกขับออกจากศาสนจักร หรือตัด
ออกจากความเปนศาสนิก (excommunication, บางทีแปลกันวา
“การควํ่ าบาตร” ซึ่งมีความหมายไมตรงกันแท)

แตตอมา เมือ่องคกรศาสนาครสิตเขาไปมอี ํานาจในการ
เมอืง ตัง้แตหลงั ค.ศ.300 เปนตนมา การลงโทษและก ําจดักวาดลาง
คนนอกรตีกเ็ปนไปอยางรนุแรง ถงึขัน้เผาทัง้เปน (ดู หนา ๖๓-๗๗ เปนตน)

ในพทุธศาสนา การลงโทษเนือ่งจากการถอืนอกรตี (heresy)
ที่เหมือนอยางของตะวันตกแทๆ ไมมี

เรื่องที่อาจยกมาเทียบเคียงไดบาง คือ เมื่อมีผูกลาวราย
อยางที่เรียกวา จวงจาบตอพระพุทธศาสนา (เรียกตามคํ าบาลีวา
ปรัปวาท) วิธีปฏิบัติก็คือ ชี้แจงอธิบาย หรือแสดงความจริงใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตอง
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การลงโทษอาจมีไดในกรณีที่บุคคลผูเปนพุทธศาสนิกชน
เอง คือ อุบาสกอุบาสิกา กระทํ าการกลั่นแกลง ตัดรอน ดาวา ยุยง
ภิกษุทั้งหลาย  หรือกลาวติเตียนพระรัตนตรัย สงฆอาจประชุม
กันลงมติควํ ่าบาตร คือไมคบหาบุคคลผูนั้น

อยางไรก็ดี ในพระพุทธศาสนามีชุมชนพิเศษที่พระพุทธเจา
ทรงจัดตั้งคือ สังฆะ หรือสงฆ สํ าหรับผูที่มีความเลื่อมใสศรัทธา
แลว และมีคุณสมบัติพรอม จะสมัครเขามาเปนสมาชิก เรียกวา
บวชเปนภิกษุ (หรือภิกษุณี) เพื่อดํ าเนินชีวิต และประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักการที่วางไว

ผูที่บวชเขามา ก็คือผูที่ไดยอมรับหลักการของพระพุทธ
ศาสนา(แบบนั้น)แลว และแสดงความสมัครใจที่จะปฏิบัติตามกฎ
กติกา คือวินัยของสังฆะ ดังนั้น ถาทํ าความผิดรายแรงละเมิดกฎที่
วางไว หรือออกนอกหลักการไปถือลัทธิอื่น (เรียกวาไปเขารีต
เดียรถีย) สงฆสามารถลงโทษโดยใหสึก คือสละเพศภิกษุเสีย

การใหสึก หรือสละเพศนี้ ถือวาเปนการลงโทษที่รุนแรงที่
สุดในพระพุทธศาสนา

วาที่จริง การใหสึกหรือสละเพศนี้ ไมใชเปนการลงโทษดวย
ซํ้ า แตเปนปฏิบัติการที่ตรงไปตรงมา ตามความเปนจริง

หมายความวา เมื่อบุคคลนั้นไมยอมรับหลักการของพระ
พุทธศาสนา หรือไมยอมรับสังฆะนั้นแลว หรือละเมิดกติกาที่ทํ าให
หมดสิทธิที่จะอยูรวมสังฆะนั้นแลว เขาก็ยอมจะตองสละออกนอก
สังฆะนั้นไปเปนธรรมดา

ดังนั้น การสึก หรือสละเพศ ก็คือการแสดงความซื่อสัตย
ปฏิบัติใหตรงตามความเปนจริง และเปนปฏิบัติการที่ยุติธรรมตอ
ชุมชนที่ตนไมมีสิทธิ หรือไมสมัครใจจะอยูรวมดวยแลวนั่นเอง เปน
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การไมเอาเปรียบ หรือถือโอกาสเอารูปแบบของชุมชนนั้นมาใช
สนองผลประโยชนสวนตัว

จะเปนเรื่องแปลกประหลาด ที่บุคคลผูไมยอมรับหลักการ
ของสังฆะนั้น หรือไมยอมรับสังฆะนั้นแลว จะยังบอกวาตนอยูใน
สังฆะนั้น ซึ่งจะตองถือวาเปนการแอบแฝง หรือหลอกลวง

ยิ่งถาอางเสรีภาพทางศาสนา ก็ยิ่งแปลกประหลาดหนัก
เขาไปอีก เพราะถาอาง ก็ไมใชเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต
กลายเปนเสรีภาพในการทํ าลายศาสนา

จุดสํ าคัญในเรื่องนี้ คือ แมแตการใหสึก ที่พูดกันวาเปน
การลงโทษที่รายแรงที่สุดในพระพุทธศาสนา ก็เปนเพียง

๑. การมีเสรีภาพอันแทจริง ที่จะปฏิบัติใหตรงไปตรง
มาตามความเปนจริง

๒. ไมมีการลงโทษใดๆ ในพุทธศาสนา ที่กระทบกระเทือน
ถึงชีวิต หรือแมแตทํ าใหเจ็บช้ํ ารางกาย

นาชมฝรั่งดี ที่มีความใฝรู ทํ าใหพบเรื่องพระเจาอโศก
นาเห็นใจฝรั่ง ที่ไมมีพื้นฐาน ตองใชเวลานานจึงเขาใจอโศก

ขอยอนกลับไปพูดถึงขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองพระเจาอโศก
มหาราชเพิ่มเติมวา

เมือ่ครัง้มกีารศกึษาเรือ่งพระเจาอโศกมหาราชกนัใหมๆ  ตอน
นัน้ยงัคนพบศลิาจารกึอโศกไมไดมากอยางปจจุบัน นกัปราชญทั้ง
หลาย ซึ่งจํ านวนมากเปนชาวตะวันตก (เรื่องพระเจาอโศก และ
จารกึอโศก ฝร่ังเปนผูเริม่ตนขึน้) อานจารกึอโศกแลว เหน็วามเีนือ้
ความสอนเรือ่งการท ําความดตีางๆ โดยไมไดมคี ําระบถุงึพทุธศาสนา
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บางพวกก็ลงความเห็นวา พระเจาอโศกมหาราชไมไดนับ
ถือพุทธศาสนาเปนพิเศษกวาศาสนาอื่นๆ หรอก พระองคก็ทรง
ปฏิบัติดีและอุปถัมภบํ ารุงทุกศาสนาเหมือนกัน (คลายกับบอกวา
ชาวพุทธตูเอาเองวา พระเจาอโศกนับถือพุทธศาสนา)

แตตอมาเมื่อมีการคนพบศิลาจารึกทั่วถึงมากขึ้น พรอมท้ัง
หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่ระบุหรือแสดงชัดวาพระเจาอโศก
ทรงนับถือพุทธศาสนา เสียงนั้นจึงหายไป เวลานี้ตํ ารับตํ าราตางๆ
ก็เขียนลงกันทั่วไปวา พระเจาอโศกมหาราชนับถือพุทธศาสนา

ถึงกระนั้นก็ตาม ฝร่ังก็ยังตั้งแงอีกวา ถึงแมพระเจาอโศก
จะนับถือพุทธศาสนา แตก็ทรงถือเปนเรื่องสวนพระองค ดังจะเห็น
วา เมื่อทรงทํ าศิลาจารึกสั่งสอนแนะนํ าประชาชน ก็ทรงกลาวถึง
การทํ าความดีเปนกลางๆ โดยไมไดอางพุทธศาสนา

การที่ฝร่ังเขาใจอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้ ก็เพราะเขาอยู
ใตอิทธิพลแหงภูมิหลังทางวัฒนธรรมตามประวัติศาสตรของตะวัน
ตก ที่เรื่องของความเชื่อถือ คํ าสอนและการปฏิบัติเปน dogma คือ
เปนขอกํ าหนดตายตัว เปนเทวบัญชาออกมา จะตองหมั่นกลาวถึง
พระเปนเจาและคอยอางอิงโองการของพระองคอยูไมใหขาด

เขาไมเขาใจความรูสึก ไมรูจักวิธีคิดและวิธีแสดงออกแบบ
พุทธ เชนวา

ก) คํ าสอนในทางพุทธศาสนาเปนการพูดถึงความจริงที่มี
อยูตามธรรมดาของธรรมชาติ และกลาวถึงความประพฤติปฏิบัติ
ของมนุษยที่ถูกตองสอดคลองกับความจริงของธรรมชาตินั้น

ตํ ารับตํ าราในพุทธศาสนาบางทีทั้งบททั้งตอนกลาวถึง
ธรรมคือหลักการหรือหลักความจริง พรอมท้ังอธิบายขยายความ
ไป จนจบบทจบตอน โดยไมเอยถึงพระพุทธเจาเลยก็มี
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(ตํ าราหรือคัมภีรเหลานี้ เมื่อแปลเปนภาษาไทย ไดมีความ
นิยมสืบตอกันมาวา ผูแปลจะเตมินามของทานผูกลาวหรอือธบิาย
ความนัน้ไวดวย เชนเตมิค ําวา “พระผูมพีระภาคเจาตรสัวา” เปนตน)

ปจจุบัน ในประเทศไทยนี้เองก็เห็นไดชัด มีการนํ าหลัก
ธรรมในพุทธศาสนา ไปจัดวางเปนหลักการบางอยางบาง นํ าไป
อธิบายขยายความบาง บางทีเลือกเอาบางสวนบางขอไปใชบาง
โดยไมบอกเลยวามาจากพุทธศาสนา ซึ่งบางทีก็ไปไกลกวาวิธีของ
พระเจาอโศก

วาที่จริง เวลานี้ในทางวิชาการก็ถือกันนักวา เมื่อนํ าวาทะ
ของใครมากลาว ก็ควรอางแหลงที่มาไวดวย เพื่อเปนการแสดง
ความซื่อสัตยทางวิชาการ เพื่อแสดงความเคารพตอทานผูกลาว
และเพื่อแสดงวาขอเขียนนั้นมีหลักฐานที่มาที่ไป ไมเลื่อนลอย

ไฉนเราจะนํ าคํ าสอนของพระพุทธเจามาวาเอาตามชอบใจ 
เหมือนดังไมเคารพพระองค

ถาทํ ากันอยางนี้ ก็จะมีผูตํ าหนิไดวา ทีวาทะของปราชญ
ตะวันตกละก็ชอบอางชื่อเขานัก แตวจนะของพระพุทธเจากลับ
แกลงละเลย ไมยอมอางอิง

(ยิ่งกวานั้น บางทียังเอาไปตัดตอดัดแปลงตามความคิด
ของตนเอง หรือตามชอบใจอีกดวย ทํ าใหเกิดความผิดพลาดโดยรู
ไมเทาถึงการณ)

ข) สืบเนื่องจากขอกอน หลักคํ าสอนในพุทธศาสนาจึงไม
เปน dogma คือไมเปนขอกํ าหนดตายตัว ที่บังคับใหตองเชื่อถือ
ปฏิบัติโดยไมอาจถามหรือสงสัยได คือไมตองนํ าเสนอในรูปแบบ
ของคํ าสั่งหรือคํ าบัญชาจากทานผูเปนเจาของอํ านาจทานนั้นทาน
นี้ จึงมีการนํ าหลักธรรมมาสั่งสอนอธิบายกันอยางเปนอิสระมาก
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(ซึ่งก็เสี่ยงอันตรายตอการที่จะมีการดัดแปลงคํ าสอน)
จนไปๆ มาๆ ดังที่ปรากฏในเมืองไทยเวลานี้ กลายเปน

ธรรมะของพระอาจารยองคนั้น ธรรมะของพระอาจารยองคนี้ แทน
ที่จะเปนของพระพุทธเจา

(สํ าหรับของพระเจาอโศก ฝร่ังบางคนก็ใชทํ านองนั้น
เหมือนกันวา Asoka’s Dharma)

ค) ฝร่ังเหลานั้นยังไมไดศึกษาคนควา ดวยการตรวจสอบ
สืบคนอยางเพียงพอ เมื่อไมมีการอางอิงไวในศิลาจารึกเอง เราจะ
ตองนํ าหลักการและขอปฏิบัติตางๆ ที่แนะนํ าไวในจารึกอโศกนั้น
มาสืบคนดูในคัมภีรพุทธศาสนา โดยเฉพาะคือพระไตรปฎก ให
กวางขวางเพียงพอ จึงจะบอกไดวาสวนไหนมาจากคํ าสอนใน
คัมภีรแหงใด

มีทางเปนไปไดอีกอยางหนึ่งดวยวา กอนจะมาถึงศิลา
จารึกของพระเจาอโศกนี้ คํ าสอนในพระไตรปฎก ไดออกมาเปนขอ
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจํ าวัน ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาว
พุทธที่สืบตอกันมาเปนปกติอยูกอนแลว จากสภาพพื้นเพภูมิหลัง
อยางนั้น จึงมาถายทอดออกในศิลาจารึกของพระเจาอโศก

ดีที่ตนมี
ทีช่าวพุทธไทยจะใหแกโลกได

๔. สมควรยิ่งที่จะกลาวเตือนวา ชาวพุทธและคนไทยทั่วไป
ไมเห็นคุณคาและไมใสใจท่ีจะมองดูคุณคาของสิ่งดีที่ตนมี ซึ่งใน
กรณีนี้หมายถึงพระพุทธศาสนาในแงที่สัมพันธกับการแกปญหา
ความแบงแยกในหมูมนุษย ดังที่ไดกลาวมา และไมใสใจสังเกตแม
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แตการที่คนภายนอก เชนพวกชาวตะวันตกที่มีภูมิหลังตางจากเรา
มามองเห็นคุณคาของสิ่งดีที่เรามีนั้นอยางไร

เพราะเหตุที่ชาวตะวันตกมีภูมิหลังตางจากเรานั่นเอง เขา
จึงมองเห็นความแตกตางที่เปนคุณคาของพระพุทธศาสนาขอน้ีได
ชดัเจน คอืการทีพ่ทุธศาสนาไมมปีระวตัแิหงการบบีคัน้ก ําจดัผูไมเชือ่
หรือผูนับถือศาสนาอื่น (persecution) และไมมีสงครามศาสนา
(religious war) อันเปนประวัติที่ตรงขามจากศาสนาของเขา

เมื่อเขาเห็นคุณคาจากความแตกตางนี้แลว เขาก็จะตอง
ถามตอไปวา เปนอยางนั้นเพราะเหตุใด ถึงตอนนี้ก็เปนวาระที่ชาว
พุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธไทย จะตองใหคํ าตอบ

ถาชาวพุทธจะแสดงภูมิปญญา และจะมีสวนรวมในการ
สรางสรรคอารยธรรมของมนุษยชาติ ชาวพุทธไทยควรจะตองมีคํ า
ตอบในเรื่องนี้ที่จะใหแกโลก

ถามิฉะนั้น ก็จะเปนเรื่องที่นาเสียดาย หรือถึงกับนาอับอายวา
ทัง้ที่ตนเองอยูกับพระพุทธศาสนา และคนขางนอกเขามาเห็นคุณคา ใน
ขณะที่เขาตองการสิ่งที่ตนมีที่จะใหแกเขาได ก็ยังไมรูและไมใสใจ แลว
จะไปทํ าอะไรอื่นใหแกสวนรวมของโลกไดอีก

การรูเขาใจเรื่องนี้ จะโยงไปเองถึงการที่เราจะรูเขาใจอารย
ธรรมตะวันตกดวย ซึ่งเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการที่จะดํ ารงอยูอยาง
ผูมีการศึกษา และเปนสวนรวมอันมีคาในอารยธรรมของโลก

การที่ตองรูจักเขาอยางนี้ มิใชเพื่อจะไปติเตียนตอวา แต
เพื่อเขาใจเขาตามเปนจริง และจะไดวางทาที ตลอดจนปฏิบัติตอ
ปรากฏการณสืบเนื่องตางๆ ที่เปนไปอยูในโลกและมาเกี่ยวของกับ
เราดวย ไดอยางฉลาดและมีผลดี

ขอยํ้ าคํ าถาม ๒ ขอวา
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๑) เหตใุดพทุธศาสนาจงึไมมปีระวตัศิาสตรแหงการก ําจดับบี
คัน้หํ ้าหัน่บฑีา (persecution) และสงครามศาสนา (religious war)

๒) มหีลกัการอะไรบางทีพ่ทุธศาสนาสามารถน ําเสนอ เพือ่ชวย
แกปญหาความแบงแยกขัดแยงและทํ าลายลางกันในหมูมนุษย

อาจจะตองตอบเพิ่มอีก ๒ ขอ คือ
๑) เหตุใดในประวัติศาสตรแหงอดีต พุทธศาสนาจึงไม

สามารถรักษาตนใหหลุดรอดจากการถูกบีบคั้นกํ าจัดในทาง
ศาสนา (religious persecution)

๒) พุทธศาสนาสามารถทํ าไดเพียงใด ในการที่จะชักจูงให
ลัทธิศาสนาทั้งหลายละเลิกการเบียดเบียนบีฑาทางศาสนา และ
หันมาดํ าเนินในทางแหงความปรองดองสามัคคี

ในที่สุด พุทธศาสนิกชนควรจะยอมรับจุดออนในวงการ
ชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธไทยยุคปจจุบัน ที่มองศาสนาของตน
วาเปนศาสนาแหงปญญา และมีความใจกวาง ใหเสรีภาพทาง
ศาสนาเต็มท่ี แตทาทีนี้กลายเปนความเรื่อยเปอย ไมจริงจัง อยาง
ไรก็ได ไมมีหลักการและขอปฏิบัติอันชัดเจน ที่จะแสดงถึงความ
เปนชาวพุทธ เลยกลายเปนกลุมคนที่ออนแอ กระจัดกระจาย รวม
กันไมติด และตกอยูในความประมาท

ยิ่งไดอยูมาในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีสุขสบาย และมี
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ขาดแรงบีบคั้นเรงรัดจากภาวะทุกขบีบคั้น
ภัยคุกคาม ก็ยิ่งมีความโนมเอียงที่จะเฉื่อยชา เพลิดเพลิน ติดจม
ในความประมาทยิ่งขึ้น

ปญญานั้นคูกับศรัทธา เรารูกันดีวา ศรัทธาทํ าใหมีกํ าลังที่
เปนแรงขับเคลื่อนและพุงไป ทํ าใหเขมแข็งจริงจัง แตก็อาจจะเกิน
เลยไปโดยงาย และกลายเปนความรุนแรง ดังที่ไดเปนเหตุสํ าคัญ
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ของการบีบคั้นเบียดเบียน ขัดแยง และสงครามศาสนามากมายใน
ประวัติศาสตร

ทานจึงใหศรัทธานั้นมาดวยกันกับปญญา และมีปญญา
คุม เพื่อไมใหเปนความงมงาย กลายเปนกํ าลังของคนตาบอด ถูก
ลอหลอกชักจูงไป หรือตองคอยพึ่งพา

แตในทํ านองเดียวกัน ปญญาก็ควรจะมีศรัทธามาชวยเริ่ม
ตั้งตนจับจุดให และเสริมกํ าลังใหเจาะลึกจริงจัง เพื่อมิใหกลาย
เปนคนชนิดที่ปญญาแทก็ยังไมมี ไดแตจับจด ฉาบฉวย แตะอะไรๆ
อยางผิวเผิน แคผานๆ

จึงควรนํ าหลักความเสมอพอดีกันแหงอินทรียตางๆ โดย
เฉพาะศรัทธากับปญญา มาปฏิบัติกันในชีวิตจริง

ใหชาวพุทธไทยไดรับประโยชนที่ควรจะไดจากพระพุทธ
ศาสนา มใิชเปนเพยีงผูมคีวามภมูใิจท่ีเลือ่นลอย รูจกัพระพทุธศาสนา
ก็ไมจริง มีแตจะพาใหทั้งพุทธศาสนาและสังคมเสื่อมโทรมลงไปๆ



บทสรุป

ไดกลาวแลวแตตนวา ในการขดัแยงตลอดจนสงครามทีม่ี
เรือ่งศาสนาเกีย่วของนัน้ จะตองแยกใหด ีระหวางการขดัแยงสูรบกนั
เพราะความตางพวก กับการขัดแยงสูรบกันเพราะความตางศาสนา
เพราะถาแยกไมไดก็จะทํ าใหแกปญหาไมถูกที่ และอาจจะทํ าใหยิ่ง
สับสนมากขึ้น

บางครั้งบางกรณี จากจุดเริ่มท่ีเปนเพียงปญหาความตาง
พวก แตตอมาปญหาความตางศาสนาก็เขาไปผสม ทํ าใหปญหา
ซับซอนยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่ชนชาติหรือเผาชนตางๆ อยู
ประจํ าในถิ่นฐานเฉพาะลงตัวแลว พรอมท้ังไดมีการนับถือศาสนา
หรือลัทธินิกายอันใดอันหนึ่งตอเนื่องมานานจนแนนอนลงไป และ
เกิดความยึดถือลัทธิศาสนานั้นเปนของตนพวกตน หรือผนวกการ
นับถือลัทธิศาสนานั้นๆ เขากับความเปนพวกตนและพวกนั้นพวก
นี้แลว ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่การขัดแยงสูรบจะมีทั้งปญหาความ
ตางพวก และปญหาความตางศาสนาปนเปไปดวยกัน แลวซํ้ าเติม
กันใหรุนแรงยิ่งขึ้น

ในที่นี้จะเสนอขอพิจารณาเพื่อการแกไขปญหาจากแตละ
ดานไปบรรจบกัน ดังนี้

๑. ปฏิบัติตอทิฏฐิใหถูกตอง จุดที่สนใจกันมากวาเปนเหตุ
ใหเกิดความขัดแยงสูรบกัน ก็คือความขาดขันติธรรม (ขาด
tolerance คือ intolerance) โดยเฉพาะชาวตะวันตกปจจุบันจะ
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มองเนนที่จุดนี้
แตที่จริงควรจะสนใจและตองแกไขที่จุดตนตอ ที่เปน

สาเหตุของความขาดขันติธรรมนั้น มฉิะนัน้การแกปญหาจะท ําได
เพยีงแคใหยอมรบัและยดึถอืกฎกตกิาในการทีจ่ะไมรุกลํ ้าละเมดิกนั
อยางที่พยายามปฏิบัติกันอยู ซึ่งไมไดผลจริง และฝนใจ ไมยั่งยืน

ตัวมูลเหตุตนตอของความขาดขันติธรรมที่สํ าคัญ คือ ทิฏฐิ
ไดแกความเชื่อ ความยึดถือ การมองความจริงไปตามที่ถูกสั่งสอน
ซึ่งอาจจะมาจากขอกํ าหนดในลัทธิศาสนา

ตัวอยาง เชน ความยึดถือวา คนที่ไมนับถือเทพเจาของตน
เปนคนบาป หรือเปนศัตรูของเทพเจา ซึ่งจะตองกํ าจัด ความเชื่อวา
การทํ าลายคนนอกศาสนาของตน เปนความดีงาม หรือเปนการ
กระทํ าที่จะไดรับความโปรดปราน ตลอดจนเชื่อวาเปนหนาที่ที่จะ
ตองไปกํ าจัดคนที่นับถือเชื่อถืออยางนั้นอยางนี้

ถาเชื่อหรือมีทิฏฐิอยางขางตนนี้อยู ความขาดขันติธรรมก็แก
ไมไดจริง การใชกฎกติกา อยางเชนเรื่องสิทธิมนุษยชน (human
rights) ก็แกปญหาไมไดจริง อยางดีก็ตองอาศัยการสะสมกํ าลังไว
ยับยั้งกันตามระบบ deterrence ซึ่งเปนการแกปญหาที่ไมยั่งยืน

แตถาปญหาไมมีเรื่องทิฏฐินี้เปนตนตอแลว การขาดขันติ
ธรรม (intolerance) ก็แกไขไดไมยากนัก

เรามีสิทธิแมแตจะเชื่อวา เขาเห็นผิด วาการที่เขานับถือ
หรือปฏิบัติอยางนั้นอยางนี้เปนบาป หรือแมแตเชื่อวาการที่เขาไม
นับถือไมปฏิบัติอยางเราเปนบาป แตจุดสํ าคัญอยูที่ทาทีและการ
ปฏิบัติตอเขา

หมายความวา เมื่อเชื่อวาเขาเห็นผิด มีบาปแลว แทนที่จะ
คิดกํ าจัด ควรจะมีทาทีสงสารอยากใหเขาเปลี่ยนมาเห็นถูก และ
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ปฏิบัติตอเขาดวยเมตตาโดยวิธีการแหงปญญา คือช้ีแจงแนะนํ า พูด
จาสนทนาดวยเหตุผล ตลอดจนถกเถียงกัน ซึ่งเปนการใหการ
ศึกษาแกเขา และจะทํ าไดแคไหน ก็สุดแตความสามารถของเรา
แตไมมองเขาเปนปฏิปกษ และไมใชก ําลงับงัคบัหรอืประหตั
ประหารกนั คอืมทีาทเีปนมติร และใชวธิกีารแหงปญญา

เรื่องนี้แยกสั้นๆ เปน ๒ ขั้นตอน
ขั้นที่ ๑ เชื่อวา หรือถือวา การที่เขานับถือหรือปฏิบัติอยาง

นั้นเปนการเห็นผิด หรือเปนบาป ฯลฯ (ก็แลวแต)
ขั้นที่ ๒ ก) มีทาทีเปนมิตร สงสารอยากชวยใหเขาพนจาก

บาปหรือจากความเห็นผิดนั้น
 ข) ปฏิบัติการดวยการแนะนํ าสั่งสอน ใหความรู

สนทนาถกเถียง ดวยวิธีการแหงปญญา
๒. ไมเอาความตางศาสนามาซํ้ าเติมความตางพวก ใน

กรณีที่เกิดการขัดแยงสูรบเพราะความตางพวก เชน เกิดจาก
ปญหาเชื้อชาติ ผิว เผาพันธุ เปนตน และแมแตการแยกพวกเพราะ
นับถือศาสนาตางกัน

ก) พยายามกันไมใหปญหาความตางศาสนาเขาไปผสม
ซํ้ าเติมความขัดแยงนั้น

นอกจากไมนํ าเอาความตางศาสนาเขาไปเสริมเรื่องแลว 
ตองไมใหมีโอกาสที่จะนํ าเอาคํ าสอนในศาสนาไปอาง เพื่อหนุน
การขัดแยงหรือทํ ารายซึ่งกันและกัน

ข) ในทางตรงขาม คํ าสอนในศาสนาควรจะถูกยกมาอาง
ในทางที่จะชวยแกไขผอนเบาความขัดแยง และระงับปญหา

๓. สรางจิตสํ านึกใหมในการรวมหมูของมนุษย เมื่อแยก
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ความตางศาสนาออกมาจากความตางพวกได คือไมใหมีขออาง
หรือหลักการใดๆ ในศาสนาที่จะไปยืนยันสงเสริมการขัดแยงสูรบ
และพยายามนํ าคํ าสอนในศาสนามาชวยผอนเบาหรือระงับการ
พิพาทนั้นแลว ปญหาก็จะไมซับซอน

เมื่อทํ าไดอยางนี้ ก็จะเหลืออยูแตเพียงปญหาการขัดแยงสู
รบกันเพราะความตางพวกอยางเดียว

เมื่อถึงขั้นนี้ จะเปนปญหาในระดับสัญชาตญาณพื้นฐาน
ของมนุษยทีเดียว ซึ่งการแกไขระยะยาวและแทจริง จะตองอาศัย
การศึกษาหรือการพัฒนามนุษยที่ถูกตอง

การอยูรวมกันเปนกลุมเปนหมูนั้น ถือวาเปนสัญชาตญาณ
ของมนุษยในฐานะที่เปนสัตวสังคม และเปนความจํ าเปนในการที่
จะอยูรอดและอยูดวยดี

ในภาวะเชนนี้ ความรักหมูรักพวกยอมมีคุณประโยชนมาก
โดยชวยใหเกิดความสามัคคีมีพลัง ชวยกันทํ าการสรางสรรคได
สํ าเร็จ และแตละคนก็มีแรงจูงใจที่จะทํ าการสรางสรรคเพื่อความ
เจริญงอกงามแหงชุมชน สังคม หมูเหลา ตลอดจนองคกร เปนตน
ที่ตนมีสวนรวมอยูนั้น

ในกรณีนี้ ศาสนาก็มีบทบาทชวยสงเสริมใหคนในกลุม ใน
หมู ในชุมชน หรือในสังคมนั้น มีความสามัคคี รักกัน ชวยเหลือกัน
อยูรวมกันดวยสันติสุข

แตปญหาเกิดขึ้นวา เมื่อมนุษยมารวมหมูรวมพวกกันแลว
แตละกลุมแตละหมูก็เลยกลายเปนคนละกลุมคนละหมู แยกตาง
หากจากกัน กลายเปนตางพวกตางหมู  แลวก็มีความโนมเอียงที่
จะตั้งทาทีแบบแบงแยก ระแวง เปนปฏิปกษ ซึ่งนํ าไปสูการขัดแยง
แยงชิงตอสูกัน
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ก็เลยกลายเปนวา มนุษยรวมตัวเขามาเปนกลุมพวกของ
ตน เพื่อแยกจากกลุมอื่นพวกอื่น พูดสั้นๆ วา รวมเพื่อแยก

การรวมตัวตลอดจนสามัคคีเชนนี้ จึงนํ าผลดีมาดานหนึ่ง
พรอมกับกอใหเกิดผลเสียอีกดานหนึ่ง นับวาเปนการพัฒนาของ
มนุษยขึ้นมาขั้นหนึ่ง แตยังเปนการพัฒนาเพียงในขั้นตน

แทจริงนัน้ มนษุยกค็อืมนษุยดวยกนัทัว่ทัง้โลก มนุษยจงึจะ
ตองเปนสวนรวมของชมุชนมนษุยทัว่ทัง้โลกนี ้(world community)

ที่จริง โดยธรรมชาติ มนุษยทุกคนเปนสมาชิกหรือองค
ประกอบหนึ่งๆ ของชุมชนแหงโลกมนุษยนี้อยูแลว แตมนุษยจะ
ตองทํ าใหความเปนสมาชิกของตนนี้ มีผลจริงในทางปฏิบัติ ดวย
การติดตอสื่อสารสัมพันธถึงกันจริงๆ ทั่วถึงกันหมด

ภาวะนี้เทากับเปนจุดหมายในเชิงสังคม ของการพัฒนา
มนุษย

การพัฒนามนุษยนั้น จะถือวาสํ าเร็จผลเมื่อบรรลุจุดหมาย
ในการสรางชุมชนแหงโลกมนุษย ที่ทุกคนเปนสวนรวมในโลกที่มี
สันติสุข และศาสนาที่แทก็ควรมีบทบาทชวยหนุนนํ ามนุษยใหกาว
ไปสูจุดหมายนี้

เริ่มตั้งแตใหมนุษยมองการรวมตัวเปนกลุม ในความหมาย
และดวยทาทีใหม คือใหมองการรวมตัวเปนกลุมของมนุษยแตละ
กลุม ไมใชเปนการแยกเปนตางกลุม แตเปนขั้นตอนของการที่จะ
มารวมกันในขอบเขตและขนาด ที่ขยายกวางใหญยิ่งขึ้นไปๆ ตาม
ลํ าดับ จนถึงเอกภาพระดับโลกในที่สุด

เพื่อใหบรรลุผลท่ีดีงามนี้ จะตองละเลิกทาทีการมองและ
การชี้นํ าสั่งสอนกันในลักษณะที่เปนการยํ้ าใหยึดถือพวกตน โดย
แยกจากพวกอื่น



มองสันติภาพโลกฯ๒๑๔

๒๑๔

ตองยอมรับความจริงวา ปฏิบัติการเชิงแบงแยกเชนนี้ ยงัมี
มากมายเดนชดัในโลก คอืมกีารบอกกลาวแนะน ําสัง่สอนกระตุนเรา
ตอกยํ ้า ใหยดึถอืในกลุมพวกของตนใหเหนยีวแนนและรนุแรงยิง่ขึน้
และมักจะมาพรอมกับการวางทาทีเปนปฏิปกษตอกลุมอื่นพวกอื่น

เราไดเห็นกันชัดๆ วา บางทีศาสนาก็ถูกนํ ามาอางหรือใช
ประโยชนเพือ่สนองจดุหมายทีย่อนกระแสการพฒันามนษุยอยางนี้

ที่วามานี้คือจุดของการแกปญหาที่แทจริง ซึ่งเปนเครื่อง
พิสูจนการพัฒนามนุษยดวย วาเมื่อโลกทางดานสิ่งแวดลอม (ทั้งทาง
ธรรมชาติ ทางเทคโนโลยี และทางระบบจัดการสังคม) ขยายความสัมพันธถึงกัน
เปนอันเดียวทั่วโลก อยางที่เรียกวาเปนโลกาภิวัตน เปนภาวะไร
พรมแดนแลว มนุษยจะพัฒนาจิตใจใหกวางขวาง มีเมตตาไมตรีที่
เชื่อมสัมพันธใหรวมเปนชุมชนมนุษยชาติอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย
มีปญญาที่มองเห็นความจริงอยางเปนอิสระไรพรมแดนไดหรือไม

การแกปญหาความขัดแยงแบงแยกของมนุษย จะตองกาว
มาถึงขั้นนี้

๔. พัฒนาภาวะจิตใจไรพรมแดน ความสํ าเร็จของการแก
ปญหาอยูที่ความสํ าเร็จในการพัฒนามนุษย

ถาการศึกษาถูกตอง เปนสิกขาจริง มนุษยยิ่งพัฒนาไป ก็
ยิ่งหลุดพนจากความคับแคบที่เกิดจากความยึดถือตัวตนของตน 
ที่ทํ าใหแยกตัวออกจากกัน ความตางพวกก็จะไมมี และเมื่อการยึด
ถือความตางพวกไมมี ปญหาความขัดแยงแบงพวกก็หมดไป

มนุษยยิ่งพัฒนา ก็ยิ่งขยายความรูสึกนึกคิด ขยายจิตใจ
ขยายปญญากวางขวางพนความคับแคบแบงแยก สูความเปน
กลาง ที่ประสานกับความจริงของสัจธรรมในธรรมชาติยิ่งขึ้น และ
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พฤติกรรมของเขาก็จะประสานกลมกลืนยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้ เมื่อมนุษยพัฒนามากขึ้น เขาก็จะหลุดพนจาก

ความยึดถือคับแคบ ขยายจิตปญญาและพฤติกรรมใหกวางขวาง
ออกไป โดยพนจากสภาพจิตคับแคบยึดถือท่ีเรียกวา มัจฉริยะ คือ
ความใจแคบหวงแหนกีดกัน ๕ ประการ ไปทีละนอย จนหมดสิ้น

มัจฉริยะ ๕ ประการนี้ จะเปนตัวตัดสินการพัฒนามนุษย
และการแกปญหาความขดัแยงแบงแยกในหมูมนษุยวาจะส ําเรจ็หรอืไม

มัจฉริยะ ๕ ที่ใชเปนเกณฑวัดการพัฒนามนุษยในแงนี ้คือ
๑. ความหวงกั้นถิ่นอาศัย คือหวงแหนกีดกั้นกันในเร่ืองที่อยู

อาศัย ประเทศ ทองถิ่น ดินแดน (อาวาสมัจฉริยะ)
๒. ความหวงกั้นกลุมพวก คือหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่อง

พรรคพวก พงศเผา เหลากอ ชาติพันธุ การแบงแยกพวกหมูเปน
กลุมผิว กลุมเผา กลุมลัทธิศาสนาตางๆ (กุลมัจฉริยะ)

๓. ความหวงกั้นลาภผล คือหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องลาภ
ทรัพยสมบัติ และผลประโยชน (ลาภมัจฉริยะ)

๔. ความหวงกั้นชั้นวรรณะ คือหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่อง
วรรณะ ผิวพรรณ และการแบงชนชั้นตางๆ (วรรณมัจฉริยะ)

๕. ความหวงกั้นภูมิธรรมภูมิปญญา คือหวงแหนกีดกั้นกันใน
เรื่องของวิทยาการ ความรู คุณพิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความกาว
หนาในทางภูมิธรรมภูมิปญญา และความสํ าเร็จในการสรางสรรค
(ธรรมมัจฉริยะ)

การศึกษาที่ถูกตอง ซึ่งเปนการศึกษาที่แทจริง จะทํ าให
มนุษยพัฒนาคุณลักษณะในดานความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
โดยมีมัจฉริยะ ทั้ง ๕ เหลานี้ ลดนอยลงๆ จนหมดไปในที่สุด

แลวเมื่อน้ัน การพัฒนามนุษยก็จะประสานสอดคลองทัน
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กับการพัฒนาของโลกแหงสิ่งแวดลอม คือ
มนุษยที่มีจิตปญญากวางขวางไรพรมแดน อยูในโลกที่

กวางไกลไรพรมแดน
มิใชยอนทางกันอยางที่เปนอยูในปจจุบันวา โลกยิ่งถึงทั่ว

กันไดไรพรมแดน แตใจคนยิ่งคับแคบแบงแยกแตกพวกกัน
ถากํ าจัดมัจฉริยะ ๕ ได โลกก็จะปลอดภัยจากการกีดกั้น

ทํ าลายกันระหวางหมูระหวางพวกอยางแนนอน
การแกปญหาที่แทจริง ที่จะสํ าเร็จผลแนนอน คือการ

พัฒนามนุษยใหมีคุณสมบัติที่จะทํ าใหสังคมอยูในภาวะไรปญหา 
หรือไมเปนผูกอปญหา ไมใชรอไปแกไขเมื่อเกิดปญหาขึ้นแลว ซึ่ง
เปนการไมยอมรับความจริง

การพัฒนามนุษยใหหมดมัจฉริยะ ๕ คือการสรางภาวะไร
ปญหา ที่จะทํ าใหปญหาการขัดแยงแบงแยกไมเกิดมีขึ้นมา ที่จะ
ตองไปพยายามแกไข

ทางแกไขมีชัดเจนอยูอยางนี้แลว แตปญหากลับมาอยูที่วา
มนุษยพรอมท่ีจะปฏิบัติหรือไม ถาไม หรือถาทํ าสวนทางกับหลัก
การนี้ ก็เปนการตอบอยูในตัววา มนุษยตองการแบงแยกขัดแยง
และทํ าลายกันตอไป

๕. ยอมรับความเปนสากลเสมอกัน เมื่อมนุษยพัฒนาจิต
ปญญาใหพนจากมัจฉริยะ ๕ ประการนี้ไดแลว เขาจึงจะสามารถมี
เมตตาหรือไมตรีอยางแทจริงตอเพื่อนมนุษย

แลวเมือ่น้ัน สภาพจติทีเ่ปดกวาง ไมมคีวามกดีกัน้คบัแคบนี้
ก็จะประสานสอดคลองกับความเปนสากล ๓ ประการที่กลาวถึง
แลวขางตน โดยที่ความเปนสากลทั้งสามนั้น จะเปนทั้งปจจัยชวย
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เกื้อหนุนในการพัฒนาคนใหพนจากมัจฉริยะทั้งหานั้น และเปนที่
แสดงออกของความไมมีมัจฉริยะเหลานี้ในภาคปฏิบัติเพื่อการแก
ปญหาภายนอกดวย

ขอออกชื่อความเปนสากล ๓ ประการไวอีกครั้งหนึ่ง ไดแก
๑) ความจริงที่เปนสากล คือหลักความจริงที่เปนกลางๆ มี

ผลเสมอเหมือนกันแกทุกคน ทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา
๒) ความเปนมนุษยที่เปนสากล คือ ความเปนมนุษยที่จะ

ตองมองเห็นเขาใจใหความนับถือเสมอกัน การทํ ารายและทํ าลาย
ชีวิตมนุษย ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม เปนความไมดีไมงามทั้งสิ้น

๓) ความมีเมตตาที่เปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตรไมตรี
มีความรักปรารถนาประโยชนสุขแกมนุษยทั่วทุกคนเสมอเหมือน
กัน โดยไมมีการจํ ากัดหรือแบงแยก

๖. มีทาทีอนุรักษสัจจะ: ตอเพ่ือนมนุษยดวยเมตตา ตอสัจ
ธรรมดวยปญญา ศาสนามีคุณคาตอมนุษย (หรือจะพูดวาทํ าหนา
ที่ตอมนุษย) โดยหลักใหญ ๒ ประการ คือ

๑) อํ านวยประโยชนสุขแกมนุษย ทั้งเฉพาะแตละบุคคล
และที่รวมกันเปนสังคม

๒) ชวยนํ ามนุษยใหเขาถึงสัจธรรม คือความจริงซึ่งเปน
ภาวะของตัวชีวิตของเขาเอง

ที่จริงนั้น ๒ ขอน้ีสัมพันธกัน เมื่อพูดในขั้นสุดทาย การที่
มนุษยจะไดรับประโยชนสูงสุดแทจริงก็ตอเมื่อเขาถึงสัจธรรม หรือ
เกิดมีปญญาที่รูเขาใจถึงความจริงแหงชีวิตของตนเอง

มนุษยทุกคนจึงเท ากับมีหนาที่ที่จะทํ าความจริงนี้ให 
ประจักษแจงแกตนเอง ซึ่งเปนประสบการณเฉพาะตนที่ทํ าใหกัน
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ไมได แตคนอาจเปนกัลยาณมิตรชวยชี้แนะ นํ าทางใหแกกันได
เมื่อมนุษยอยูรวมกันดวยเมตตาไมตรี ไมมีการเบียดเบียน

รังแกขัดแยงแบงแยกกัน ดวยการด ํารงอยูและสมัพนัธกนับนฐาน
แหงหลกัการ ๕ ขอตนแลว กจ็ะท ําใหเขาพรอมทีจ่ะเพยีรท ํากจิหนาที่
ของตนในการพัฒนาปญญาใหเขาถึงความจริงหรือสัจธรรมนั้น

แตเพราะเขาตองทํ ากิจน้ีในขณะที่อยูรวมกับผูอื่นในสังคม 
เพื่อใหการทํ ากิจหนาที่นี้ดํ าเนินไปอยางไดผล ไมติดขัด สังคมหรือ
สภาพความสัมพันธกับผูอื่นจึงจะตองอยูในภาวะที่ไมปดกั้นขัด
ขวาง แตเปดหรือเอื้อโอกาส

ตลอดจน ถาเปนไปได ก็ใหความสัมพันธระหวางมนุษย
นั้น เปนเครื่องสงเสริมเกื้อหนุนกัน โดยไมนํ าเอาความเห็นความ
เขาใจหรือความยึดถือของตนไปบังคับยัดเยียดใสใหแกผูอื่น หรือ
แมแตมากลอมแกลมเอาอกเอาใจกัน

ในการสังสรรคสัมพันธกันระหวางที่ยังแสวงหาหรือเพียร
ปฏิบัติเพื่อเขาถึงสัจธรรมนี้ ไดกลาวถึงหลักการอยางหนึ่งไวขาง
ตนแลววา ผูแสวงสัจจะ พึงมีทาทีสัจจานุรักษหรืออนุรักษสัจจะ ได
แกการไมตัดสินผูกขาดสัจจะ

กลาวคือ บุคคลมีสิทธิที่จะพูดวา “ขาพเจามคีวามเหน็อยาง
นี”้ หรอืวา “เทาทีข่าพเจาคดิเหน็เขาใจ ความจรงิเปนอยางนี”้ แตไม
มีสิทธิกลาววา “อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จท้ังนั้น”

หลักการนี้เทากับเปนการเปดกวางวา ความจริงอาจเปน
อยางอื่นก็ได หรือมีทางที่จะเปนไดอยางอื่น

แตทั้งนี้ก็มิใชเปนการพูดอยางเลื่อนลอยวาความจริงเปน
อยางไรก็ได และมิใชแมแตจะพูดวา อยางนี้ก็จริง อยางนั้นก็จริง
หรือหลักของขาพเจาก็จริง ของทานก็จริง ซึ่งกลายเปนการเลยเถิด
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ไปยังสุดโตงอีกขางหนึ่ง
นัน่คอืเทากบัทํ าตวัเปนผูตดัสนิความจรงิอกีนัน่เอง ตลอดจน

เปนการเอาความจรงิมาประนปีระนอมกนั ซึง่เปนสิง่ทีเ่ปนไปไมได
การปฏิบัติในเรื่องนี้ ไดอธิบายไวขางตนมากแลว เมื่อวา

โดยยอ มีหลัก ๒ อยาง ที่ผูแสวงหาหรือเพียรเขาถึงสัจธรรมควร
ระลึกไว คือ

ก. การไมเลยไปสูสุดโตง ๒ อยาง ที่จะกลายเปนการตั้ง
ตนเปนผูตัดสินสัจธรรม ไดแก

๑) การผูกขาดสัจธรรม ดวยทาทีที่ไมเปนการอนุรักษ
สัจจะวา “อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จท้ังนั้น”
๒) การตัดสินความจริงโดยวิ่งเลยเถิดไปอีกขางหนึ่ง 
หรือเอาความจริงมาประนีประนอมกันวา “ความจริง
เปนอยางนี้ก็ได เปนอยางนั้นก็ได” หรือ “ที่ทุกฝายวา ก็
เปนความจริงดวยกันทั้งนั้น”

ข. ความสัมพันธที่ถูกตอง ๒ อยาง คือ
๑) ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยทาทีแหงเมตตา
๒) ความสัมพันธกับสัจธรรมดวยทาทีแหงปญญา

มนุษยจะตองพยายามเขาถึงความจริงดวยความเพียรสุด
ขีดแหงปญญาของตน ไมวาจะโดยบุคคลก็ตาม หรือโดยความ
เพียรพยายามของหมูชนรวมกันก็ตาม

ถึงแมวามนุษยจะรักใครปรารถนาดีตอกันอยางไร เราก็ไม
สามารถมาตกลงกันใหสัจธรรมเปนอยางที่ปรารถนาได

การที่มนุษยมีเมตตาไมตรีปรารถนาดีตอกัน หมดความขัด
แยงแบงแยกแลว จะมาชวยเกื้อหนุนกันในการเขาถึงสัจธรรมได ๒
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ขั้นตอน คือ
๑) ใหโอกาสแกกันในการแสวงสัจธรรมนั้น โดยไมไปปด

กั้นขัดขวางการแสวงสัจธรรมนั้น และไมนํ าเอาทิฏฐิอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน ความเชื่อในลัทธิศาสนาของตนไปยัดเยียดบังคับใหเขา
ตองถือตาม และไมใชไปทํ ารายหรือทํ าลายเขา เพียงเพราะเขาเชื่อ
ถือคิดเห็นแปลกจากตน หรือเปนอยางใดอยางหนึ่งที่ตนไมชอบใจ

๒) รวมกันหรือเกื้อหนุนกันในการแสวงสัจธรรมนั้น ดวย
การเปนกัลยาณมิตรที่มาแนะนํ า บอกกลาว ใหความรู แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ถกเถียงกัน เปนตน ดวยวิธีการแหงปญญา บนฐาน
ของความสัมพันธกันดวยเมตตาหรือไมตรีนั้น

ถามนุษยใชเมตตาหรือไมตรีผิด อาจจะนํ าเอาความเอื้อ
เฟอเอาอกเอาใจกันมาเปนเครื่องปดกั้นตนเองและขัดขวางกัน ไม
ใหเขาถึงสัจธรรม เชนมาประนีประนอมกันวาสัจธรรมเปนอยางนั้น
อยางนี้ ใหเปนที่พอใจแกกัน ดังไดกลาวแลวเปนตน

เมื่อไมมีความขัดแยงแบงแยก ไมบังคับครอบงํ ากันแลว ก็
ใหเมตตาหรือไมตรีระหวางมนุษยนั้นเอื้อโอกาส ในการที่แตละคน
จะไดเพียรพยายามไดเต็มท่ีในการทํ าหนาที่สูงสุดของตน คือการ
เขาถึงความจริงของชีวิตนั้น ดวยปญญาที่บริสุทธิ์

อีกทั้งในกระบวนการแสวงสัจธรรมนี้ มนุษยผูมีเมตตาหรือ
ไมตรีตอกัน สามารถถกเถียง แสดงความรูความคิดเห็นความเขา
ใจกันไดเต็มท่ี สุดขีดแหงปญญาของตน โดยไมมีการประหัต
ประหารกัน จนกวาปญญาจะไดความจริงนั้นมามอบอิสรภาพและ
สันติสุขใหแกชีวิตและสังคมมนุษย

ลองนึกถึงภาพมนุษยสัก ๒ คน ที่ขัดแยงกัน ดวยเหตุแบง
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แยกตางๆ เชน ผิว เผา เชื้อชาติ ลัทธิศาสนา เปนตน จนกระทั่งรบ
ราฆาฟน ทํ าสงครามประหัตประหารกัน

ถาบังเอิญเขาสองคนนั้น มาพบกันในสถานการณอื่น โดย
ไมมีตราหรือปายใดๆ ที่เปนเครื่องหมายแสดงความแบงแยก เขา
อาจจะกลายเปนมติรสหายทีส่นิทสนมแสนดขีองกนัและกนักไ็ด

ธาตุหรือศักยภาพแหงการที่จะเปนคนดี มีอยูในมนุษยทั่ว
ทุกหมูเหลาเผาชน จะตองชวยกันสงเสริมใหธาตุหรือศักยภาพ
ดานดีนี้มีโอกาสสํ าแดงตัวปรากฏออกมา โดยไมถูกปายหรือตราที่
เปนเครื่องหมายแหงความแบงแยกเขาไปปดกั้นบดบังเสียกอน

ชายหนุมชาวองักฤษคนหนึง่ เดนิอยูบนถนนกลางเมอืงเตหราน
เมอืงหลวงของอหิราน (Iran) ทาทางระโหยซบูโซ หญงิมสุลมิกลางคนผู
หนึ่งพบเขาแลว พาไปจัดการใหเขาไดกินอาหารอิ่มหนํ าสํ าราญ
แลวก็ปลอยแยกกันไป โดยมิไดอาวรณหวังผลตอบแทนใดๆ*

นี่เปนเมตตาการุณยแท ซึ่งเปนสากล ไรพรมแดน อันมีอยู
ในจิตใจของคน เปนธาตุแทของความเปนมนุษย ที่แมคนทั้งสอง
นั้นจะมีผิว เผาพันธุ และลัทธิศาสนาที่แตกตางกันอยางชัดเจน แต
ก็มิไดยกขึ้นเปนปายหรือตีตราใหเปนเครื่องแบงแยกที่จะกั้นบัง
หรือกระตุนเราความรูสึกในใจใหเฉออกไปจากมนุษยธรรม

ศาสนาควรนํ ามนุษยเขามาสื่อสารสัมพันธกัน โดยเริ่มจาก
จุดแหงเมตตาการุณยตามศักยภาพที่มีอยูโดยธรรมชาตินี้ แลวนํ า
มนุษยกาวตอไปสูการรวมกันสรางสรรคสันติสุขใหแกโลกทั้งหมด

_____________________________
* ดูเร่ืองจาก ชยสาโร ภิกขุ (Shaun Chiverton), หนี้ศักด์ิสิทธิ์ (จ.ชลบุรี: กองทุน
วิทยาทาน วัดเขาพุทธโคดม, พ.ศ.๒๕๔๑), หนา ๑๐–๑๓



ภาคผนวก

ถาม-ตอบ*

พระมหาธีรพงษ: ลักษณะของมนุษยที่อยูรวมกัน ตองมีการประนี-
ประนอมอยางไร
พระธรรมปฎก: ประนีประนอมกันเทานั้นยังไมพอ ตองมีการ
ประสานกลมกลืนกัน ใหเกิดสามัคคีเปนเอกภาพ
พระมหาธรีพงษ: ทีนี ้ ในประเด็นที่ความจริงไมสามารถประนีประนอม
ลงมายอมมนุษยได มนุษยแตละคนก็มีทาทีตอความจริงตางกัน ทีนี้
ลักษณะของมนุษยที่มีทาทีตอความจริง (จะลงตัวไดอยางไร)
พระธรรมปฎก: อาว ก็จะไปยากอะไรละ ความเห็นตอความจริงก็
เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางคนแตละคนกับความจริงนั้น 
เราก็ไมตองไปแทรกแซง ไมไปบังคับเขา เปนเรื่องที่แตละคนเขา
ตองแสวงหา

เมือ่มาอยูดวยกนั เราตองมองวา แตละคนของเรานีย้งัไมถงึ
ความจริงทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราตองพยายามชวยกันหาความจริง
หรือแมแตเห็นตางกันก็เอามาเผื่อแผกัน ก็จึงรับฟงซึ่งกันและกัน

ทาทีตอกันระหวางคนกับคน ก็เปนเมตตาปรารถนาดีตอ
กัน แตคนก็สามารถมีความแตกตางกันไดทั้งที่อยูรวมกันนั้น
เพราะวา ทาทีตอมนุษยดวยกันเปนเมตตา สวนทาทีตอความจริง
ของกฎธรรมชาติเปนปญญา

ปญญาเปนทาทีตอความจริงของธรรมชาติ อันนี้ไมมีใคร
                                                                                                    
* ค ําถาม-ค ําตอบ ตอไปนี ้ไดสลับลํ าดบัแปลกไปจากเดมิบาง เพ่ือใหเปนหมวดเปนหมูมากข้ึน
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ปฏิเสธได ความจริงนั้น ไมเขาใครออกใคร มันไมมา
ประนีประนอมกับเรา เปนหนาที่ของเราที่ตองรูมัน เมื่อยังไมรู จะ
เอามันมาประนีประนอมใหความเปนจริงเปนอยางนั้นอยางนี้ตาม
ที่เราบอกเอา ตกลงกันเอาไดอยางไร

ถาเราประนีประนอมความจริง ก็คือการหลอกตัวเอง และ
จะกลายเปนวา เรามาสรางกํ าแพงกั้นตัวเองไมใหเขาถึงความจริง
การที่เราประนีประนอมความจริง ก็คือการมาชวยกันสรางภาพ
ของความจริงขึ้นมาอยางหนึ่ง เสร็จแลวภาพที่เราสรางขึ้นนั้นก็เลย
ไปบังของจริงเสีย
พระมหาธีรพงษ: ถาอยางนั้น ในกรณีที่มีนักคิดหลายๆ ทาน พยายาม
ทีจ่ะอธิบายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
พระธรรมปฎก:  นี่แหละจึงบอกวาแยกไมเปน แยกไมถูก เรานึกดูซิ
วาตัวเราเองถึงความจริงหรือยัง เรามีสิทธิวินิจฉัยไหม ถาเราถึง
ความจริงแลว เราจึงจะวินิจฉัยไดวาคนนั้นคนนี้ถึงหรือไม ใชไหม

เพราะฉะนั้นก็ปลอยใหความจริงอยูตามที่มันเปน แลวเรา
ก็พยายามเขาถึงความจริงนั้น แตทํ าอยางไรจะใหเราอยูกันได โดย
ที่แตละคนก็ยังหาความจริงนี้ อันนี้ดีที่สุด ที่เปนเครื่องหมายการ
พัฒนาของมนุษย

เราอยูรวมกันดวยดี มีเมตตาตอกัน และใหโอกาสแกกันใน
การแสวงหาความรูในความจริงนั้น โดยที่เราก็สามารถเผื่อแผ
ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นตอความจริงนั้นแกกันดวย เรามี
ทางทํ าไดนี่ ไมใชสิ่งที่เปนไปไมได

ทุกคนก็อยากถึงความจริงนี้ และทุกคนก็จะตองถึงความ
จริงนี้ในที่สุด จึงจะมีชีวิตที่ดีสมบูรณได
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ดังนั้น ในระหวางนี้ ถาเราปรารถนาดีตอกัน มีเมตตาตอ
กันจริง เราก็ตองใหโอกาสที่แตละคนจะพยายามเขาถึงความจริง
นั้น ที่ตัวเราเองก็ยอมรับวา ตัวเองก็ยังไมเขาถึง แลวอยางนี้เราก็
จะอยูกันดวยดีดวย พรอมกับท่ีการแสวงหาความจริงก็ดํ าเนินตอ
ไปไดดวย
พระมหาธีรพงษ: ทนีีม้ีปญหาวา มีหลายทัศนะพยายามอธิบายวา การ
เขาถึงตัวความจริงนั้น มีทางเดียวเทานั้น
พระธรรมปฎก:  ออ เรื่องนี้สามารถพิจารณาไดดังนี้

๑. เปนวธิพีดู เราสามารถมคีวามเหน็ได แตเราอยาไปตดัสนิ
พระพุทธเจาทรงสอนหลักการไวอยางหนึ่ง เรียกวา “สัจจานุรักษ”
เปนทาทีที่เรียกวาการอนุรักษสัจจะ

มีสาระสํ าคัญวา บุคคลสามารถกลาววา “ขาพเจาเห็นวา
เปนอยางนี้” หรือวา “ขาพเจาเห็นวาความจริงเปนอยางนี้” หรือวา
“เทาที่ขาพเจาทราบ ความจริงเปนอยางนี้” แตไมควรจะกลาววา
“อยางนี้เทานั้นเปนความจริง อยางอื่นเท็จท้ังนั้น”

อันนี้คือการอนุรักษสัจจะ (ดู ม.ม.๑๓/๖๕๖)
ถาไมทํ าอยางนี้ ก็ไมอนุรักษสัจจะ กลายเปนวาตัวเรานี้ไป

วินิจฉัยความจริง อันนี้เปนทาทีที่ชัดมาก แลวก็เปนทาทีตอศาสนา
อื่นอยางหนึ่ง เปนกลางๆ ในแงหลักการ

เพราะฉะนั้น เรามีสิทธิพูด ไมเปนไร พูดไปเลย “เทาที่ผม
เห็น เทาที่ผมเขาใจ ผมวาความจริงเปนอยางนี้” แตอยาไปตัดสิน
วาความจริงตองเปนอยางนี้

คํ าของทานใชวา “อิทเมว สจฺจํ โมฆมฺ ” “นี้เทานั้นจริง
อื่นเท็จท้ังสิ้น” ถาพูดอยางนี้แสดงวาเปนผูไมอนุรักษสัจจะ
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ทาทีของการอนุรักษสัจจะคือ เรามีสิทธิ์ที่จะพูดวา “เทาที่
ขาพเจาทราบ เทาที่ขาพเจาเห็น เทาที่ปญญาขาพเจารู มันเปน
อยางนี้”

๒. เราจะพูดอยางไรก็พูดไป แตใหสิทธิ์ คือปลอยโอกาสให
คนอื่นเขาคิดเขาพิจารณาของเขา เราไมไปบังคับเขา ไมไปขมข่ีกด
ดันตลอดจนทํ ารายเขา ไมวาจะเปนการบังคับใหเขาเชื่อตามอยาง
เรา หรือไมยอมใหเขาเห็นอยางอื่นก็ตาม แคนี้ก็อยูกันได
พระมหาธีรพงษ:  คํ าวา “เอกายโน” ละ
พระธรรมปฎก:  คํ าถามนี้เปนคํ าบาลี เพื่อใหผูอื่นเขาใจดวย ขอ
อธิบายประกอบนิดหนอย “เอกายโน” แปลวา ทางไปอันเอก หรือ
แปลงายๆ วาทางสายเดียว

คํ าถามก็หมายความวา การที่พระพุทธเจาตรัสวา ขอ
ปฏิบัติที่พระองคสอน (ในกรณีนี้ คือ สติปฏฐาน ๔) เปนทางเดียว
ที่จะใหบรรลุนิพพานนั้น จะไมขัดกับหลักการที่พูดขางตนหรือ

เรื่องนี้ขอใหทํ าความเขาใจเปน ๒ ระดับ
ก. พูดอยางกวาง ถาเปนคํ าตรัสของพระศาสดา ซึ่งเปน

การประกาศหลักการ หรือประกาศความจริง พระศาสดาก็ตอง
ตรัสลงไปใหชัดเจนแนนอนวาความจริงเปนอยางไร เพราะพระ
ศาสดานั้นถือวาเปนผูรู เปนผูบรรลุหรือเขาถึงความจริงแลว

เมื่อพระศาสดาสอน ก็ตองตรัสแสดงออกมาอยางใดอยาง
หนึ่งใหชัดเจนลงไป พระศาสดาจะมัวไปแกวงอยู ไมเอาอันไหนให
แนลงไปสักอยางไดอยางไร

ถาแมแตองคพระศาสดาเองก็ยังไมประกาศใหชัดลงไป 
แลวสาวกหรือลูกศิษยจะไปมั่นใจไดอยางไร อยางที่บอกแลววา
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ความจริงเปนอยางไรก็ตอบอยางนั้น มันไมตามใจใคร ไมเขาใคร
ออกใคร

เมือ่พระศาสดาเขาถงึความจรงินัน้ หนาทีข่องพระองคกค็อื
ประกาศตรงไปตรงมาตามนัน้ นีก่เ็ปนทาทตีอความจรงิหรอืตอสจัธรรม

แตขอสํ าคัญในแงความสัมพันธระหวางมนุษย ก็คือ
๑) พระศาสดาตรัสเด็ดขาดลงไปอยางนั้น เปนขอทาทาย

ทางปญญา พระองคไมไดไปบังคับใครใหเชื่อ ผูฟงทุกคนมีสิทธิใช
ปญญาพิจารณา จะเชื่อหรือไมเชื่อ ก็แลวแต

๒) สาวกหรือลูกศิษย แมจะเชื่อตอพระศาสดา และมี
ความมั่นใจเต็มท่ี แตก็ไมมีสิทธิจะไปเคี่ยวเข็ญบังคับคนอื่นใหเชื่อ
ตามพระศาสดาของตน

แตสาวกหรือลูกศิษยเหลานั้น ก็มีสิทธิที่จะพูดวา “พระ
ศาสดาของขาพเจาสอนวาอยางนี้” หรือวา “ตามหลักพุทธศาสนา
เรื่องนี้เปนอยางนี้ๆ” นี้คือทาทีและวิธีพูดของศาสนิกทั้งหลาย ซึ่ง
เปนการนํ าเสนอใหผูฟงใชปญญาพิจารณาเอาเอง

แมแตในหมูสาวกหรือลูกศิษยดวยกันเอง ในศาสนาเดียว
กัน ก็ตองใชทาทีนี้ คือนํ าเสนอใหคนอื่นใชปญญาพิจารณาเอาเอง
เชนพูดวา “เรื่องนี้เทาที่ขาพเจาทราบเปนอยางนี้” หรือวา “ธรรม
ขอน้ี ขาพเจามีความเห็นวาอยางนี้”

(ถาเปนเรื่องของหลักฐานอางอิง ก็อางหลักฐานเชนคัมภีร
มาแทนคํ าวาขาพเจาทราบอยางนี้ หรือขาพเจามีความเห็นวา
อยางนี้)

เมื่อตนแสดงความเห็นแลว ก็ใหโอกาสคนอื่นพูดและฟง
เขาบาง ถาปฏิบัติอยางนี้ ก็ไมมีการปดกั้นเสรีภาพทางปญญาแต
อยางใด และคนก็อยูกันไดดวยดี
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แตถาไมปฏิบัติอยางนี้ ก็จะมีการบังคับ การทํ ารายรบรา
ฆาฟนกัน แมแตระหวางศาสนิกในศาสนาเดียวกัน

ข. พูดเฉพาะในกรณีของคํ าวา “เอกายโน” ที่วา ทางนี้เปน
ทางเดียวสูจุดหมาย อะไรทํ านองนี้

คํ าทํ านองนี้บางทีเปนเรื่องของวิธีพูด ทั้งที่คํ าพูดมีความ
หมายอยางเดียวกัน แตพูดออกมาตางกัน ๒ แบบ ถาคนฟง ฟงไม
เปน ก็คิดวา วิธีหนึ่งพูดจํ ากัดผูกขาด อีกวิธีหนึ่งพูดใจกวางเปด
โอกาส แตที่จริงพูดไดความอยางเดียวกัน เชน
วธิหีนึง่พดูวา “ทางใดกต็ามน ําไปถงึจดุหมายได กถ็กูตองทัง้นัน้”
อีกวิธีหนึ่งพูดวา “ทางอยางเดียวที่ถูกตอง คือทางที่นํ าไปใหถึงจุด
หมายได”
หรือวา “ทางที่ถูกตอง จะตองเปนทางที่นํ าไปถึงจุดหมายอยาง
เดียวเทานั้น”

วิธีพูดอยางแรก ผูฟงอาจรูสึกวาพูดใจกวาง มีทางไดหลาย
ทาง แตพอพูดอยางหลัง อาจรูสึกตรงขามวา เปนการพูดจํ ากัดผูก
ขาด แตที่จริงก็อยางเดียวกัน

ขอใหพิจารณาวาพูด ๒ แบบนี้เหมือนกันไหม หรือมีความ
หมายตางกันอยางไร “ทางใดก็ตามที่มาถึงจุดหมายนี้ ใชได” อีก
ทานหนึ่งบอกวา “ทางที่ใชได ตองเปนทางที่มาถึงจุดหมายนี้เทา
นั้น” ตางกันไหม
พระมหาธีรพงษ: กห็มายความวาไมเฉพาะ “มัชฌิมาปฏิปทา”
พระธรรมปฎก: อาว ถาทางปฏบัิตถิกู มนักเ็ปน “มชัฌมิาปฏปิทา”
เอง เพราะวาทางที่จะถึงจุดหมาย มันมีองคประกอบเปนอยางนั้น
หมายความวาเราไมใชพูดตามรูปแบบ แตเราพูดตามหลักการ
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ทางปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการนั้น คือมีองคประกอบ
อยางนั้น มีลักษณะอยางนั้น จะเปนทางไหน ก็ตาม พอถูกตรงไดที่
ก็จะเปนอยางนั้นเอง ซึ่งเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา จึงจะใหถึงความ
จริงที่เปนจุดหมายได

ไมใชวาพระพุทธเจาทรงตั้งรูปแบบอะไรขึ้นมาเอง แลวก็ตั้ง
ชื่อเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แลวจะไปผูกขาดบังคับใหความจริงมา
เปนตามรูปแบบที่ตั้งไวนั้น

อีกอยางหนึ่ง ก็ขอยํ้ าที่พูดเมื่อกี้วา เรื่องนี้เปนการประกาศ
หลักความจริงอยางใดอยางหนึ่ง เราจะเชื่อหรือไม ก็เปนสิทธิของ
เรา พระศาสดาจะมัวไปแกวงอยู ไมเอาอันไหนสักอยาง ไดอยางไร
เมื่อสอนสัจธรรมก็ตองบอกไป แตเรามีสิทธิคิดพิจารณานี่

พระพุทธเจาตรัสอยางที่วาเมื่อกี้แลวไง ที่เขาเขามาเฝา ทูล
ถามวา “มีศาสดาหลายทาน ทานนี้ก็ปฏิญาณวาทานถึงความจริง
รูจริง ทานนั้นก็วาฉันเทานั้นที่รูจริง” ก็ถามวา “ทุกทานนี่รู หรือทุก
ทานนี้ไมรู หรือบางทานรู บางทานไมรู”

พระพุทธเจาตรัสวา “อันนั้นหยุดไวกอน เราจะแสดงธรรม
ใหฟง” แลวก็ทรงแสดงหลักที่พระองคเห็นวาเปนอยางนั้น พระองค
ไดรูอยางนั้น พระองคก็มีสิทธิพูด และผูฟงก็มีสิทธิที่จะคิดเอา แต
ไมไปทํ าอะไรเขา ไมไปบังคับเขา

อาว! คุณจะฟงไหมละ ถาคุณฟงฉันจะบอกให แลวคุณไป
คิดเอาเอง คุณจะเชื่อฉันหรือไมเชื่อ คุณก็มีสิทธิทั้งนั้น และคุณจะ
ไปพิจารณาลัทธิศาสนาอื่น คุณก็ไปพิจารณาเอา

นี่เปนวิธีเปดกวางที่สุด ตัวเองก็มีหลักที่มั่นใจ แตก็เปดใจ
ใหเขาถือหลักของเขา ทั้งชี้แจงหลักของตัวแกเขา พรอมท้ังยินดีรับ
ฟงเขาดวย คือใหมนุษยสามารถพูดจาแสดงความคิดเห็นกันได
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อยางเปดอกเปดใจ ดวยจิตใจปรารถนาดีตอกัน ไมใชอยูกันอยาง
พรามัวสับสน หรือไดแคคอยเอาอกเอาใจกัน

ทั้งหมดนี้ มันมาประสานกลมกลืนกันตรงที่วา ทาทีตอสัจ
ธรรมดวยปญญา ไปดวยกันกับทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา
ตรงนี้แหละที่ทํ าไดยาก แตตองทํ าใหได และถาทํ าไดก็เปนเครื่อง
หมายของการพัฒนามนุษย ที่ถึงจุดสูงสุดสํ าหรับปุถุชน มนุษย
ปุถุชนทํ าไดขนาดนี้ก็เรียกวายอดแลว

ประชาธิปไตยก็มุงอันนี้ ประชาธิปไตยก็ตองมีหลักการชัด
เจน ไมใชอะไรก็ได แตก็ไมปดกั้นใคร ไมไปผูกขาดบังคับ ไมใช
อํ านาจ แตเปดโอกาสใหเขาใชปญญาคิดของเขาได และก็มีการ
ทาทายทางปญญาไดดวย อันนี้สํ าคัญมาก

แตทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวพระศาสดาเอง ตองประกาศหลักการ
ดวยความมั่นใจ ถาไมมีความมั่นใจ จะไดเรื่องไดราวอะไร

ขอยํ้ าอีกครั้งวา มนุษยจะตองใจกวาง จึงจะอยูรวมกันได
อยางมีสันติสุข ความใจกวางนั้นดีแน แต ความใจกวาง ไมใชหมาย
ความวาอะไรก็ได

ความใจกวางมีหลักวัด หรือตองใจกวางอยางมีหลัก ไมใช
ใจกวางเกินสิทธิของมนุษย จนไปละเมิดความจริงเขา ซึ่งจะกลาย
เปนการทํ ารายตนเองของมนุษย หรือกลายเปนวามนุษยที่ใจกวาง
ไมเปนนั้น เปนผูทํ ารายมนุษยชาติ คือทํ าลายประโยชนของมวล
มนุษย คิดวาตัวใจกวาง แตที่แทคือแคบดวยความเขลา

นั่นคือจะแสดงความใจกวางโดยเอาความจริงหรือสัจธรรม
มาประนีประนอมกันไมได ถาทํ าเชนนั้นก็กลายเปนการปดกั้น
มนุษยไมใหเขาถึงสัจธรรม

ความจรงิก ําหนดมนษุย ไมใชมนษุยก ําหนดความจรงิ สจัธรรม
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ตัดสินมนุษย ไมใชมนุษยตัดสินสัจธรรม
ทํ าไมจึงวา “ความใจกวาง” มีหลักวัด ความใจกวางแทอยูที่

ความมีใจกลาที่จะยอมรับความจริง แมวาตนจะเคยคิดเห็นหรือรู
มาตางออกไป แตเมื่อเห็นประจักษแจงความจริง ก็สามารถยอม
รับความจริงได นี่คือใจกวาง

ไมใชวา ใครจะพูดผิดพูดถูกพูดเท็จพูดจริงอยางไรมา ฉันก็
ยอมรับวาถูกวาจริงไดทั้งนั้น แลวบอกวาฉันนี่ใจกวาง

เปนหนาที่ของมนุษยทุกคนและของมนุษยชาติทั้งหมด ที่
จะตองพัฒนาปญญา เพื่อเขาถึงความจริงหรือสัจธรรม มนุษยจะ
บอกวาตนจะใจกวาง แลวเอาใจกันโดยพากันกํ าหนดความจริงให
เปนไปตามปรารถนาของตน ยอมเปนไปไมได

ดงันัน้ มนษุยจงึตองใจกวางมเีมตตาตอกนั โดยรวมมอืสง
เสรมิกนัในการทีจ่ะใชปญญาอยางเตม็ท่ี เพือ่จะรูจะเขาถงึสจัธรรมนัน้

นี้ก็คือหลักแหงการมีทาทีตอเพื่อนมนุษยดวยเมตตา และ
มีทาทีตอสัจธรรมดวยปญญา และตองใหทาทีทั้งสองนี้มาเสริมกัน
ใหได ไมใชใหเปนอุปสรรคขัดขวางกัน และนี่ก็คือเปาหมายอยาง
หนึ่งของการพัฒนามนุษย
คุณสุทิน: ถามเกี่ยวกับที่ไดอธิบาย ๒ ประเด็นวา ทาทีของมนุษยที่มีตอ
สัจธรรมดวยปญญา กับทาทีตอมนุษยโดยปกติทั่วไป คนก็แยกไมออกวา
การทีจ่ะมีทาทีตอคนหรือตอธรรมชาติ ควรจะมีทาทีอยางไร เพราะบางทีก็
แยกไมออกวา มนุษยกับธรรมชาติ คือจะมองแยกกันไปครับ
พระธรรมปฎก: คํ าวาธรรมชาตินี่กํ ากวม เพราะอาจจะไปนึกถึง
สิงสาราสัตว ตนไม อันนี้ก็เปนสิ่งมีชีวิตที่ตองเมตตาเหมือนกัน แต
ในที่นี้หมายถึงความจริงของธรรมชาติ หรือตัวกฎธรรมชาติ
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เราไมมีทางที่จะสัมพันธกับตัวกฎธรรมชาติที่แทได นอก
จากดวยปญญาที่รูใชไหม เพราะฉะนั้น จึงตองเอาปญญา ตองรู
ดวยปญญา มนุษยจํ าเปนจะตองพยายามเขาถึงตัวความจริงนี้
เสมอ เมื่อเขาตองการเขาถึงความจริงนี้ เขาก็ตองพัฒนาปญญา
เพราะดวยปญญาจึงจะรู หรือจะเขาถึงความจริงนั้นได ดังนั้น
มนุษยจึงมีหนาที่พัฒนาปญญาของตัวเองไปเรื่อย

ในกระบวนการพัฒนาปญญานี้ ก็อยาใหความสัมพันธ
ระหวางมนุษยมาขัดขวาง แตควรจะเปนความสัมพันธที่เกื้อหนุน
เมื่อมนุษยมาสัมพันธกันและเกื้อหนุนกันในการที่แตละคนจะได
พัฒนาปญญาของตน อันนี้จึงจะเปนความสัมพันธที่ถูกตอง

ในขั้นนี้ การที่แตละคนมาสัมพันธกันชนิดที่เกื้อหนุนตอกัน
ในการที่แตละคนจะพัฒนาตนเองในทางปญญา ก็เปนเมตตานั่น
เอง ถูกไหม แยกไดไหม ไมยากอะไรนี่
คุณสุทิน: คํ าถามที่ผมจะถามตอไปก็คือวา พอมนุษยสับสน บางครั้งเราก็
จะรูสึกวา ในการเขาถึงความจริงของแตละทาน ที่ทานเจาคุณไดตอบไป
เมื่อครูนี้ เวลาเรามองความจริงในเรื่องหนึ่ง คนก็อาจจะมองไดไมเทากัน

ทีนี้ พอมาถึงตรงนี้ ก็ทํ าใหมนุษยขัดแยงกัน เพราะความรูสึกที่มี
ตอความจริง ที่มนุษยคิดวาจะเขาถึง หรือควรจะเขาถึง อยูในระดับที่ไม
เทากัน และมองไดไมเหมือนกัน ก็เลยทํ าใหสับสนวาตัวความจริง มีเกณฑ
มาตรฐานที่จะรับรูไดเสมอเหมือนกันไหม ที่ทานเจาคุณเรียกวา “สากล”
พระธรรมปฎก: ที่วาเปนสากลนี้ ก็หมายความวา ไมจํ ากัดไมถูก
แบงแยกดวยบัญญัติของมนุษย

ความจริงนั้นเปนสากล มันก็เปนของมันอยางนั้น ไมขึ้นตอ
ใคร แตความรูความเขาใจ หรือความรูสึกของคนตอความจริงนั้น
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ไมเปนสากล แตเปนของเฉพาะตัวของแตละคน เหมือนที่วา “บก”
ก็มีก็เปนของมันอยูอยางนั้น เปนสากล ไมขึ้นตอใคร เสมอกันแก
ทุกคน แตความรูความเขาใจ ตลอดจนความรูสึกของแตละคนตอ
บกนั้น อาจจะไมเทากัน เปนของเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ

เพราะฉะนั้น ตอนแรกจะตองแยกระหวางความจริง กับ
ความรูสึกของบุคคลตอความจริง ถาคนเขาถึงความจริงมีปญญา
ระดับเดียวกัน ก็รูเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น สํ าหรับตัวความจริงก็ปลอยใหมันเปนของ
กลางๆ ไป แตคนทั้งหลายจะเขาถึงความจริงแคไหน เราก็เปด
โอกาสสิ เพราะวาทาทีอนุรักษสัจจะก็บอกแลว ใหพูดไดวา เทาที่
ขาพเจารู ขาพเจาเขาใจ วาเปนอยางนี้ เทาที่ขาพเจารูเห็นเขาใจ
เปนอยางนี้ ฉันก็บอกใหคุณฟง และคุณก็ลองฟงฉันสิ แลวคุณก็
คิดพิจารณาดูสิวาเปนอยางนั้นไหม หรือเปนไปไดไหม นี้แหละคือ
เราเปดโอกาสแลว

ขอสํ าคัญเราอยาไปเบียดเบียน อยาไปบีบบังคับเขาสิ และ
เรายังมีทาทีเมตตาและปรารถนาดี มาบอกมาชี้แจงใหเขาฟงวา นี่
นะคุณ เทาที่ฉันเห็น ฉันไดคิดมาอยางนี้ เหตุผลมีอยางนี้ ฉันก็เลา
ใหคุณฟง

เมือ่คณุฟง คณุกม็สีทิธคิดิ ถาคณุไมปดกัน้ตวัเอง เมือ่คดิไป
คุณก็อาจจะเห็นอะไรๆ เปลี่ยนไป อยางนี้เรียกวาเปดโอกาสแกกัน

เมื่อทํ าอยางนี้ เราก็มีทาทีตอกันดวยเมตตา พรอมกันนั้น
เราก็มีทาทีตอสัจธรรมดวยปญญาดวย คูกันไปเลย ไมตองแยก
คุณสุทิน: ฟงดูเสมือนวาจะเปนหลักการที่สํ าคัญมาก แตเมื่อมองในชีวิต
มนุษยจริงๆ แลว ผมอยากจะนึกภาพที่เปนปจจุบัน เปนรูปธรรม อยางเรา
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มองไปที่รัฐสภา มองไปทางดานการเมือง คนมีความรูสึกตอเรื่องหนึ่ง แต
ก็มองไมเทากัน

หมายถึงวา อยางที่พระเดชพระคุณพูด เปนเรื่องที่สํ าคัญมาก แต
พอมาถึงชีวิตจริงแลว คนไปไมถึงระดับนั้น และก็จะเกิดขอขัดแยงตรงนี้
มาก ก็จะยึดความจริง คือไปสัมปทานความจริง และก็จะยึดความจริงเปน
ของเฉพาะกลุม เฉพาะบุคคล ปญหาตรงนี้ ผมไมทราบวาจะคลี่คลาย
อยางไรดี ถึงจะเปนประโยชนตอไป
พระธรรมปฎก: ก็ตองพัฒนามนุษยตอไป การปฏิบัติตอกันในการ
แสวงหาความจริงนี้ เปนเครื่องวัดการพัฒนามนุษย ประชาธิปไตย
ในความหมายหนึ่งก็คือ ความพยายามที่จะนํ าหลักการนี้มา
ปฏิบัติใหเกิดผลจริง

ในเมื่อยอมรับว าแต ละคนมีความเห็นแตกต างกัน  
ประชาธิปไตยก็ยุติดวยเสียงขางมาก แตไมใชหมายความวาตัดสิน
วาถูก ไมใชอยางนั้น อยาเขาใจผิดวาประชาธิปไตยเอามากเปนถูก

ประชาธิปไตยที่เอาเสียงขางมาก คือมายุติวา เราเอาอยาง
นี้ แตไมใชตัดสินวาความจริงเปนอยางนี้ คือ ตัดสินความตองการ
(วาเอาอยางนี้) ไมใชตัดสินความจริง (วาเปนอยางนี้) เพราะความ
จริงไมเคยเปนไปตามคน ไมวามากหรือนอย

ถาคนโงหมื่นคนลานคนพูดผิดอยางเดียวกัน ก็ไมมีทางถูก
คนสมัยกอนเมื่อรอยหาสิบปมาแลว บอกวาโลกแบนหมด

เลย ไปถามทั่วโลก ลงมติโลกแบนเรียบเลย ถาเอาเสียงขางมาก
เปนถูก โลกมันแบนตามไหม มันก็ไมแบน และในเวลานั้น ถาเกิดมี
คนมีปญญาคนเดียวเถียงวาโลกกลม เขาก็จับฆาเลย คนที่บอกวา
โลกกลม คนอื่นจับฆา ทั้งๆ ที่เจาคนเดียวนี้ถูก

ถกูไมถกูอยูทีป่ญญารูความจรงิ ไมใชอยูทีค่นจะเอาอยางไร
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ฉะนั้น ประชาธิปไตยนี้คือ จะเอาอยางไร ไมไดหมายความวา
ความจริงเปนอยางไร

เรื่องของประชาธิปไตย เปนเรื่องของสังคมมนุษย ที่จะอยู
กันดวยดีมีความสุขความเจริญ เราไมไดไปตัดสินความจริง แตเรา
ตัดสินสิ่งที่ตองการ หรือวัดความตองการ

ความตองการของมนุษยนี้ปรับไดวาเราจะเอาอยางไร แต
ความจริงนั้นไมขึ้นตอใคร และไมเขาใครออกใคร อันนี้เปนหลัก
หนึ่งที่บางทีคนเขาใจประชาธิปไตยผิดพลาดไป

ประชาธิปไตยใหมาฟงกันตรงนี้ คือไมใชวาคุณตองเห็น
ตามฉัน แตเราตกลงกันวาเอาตามเสียงขางมาก

คราวนี้เสียงขางมากเอาอยางนี้ ก็ตกลงเอาอยางนี้ แตไม
ใชหมายความเสียงขางมากถูก

ตอไป คุณที่รูความจริงนั้นไปพยายาม ไปช้ีแจงอีก ชี้แจง
ไปดวยความเพียร เจาคนนั้นคนเดียวมีปญญา อีก ๕๐ คนโง อีก
๒๐ ป เจา ๕๐ คนนี่จึงเห็นดวย

โอโฮ! ใชเวลาจนแก ชี้แจงแทบตาย กวาจะไดเสียงขาง
มากมาตรงกับความจริง

ฉะนัน้ ประชาธปิไตยจงึเปนการพฒันามนษุยอยางหนึง่ เปน
การฝกมนษุยใหรูจกัยอมรบัฟงซึง่กนัและกนั อยางนอยกเ็อาเสยีง
ขางมากเขาตดัสนิ แตไมใชหมายความวาจะเปนการยตุคิวามจรงิ

มนุษยจะเปนผูตัดสินความจริงไมได ธรรมชาติไมเคยเขา
ใครออกใคร มนุษยจะตองรูความจริง เขาถึงความจริงดวยปญญา

ประชาธปิไตยกาวไปดวยกนักบัการพฒันามนษุย และเพือ่
พฒันาประชาธปิไตย กต็องมกีารพฒันามนษุยอยูเรือ่ย เพือ่ใหเสยีง
ขางมากที่เอาอยางไรนั้น เปนเสียงที่ถูกตองตรงความจริงยิ่งขึ้นๆ
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จดุสมบรูณของประชาธปิไตย กอ็ยูตรงทีค่นไดพฒันาไป จน
ถงึขัน้ทีเ่สยีงสวนใหญสามารถเลอืกเอาสิง่ทีถ่กูตองตรงกบัความจรงิ
อ.ปรีชา: ลองพิจารณาจะเห็นวา สังคมในพุทธศาสนา ในยุคพุทธกาลก็
คือ melting pot และมานึกเปรียบเทียบกับในสังคมพุทธยุคปจจุบันนี้
มองไปมองมามันอาจจะเหมือน salad bowl อยางที่วา

หลวงพอคิดวาปรากฏการณนี้จะอธิบายอยางไร วามันติดขัดตรง
ไหน ศาสนธรรมตั้งแตครั้งพุทธกาล จนกระทั่งมาถึงปจจุบันนี้มันบิดเบือน
หรือผิดแผกแตกตางอยางไร สมัยพุทธกาลเราเปน melting pot อยูแลว
กอนอเมริกา ๒,๐๐๐ ปแลว
พระธรรมปฎก:  อเมริกาเปน melting pot ยังไมจริง ตอนนี้ก็แยแลว
แตเมืองไทยเปนไดดีกวา เปนมาโดยประเพณีเลย ถึงแมตอนนี้ที่
อาจารยวา ชาวพุทธไมเปน melting pot นี้ มันก็ไมแตกกันถึง
ขนาดเบียดเบียนทํ าลายฆาฟนกัน

โดยทั่วไป ในวิถีไทยนี้ ถึงจะแตกแยกกันอยางไร มันก็มี
ขอบเขตที่วา ไมวาจะอยางไรก็ตาม อยาใหละเมิดในขั้นผิดศีล คือ
อยาใหถึงกับละเมิดตอชีวิตรางกาย ถึงจะทะเลาะกันก็อยูในขั้น
ของการใชคํ าพูด

แตจะทํ าอยางไร ใหการพูดเปนการพูดโดยใชปญญา
มนษุยสามารถมคีวามคดิเหน็แตกตางกนัได แตมาพดูจากนั

ส ิขอใหใชปญญา ใชเหตุ ใชผล ไมใชแมแตผรุสวาท ถาผรุสวาทก็
จะเขาเขตผิดศีลน่ันเอง คิดเห็นตางกันก็ตองใชปญญา นี้แงหนึ่ง
อ.ปรีชา: ตัง้แตแรก หลวงพอพูดถึงคํ าวา “รูปแบบ” เปนเสมือนเครื่องมือ
ที่จะทํ าใหเขาถึง เขาใจหลักการดีขึ้น
พระธรรมปฎก: ใช รูปแบบนั้น
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๑. รักษาหลักการไว
๒. เปนสื่อท่ีจะนํ าใหเขาถึงหลักการ
๓. เปนเครื่องจัดสรรสภาพเอื้อตอการที่จะทํ าใหมนุษยเขา

ถึงหลักการไดงายยิ่งขึ้น เปนตัวหนุน เปนวิธีการเปนตน
อ.ปรีชา:   ทีนี้ผมอยากจะพูดถึงสังคมไทยในปจจุบัน รูปแบบในปจจุบัน
ผมเขาใจวา ชาวพุทธสวนใหญในสังคมไทยอยางผมคอนขางจะสับสนวา
จริงๆแลวรูปแบบ รวมไปถึงพิธีกรรมตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงการสะเดาะ
เคราะห การบังสุกุลเทียมบาง ตออายุ การสวดภาณยักษ มันเกิดความสับ
สนวา นี่คือหลักการของพุทธหรือเปลา
พระธรรมปฎก:  นี้แหละคือตัวอยางที่เตือนใจใหระลึกวา รูปแบบ
ตองสัมพันธกับหลักการ

รูปแบบบางอยางเปนเนื้องอก มันเกิดขึ้นมาภายหลังโดยไม
ไดสัมพันธหรืออิงหลักการเลย แตเปนเพียงเครื่องสนองความ
ตองการของบางคนที่เฉไฉไถลออกไปบาง หรือเปนเรื่องของการไป
เจอสภาพแวดลอมใหม เขาไปในชุมชนใหม เขามีประเพณีบาง
อยางก็รับเขามาบาง และสิ่งที่รับเขามานั้นตอมาก็พัฒนารูปแบบ
เปลี่ยนแปลงไป จนในที่สุดตัวรูปแบบนั้นก็ขัดตรงขามกับหลักการ
จนเปนคนละเรื่องกันเลยก็มี

กลายเปนวา แทนทีรู่ปแบบนัน้จะมาเอือ้หนนุหลกัการ กก็ลบั
เปนตัวทํ าลายหลักการหรือลิดรอนหลักการก็มี การที่มันคลาด
เคลื่อนไปน้ีก็ดวยเจตนาในใจเปนปจจัยสํ าคัญ เชน ความโลภ
ความตองการผลประโยชน และโมหะ ความหลง ความไมรูจริง
อ.ปรีชา: เขาใจวาพระตองมีหนาที่ ตองยังประโยชนตอสังคม พระใน
ปจจุบันนี้ทาทีที่จะปฏิบัติ ไมทราบวาหลวงพอจะมีคํ าช้ีแนะอยางไร
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พระธรรมปฎก: กิจของพระสงฆในการทํ าประโยชนแกสังคมคือ
อะไรนั้น มีหลักชัดเจนอยูแลว แตความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนก็เกิด
มีขึ้นไดอยางที่บอกไปแลววา เปนเพราะ

๑. โลภะ เชน อยากไดลาภสักการะผลประโยชน
๒. โมหะ ความหลง ความเขลา ความไมรู ความงมงาย
โมหะก็สํ าคัญ เมื่อไมรูไมเขาใจ ไมมีการศึกษา ไมรูหลัก

การของพุทธศาสนา แมแตตัวพระเองก็จะปฏิบัติเพี้ยนผิดไดงาย
รูปแบบที่ตัวทํ ามา ไมรูวาสาระคืออะไร ความหมายคืออะไร จุดมุง
หมายคืออะไร   ก็ทํ าไปตามที่นึกเอาคิดเอา มันก็คลาดเคลื่อนไป

บางทเีจตนาดกีม็ ี เมือ่บวชเปนพระแลวกอ็ยากท ําประโยชน
ใหญาติโยม อยากจะสงเคราะหชวยเหลือเขา แตเพราะไมรูวาบท
บาทที่แทของตัวควรทํ าอยางไรจึงจะเปนประโยชน ก็เลยนึกวา
อยางนี้คือเปนประโยชน เราใหหวย ญาติโยมก็จะไดลาภจะไดรวย
บาง อยางนี้เรียกวา อยากทํ าประโยชนใหแกชาวบานใชไหม

แลวจะตัดสินอยางไร เราก็บอกวาทานเจตนาดี แตมันเปน
โมหะ เพราะไมรูหลักการของพุทธศาสนา ไมรูวาประโยชนแทจริง
ที่ตนควรทํ าคืออะไร

แครูวาอะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน แคนี้ก็
ยากแลวใชไหม คนเรา เมื่อไมมีปญญา ก็ยึดเอาสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนเปนประโยชนไป เขาใจสิ่งที่ไมเปนสาระวาเปนสาระไปก็
มี เราจึงตองยํ้ าเสมอถึงหลักการศึกษา พุทธศาสนาจึงใหมีชีวิต
เพื่อการศึกษา เพราะฉะนั้น พระขาดการศึกษาไมได

ทีนี้ตอนหลัง ไตรสิกขาหรือการศึกษาเสื่อมทรามลง มันก็
เพี้ยนไปเรื่อยๆ ในเมื่อตัวหลักการที่มีอยูเปนเนื้อหาในรูปแบบนั้น
หายไป รูปแบบก็เหลืออยูสักแตวาเปนรูปแบบ ก็กลายเปนเปลือก
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หุมไวเฉยๆ ทั้งๆ ที่วาเนื้อไมรูวาอยูหรือเปลา เหลือแตเปลือก หรือมี
แกวแตนํ้ าไมมี   ก็รักษารูปแบบเอาไว โดยปราศจากเนื้อหา

ตอมา แกวนํ้ าที่แตเดิมเคยใสนํ้ า ก็เอาไปใสเหลา รูปแบบ
ยงัอยู แตของเดมิเขามไีวใสนํ ้า ตอนนีเ้อามาใสเหลา รูปแบบเปนของ
เดิม แตเนื้อหาเปลี่ยนไป ของแทหาย ของที่มีอยูคือเทียม แลวจะ
วาอยางไร

ฉะน้ัน ตองระวังไวเรื่องรูปแบบ เปนอันวาเดิมน้ันสาระกับ
รูปแบบสัมพันธกันดี โดยที่วาเบื้องแรกมีสาระหรือหลักการกอน

เรามีหลักการที่เปนสาระอยูแลว จึงสรางรูปแบบขึ้นมา
รักษามัน และใชเปนสื่อ เหมือนกับวา เรามีนํ้ า แตจะทํ าอยางไรจึง
จะเก็บน้ํ าไวใชไดสะดวก เชนดื่มน้ํ าไดตามใจประสงค เราก็
ประดิษฐแกวขึ้นมา ทํ าใหใชประโยชนไดสะดวก จะดื่มจะกินก็งาย
คนก็เขาถึงนํ้ าไดทันที ไมตองเดินลงไปที่สระที่บอกันอยูเรื่อย

แตก็อยางที่วาแลว จะตองใหสัมพันธกัน ระหวางรูปแบบ
กับเนื้อหา ถาไมเชนนั้น ตอนหลังรักษาเพียงรูปแบบเอาไว ไมรูวา
เขามีแกวไวใสอะไร ก็เลยเอาไปใสนํ้ าตาลเมา เอาไปใสเหลา นี้
แหละมันยุงอยางนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อไมมีการศึกษา ก็ไปสูโมหะ

ชีวิตพระสืบตอมาดวยรูปแบบ เชนปลงผมหมจีวร และรูป
แบบนั้นมากับเนื้อหาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนการศึกษา
ตลอดเวลา ขาดไมได

เพราะฉะนั้น รูปแบบคือสถาบันสงฆนี้จะใหขาดการศึกษา
ไมได ถาขาดปบ ตัวรูปแบบก็จะเริ่มเพี้ยนจากหลักการทันที

สังฆะนั้นดํ ารงอยู โดยมีความสัมพันธกับประชาชนหรือ
สังคมสวนรวม และในการสัมพันธกับประชาชนนั้น พระภกิษุแตละ
รูป มหีนาทีต่ามหลกัการทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงไว คอืธรรมทาน
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แปลวาการใหธรรม คือเผยแผธรรม ซึง่กค็อืการน ําเอาประโยชน
หรอืผลท่ีไดรับจากการเรยีนรูศกึษาพฒันาของตนเอง ไปเผือ่แผใหแก
ประชาชน เพือ่ใหการศกึษาขยายออกไปในสงัคมกวางขวางออกไป

พูดงายๆ การเผยแผธรรม ก็คือการแผขยายการศึกษา
พระพุทธเจาทรงตองการใหธรรม คือหลักการที่เปนเนื้อหา

สาระ เกิดประโยชนแกคนจํ านวนมาก กวางออกไป จึงทรงตั้งสังฆะ
เปนรูปแบบขึ้นมา เพื่อเปนแหลงรักษาและสื่อและสรางสภาพเอื้อ
ที่จะชวยใหคนเขาถึงธรรมที่เปนเนื้อหาสาระนั้น

ทีนี้ตอมาเรามีรูปแบบรักษาไว แตสาระคือการศึกษาไม
คอยมี บางทีก็ละทิ้งไปเลย เมื่อการศึกษาไมมี ปญญาไมมา โมหะ
ก็เขามาแทน เมื่อโมหะเขามาแทน ก็ไมรูวารูปแบบนี้มีเพื่ออะไร
สาระคืออะไร ก็อาจจะเอาเนื้ออื่นมาใส มันก็เพี้ยนไป

ฉะน้ัน นานๆ เราจะตองมาชํ าระสะสางกันบางวา สํ าหรับ
รูปแบบนี้ ที่จริงสาระคืออันนี้ และเพื่อปองกันมิใหผิดพลาด ก็ตอง
พยายามใหการศึกษากันตลอดเวลา นั่นคือใหรูปแบบนี้รักษาตัว
เนื้อหาที่เราตองการไว ไตรสิกขาจึงขาดไมได

แตบางทีเราก็หางเหินจากหลักการมาก จนมองไมเห็น
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ในคณะสงฆ วาสัมพันธโยงไป
ถึงไตรสิกขาอยางไร เรามองไมชัด ไมตลอด ไมเกี่ยวโยงเปนระบบ
วาแทที่จริงเราทํ าไปเพื่ออะไร เชนเรามีการปกครองพระสงฆ เรา
พูดกันวาปกครองเพื่อความเรียบรอย

แตความเรียบรอยนั้นไมใชเปนจุดหมาย ความเรียบรอย
เปน means ไมใชเปน end

แมแตสังคมสมัยใหมนี้ก็ยังเขาใจผิด นึกวาการปกครองมี
จุดหมายเพื่อใหสังคมเรียบรอย และอยูกันรมเย็นเปนสุข
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ความจริง การปกครองนี้ ที่วาเพื่อใหเกิดความเรียบรอย
เปนตนนั้น กเ็พือ่เปนสภาพเอือ้ตอการทีม่นุษยจะไดกาวไปสูชวีติทีด่ี
งาม ท ําการสรางสรรคเปนตนไดสะดวก อนันีต้างหากทีเ่ปนจดุหมาย

ความเรียบรอยเปนสภาพเอื้อตอการที่จะทํ าอะไรๆ เพื่อ
บรรลุจุดหมายที่สูงขึ้นไปอีกเทานั้น

การปกครองคณะสงฆก็เพื่อสรางสภาพเอื้ออันนี้ โดยจัด
สรรความเปนอยู และระบบความสัมพันธตางๆ ตลอดจนแบบแผน
การดํ าเนินชีวิตทั่วไป ใหเอื้อตอการที่จะดํ าเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
กาวไปในไตรสิกขา ที่จะนํ าไปสูจุดมุงหมาย คือเพื่อพระนิพพาน

ทํ าอยางไรเราจะไปนิพพานกันไดดี โดยมีโอกาสปฏิบัติ
พัฒนาตนกันขึ้นไปในไตรสิกขาไดเต็มท่ี ก็ตองมีความเปนอยูที่เปน
ระเบียบ มีวินัย ตองมีสภาพการดํ าเนินชีวิตอยางนี้ๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติสูจุดหมายเปนไปไดงาย

ดังนั้น การปกครองจึงมีขึ้นเพื่อสรางสภาพเอื้อ เชนความ
เรียบรอยเปนตน ใหความเรียบรอยเปนตนนั้น เปนสภาพเอื้อตอ
การที่ทุกคนในชุมชนนั้น จะไดดํ าเนินกิจแหงการเรียนรูฝกฝน
พัฒนาตน เพื่อเขาสูจุดหมายที่ตั้งไวอีกที

การปกครองปจจุบันจึงเปนเรื่องที่ตองมาวิเคราะหกันใหดี 
วามีเพื่ออะไร ถามีเพื่อความสงบเรียบรอย เพื่อความสุข ก็ตัน ไมมี
ทางเดินตอ คนก็หยุด พอหยุดก็เพลิน สบาย เสวยความสุข ทีนี้ก็
เสื่อมละ

เพราะฉะนั้น สังคมที่มีจุดหมายแคปกครองเพื่อความสงบ
เรียบรอย จะตองเขาสูวงจรของความเจริญแลวก็เสื่อม เพราะวา
จดุหมายของการปกครอง เปนเพียงจุดเริ่มตนของการดํ าเนินสูวัตถุ
ประสงคของชีวิต ตามธรรมชาติของมนุษยที่จะตองเรียนรู ฝกฝน
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พัฒนาตนใหเขาถึงชีวิตที่ดีงาม
ดังไดกลาวแลววา ชีวิตที่ดีงามนั้น มนุษยจะไมไดมา

เปลาๆ แตจะไดมาดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนเทานั้น เราจึงมี
คํ าถามที่ทํ าใหเกิดการปกครองขึ้นวา ทํ าอยางไรจะใหมนุษยได
เรียนรูฝกฝนพัฒนาตนไดดี ก็ตองสรางสภาพเอื้อใหเขาสิ เพราะถา
มัวแตแกงแยงชวงชิงกันอยูอยางนี้ คนจะไปพัฒนาชีวิตและสังคม
ไดอยางไร

เมื่อคนอยูกันดี ปกครองใหสงบเรียบรอยดีแลว แตละคนก็
ไดสภาพแวดลอมท่ีอํ านวย ก็สามารถสรางสรรคพัฒนาชีวิตของ
ตนใหเขาสูความสมบูรณตอไป

เพราะฉะนั้น การปกครองนี้ ในทางพุทธศาสนาจึงถือเปน
เครื่องมือของการศึกษา

พระพุทธเจาตั้งสังฆะ เปนชุมชนขึ้นมา โดยมีสาระสํ าคัญ
คือการศึกษา เพื่อใหคนที่เขามาไดพัฒนาตนเต็มท่ี แตเพื่อใหชุม
ชนนี้อยูในภาวะที่เอื้อตอการศึกษานั้น ก็เลยตองจัดการปกครอง
การปกครองก็เพื่อจะเอื้อตอการศึกษา และการปกครองก็เปนเครื่อง
มือของการศึกษา

ตอมา เรามีสถานที่ มีการสรางอาคารตางๆ เพื่ออะไร ก็
เพื่อใหกิจกรรมในการพัฒนามนุษยดํ าเนินไปไดดวยดี ที่อยู ก็เพื่อ
จะใหเขาไมตองลํ าบากลํ าบน เขามีที่อยูสบาย เขาจะไดตั้งใจ
ศึกษาไดเต็มท่ี เรามีศาลา เขาจะไดมาประชุม มาฟงธรรม มาถก
เถียงปญหา

ทั้งหมดนี้ก็รวมเขามาเพื่อจุดหมายอันเดียวกัน คือเพื่อทุก
คนจะไดมีโอกาสศึกษาพัฒนาชีวิตไปสูความดีงามสมบูรณ

สิง่ทีม่ขีึน้ในคณะสงฆ ไมวาจะเปนการปกครอง การเผยแผ
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หรือการกอสรางสาธารณูปการ ลวนมีขึ้นเพื่อการศึกษานี้ทั้งนั้น
มนัไมใชแยกกนัไปเปนสวนๆ ตางหากกนัแบบ reductionist

view ที่แยกเปนชิ้นสวน บอกวา การปกครอง เพื่อใหเรียบรอย การ
เผยแผ เพื่อใหคํ าสอนของพระพุทธเจาแพรหลายออกไป การกอ
สราง เพื่อใหวัดมีอาคาร เลยแตกกระจายกันออกไปหมด

ที่จริง อาคารทุกอยางทุกหลังมีขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อเกื้อหนุน
ชีวิตและกิจกรรมแหงการศึกษาทั้งนั้น แลวการเผยแผเพื่ออะไร
การเผยแผก็เพื่อชวยใหผูอื่นไดศึกษา เพื่อเขาจะไดเรียนรูวิธีพัฒนา
ตนเองขึ้นมาดวย คนจะไดเขาถึงการศึกษากันอยางกวางขวางเทา
ที่จะเปนไปได

เพราะฉะนั้น กิจกรรมทั้งหมดของพระก็มีสาระอยูที่การ
ศึกษาเทานั้นเอง คือเพื่อชวยพัฒนาชีวิตตนเองใหดีงามสมบูรณ
และเพื่อชวยคนอื่นใหเขาพัฒนาชีวิตของเขา ทุกอยางรวมเปนอัน
เดียวกันหมด
พระมหาเกรียงไกร:  ขอกลับไปที่อินเดียนะครับผม กระผมขออางขอ
เขียนของ Edward Conze ที่ไดเขียนเอาไวในบทที่ ๕ ขอความตอนหนึ่ง
บอกวา

“สาเหตุหนึ่งที่พระพุทธศาสนา ไดหมดไปจากประเทศอินเดียนั้น
เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณใหม หรือฮินดู”

กระผมเองอยากทราบทรรศนะ ความเห็นของพระเดชพระคุณ วา
เปนอยางที่ Edward Conze ไดวิจารณหรือเปลา
พระธรรมปฎก: เรื่องนี้เกิดจากปจจัยทั้งภายใน และภายนอก คือ
เราตองมองหลายๆ ดาน

ในพุทธศาสนาเอง พระก็เสื่อม พระเองมัวมายุงกับเรื่องไม
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เปนเรื่อง บางทีก็ไปเห็นแกลาภสักการะ บางทีก็หางเหินจาก
ประชาชน บางทีก็มัวมาถกเถียงปญหาทางอภิปรัชญา ไมเขาถึง
ประชาชน และบางทีก็ไปยุงกับไสยศาสตร เรื่องเหลวไหลทั้งหลาย
รวมแลวหลายเรื่อง

พรอมกันนั้นก็มีปจจัยภายนอกดวย ในดานศาสนา
พราหมณ เมื่อกี้ก็บอกไปแลววา หลังสมัยพระเจาอโศกมหาราชไม
นาน พราหมณก็กํ าจัดราชวงศของพระองคเสีย แลวตั้งราชวงศ
พราหมณขึ้น พรอมท้ังกํ าจัดพุทธศาสนา

การใชความรุนแรงอยางนี้มีขึ้นเปนระยะๆ ในประวัติ
ศาสตร แตโดยทั่วไป เขาพยายามแขง โดยปรับปรุงตัวขึ้นมา บาง
ทีก็แขงดวยการเอาอยาง อยางศังกราจารยก็ตั้งคณะสงฆฮินดูขึ้น

แตกอนฮินดูไมมีชุมชนนักบวช ไมมีสังฆะ ไมมีวัดอยู
เพราะพราหมณอยูบาน เปนผูมัง่คัง่มอีทิธพิล บางทกีเ็ปนผูปกครอง
บานเมือง แทบจะเปนแควนเลย พราหมณบางคนปกครองถิ่น
ใหญๆ พระเจาแผนดินใหอํ านาจ พราหมณใหญๆ มีทรัพยสินมาก
ศัพทบาลีเรียกวา   “พราหมณมหาศาล”

ครั้นมาถึงสมัยหลัง พระพุทธศาสนารุงเรืองขึ้น ศาสนา
พราหมณอับรัศมีลง เมื่อจะฟนฟูขึ้น ก็ตองแขงกับพุทธศาสนา จึง
คิดวาทํ าอยางไรจะสูกับพุทธศาสนาได ศังกราจารยก็ตั้งสังฆะของ
ฮินดูขึ้น และตั้งวัดขึ้นมาใหสังฆะของเขาอยู ๔ ทิศ

พอดีกับพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมจากชนบท พระเขาไปออไป
สุมกันอยูในเมือง ไดรับการอุปถัมภอยางดี วัดในชนบทถูกทิ้งรก
ราง นักบวชฮินดูก็คอยๆ เขาไปแทรก ตอมาก็กลืนวัดพุทธไป วัด
พุทธก็กลายเปนวัดฮินดูไป

เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลักฐานจากอาจารยที่มีชื่อเสียงของฮินดูใน
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ปจจุบัน เขาพูดเองวา สถานที่มีชื่อเสียงเปนศูนยใหญของฮินดูใน
ปจจุบัน แตกอนเปนวัดของพุทธ สวามีวิเวกานันทะ กลาววา

“วัด(ฮินดู)ที่ชคนันาถนั้นเปนวัดพุทธเกา พวกเรา
ยึดเอาวัดนี้และวัดอื่นๆ มา แลวทํ าใหเปนฮินดูเสีย เรายัง
จะตองทํ าอยางนี้อีกมาก”*

นี่ก็วิธีหนึ่ง
อีกวิธีหนึ่ง ก็สรางทฤษฎีนารายณอวตารขึ้นมา ดังที่ปรากฏ

ในคัมภีรวิษณุปุราณะ เขียนเปนเรื่องราวใหพระพุทธเจาเปน
นารายณอวตารลงมา เรียกวา “พุทธาวตาร” เปนอวตารปางที่ ๙
ของพระนารายณ เพื่อใหคนเขาใจวาพระพุทธเจามิใชใคร ก็เปน
พระนารายณ ซึ่งเปนเทพเจาของฮินดูนั่นเอง เลยกลืนเอาพุทธ
ศาสนาเปนสวนหนึ่งของฮินดู

แตที่เขาใหเปนพุทธาวตารนั้น อวตารลงมาทํ าไม เขาบอก
วา อวตารลงมาเพื่อหลอกคน เปนพระนารายณปางหลอกลวง
โดยที่วาชาวพุทธนั้นเขาถือวาเปนอสูร

เขาเขียนไววา ตอนนั้นอสูรมีกํ าลังมาก เขาสรางเรื่องให
กลมกลืนโดยบอกวา พระนารายณอวตารเปนพระพุทธเจาลงมา
เพื่อหลอกอสูรใหออกไปจากลัทธิประเพณีของศาสนาฮินดู เชนไม
ใหบูชายัญเปนตน อสูรจะไดไมเปนเหมือนเทวดา จะไดหมดฤทธิ์
เพราะเทวดาตองบูชายัญ ตองนับถือวรรณะ จึงมีฤทธิ์มีอํ านาจ

เขาบอกวา เมื่อพระพุทธเจาหลอกพวกอสูรใหแยกออกไป
เปนพวกหนึ่งตางหากแลว ตอไปในอนาคตกาลเบื้องหนา เทพเจา
                                                                                                    
* Lalmani Joshi, Studies in the Buddhistic Culture of India (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1987), p.351.
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จะไดลงมากํ าจัดอสูรไดงาย*

ชาวพุทธบางคนหรือมากคนทีเดียวไมรู ก็นึกวา โอ! ทาง
ฮินดูเขาดีนะ อุตสาหยกใหพระพุทธเจาเปนพระนารายณ นึกวา
เขามีเจตนาดีแบบของเขา เพราะเขานับถือเทพเจาก็เลยยกใหพระ
พุทธเจาเปนพระนารายณ

แตเปลาหรอก เขาใหเปนนารายณปางหลอกลวง ที่เรียก
วาพุทธาวตาร และพรอมกันนั้นก็เอาพระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่ง
ของศาสนาฮินดูดวย เขามีวิธีการมากในการที่จะกลืนพุทธศาสนา

ที่วานี้เปนเรื่องเกา ซึ่งเปนตัวอยางของการที่ศาสนา
พราหมณไดปฏิบัติตอพุทธศาสนา และเปนเหตุหนึ่งของการสูญ
สิ้นของพุทธศาสนาจากอินเดีย

แตรวมแลวมีหลายปจจัย คือมีทั้งปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก

การทํ าลายครั้งสุดทาย หรือ “final blow” มาจากกองทัพ
มุสลิม ซึ่งกรีฑาทัพมาเมื่อ พ.ศ.๑๗๐๐ คราวนี้เรียบเลย

นักประวัติศาสตรมุสลิมเขียนไวเองดวยความภูมิใจ และ
ฝร่ังไปคัดลอกเอามา

เขาบอกวา เราไปไหนก็รบ เราไดรบน้ีเพื่ออัลเลาะห และ
เมื่อไปรบ เราจับผูคนไดมากมาย เราก็ใหเขาเลือกเอาระหวางดาบ
กับอัลเลาะห พุทธศาสนาก็หมดเลยตอนนั้น พระไมมีเหลือ ที่ตาย
ก็ตายไป ที่หนีไดก็ไปอยูเนปาล ไปอยูทิเบต ไปพมาก็มี

ในทิเบตยังมีขอความจารึกไว พรอมเอกสารที่ชวยใหรูวา
                                                                                                    
* ผูสนใจอาจหาอาน

 Wendy doniger O’Flaherty, The Origin of Evil in Hindu Mythology
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1988)
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พระเหลานี้หนีไป ทํ าใหเห็นรองรอยตอนทายของพุทธศาสนาที่
เสื่อมมาก แมแตนาลันทาตอนนั้นก็เปนดินแดนของตันตระ พระ
พุทธศาสนายุค พ.ศ.๑๕๐๐ เปนตนมา เปนตันตระที่เสื่อมโทรม
อยางยิ่งแลว และไสยศาสตรก็เฟองฟูเต็มท่ี

อยางที่ทิเบตมีหลักฐานเลาไววา พระเหลานี้ เวลากองทัพ
มุสลิมเขามา บางองคก็บอกวาจะแสดงอิทธิปาฏิหารย วาฉันเกง
ฉันมีพัดศักดิ์สิทธิ์จะเอามาโบก กองทัพทั้งหมดจะแตกกระจัด
กระจายไป ที่ไหนได แตกอะไร ตัวเองตาย

นี้ก็คือ ความหมกมุนในไสยศาสตร ซึ่งเปนเหตุหนึ่งแหง
ความเสื่อมสลายของพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจะตองจํ าบทเรียน
เกาไวใหดี

ไสยศาสตร นี้เปนเหตุสํ าคัญอยางหนึ่งที่ทํ าใหคนตกอยูใน
ความประมาท เพราะทํ าใหคนไดสิ่งกลอมใจ คนเราพอไดสิ่งกลอม
ก็สบาย ทํ าใหเขาใจวาไมเปนไรแลว ก็ไมเพียรพยายาม

เหมือนกับนกกระจอกเทศ ตัวมันโยง มันวิ่งหนีภัย เมื่อหนี
ไปๆ แลว มันจะเอาหัวซุกทราย พอเอาหัวซุกทรายมองอะไรไมเห็น
มันก็นึกวามันปลอดภัยแลว คนที่อยูดวยการกลอมใจก็เปนอยางนี้
ไมเรงคิดแกไขภัยอันตราย ตัวเองก็เลยตาย

ไสยศาสตรเปนเหตุใหเกิดความประมาท ทํ าใหคร้ึมใจวามี
อํ านาจวิเศษจะทํ าอยางนั้นอยางนี้ จะปองกันได ก็เลยไม
ขวนขวาย ไมเพียรพยายามในการคิดแกไขปญหา

สิ่งกลอมในสังคมไทยมีมากเหลือเกิน นากลัวมาก เพราะ
ฉะนั้นจึงตองยํ้ ากันอยางยิ่ง เวลานี้คนไทยอยูดวยลัทธิรอผลดล
บันดาลกันมาก พอนึกวาจะมีอํ านาจพิเศษภายนอกมาชวย ก็
กลอมใจตัวเองใหครึ้ม บางทีก็นอนรอความชวยเหลือ
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ในทางตรงขาม ถาหวังพึ่งอะไรไมได คนก็จะตองดิ้น ตอง
ขวนขวาย เพราะฉะนั้น คนที่ไมมีที่พึ่ง บางทีกลับเขมแข็ง เพราะ
ตองดิ้นรนตอสู ถาไมอยางนั้นก็ตองใหเปนที่พึ่งแบบไมชวย

ที่พึ่งแบบไมชวย หมายความวา จะไปหวังหรือรอทานไม
ได อยางศาสนายิว พระยะโฮวาบอกแผนดินแหงสัญญาไว คือ
Promised Land หรือ The Land of Promise วาในกาลเบื้องหนา
ไกลโพน อีกหลายพันปนะ ทานจะไดไปอยูในถิ่น ที่เรียกวาแผนดิน
แหงสัญญา แลวจะมีความสุขสมบูรณ

แผนดินแหงสัญญาอีกตั้งหลายพันป หรืออีกเทาไรก็ไมรู
พระเจาชวยตอนโนน แตตอนนี้ทานตองชวยตัวเองไปกอน

วิธีของยิวนี้ทํ าใหมีความหวังระยะยาว แตเฉพาะหนาเวลา
นี้จะไปหวังใหทานชวยไมได คุณตองเพียรพยายามชวยตัวเอง
เพราะฉะนั้นยิวก็เขมแข็ง เพราะตองดิ้นรนตอสูทุกอยาง แตหวังไว
ไกล เปนเครื่องปลอบประโลมใจ เหมือนนํ้ าหลอเลี้ยงจิตใจ และมี
เปาหมายที่รวมใจคน

ถึงชาวศาสนาคริสตก็ตองอางวาพระเจาจะชวยแตคนที่
ชวยตัวเอง ถาใหหวังพึ่งปบ แยทันที พอเราไปหวังพึ่งอํ านาจภาย
นอกชวย ก็เริ่มกลอมใจตัวเอง สบาย ไมดิ้นรนขวนขวาย

จึงตองบอกวา พระเจาชวยผูที่ชวยตัวเอง ชวยตัวเองสิแลว
พระเจาจะชวย อะไรทํ านองนี้

หมายความวา จะใชวิธีใดก็ตาม ตองใหคนไมประมาท คน
ตองทํ า

สํ าหรับชาวพุทธนั้น หลักการก็ชัดวา ตองทํ าใหสํ าเร็จดวย
ความเพียรของตน แตกลับไปเพี้ยนเสียนี่ ไปหวงัพึง่อะไรกไ็มรูมา
ปลอบใจ มสีิง่กลอมใจมาก เลยหนกัเขาไปอกี กอ็ยูดวยความประมาท



มองสันติภาพโลกฯ๒๔๘

๒๔๘

ถาอยูดวยความประมาท ชีวิตและสังคมก็ตองเสื่อมโทรม
หายนะก็ตองมา สังคมไทยนี้ มีลักษณะที่ทํ าใหพูดไดวาประมาท
มาก เพราะฉะนั้นเราตองยํ้ ามากเรื่องไมใหประมาท

คนไทยยุคนี้หาสิ่งกลอมมายอมใจกันมาก กลอมดวยสุรา
ใหครึม้ใจหลบทกุขไปทีหนึง่ๆ กลอมดวยการพนนัวาจะใหไดลาภลอย
มางายๆ กลอมดวยยาเสพติด กลอมดวยไสยศาสตร กลอมดวย
เจาพอเจาแม ฯลฯ แมกระทัง่สมาธกิเ็อามาใชกลอมใหผดิทางเขวไป

เวลานีต้องระวงัเหมอืนกนั มกีารใชสมาธเิพือ่กลอมกนัมาก
สมาธิกลายเปนเพียงเครื่องชวยใหหลบความทุกข หลบปญหา ทํ า
ใหสบายใจ แคไวหาความสุข ก็เลยไมใชปญญาคิดคนแกปญหา

หลักการในพุทธศาสนาบอกวา สมาธินัน้เปนองคหนึง่ใน
ไตรสกิขา ตองเปนปจจยัสงตอสูปญญา ใหกาวตอไป ไมใชเพือ่หยดุ
ถาใชสมาธิเพื่อหยุดสบาย ติดในความสุข ก็จะประมาท ผิดทันที

การปฏบัิตธิรรมนัน้ ถาไมเขาแนวทางไตรสกิขา คอืกาวตอไป
ใหตลอดศีล-สมาธิ-ปญญา จนกวาจะถึงจุดหมาย ก็แสดงวาพลาด

การปฏิบัติธรรมสมัยนี้ บางทีเอาความหมายกันแคสมาธิ
และจะนํ าสมาธิไปใชเพื่อจุดหมายที่เขวออกไป เปนเรื่องที่ตองทํ า
ความเขาใจกันใหดี เพื่อดึงกลับเขาสูหลักการของพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนา ทานอาจารยและนกัศกึษาทกุทาน ทัง้บรรพชติ
และคฤหัสถ ที่ไดมาเสวนาวิชาศาสนาในวันนี้ และเปนการไดมา
เยี่ยมวัดญาณเวศกวันดวย ขออนุโมทนาขอบใจ ในการมาเยี่ยม

สิง่ทีเ่ราหวงักค็อื การทีไ่ดมาพบปะพดูจากนั อนัเปนสวนหนึง่
ของการศกึษา คงเปนสวนทีจ่ะชวยใหเกดิผลดแีกชวีติและสงัคมสบื
ตอไป ขอใหทุกทานบรรลุผลท่ีเปนวัตถุประสงคอันดีงามนี้ทั่วกัน



ชี้แจง

หนังสือและสื่อประเภทอางอิง (reference) ในหนังสือน้ี
ไมไดแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่พิมพไว โดยถือวาเปน
เอกสารที่คอนขางแพรหลาย คนหาไดไมยาก

เฉพาะ Encyclopaedia Britannica ใชคํ าเรียกสั้นๆ วา 
Britannica สวนฉบับอื่นๆ ไดแสดงชื่อเต็มไวในที่น้ันๆ แลว

หนังสือและสื่อที่อางในหนังสือน้ี มักใชประเภทอางอิง 
เพราะมุงขอมูลพ้ืนๆ และถือกันวาเปนหลักฐานที่โดยทั่วไปมัก
ไวใจได โดยเฉพาะขอมูลที่เก่ียวกับประเทศตะวันตกเอง อีกทั้ง
เหมือนกับเปนการเตือนใหคิดวา เรื่องราวที่เอามาพูดในนี้ เปน
ความรูสามัญที่เรานาจะรูกันอยูแลว

สํ าหรับหนังสืออ่ืนๆ คราวนี้ระบุไวเฉพาะในเชิงอรรถกอน 
จะรวมทํ าบรรณานุกรมเมื่อเขียนจบบริบูรณ






