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สลายความขัดแยง∗

-  -

- ๑ -
ขัดแยงเปน ใหไดประโยชน

ปุจฉา:  พระคณุเจาเจาคะ ในปจจุบันนี้ยังคงมีเร่ืองราวที่เปนปญหาใหญ
ของสังคม คือมักจะพูดกันเร่ืองความขัดแยง อันเนื่องมาจากความคิดเห็น
ที่ไมตรงกัน หรือความตองการไมตรงกัน วิธีการที่จะทํ าใหความขัดแยง
ลดลง คิดดีตอกัน และกลายเปนความรวมมือตอกัน ควรจะเริ่มตนจาก
จุดคิดหรือหลักคดิอยางไร เจาคะ

                                                                                         
∗ คํ าวิสัชนาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)  แกคุณจุฬารัตน นิรัติศยกุล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ส่ือเกษตร จํ ากัด ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๔๕



สลายความขัดแยง๒

ความวเิศษของมนษุย อยูทีไ่มตองเปนทาสของความขดัแยง
วิสัชนา:   ความขดัแยงน้ันในแงหนึ่งก็เปนเร่ืองธรรมดา คือ มันเปน
ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ทีแ่ตละอยางมีความเปนไปของมัน เม่ือตาง
อยางตางสวนเปนไปคนละทาง ก็ยอมขัดแยงกัน

แมแตเม่ือดํ ารงอยูตามปกติ สิ่งทั้งหลายก็ยอมแตกตางกันเปน
ธรรมดาอยูแลว ความแตกตางน้ันขัดกันบางเขากันบาง แลวทํ าใหเกิด
ความหลากหลายและความสมบูรณ

แตมนุษยเปนธรรมชาติสวนพิเศษที่สามารถจัดสรรความเปนไป
ตางๆ ใหเปนไปตามเจตนาของตนได มนุษยจงึเอาประโยชนจากความขดั
แยงกไ็ด ปรับเปลีย่นความขดัแยงใหเปนความประสานเสริมกันก็ได แมแต
ความแตกตาง แทนที่จะใหเปนความขัดแยง มนุษยที่ฉลาดก็อาจทํ าให
กลายเปนสวนเติมเต็มของกันและกัน

จากที่พูดมาน้ีก็หมายความวา ขั้นแรก ตองขัดแยงเปน ถาขัดแยง
เปนก็เกดิประโยชนได เชนแทนที่จะใหเปนการกระทบกระทั่งระหวางกัน
คอืการกระทบทางสังคม หรือแมแตการกระทบทางจิตใจ ก็ใหเปนการมา
ชวยกระทบทางปญญา แลวท ําใหเกิดแงคิด มุมมอง และเกดิสติปญญา
อะไรใหม ก็กลายเปนดีไปได

ขอสํ าคัญก็คือ ความขัดแยงน้ันตองมาจากเจตนาที่ดี อันนี้แหละ
ส ําคญั ถาความขดัแยงน้ันเกดิจากเจตนาทีเ่ปนกศุล โดยปรารถนาดตีอกนั
มุงหมายเพื่อความดีงามความเจริญ  เพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติ
เพ่ือใหสังคมสวนรวมมีความรมเย็นเปนสุข ไมคิดเบียดเบียนใคร ถาต้ังใจ
ดีแนนอน เจตนานี้จะเปนตัวกํ ากับทํ าใหความขัดแยงไมเสียหาย เพราะมี
จดุรวมหรือจุดประสาน คือเจตนาที่มุงสูจุดหมายเดียวกัน

แตที่เปนปญหาก็คือ ความขัดแยงน้ัน ถามันเกิดจากเจตนาไมดี
แลวก็ยุง เพราะฉะนั้นตัวสํ าคัญก็คือ เจตนา



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓

เจตนาก็คือตัวความต้ังใจ ซึ่งเลง็ไปที่จุดหมาย คนมีเจตนา ที่วามี
ความต้ังใจก็คือมีจดุหมายนั่นเอง คือคนนั้นมีเปาหมายอะไรแลวเขาก็ต้ัง
เจตนาทํ าไปเพ่ือจุดหมายอันนั้น ทีน้ีถาเปนเจตนาเพื่อจุดหมายที่ไมดี ก็
เรียกวาเปนเจตนาที่เปนอกุศล เม่ือเจตนาเปนอกุศลแลว อะไรตออะไรก็
พลอยไมดีไปหมดทัง้กระบวน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเปน
ปญหา ไมเปนการขัดแยงที่สรางสรรค แตถาเปนการขัดแยงที่เกิดจาก
เจตนาที่ดี ก็นํ าไปสูการพูดจากันดวยสติปญญาเพ่ือใหเกิดผลสมตาม
เจตนาที่ดี ถึงตอนนี้ก็เปนขั้นวิธีการ รวมแลวในตอนนี้จึงมี

ขั้นที่ ๑ ความขัดแยงตองเกิดจากเจตนาที่เปนกุศล จากน้ัน เม่ือ
เกดิจากเจตนาที่เปนกุศลดีแลว   

ขั้นที่ ๒ ในทางปฏิบัติ คือ วิธีที่จะจัดการกับความขัดแยง เชน
พูดจา ตองพูดจาอยางรับผิดชอบ คือไมใชพูดตามอารมณเร่ือยเปอย ไม
ใชนึกอะไรขึ้นมาก็พูด แตพูดโดยความคิด พูดโดยใชวาจาดีงาม สุภาพ มี
เหตุผล ใหเห็นวาพูดดวยเจตนาดี และพูดใหตรงกับเจตนาที่ดีน้ัน

ท ําการขัดแยงใหเกิดผลเปนประโยชน
ทางพระทานกํ าหนด ๓ ขั้นเลย คือมีเมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม เมตตามโนกรรม หมายความวา ดานที่เปนการแสดงออกทาง
กาย ก็ทํ าดวยเมตตาคือมีกิริยาอาการเอื้อเฟอ ทั้งตอคนนั้นและตอสังคม
ทั้งหมด ดานวาจา ก็พูดดวยเจตนาที่ดี มีถอยคํ าสุภาพ แลวก็ดานในใจ
ในที่สุดก็เร่ิมมาจากใจท่ีมีเมตตาน้ันแหละ โดยมีความปรารถนาดี และ
พยายามมองกันในแงดีมีความจริงใจวา เขาอาจจะไมไดเจตนารายอะไร
เราคอยพูดจากันกอน

ถามาตามกระบวนการอยางน้ีก็มีทิศทางที่จะไปดีได เปนอันวาได
๒ ขัน้แลว คือ เจตนาดี โดยมีเปาหมายที่ดี แลวก็ใชวธิกีารในเชิงปฏิบัติที่
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ดี เชนสุภาพ เปนตน และใหเปนวธิกีารที่จะใชความขัดแยงใหเกิดผลใน
ทางสรางสรรค

ดังที่ในสมัยใหมน้ีก็คิดกันมาก วาจะวางวิธีปฏิบัติ หรือท ําอยางไร
ใหการขัดแยง แมแตในทางความคิด ใหกลายเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเสริมเติมความรู และทํ าใหเกิดการสรางสรรค เพราะวามันเปนไป
ไมไดที่ใครคนเดียวจะคิดโดยมองเห็นขอมูลหมดทกุอยาง อยางพวกเรา
อยูในสงัคมไทยเรากรู็จกัประเทศไทยไดคนละนิดละหนอย ไมตองไปถึง
โลกหรอก อยางวัดญาณเวศกวันนี่ อาตมาไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสยัง
รูไมทั่วเลย

ในเม่ือเรารูไมทั่ว เราก็ตองยอมรับความจริง วาอาจจะมีแงอะไร
บางอยางที่คนอื่นเขารู แตเราไมไดเห็น ซึง่ถาเราเปนคนฉลาด เราอยาก
หาความรูอยูแลว  เราก็อยากจะรับฟงหรือหามาฟง อันนี้ก็คือใจที่อยาก
จะรับฟงอยูแลว

การเปนนักหาความรูน้ันมีแงดีอยางยิ่ง คือทํ าใหเราพรอมที่จะรับ
ความรู ทํ าใหเราอยากฟงเขา แทนที่เราจะเที่ยวแสดงวาเรารูอยางน้ัน
อยางน้ี บางทีเราไปขอใหเขาพูดใหความรูหรือแมแตแสดงความเห็น ใน
แงมุมตางๆ เพ่ือมาเติมความรูหรือเปนตัวกระตุนแงมุมความคิดของเรา
แลวประโยชนก็ไดแกเราน่ันเอง

ที่วามาน้ีก็คือ เร่ิมตนเรายอมรับความจริง วาเราจะไปรูไดอยางไร
หมดทุกอยาง เปนไปไมได ดังน้ันเพ่ือจะใหความรูของเราเต็มบริบูรณขึ้น
เราก็หาทางหาความรู โดยเอาคนอื่นเปนชองทาง หรือเอาคนอื่นเปน
เคร่ืองมือหาความรูและกระตุนความคิดของเรา

ถามองอยางน้ี ก็กลายเปนวาคนอื่นกลายเปนเครื่องมือของเรา
ในการหาความรู แตอันนี้เปนการพูดคลายหยอกๆ ความจริงก็คือเราให
เกียรติคนอื่น ใหโอกาสแกเขาที่จะแสดงออกเปนตน แตพรอมกันนั้นผลก็
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คอืไดแกเรา เราก็ไดความรูมากย่ิงขึ้น และเมื่อเรามีเจตนาที่ดี ผลที่เรา
ไดน้ันก็จะไปสํ าเร็จแกสวนรวมหรือแกสังคมนั่นเอง

จะเปนประชาธิปไตย ตองพูดกันได และตองใฝรูความจริง
ถาเรามีจุดหมายในการหาความรู ใหเต็มใหสมบูรณ เราจะไมรัง

เกียจ เราก็จะคอยรับฟงหาความรูของเราเร่ือยไป ซึ่งก็กลายเปนดี
เพราะฉะนั้นทางพระจึงสอนใหเปนธัมมกาโม แปลวาเปนผูใครธรรม ที่วา
ใครธรรมก็คืออยากไดความจริง ที่วาอยากไดความจริงก็คืออยากรู เม่ือ
อยากรูก็หาความรู จงึตองเปนนักศึกษา เปนนกัไถถาม และรูจกัแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เพราะฉะนั้นหลักขอนี้ทานจึงยํ้ าไวมาก

ธัมมกาโมนี้ เม่ือเปนคํ านามก็เปน ธรรมกามตา ทานใหไวคูกับอีก
หลกัหนึ่งที่เรียกวา โสวจัสสตา แปลวาความเปนคนที่พูดกนังาย หลกัพูด
กนังายนี ้ โบราณใชกนัไปใชกนัมา คนไทยพดูกนัไปพูดกันมา กลายเปน
“วานอนสอนงาย” ทีน้ีวานอนสอนงาย ไปๆ มาๆ กเ็ลยเชือ่แตค ําสัง่โดย
ไมคดิเลย เรียกวาเอียงไปขางเดียวสดุโตง

ความจริงน้ัน คํ าวา โสวจัสสตา ถาแปลตามศัพทแทๆ ก็คือพูด
กันงาย โสวจัสสตา เปนหลักส ําคัญในสังคมประชาธิปไตย คนในสังคม
ประชาธิปไตยตองเปนคนพูดกันงาย โดยชอบรับฟง เม่ือมีโสวจัสสตา
เปนคนที่พูดกันงาย และมีธรรมกามตา ความเปนผูใครธรรม รักความจริง
ความถกูตองดีงาม อยากรู อยากเขาถงึความจริง มาเขาชุดกนั ตอนนี้กมี็
แตเดินหนาอยางเดียว เพราะวาชอบฟงอยูแลว เม่ืออยากหาความรู ก็เลย
ชอบซักถาม ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เม่ือเรามองคนอื่นที่มาขัดแยง
ในแงที่เราจะหาความรูเพ่ิมเติม ก็จะแกไขความขัดแยงไดดวย

หลักการนี้เปนขอสํ าคัญที่ตองใชในสังคมประชาธิปไตย การที่เรา
แสดงความคิดเห็นจะตองมาดวยกันกับความพรอมที่จะรับฟงคนอื่น และ
ในการรับฟงคนอื่นนั้นเราก็จะไดเดินหนาในการหาความรูเพ่ิมขึ้นดวย
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บางคนชอบฟงอยางเดียว แตคนที่ชอบฟงน้ันมีหลายแบบ คือบาง
คนฟงไปอยางน้ันเอง ฟงแลวไมไดคิดก็ไมไดเร่ืองอะไร สวนบางคนไม
คอยพูดอะไรแตเขาฟงแลวคิดตลอดเวลา เขาไดประโยชนจากสิ่งที่คนอื่น
พูด ขณะที่คนอื่นพูดน้ัน เขาฉลาดฟงและไดแงมุมความคิดใหมๆ คือใน
ขณะทีเ่ขาฟง เขาคิดอะไรไปอีกเยอะ เขาไดจุดกระทบหรือแงมุมใหมๆ
แลวก็คดิไปถึงสิง่ที่คนที่พูดไมไดคิดดวยซํ้ า เพราะวา เขาเปนคนที่คิดเปน
เขาจึงตองหาแงหามุมหาขอมูลความรูมาใชในการเดินความคิด

ทีน้ี พอไดขอมูลใหม ไดแงมุมเพ่ิมขึ้น เขาก็ใชมันใหเปนประโยชน
ในการคิดแตกลูกแตกแงแตกมุมออกไปอีก ก็เลยดีใหญ และการทีเ่ขาได
เพ่ิม ก็ไมใชเขาไดคนเดียว แตไดทัง้สังคม เพราะวาเขากํ าลังทํ างานเพ่ือ
สังคม เพ่ือประเทศชาติอยู เม่ือเขาได สงัคมก็จึงไดดวย

การปฏิบัติอยางน้ี ก็เหมือนกับวาเราไมมีตัวตน แตเราทํ าไปตาม
กระบวนการของธรรมชาติ เม่ือเรารูอยูวาเราน้ันไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุก
อยาง เราก็อยากจะมีความรูที่เต็ม สมบูรณ เราก็คอยรับและหาความรู
เพ่ือเอาความรูมาเติม แลวเรากเ็อาความรูน้ันมาเปนขอมูลของความคดิ
เม่ือคดิไปไดอยางไรกแ็สดงความเหน็

บางทีการแสดงความเห็นของเราก็อาจจะออกมาในรูปของค ําถาม 
เพราะวาในการแสดงความเห็นนั้น เราไมจํ าเปนจะตองไปพูดวาอยางน้ัน
อยางน้ี บางทีคนฉลาดในการแสดงความเห็นโดยแสดงออกมาเปนคํ า
ถามก็ได แลวการแสดงออกเปนคํ าถามน้ันบางทีไดผลดีมากกวา เราจึง
ตองหัดพลิกความเห็นเปนคํ าถาม เม่ือถามแลวก็ไดประโยชนมากขึ้น

ไทยดดีานวฒันธรรมเมตตา แตดอยดานวฒันธรรมแสวงปญญา
อเมรกินัดอยดานวฒันธรรมเมตตา แตดีดานวฒันธรรมแสวงปญญา

อันนี้ก็เปนเร่ืองของเทคนิควิธีตางๆ แตรวมแลวก็คือจิตใจตองดี
กอน คือมีความใฝรู อยากรู และเปนคนที่แสวงปญญา ก็เลยอยากจะยํ้ า
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วา เวลานี้สังคมไทยเราขาดวฒันธรรมทางปญญา หรือจะเรยีกเต็มวาขาด
วฒันธรรมในการแสวงปญญา

ถาจะพูดในเชิงเปรียบเทียบกไ็ดวามีวัฒนธรรมอยู ๒ อยาง คือ
วฒันธรรมแหงเมตตา ไดแกความมีน้ํ าใจ ความรัก ความปรารถนาดี การ
เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันตางๆ ตลอดจนนับถือกันเปนพ่ีเปนนอง
เปนตน และอีกดานหนึ่งคือ วฒันธรรมแหงปญญา หรือวฒันธรรมในการ
แสวงปญญา

สงัคมไทยของเรานี ้ มีพ้ืนเพภมิูหลงัดีในดานวฒันธรรมแหงเมตตา
แตเราคอนขางขาดวฒันธรรมแหงปญญา จะเหน็ไดวาคนไทยเราไมชอบคน
หาความรู อยางที่วานักเรียนนักศึกษาไปหองสมุด แทนที่จะอานคนควา
ตํ ารับตํ ารา กลับไปอานแตหนงัสือบันเทิง ไมสนใจหนังสือคนควา อยาง
น้ีเปนตน ในสังคมไทย หนังสือประเภทที่เปนหลักวิชา ตองใชความคิด
ตองอานเพ่ือหาความรูจริงๆ น้ัน คนไมคอยซื้อ คนชอบหนังสืออานเลน
สนุกสนานบันเทิง จนเอียงสุดไปขางเดียว

อันนี้เปนสภาพที่ฟองวา สงัคมไทยของเรานี้ขาดวัฒนธรรมในการ
แสวงปญญา

ทีน้ีหันไปดูสังคมฝร่ัง เม่ืออยูในโลกเราก็ลองเทียบกันดู สงัคมฝร่ัง
อยางอเมริกันก็เห็นกันวาดอยวัฒนธรรมแหงเมตตา เพราะเปนสังคม
แบบตวัใครตัวมัน เปนสังคมแหงการแกงแยงแขงขัน คนที่แยงชิงกันก็
ตองแขงขันจึงจะเกง และคนตองแยงชิงกันการแขงขันจึงจะดํ าเนินไปได

อเมรกินัดอยทางวฒันธรรมแหงเมตตา แตเขาดีทางดานวฒันธรรม
แหงปญญาหรือวัฒนธรรมแสวงปญญา เพราะเขาถูกบีบคั้นมามาก จึง
ตองด้ินรนคิดหาทางเปนอิสระ แมแตความเปนอยูแบบตวัใครตัวมันก็ทํ า
ใหตองด้ินรนหาทางรอด เม่ือด้ินรนหาทางรอดก็ตองคิดแกปญหา เม่ือ
คดิแกปญหาก็ตองหาความรู ตองพัฒนาปญญา ตองรูจักมองดูสถาน
การณ ตองศึกษาสภาพแวดลอม วิถีชีวิตอยางน้ีบังคับใหฝร่ังตองหา
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ความรูและตองใชความคิดมาก เขาจึงพัฒนาวัฒนธรรมดานการแสวง
ปญญา แตพรอมกันนั้นมันก็ทํ าใหเขาดอยทางดานวัฒนธรรมแหงเมตตา

ทน้ีีของเราทีมี่วฒันธรรมแหงเมตตาชวยเหลอืเกือ้กลูกนัดีน้ัน ก็ตอง
คอยเตือนกันอยูเสมอวา พวกเราที่อยูกันสบายนี ่ ระวังนะ เด๋ียวจะ
ประมาท คือเม่ือเราชวยเหลอืกนัดี เรากเ็ลยอยูกนัสบายไมคอยทกุขรอน
ไมถกูบบีคัน้ เราก็เลยไมด้ินรน เม่ือไมเจอปญหาบอยๆ ไมด้ินรน แลวการ
แสวงหาความรู และการคิดหาทางแกปญหาก็ยอมดอยลงไป สังคมของ
เราจึงมีจุดออนที่วาดอยทางวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา

นอกจากนั้น ความประมาทของคนที่อยูสบาย ยงัสงผลรายที่สํ าคัญ
อีกอยางหน่ึง กลาวคือ วฒันธรรมแหงเมตตา ที่ชวยเหลือกันดี พ่ึงพากัน
ไดงาย ที่เปนสวนดีน้ัน ถาไมรูจักใช ถาไมพัฒนาคนใหพนความประมาท
จะทํ าใหคนไมพยายามพึ่งตนเอง ไดแตรอพ่ึงคนอื่น และชอบการที่มีคน
อ่ืนมาทํ าให ถาเปนดานการเมือง ก็จะโอนเอนไปในทางที่ชอบผูเผด็จการ
และกลายเปนคนออนแอ เปนภาวะเสียดุลของชีวิตและสังคม ถาวาตาม
หลกักค็อืการปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ไมครบกระบวน (ไดเพียงดานชวย
เหลือคน แตดอยในดานรักษาธรรม)

ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง
เม่ือเรามาอยูในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตน

เรากลายเปนฝายที่ตามเขาบาง รับจากเขาบาง แทนทีจ่ะเปนฝายนํ าเขา
เม่ือเปนฝายรับก็ถกูครอบงํ าหรือรับอิทธิพลจากเขา จนกระทั่ง

กลายเปนวาวัฒนธรรมของเรา ซึ่งมีสวนดีอยูบางก็หดหายไป อยางที่รู
กันชัดๆ วาวัฒนธรรมแหงเมตตาของเรากํ าลังเสื่อมลง ดูจากคนไทยทุก
วันนี้ไมคอยมีเมตตากัน ความเปนมิตรและความรูสึกฉันพ่ีนองเลือนลาง
ไป ความมีน้ํ าใจก็ลดนอยลงไป ยิ่งในเมืองในกรุงยิ่งเปนมาก สวนชาว
บานนอกก็เปนไปตาม
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ตอไปเมืองไทยกจ็ะเปนสังคมแบบตัวใครตัวมัน เวลานี้คํ าวาลงุปา
นาอาพ่ีนองก็จะไมคอยเรียกกันแลว แตกอนนี้ผูหญิงผูชายเขาเรียกกัน
เปนพ่ีเปนนองลุงปานาอา โดยมองกันเปนญาติ จึงมีทัศนคติตอกันในทาง
ที่ดี แตเด๋ียวนี้เราไมมองกันอยางน้ี แตมองกนัแบบเปนคูแขงหรือเปน
เพศตรงขามอยางเดียว ในขณะที่ดานการรักษากฎกติกาเราก็ยังไม
พัฒนา มันก็เลยทํ าใหเกิดปญหา น่ีคอืสภาพที่เรากํ าลังสูญเสียวัฒนธรรม
แหงเมตตาของเราไป

พรอมกันนั้น วฒันธรรมแหงการแสวงปญญาของเราก็แทบจะไม
พัฒนาขึ้นมา อยางน้ีตองเรียกวาเสียทั้ง ๒ ดาน ขณะที่ฝร่ังในดานวัฒน
ธรรมเมตตาเขาดอยจริง แตวฒันธรรมแสวงปญญาเขายังเปนผูนํ าอยู
เพราะฉะนั้นเขากจ็ะตองเหนือกวาเรา

ไทยเราตองรูตัววา
๑. ตองรักษาวัฒนธรรมเมตตาเอาไว
๒. ตองพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาขึ้นมา
โดยเฉพาะถาเราจะรักษาพระพทุธศาสนาไวใหไดผลจริง ยอมไมมี

ทางเลีย่งทีจ่ะตองทํ าใหครบทั้งสองอยางน้ี เพราะพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาแหงปญญา

เปนเร่ืองนาแปลกใจอยางยิง่วา ทัง้ทีรู่กนัชัดๆ ทัง้สากลโลกวา พระ
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญาและเนนปญญายิ่งนัก แตคนไทยกลบั
ขาดการแสวงหาปญญา กต็องถามวามันเปนไปไดอยางไร

ทีจ่ริง คนทีช่ื่อวาเปนพุทธตองเปนนกัแสวงปญญา ตองใฝรู อยาง
ที่เรียกวาใครธรรม คืออยากจะรูเขาใจเขาถึงความจริง อะไรมันจริง
อะไรมันถูกตอง อะไรดีงาม ตองคิดตองหากันจนกระทั่งใหถึงแกนถงึฐาน
ใหได แลวก็ตองใหเกิดสิง่ทีคุ่ณจุฬารัตนพูดเม่ือกี้ คือสัมมาทิฐิ

การที่จะเกิดสัมมาทิฐิไดก็ตองหาความรู เม่ือไมรูมันจะมีความเขา
ใจและความเห็นถูกตองไดอยางไร ความเห็นถูกตองนั้นตองมาจาก
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ความรู ตอจากนั้นก็มาถึงความคิด เม่ือมีความรูถูกตองชัดเจนแลว คิด
บนฐานของความรูที่ชัดเจนถูกตอง มันก็มีทางที่จะคิดไดถูกตอง เม่ือคิด
ถูกตองแลว ผลของความคิดน้ันซึ่งเปนผลิตผลแหงความรูจริงและความ
คิดที่ถูกตองชัดเจนก็เปนผลิตผลทางปญญาที่แทจริง มันก็เปนสัมมาทิฐิ

เพราะฉะนั้น คนไทยเรา ถาไมพัฒนาวัฒนธรรมแหงการแสวง
ปญญาซึ่งเปนหลักการของพุทธศาสนาแลว เราจะเขาถึงสัมมาทิฐิไมได

พูดออกนอกเรื่องมาเยอะ คงจะตองหันกลับไปพูดเร่ืองความขัด
แยงใหจบ



– ๒ –
จะเอาแคประนีประนอม                            

หรือไปใหถึงความสอดคลองสามัคคี

ระบบแขงขันยอมมาดวยกันกับความขัดแยง
และการแกปญหายอมยุติแคประนีประนอม
ปจุฉา: ในสวนนี้ จากความทีท่านเจาคณุเมตตาใหแนวคดิโดยยกตวัอยาง
ปญหาที่เปนความขัดแยงวา ในทางปฏิบัติก็คือ อยาใหบุคคลผูขัดแยง
เปนตัวขดัแยงเสียเอง แตเอาปญหาเปนเปาหมายเพื่อจะชวยกันทํ าให
หมดปญหา แลวกเ็ปลีย่นความขดัแยงเปนความรวมมือโดยการใชปญญา

ทีน้ียังมีอยู ๒ คํ าเจาคะ ซึง่มักจะเอาไปใชกันโดยเขาใจไม
ครบถวนหรืออะไรไมทราบ เชน พอพูดถึงความรวมมือ กก็ลายเปนความ
รวมมืออยางที่เรียกวาประนีประนอม หรือ compromise ทีท่านเจาคุณ
ไดเคยเมตตาใหแนวคิดไว ซึง่กจ็ะตองแตกตางจากคํ าวาหลอมรวมเปน
เน้ือเดียวหรือ harmonize ซึง่นาจะดีกวา แตคนไปนึกวามันเหมือนกัน ก็
เลยกลายเปนวาการแกไขความขัดแยงยังไมสมบูรณ ขอเมตตาทานชวย
ช้ีแนะทั้ง ๒ คํ าน้ีดวยคะ
วิสัชนา:   ความจรงิ ปญหาของมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ที่
แกใหยุติถึงขั้นมีความสงบสุขกันไมได ก็มักเปนเพราะมาไดแคการ
ประนีประนอม
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การประนปีระนอมนี้เปนเร่ืองพิเศษของอารยธรรมตะวนัตก เพราะ
อารยธรรมตะวันตกน้ัน เจริญมาในระบบแขงขัน เขาถนัดและนิยมติดอยู
ในระบบแขงขัน เพราะฉะนั้นตะวันตกก็จึงเคยชินหรือสะสมมาในระบบ
การแกปญหาแบบ compromise คอืการประนีประนอม

การประนีประนอม หรือ compromise น้ี หมายความวา แตละ
ฝายยอมลดความตองการของตนเพื่อใหตางฝายตางก็ได แตพรอมกัน
น้ันตางฝายตางก็ตองยอมเสียบาง หมายความวาใหทั้ง ๒ ฝายนี้อยูกัน
ไดโดยตางก็ตองยอมเสียบางสวนเพ่ือใหตางก็ไดบางสวน แตทัง้ ๒ ฝาย
ตางก็ไมสามารถไดเต็มที่ อยางน้ีเรียกวาประนีประนอม เหมือนกับที่ฝร่ัง
พูดวาไดขนมปงคร่ึงกอนดีกวาไมไดเลย๑ (แตกฝ็ร่ังอีกน่ันแหละที่บอกวา
การประนีประนอมชวยใหไดรมที่ดี แตไดหลังคาที่เลว๒)

ทน้ีีอีกวิธีการหนึ่งเรียกวา harmonize (n.=harmony) คอืการที่
มาประสานกลมกลืนเขาดวยกัน หมายความวาไมมีหรือไมเหลือความขัด
แยง เม่ือมีความขัดแยงก็จัดจนกระทั่งลงตัว ที่มาลงตัวก็คือมันเขากันได
ดี ทกุอยางประสานกลมกลืน โดยองครวมตางๆ อยูในตํ าแหนงที่ถูกตอง
และมีความสัมพันธที่ถกูตองของมัน พรอมทั้งท ําหนาที่ถูกตองตอกัน สง
ตอประสานกันไดดี

เหมือนอยางสวนประกอบของเครือ่งยนตกลไก เชนรถยนตเปนตน
ถาหากมัน compromise กนัก็แยแน ไปไมรอด แตรถยนตจะตองเดินไป
ดวยระบบที่เปน harmony คือสวนประกอบตางๆ ตองอยูในตํ าแหนงที่
ถูกตองของมัน และท ําหนาที่ตอกันอยางถกูตอง โดยสงตอกันและ
ประสานกันดวยดี อยางน้ีก็เกิดความสอดคลองกลมกลืน และรถก็จะวิ่ง

                                                                                         
๑ Half a loaf is better than no bread.
๒ “Compromise makes a good umbrella but a poor roof.” (James Russell

Lowell, 1886)
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ไดอยางสมบูรณ ยิ่งรถคันไหนทํ าใหสวนประกอบมี harmony สมบูรณ
ขึ้นเทาไร กย็ิง่ม่ันคงแข็งแรงวิง่ไดคลองดีเทาน้ัน

ปญหาในโลกปจจุบันก็อยูที่วา มนุษยไมสามารถมาถึงจุด
harmony แตมาไดแค compromise การแกปญหาจึงขาดตกบกพรอง
ไมม่ันคงยั่งยืน และไมแทไมจริง เพราะ compromise คอืตางฝายตาง
ยอมลดความตองการของตัวเองลงเพื่อตัวเองจะไดบาง มิฉะนั้นอาจจะ
ตองรบราฆาฟนกันซึ่งอาจจะพินาศทั้ง ๒ ฝาย คือไมไดทั้ง ๒ ฝาย หรือ
ฝายหนึ่งฝายใดไดไปขางเดียว ซึ่งเปนวิถีแหงความขัดแยง

เม่ือจะยุติความขัดแยงและยอมที่จะไดอยางไมสมบูรณ มันก็ไมยุติ
จริง แตทิ้งปญหาหรือเช้ือแหงปญหาคางคาไว เหมือนยอมตกลงสงบศึก
ไวกอน น่ีคือ compromise ซึง่ไมเปนสามัคคี และไมอาจจะมีเอกภาพ
แตถาจะยุติเร่ืองโดยสมบูรณก็ตองถึง harmony ซึง่ท ําใหเกิดสามัคคี
และเปนเอกภาพ

ในระบบประนปีระนอม จรยิธรรมเปนปฏบัิตกิารดวยความฝนใจ
ทีน้ีในทางพุทธศาสนาทานวาไปตามความจริงของธรรมชาติวา

เปนธรรมดาที่องครวมจะตองมีความประสานกลมกลืน โดยมีองครวมทุก
อยางอยูในตํ าแหนงที่เหมาะสมถูกตองแลวทํ าหนาที่สัมพันธเช่ือมโยงกัน 
เ ม่ือเฟองทั้งหลายทั้ งเล็กและใหญหมุนไปโดยประสานเขากันดีเปน 
harmony เคร่ืองจักรเคร่ืองยนตทั้งหลายจึงสมบูรณ น่ีเปนเร่ืองธรรมดา
ของธรรมชาติ

แตปจจุบันนี้ปญหาอยูที่วาคนยังรูถงึกฎธรรมชาติไมเพียงพอ และ
เอากฎธรรมชาติมาใชประโยชนไดไมเทาที่ควร พูดสั้นๆ วายงัไมถึงธรรม
คือยงัไมสามารถเขาถึงความเปนจริง เราพัฒนากฎของมนุษยขึ้นมาโดย
ที่วากฎหรือกติกาของมนุษยน้ันเอาแค compromise ไปกอน คอืตกลง
วาจะประนีประนอมกันอยางไรเพ่ือที่จะอยูกันได แตในใจกย็งัไมยอมกนั
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จริง คอืทีย่อมหรอืตกลงกนัไปนัน้ตัวเองกไ็มมีความสขุแทจริง แตจะใหสขุ
สมบรูณกท็ ําไมได กเ็ลยตองอยูกนัไปอยางน้ี

ดวยเหตทุีว่ามาน้ัน เวลานีโ้ลกก็จงึอยูในระบบ compromise ไมใช
แคระหวางมนุษยเทาน้ัน แตมนุษยยัง compromise คอืประนีประนอม
กับธรรมชาติดวย ดังจะเห็นชัดจากปญหาปจจุบันในเรื่องสิ่งแวดลอม ที่
มนุษยยุคบริโภคนิยมมีความเช่ืออยูโดยไมรูตัววา มนุษยเราจะมีความสุข
สมบูรณก็ตอเม่ือไดเสพบริโภคเต็มที่ และการที่เราจะบริโภคเต็มที่ไดน้ัน
ธรรมชาติก็ตองมาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานอุตสาหกรรมใหมากที่สุด แต
ถามนุษยทํ าอยางน้ัน ธรรมชาติก็จะยอยยับ

เม่ือธรรมชาติเสียหายหมดมนุษยก็จะเดือดรอน มนุษยเราก็จึง
ตองรักษาธรรมชาติไว แตเม่ือรักษาธรรมชาติไว เราก็ตองเสพไมไดเต็ม
ที่ ก็เลยเกิดจริยธรรมสิ่งแวดลอมขึ้นมา เรียกวา environmental ethics
ซึ่งเปนจริยธรรมแหงการประนีประนอมกับธรรมชาติ

หมายความวา มนุษยจะเอาแตใจตนเองในการที่จะบริโภคอยาง
เต็มที่เพ่ือใหไดความสุขที่สมบูรณน้ัน เปนไปไมได มนุษยจะตองยอมมี
restraint บาง คือตองยอมยับยั้ง ตองยอมบังคับใจตัวเอง ยอมอดยอม
ลดความตองการลงไปบาง คือยอมทีจ่ะมีความสุขเทาที่ธรรมชาติจะไม
พินาศ เอาแคน้ัน โดยยอมรับวามนุษยจะมีความสุขเต็มที่ไมได เพราะถา
มนุษยมีความสุขเต็มที่ ธรรมชาติก็ตองพินาศไป ซึ่งก็จะสงผลยอนกลับ
มาใหตัวมนุษยเองก็อยูไมได น่ีแหละจึงเปนระบบ compromise

เวลานี้มนุษยยุคปจจุบันอยูกันดวยวธิี compromise เพราะถูก
ครอบงํ าดวยระบบแกงแยงแขงขัน จึงไมมีวัฒนธรรมแหงการประสาน
กลมกลืน แตจะตองยอมรบัความจรงิวา จริยธรรมแหงการประนี-
ประนอมนัน้เปนจรยิธรรมแหงการฝนใจ เพราะคนที่ประนีประนอมก็ตอง
ยอมฝนใจทีจ่ะไมไดเต็มตามความตองการ คือ ตองฝนใจวา เอาละ เพ่ือ
ใหเราไดบาง เราก็ตองยอมเสียบาง หรือยอมไดไมเต็มตามความตองการ
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ซึ่งตองอยูในภาวะที่มีความฝนใจตลอดเวลา กลบเกลื่อนความขัดแยง
ภายนอก ดวยการยอมกลํ้ ากลืนความขัดแยงไวภายในจิตใจของตน อัน
เปนภาวะแหงการขาดสันติภาพทีแ่ทจริง

โลกปจจุบันเปนอยางน้ี อยางที่เห็นกันอยูชัดเจนวา มนุษยอยาก
ไดอยากมีเต็มที่ แตถาทํ าอยางน้ันเขาก็ตองขดัแยงกับเพ่ือนมนุษย ซึ่ง
เม่ือไมยอมก็จะตองตีกัน แลวสงัคมก็จะเดือดรอน ก็เลยตองอยูกันดวย
จริยธรรมแหงการประนีประนอม น่ีคือในดานสังคมก็ยอมใหคนอื่นอยูได
โดยที่ตนเองตองยอมไมทํ าตามใจอยากของตนเอง แลวในดานธรรมชาติ
กไ็ปประนีประนอมโดยยอมยับยั้งการเสพบริโภค ตามหลักการที่เรียกวา
อนุรักษธรรมชาติ

จรยิธรรมที่แท คือ ปฏิบัติการแหงการพัฒนาความสุข
ทีน้ี จริยธรรมแบบประนีประนอม ซึง่อยูกันอยางกลํ้ ากลืนฝนใจน้ี

เปนจริยธรรมแบบตะวันตก แตในจริยธรรมแบบพทุธศาสนาเราไมได
มองอยางน้ัน

ขอใหสังเกตวา คนที่มองความหมายของจริยธรรมดวยสายตา
แบบจริยธรรมตะวันตก จะนกึวาจริยธรรมแบบไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน แต
ทีจ่ริงไมเหมือนกันเลย

จริยธรรมในพุทธศาสนาเปนจริยธรรมแหงความสุข หมายความวา
คนเรานี้เม่ือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม พอเร่ิมพัฒนาในจริยธรรม ก็จะ
เร่ิมพัฒนาความสุขไปดวย โดยมีสภาพจิตตัวยืน คือ ปตปิราโมทย

ยกตัวอยางงายๆ เชนคนที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เม่ือเจริญ
สมาธิ กอนที่จะมีจิตตสมาธ ิคอืเกิดสมาธิของจิตใจ ก็มีธรรมสมาธิ ขึ้นมา
กอน คือเม่ือธรรมที่เปนองคประกอบตั้งแนว จิตก็จะต้ังแนวดวย

ธรรมสมาธิ ธรรมอันเปนองคประกอบที่ต้ังแนวน้ัน มี ๕ ขอ คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส
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๒. ปติ ความอิ่มใจปลาบปลื้ม
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็นผอนคลายกายใจ ไมเครียด
๔. สุข ความฉํ่ าช่ืนร่ืนใจ
๕. สมาธิ ความต้ังแนวของจิต

พอได ๕ อยางน้ีครบ กถ็งึตัวสมาธิพอดี เรียกวา เปนจิตตสมาธิ
การฝกสมาธิกส็ํ าเร็จ เพราะฉะนั้นจิตตสมาธิก็คูกับธรรมสมาธิ

หลักธรรมสมาธิ ๕ ขอนี้ พระพุทธเจาทรงเนนเสมอ เพราะฉะนัน้
ชาวพุทธจะตองท ําจติใจของตัวใหมีองคประกอบ ๕ ประการนี้อยูเสมอ
เฉพาะอยางยิ่งขอที่ ๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส และ    
๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ

อยางคุณแมเห็นลูกเรียนหนังสือไดดีก็ปลื้มใจมีปติดวย ลูกเรียน
หนงัสอืเห็นคุณแมสบายใจมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขดวย อยางน้ี
เรียกวามีปติสุข ซึง่เปนปติสุขที่เราสรางขึ้นไดในชีวิตที่ดีงาม แลวตอจาก
น้ันก็มีปสสัทธิทีว่าสงบเย็น ผอนคลาย ไมเครียด

สมัยนี้ ดูสิ โลกแหงการประนีประนอมนี้เต็มไปดวยความเครียด
เพราะวาจิตมันไมยอมจรงิ มันฝน มันจํ าใจ มันขัดแยงในตัวเอง เม่ือมัน
ลงไปไมถึง harmony มันฝนใจตัวเอง ก็จงึตองคับของติดคาง แลวก็
เครียดอยู เพราะฉะนั้นจึงตองสรางธรรมสมาธิ ๕ น้ันขึ้นมา ถาสรางได
จงึจะเกิดจริยธรรมที่แทจริง

ในจริยธรรมแบบฝนใจตามระบบประนีประนอมแหงการแขงขัน
แยงชิงน้ัน แมแตความสุขของคนก็ขัดแยงกัน เชน ถาเราได เขาก็อด
ถาเราสุข เขาก็ทุกข เม่ือฝายหนึ่งสุขฝายหนึ่งทุกข สันติภาพที่แทจริงก็
เปนไปไมได หรือไมอาจยั่งยืนอยูได

แตในจริยธรรมที่แท คนจะพัฒนาขึ้นไปในดานความสุข ทํ าให
ความสุขก็มาประสานกัน กลายเปนความสุขรวมกันดวยกัน
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ความสขุแบบประสานที่เปน harmony ในทางความสุขน้ี ก็
พัฒนาไปจากฐานของธรรมชาติน่ีเอง โดยเร่ิมจากในครอบครัว จากการ
ทํ าความดีตอกันระหวางพอแมกับลูก ที่มีเมตตา คือรักใครปรารถนาดีตอ
กัน เชน คุณแมอยากเหน็ลูกมีความสุขก็ใหอะไรตางๆ แกลูกโดยไมเสีย
ดายเลย และเมื่อเห็นลกูมีความสุข แมก็มีความสุขดวย

ทีน้ี ลูกกเ็หมือนกัน ถารักแมก็อยากทํ าอะไรใหแม พอทํ าอะไรให
แมไดส ําเร็จ เห็นแมมีความสุข ลกูก็ปลืม้ใจมีความสขุดวย

ความจริงของธรรมชาติมันก็เปนอยางน้ี แลวเราก็พัฒนาตอไป
โดยขยายความรักออกไปยังพ่ีนอง ญาติมิตร เพ่ือนรวมชาติ รวมโลกทั้ง
หมด ใหมีความสุขแบบประสานไปทั่ว

คนเราที่จะพัฒนาในจรยิธรรม ก็มีความสุขไปในตัวต้ังแตในการ
ท ําความดีแตละอยางแตละครั้งน่ันแหละ คือเม่ือท ําอะไรที่ดีงามขึ้นมาได
ส ําเร็จ หรือทํ ากาวหนาไป ก็เกิดความอิ่มใจ มีปติ เม่ือเราทํ าอะไรดวยใจ
รัก กมี็ความราเริงเบิกบานใจในเวลาที่ทํ า จริยธรรมแบบนี้เปนจริยธรรม
แทที่ตองเอามาใช เปนจริยธรรมที่เปนไปตามธรรมชาติ ไมใชจริยธรรม
แบบบทบัญญัติทีเ่ปนขอบังคับฝนใจ จึงหวงัวาเราจะตองมาทํ า
reengineering กันในเรื่องจริยธรรมนี้

ตอนนีชั้กจะลมืกนัไปแลว เม่ือ ๖-๗ ปกอน พูดกนัเหลอืเกนิ คนไทย
ลืมงาย ตอนนั้นต่ืนกันนักหนา reengineering ตองร้ือปรับระบบกันใหม

ตอนนี้ตองร้ือปรับระบบจริยธรรมกันใหม จริยธรรมที่มันพลาดไป
กลายเปนจรยิธรรมแหงความทุกข หรือจริยธรรมแหงความฝนใจ ตองมา
ปรับกนัใหมเขาสูระบบทีถ่กูตอง คอืใหเปน จริยธรรมแหงความสขุ ซึง่เปน
จริยธรรมแหงการพัฒนามนษุย อยางถกูตองสอดคลองตามกฎธรรมชาติ
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ตองมองระบบพิทักษสิทธิของฝรั่งอยางรูเทาทัน
อีกประการหนึ่งซึ่งกเ็ปนเร่ืองใหญทีว่า สงัคมไทยเราเปนสังคมที่

หลงเตลิดไปนานแลว จนลืม ไมรูจักตัวเอง เร่ิมจากไมรูตัวเองกอน แลว
จึงไมรูจักตัวเอง คือ ไมรูวาตัวเองเปนอยางไร มองไมเห็นพ้ืนเพภูมิหลัง
และวัฒนธรรมของตัววาเปนอยางไร แมแตมองพระพุทธศาสนาก็มอง
ดวยความไมเขาใจ พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่งก็ไมรูจักฝรั่ง ไมเขาใจภูมิหลัง
ของตะวันตก

ในการที่จะมาอยูรวมกันใหเกิดความประสานกลมเกลียวนั้น ก็มี
หลักสํ าคัญอยางหนึง่วาจะตองไมใชวิธีที่เปนเลหกล เวลานี้เม่ือเราไป
นิยมตามตะวันตก เราก็ไปเขาทางของการใชวิธีแบบเลหกลนี้ ดังจะเห็น
วา แมแตวธิีการทางดานจติวิทยาของตะวันตกก็เปนแบบเลหกลเสียมาก
คือกลายเปนวิธีการที่ทํ าเพ่ือจะใหไดอะไรสักอยางหน่ึง

ดังที่เคยพูดบอยๆ เชน จิตวิทยาตะวันตกสอนใหยิ้ม แตยิ้มเพ่ือผล
ประโยชนของตนเอง ยิม้แบบตะวันตกกจ็งึมักจะเปนยิ้มลวงกระเปา หรือ
“ยิ้มธุรกิจ” คือไมไดยิ้มดวยเจตนาดีตอคนอื่น ไมไดมีไมตรีจิตมิตรภาพแท
จริง แตยิม้เพ่ือใหเขาชอบ แลวเขาจะไดเขามาเปนลูกคา เสร็จแลว เขา
จะไดซื้อสินคา เราก็จะไดเงิน แตใจจริงยิ้มหรือเปลาก็ไมรู

สวนในจริยธรรมที่แท การยิ้มเกิดจากใจมีเมตตา คือยิ้มดวยใจ
จริง ยิ้มดวยปรารถนาดีตอเขา อยากใหเขามีความสุข ไมใชยิ้มจะเอา
ความหมายของจติวิทยาในแบบของตะวันตกน้ันดูสิ เราเอามาใชจน
กระทั่งพูดขึน้มาก็ฟองตัวเอง เชน พอพูดวาคนนี้มีจิตวิทยา ก็หมายความ
วา เขาอาจจะไมซื่อไมตรงแลว คือทํ าโดยเปนวิธีการหรือเปนอุบายอะไร
สักอยาง รวมแลวกเ็ปนเร่ืองของแนวคิดที่เนนผลประโยชนของตัวเอง
หรือมุงความสํ าเร็จที่เชิดชูคุณคาเกียรติยศของตน
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แนวคิดตะวันตกน้ัน เปนวิธีคิดที่เนนเร่ืองผลประโยชนของตัว
เพราะฉะนั้น วฒันธรรมของเขาจึงเปนระบบแหงการพิทักษผลประโยชน
สวนตัว และพทิกัษสทิธิ์ของตัว จะเหน็วาสงัคมตะวนัตกเนนเร่ืองสทิธมิาก
ซึง่เราจะตองรูเทาทันภูมิหลังหรือวฒันธรรมของเขา เพราะจะไดระวังไว
ไมใหเร่ืองการรักษาสทิธิมนุษยชนอะไรตออะไรกลายเปนไปสดุโตง

ที่จริง เร่ือง “สทิธิ” เร่ืองการพิทักษผลประโยชนสวนตัวน้ี เปน
ของจ ําเปน แตตองรูดวยวา มนุษยเราไมไดอยูแครักษาสิทธิ์

มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เหนือความเปนผูรักษาสิทธิ์และปก
ปองตัวเอง ก็คือ มนุษยสามารถพัฒนาตัวขึ้นไปอีก ใหเปนผูที่เอ้ือเฟอ
เผือ่แผแกผูอ่ืนดวย เม่ือไรพอแมเอาแตรักษาสิทธิ์กับลูก เม่ือนั้นลูกก็แย
ลองสิ คณุแมอยูกับลูก ถาตางฝายกต้ั็งหนาพิทักษปกปองเรียกรองสิทธิ์
ของตัว ครอบครัวก็ยุงแนๆ

แตความประเสริฐของมนุษยอยูที่วา คณุแมไมไดค ํานึงถึงแตจะ
ปองกันพิทักษรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แตคุณแมมองไปที่วา อะไรจะทํ าให
ลกูมีความสุขได กท็ํ าไปเลย บางทีหรือบอยๆ ตัวเองตองยากลํ าบาก
(ตองสละสิทธิ์) ก็ยินดีทํ าเพ่ือลูก ใชหรือเปลา เพราะอยางน้ีลูกจึงมีความ
สุข และมคีวามซาบซึ้ง แลวความมีน้ํ าใจตอกันก็เกิดขึ้น

ทีน้ี ถาเรามุงหนาไปในระบบพิทักษสิทธิ์จนสดุโตง ก็จะลํ าบาก
แลวในที่สุด แมแตพอแมกับลูกก็จะตองมาเขาสูระบบประนีประนอม
และจรยิธรรมแหงความฝนใจ และความขัดแยงก็จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น
จะตองรูทันฝร่ัง

เร่ืองการพิทักษสิทธิน้ี ขอสรุปเปนการตัดตอน โดยอางคํ าที่เคย
พูดไวในเร่ืองสิทธิมนุษยชนวา

ในดานหนึ่ง เราอาจจะพูดวา สังคมอะไรกัน แมแตสิทธิพ้ืนฐาน
ของคนก็ยังไมดูแลรักษา แสดงวาเปนสังคมที่ออนดอยอยางยิ่ง ขาด
วัฒนธรรม ไมมีอารยธรรมเสียเลย
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แตอีกดานหนึ่ง เราก็อาจจะพูดยอนเติมใหสมบูรณวา สังคมอะไร
กนันี ่ อยูกันไดแคจะคอยพิทักษรักษาและเรียกรองสิทธิเทาน้ันเองหรือ
จะเปนสังคมที่ดีงามพัฒนาอารยธรรมแทจริงที่มนุษยอยูอยางเกื้อกูลกัน
ไมไดหรือ

ถาจะรูจักฝรั่งจริง ตองมองใหถึงรากฐานในภูมิหลังของเขา
ฝร่ังมีอะไรดี คือฝร่ังเขามีประสบการณทีส่ะสมมา ในแงที่วามีภูมิ

หลงัของสังคมที่แตละคนตัวใครตัวมัน ตองด้ินรนตอสูมาก เขาจึงตอง
พัฒนาระบบพิทักษสิทธิ คือกันไมใหคนอื่นฝายอื่นมาละเมิดตอตนเอง อัน
น้ีก็เปนวิวัฒนาการตามธรรมดา ซึง่ทํ าใหเขาเปนสังคมแหงกฎกติกา จน
กระทั่งมีหลัก rule of law เปนอุดมคติของสังคม เราก็พูดตามเขามาก
ใชไหม วาจะเปนสงัคมแหงนติธิรรม อะไรทํ านองนี้ ซึ่งมันก็ดี

ทีน้ีสังคมไทยเราไมมีพ้ืนเพภูมิหลังแบบนั้น ถาไมรูจักจัดปรับใหพอ
ดี ไดแตต่ืนตูมตามเขา จะเอากติกาบังคับก็ไมไดผลสักที ภาพออกมาก็
เปนสังคมที่แยที่สุดในเร่ืองกติกา รักษากฎไมได น่ีก็เพราะไมรูตัวและไมรู
ภูมิหลังของตัวเอง จงึพฒันาไมเปน ไดแตฉวยโนนจับนี่ สับสนวุนวาย

จะตามอยางอเมริกัน แมแตคติ frontier ของเขาก็ไมรูจัก จะไป
หยิบหลัก rule of law ของเขามา โดยคิดวาจะไดเปนอยางฝร่ัง แตพ้ืน
เพภูมิหลังของตัว มันก็ไมไดเขาทางอยางน้ัน ก็เลยไมไดเร่ืองสักอยาง
เราตองรูจักเอาของดีน้ันๆ ขึ้นมาจดัใหเหมาะกับสังคมของตัวเอง ดวย
ความรูเขาใจทั้งสองดาน อยาไปเอาอยางฝร่ังมาทั้งดุน เปนไปไมได ตอง
รูเทาทันฝร่ังวาเขาเจริญมาอยางไร

ฝร่ังน้ันดูแคอเมริกาก็ได เขาด้ินรนตอสูมาอยางไร บรรพบุรุษ
อเมริกันหนีภัยจากยุโรปมากนัหลายระลอก ขึน้ฝงที่พลีมัธ (Plymouth)
แลวใกลๆ  น้ัน ก็บอสตนั ตลอดลงไปนวิยอรค บัลติมอร จนถึงฟลอริดา
ขึ้นจากทะเลแลวก็บุกไปขางหนา ฝาฟนขยายฟรอนเทียร (frontier)
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เร่ือยมา ไดเฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล นับจากขึ้นฝงที่แอตแลนติกมา ๓๐๐
ป จึงจบถงึฝงมหาสมุทรแปซิฟก ที่แคลิฟอรเนีย

คนอเมริกันบุกไปๆ นานนักหนา กวาจะจบพรมแดนเขาก็ไดนิสัย
ใจคอที่ปลกูฝงไวมากมาย เชนสภาพจิตอเมริกันคือ เปนนักบุกฝา มุงไป
ขางหนา เปนนักผจญภัย แตพรอมกันนั้น ถามองในแงไมดีก็เปนนักรุก
รานดวย อยางนอยในระหวางน้ีก็ไปเอาที่ดินของอินเดียนแดง รบราฆา
ฟนกัน จนพวกอนิเดียนแดงแทบจะสูญพันธุ

อันนี้เปนเร่ืองที่เราตองเขาใจเทาทันฝร่ังวาเขาด้ินรนตอสูมาต้ังแต
ยโุรปแลว การทีเ่ขามาอเมริกาน้ันก็เพราะหนีภัยเปนเหตุหลัก หนีภัยการ
บบีคั้นขมเหงมาหาอิสรเสรีภาพ ถามิฉะนั้น เขาก็ไมด้ันดนผจญภัยฝา
ความทุกขยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมาหรอก ที่หนีภัยนั้น เพราะรูตัว
วาอยูบานตายหรือแยแน สูเสีย่งขามทะเลไปยังมีทางรอดบาง และมี
ความหวังที่ดีกวา

ฝร่ังพวกน้ีถูกกํ าจัดถูกบีบคั้นในยุโรปมาเปนรอยเปนพันปแลว 
กอนหนีมาอเมริกา ทีน้ีมาถึงอเมริกาแลว ยังตองบุกตอหาที่อยูที่กินอีก
สามรอยป ประสบการณในการดิ้นรนตอสูเหลาน้ีแหละ ท ําใหเขาพัฒนา
ลกัษณะจิตใจแบบพิทักษปกปองเรียกรองสทิธิของตน พรอมกับพัฒนา
กฎกติกาขึน้มามากมาย จนเปนสงัคมทีอ่ยูดวยคต ิrule of law ทีว่าเม่ือกี้

ทีจ่ริง ถาจะแปลใหถูกตามภาษาที่มีในภูมิหลังของเรา คติ rule of
law ก็คือธรรมาธิปไตยดานหนึ่งน่ันเอง ไมตองไปแปลวานติิธรรมอะไร
ใหเปนของแปลกประหลาดจากที่ไหน

ถาวากันไป ที่แปลวา นิติธรรม ก็ไมถูกหรือไมพอดวยซํ้ า เพราะ
นิติธรรม ก็แค law เทาน้ัน สวน rule ซึ่งขาดหายไปในคํ าแปลนั้น คือ
อํ านาจตัดสิน หรืออํ านาจบังคับ ตัวกํ ากับบงการ ไดแกอธิปไตย เหมือน
อยางในค ําวา democracy ทีเ่ราแปลวา “ประชาธปิไตย” น้ัน ตัว “–cracy”
ซึง่มาจากคํ ากรีก (kratos) ทีเ่ราแปลวา “อธิปไตย” ถาแปลเปนภาษา
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อังกฤษก็คือ rule หรือ government หรือ authority ทีต่รงกับคํ าวา
“อธิปไตย” น่ันแหละ

คํ าวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ประกอบดวย
ธรรม = หลกัการ กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย (เชน ธรรมศาสตร แปลวา
วชิากฎหมาย) + อธิปไตย = ภาวะที่เปนใหญ เปนตัวบงการตัดสิน จะ
เหน็ไดงายๆ วา rule of law น้ัน ตองแปลวาธรรมาธิปไตยจึงจะตรง
และไดความหมายเต็ม

Rule of law ตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํ ากับ และเปนแกนนํ า
ของ democracy กค็อื ธรรมาธิปไตยตองเปนฐานรองรับ เปนตัวกํ ากับ
และเปนแกนนํ าของประชาธิปไตย แตธรรมคือหลักการตลอดจน
กฎหมายนั้น จะตองเปนธรรมจริงๆ

เม่ือกี้ไดพูดถึงวฒันธรรม ๒ แบบไวแลวคูหนึ่ง คือ วฒันธรรมแหง
เมตตา กับวฒันธรรมแสวงปญญา และไดบอกวาไทยเดนดานวัฒนธรรม
แหงเมตตา ดอยดานวัฒนธรรมแสวงปญญา อเมริกันดอยดานวัฒน
ธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวฒันธรรมแสวงปญญา แตสังคมไทยเวลา
น้ี กํ าลังสูญเสียวฒันธรรมแหงเมตตาของตนไป พรอมกับที่วัฒนธรรม
แสวงปญญาอยางเขาก็ไมพัฒนาขึ้นมา จึงจะกลายเปนสังคมที่คืบหนา
จากความเสียศูนย มาสูความสูญเสียหรือสูญสิ้น เพราะเสียทั้งสองดาน
ของดีที่ตัวมีก็รักษาไวไมได ของดีที่ตัวยังไมมีก็ไมพัฒนาขึ้นมา

ถึงตอนนี้ก็มีวัฒนธรรมอีกคูหนึ่ง คือ วัฒนธรรมเมตตานั้น ในแง
ของความโอบออมอารีและโอนออนผอนปรน รวมไปถึงความอะลุมอลวย
และการที่มักพูดวา “ไมเปนไร” กับวฒันธรรมแหงกฎกติกา ไทยเดนดาน
วัฒนธรรมแหงความโอบออมอารี ดอยดานวัฒนธรรมแหงการรักษากฎ
กติกา อเมริกันดอยดานวัฒนธรรมแหงเมตตา แตเดนดานวัฒนธรรม
แหงกฎกติกา
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แมในแงน้ี สงัคมไทยก็กํ าลังจะเสียทั้งสองดาน คือวัฒนธรรมแหง
ความโอบออมอารีก็จะสูญสิ้น ขณะที่ดานวัฒนธรรมแหงความเครงครัด
อยูดวยกฎกติกา ก็ยังพัฒนาขึ้นมาไมได กอนนี้ก็เสียศูนยขาดความสมดุล
อยูแลว ตอนนี้จะสูญเสียไปทั้งหมด

นอกจากนั้น วฒันธรรมเมตตานี้ ในขณะที่เลือนลางคับแคบลง
และไมมีวฒันธรรมแหงการรักษากฎกติกามาดุล ก็กลายไปเปนเร่ืองของ
เสนสายหมูพวกและระบบอุปถัมภ ซึ่งยิ่งกีดกั้นใหพัฒนาวัฒนธรรมแหง
กฎกติกาขึ้นมาไดยาก

เม่ือไมยึดถือกฎกติกา ก็ไมเปนธรรมาธิปไตย ไมใช rule of law ก็
ท ําใหยิง่แกไขความขดัแยงไดยาก เพราะไมมีมาตรฐานทีจ่ะยอมรบัรวมกนั
ยิ่งใชวิธีเสนสาย ยึดหมูพวกกัน กย็ิง่ขยายปมขัดแยงใหซับซอนหนักขึ้น

ไทยวา อยูนี่ดี “ในนํ้ ามีปลา ในนามีขาว”
อเมริกันวา อยูไมได “ตองไปขางหนา บุกฝาขยายพรมแดน”

ขอใหดูดวยวา สงัคมของเราเปนสังคม “ในนํ ้ามีปลา ในนามีขาว”
อันนี้สํ าคัญมาก คนไทยไมคอยคิดกัน สังคมอเมริกันเขาเปนสังคมตาม
คติ frontier คอื สงัคมบุกฝาขยายพรมแดน หมายความวา มุงไปขาง
หนา-ฝาฟนไป-ขยายพรมแดน

ฝร่ังมาขึน้ฝงมหาสมุทรแอตแลนติกปบ มองไปขางหนา คือ
frontier เปนเขตหรือพรมแดนที่ตัวยังไมไดขามไป ลวนแตดินแดนที่ตน
ยังไมไดครอบครองทั้งน้ันเลย เขาถกูจํ ากัดอยูที่ฟรอนเทียรแลวจะทํ า
อยางไร ความหวังก็อยูที่จะตองบุกไปขางหนา ถาฝาฟนขยาย frontier
น้ีไปได ก็จะมีจะไดทรัพยากร ไดที่อยูอะไรตางๆ น่ีคือความหวังในความ
อุดมสมบูรณ ก็ตองบุกไปขางหนา ขยายฟรอนเทียรไป เพราะฉะนั้นนิสัย
ฝร่ังอเมริกันนี่เขาเรียกวา นิสัยฟรอนเทียร หรือสภาพจิตฟรอนเทียร
(frontier traits ใน American character)
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นิสัย frontier ก็คือ นิสัยบกุฝาไปขางหนา อยูกับความหวังแหง
อนาคตทีไ่มเลื่อนลอย แตตองเพียรตอสู สมัยหนึ่งเขามีคํ าวา Go west,
young man เจาหนุม จงมุงหนาไปตะวันตก คือตองผจญภัยบุกฝาไป
ตะวันตก จนสดุแผนดินถึงฝงมหาสมุทรที่แคลิฟอรเนีย น่ีคือภูมิหลังของ
สังคมตะวันตก ทีเ่ปนสังคมแหงการบกุฝาและดิ้นรนตอสู พรอมกับการ
พัฒนากฎกติกาขึ้นมาเพ่ือไมใหลํ้ าเสนกัน

สวนสังคมไทยของเรานี้เปนสังคมที่เนนการอยูกับที่ ตามคติ “ใน
นํ ้ามีปลา ในนามีขาว” ซึง่เทากับบอกวา ทีน่ี่ดีแลว อยาไปไหนเลย

ยิง่กวาน้ัน จากการที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ คนไทยก็เกื้อกูลเผื่อ
แผกนัไดงาย เหมือนอยางเม่ือ ๕๐-๖๐ ปกอนนี้ คนแปลกหนาอาคันตุกะ
มาถงึบาน คนไทยนอกจากเอาอาหารมาตอนรับใหกินขาวกินปลาแลว
บริเวณบานมีตนกลวยตนมะมวง ไมผลตางๆ กใ็หเขาเกบ็เอาไปตามสบาย

เพราะฉะนั้นของเราจึงตรงกันขามกับสงัคมฝร่ัง แทนที่จะเนนกฎ
กติกา ก็มุงที่ความมีมิตรจิตมิตรใจ ถอยทีถอยอาศัยกัน

จ ําไวเลยวาสังคมอเมริกันคือสังคม frontier
ค ําวา frontier เปนศพัทสํ าคัญของอเมริกัน ไมวาจะทํ าอะไรที่

สํ าคัญเขาชอบพูดวา frontier แตกอนตอนแรกๆ ก็มี land frontiers,
ocean frontiers แมแตไปถึงขั้วโลกใต อเมริกันก็ดีใจภูมิใจวาพวกตัว
พิชิตฟรอนเทียรไดอีก

ตอมาก ็space frontier บกุฝาไปในพรมแดนอวกาศ ที่โครงการของ
เคนเนดี้สงยานอวกาศไปโลกพระจันทร เขาก็เรียกวาบุกเบิกฟรอนเทียร
ทั้งน้ัน แมแตความกาวหนาทางวิทยาการ เขาก็เรียกวา frontiers of
knowledge หรือ frontiers of science แลวก็มา information
frontier หรือ electronic frontier คอืเร่ืองของพวกคอมพิวเตอร เร่ือง
ของอินเทอรเนต
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เวลานี้เรากํ าลังอยูในระยะที่ฝร่ังบุกฝา cyberspace frontier
ฝร่ังบุกฝาไป แตไทยเทีย่วสนุกเลย ไทยไมบุกฝา ไทยรอรบัผลการบุกฝา
อยางเดียว เอาแตเที่ยวสนุกไปในแดนที่เขาบุกฝาไวน้ัน แลวจะมีอะไร
กาวหนาไปไดอยางไร น่ีแหละนสิยัจิตใจพ้ืนฐานมันคนละแบบ แลวเราก็
ไมดูตัวเอง

จะไปเอาอยางฝรัง่ก็เอาไมไดจริง เอาแคผิวแคเปลือก ฉาบฉวยไป
ทัง้ทีแ่มแตเปลือกของเขานั้น ตัวเองก็ไมรูไมเขาใจจริง และเห็นไมทั่วถึง
เพราะฉะนั้นมันก็ไมไดเร่ือง ตองรูจักตัวเองใหดี แลวกรู็จักเขาใหชัด ตอง
ศกึษาฝร่ังใหถงึแกนถงึฐาน ภูมิหลงัเขามาอยางไรในยุโรป เม่ือมาอเมริกา
แลวเขาทํ าอะไร พัฒนากาวหนากันมาอยางไร อยางน้ีจึงจะทันเขาได

เร่ือง frontier น้ี ประธานาธิบดีเคนเนดี้ที่มีช่ือเสียงมาก เม่ือครั้ง
หาเสียงจะเปนประธานาธิบดี กย็กขึ้นมาใช ที่จริงตอนนั้นอเมริกันบุกฝา
frontier ถงึแคลิฟอรเนียจบไปนานแลว คือ land frontiers จบหรือปด
รายการไปตั้งแตป ๑๘๙๐ แตเคนเนดีก้็ปลุกใจคนอเมริกันใหบุกฝา
frontier ใหม โดยสรางนโยบาย New Frontier ใหแกคนอเมริกัน วาจะ
ตองบุกฝาขยายพรมแดนใหม

เวลานี้คนอเมริกันก็บุกฝาอยางที่บอกเมื่อกี้วามาถึง cyberspace
frontier แลว แตไทยเราก็ไมไดคิดอะไร เรากใ็นนํ ้ามีปลาในนามขีาว (ที่
จริงเวลาน้ี ในนํ ้าจะหมดปลา ในนาจะหมดขาว)

ตองถามตัวเองวา เราจะทํ าอยางไรใหเหมาะกับคติ ในนํ ้ามีปลา
ในนามีขาว เราก็ตองพัฒนาระบบวิธีการอะไรๆ ของตัวเองใหมันเหมาะ
กับพ้ืนเพของตน ระบบ frontier ของเขามันอาจจะเขากับเราไมได น่ีก็
เปนเร่ืองใหญ

คนไทยเราไมคอยศึกษา ไมคอยคนควา ตองพูดตรงๆ วา ไมรูจัก
ฝร่ังจริง จงึไมรูวาเราจะเอาฐานอะไรมาใชเพ่ือรับมือกับความเจริญใหมๆ
และจัดการเอามันมาใชประโยชนได
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คนทีเ่กงจริง เขาตองมีความสามารถของตัวเองในการที่จะรับเอา
สิง่ใหมเขามาจัดการได ไมใชไปรับเพียงแคเอาตามเขา เลียนแบบเขา
แตตองเอามาจัดการ การเอามาจัดการไมใชการตามเขา ถามวาเวลานี้
เรามีความสามารถไหมที่จะเอาของเขามาจัดการ? เอาละนี้เปนการพูด
นอกเรื่องไป

มจุีดหมายใหญที่ทุกคนไดรวมกัน
จึงจะขามพนจุดหมายยอยของแตละฝายที่ขัดกัน

พูดไปพูดมาก็ชักจะออกนอกประเด็นไปอีก หันมาตอเร่ืองการแก
ปญหาความขัดแยงใหจบ

ในสถานการณที่ขัดแยงกันนั้น แตละฝายตางก็มีจุดหมายอยูที่จะ
เอาประโยชนของตน เม่ือจะไมรบหรือไมลางกัน ก็ตองยุติดวยการ
ประนีประนอม

ถาพูดในแงดี ความขัดแยงก็มีผลขางเคียงที่เปนบวกในขอบเขต
หนึง่ เพราะทํ าใหคนตองระมัดระวังไมประมาท และเรงรัดตัวเอง และ
เกดิภาวะตึงเครียดที่ขับดันใหคนดิ้นรนขวนขวายสุดกํ าลัง ดังจะเห็นได
ชัดในระบบแขงขัน อันทํ าใหมีการกาวหนาตลอดเวลา เพ่ือขึ้นไปใหเหนือ
อีกฝายหนึ่ง

แตพรอมกันนั้น ความขัดแยงในเชิงแขงขัน ก็มีความโนมเอียงที่
จะท ําใหเกิดการขัดขากัน หรือเอารัดเอาเปรียบกันดวยประการตางๆ จึง
ท ําใหคนเรียกรองการมีกฎกติกา ดังจะเห็นไดวาสังคมในระบบแขงขันได
พัฒนากฎกติกาขึ้นมามากจนเปนสังคมแหง rule of law

บางครัง้ การประนีประนอมก็อาจจะเปนเพียงกลวิธีของฝายหนึ่ง
ทีจ่ะเอาอีกฝายหนึ่งเปนเครื่องมือ หรือเปนทางผานไปสูชัยชนะของตน
อยางคํ าที่ไดยินพูดกันมากเม่ือ ๒๐–๓๐ ปมาแลววา “แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง” กเ็ปนตัวอยางหน่ึงของการประนีประนอมแบบนี้ ซึ่งเม่ือ
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ส ําเร็จการตามเปาหมายนั้นแลว สองฝายนี้ก็อาจจะตองมาชิงชัยหรือ
ก ําจดักนัเองอีกทีหนึ่ง (ถาจะประสานกลมกลืน หากทํ าจุดตางใหเปนสวน
เติมเต็มไมได ก็ตองใหสามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน)

อยางที่กลาวแลววา การประนีประนอม (compromise) ไมเปน
การแกปญหาที่แทจริง ไมอาจทํ าใหเกิดสันติภาพที่ยั่งยืน มนุษยที่พัฒนา
จงึจะตองไปใหถึงความประสานกลมกลืน หรือความสอดคลองสามัคคี
(harmony)

แตละฝายที่ขัดแยงกันนั้น ตางก็มุงจุดหมายที่จะเอาผลประโยชน
ของตน เม่ือตางฝายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ยอมไปไดแคการ
ประนปีระนอม วิธีแกปญหาใหเกิดความประสานสอดคลอง ก็คือตองให
ทัง้สองฝายหรือทุกฝายมองเห็นจุดหมายใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปน
ประโยชนรวมกัน

ตอนนีจ้ดุขัดแยงยายไปจากความขัดแยงระหวางคนสองฝาย หรือ
หลายฝาย กลายเปนความขัดแยงระหวางประโยชนยอยกับประโยชน
ใหญของแตละฝายนั้นเอง

ถาทกุฝายมองเห็นและยอมรับจุดหมายกวางใหญ ที่เปนประโยชน
รวมกันนั้น ก็จะตองยอมจัดสรรหรือแมแตยอมสละประโยชนที่เล็กนอย
กวา การปฏิบัติอยางน้ีไมใชเปนการประนีประนอม แตเปนการประสาน
รวมและกลมกลืนกัน และถาจะใหเปนไปดวยดีก็อาจจะมีการเกื้อกูลกัน
ดวยการทดแทนหรือชดเชยผลประโยชนที่ยอมสละไปของฝายนั้นๆ ตาม
สมควร

แนนอนวา ในหลายกรณี การจะเขาถึงความประสานสอดคลอง
น้ันเปนไปไดยาก จึงจะตองมีการยุติความขัดแยงดวยการประนีประนอม
บาง แตจะตองไมหยุดแคน้ัน ตองใหการประนีประนอมที่เปนเหมือนการ
พักรบน้ัน เปนขั้นตอนในระหวางการกาวไปสูความประสานรวมอยาง
เรียบรอยตอไป
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มีวิธีปฏิบัติอีกอยางหนึ่งที่ควรนํ ามาใชเปนปจจัยเกื้อหนุนที่จะแก
ไขความขัดแยง คือ ใชวฒันธรรมแหงเมตตาน่ันแหละ สรางบรรยากาศ
แหงความสมานฉันทขึ้นมา โดยใหคนทุกฝายเขาถึงกันในชีวิตประจํ าวัน
ในวิถีชีวิตที่เปนอยูจริง เรียกวาเปนการเอาตัวเขาสมาน ใหคนมีโอกาส
มาสงัสรรคกัน เกิดความเปนกันเอง ซึ่งชวยใหเขาใจและเห็นใจกัน คือไม
ใชไปพูดกันแลวถกเถียงกันในที่ประชุมเทาน้ัน แตไดพบปะพูดจากันใน
บรรยากาศแหงการดํ าเนินชีวิตตามธรรมชาติดวย อันนี้จะเปนตัวหนุน
อยางสํ าคัญในการสลายความขัดแยง

ในการเขาถึงกันนั้น ถาใหดี ก็ใหมีโอกาสปฏิบัติตามหลักสงัคหวัตถุ
๔ ใหครบ คือ มีการใหแกกันเผื่อแผแบงปน พูดกันดวยปยวาจา ทํ า
ประโยชนแกกัน และมีความเสมอสมานเปนกันเอง

เทาทีพู่ดมา นาจะสรุปจุดสํ าคัญในการแกไขความขัดแยงไดวา
๑. ไมติดอยูกับความขัดแยง หรือตกเปนทาสของความขัดแยง

แตเอาประโยชนจากความขัดแยงใหได โดยเฉพาะประโยชน
ทางปญญา

๒. แกนของปฏิบัติการในการแกปญหาความขัดแยง คือ การมี
เจตนาดี ปรารถนาดีตอกัน ดวยเมตตาธรรม มุงสูจุดหมายที่
เปนการสรางสรรค และมีปญญาที่จะดํ าเนินการใหเปนไปตาม
เจตนาที่ดีน้ัน

๓. ปฏบิติัการในการขดัแยงและหาทางยติุความขดัแยง ตองดํ าเนิน
ไปอยางเปนมิตร สุภาพ จริงใจ และเปดใจตอกัน มองทุกคน
เปนเพ่ือนมนุษย ไมมองแบบแบงแยก มุงสูการอยูรวมกัน

๔. สรางบรรยากาศแหงความสมานฉันท ดวยการใหคนทุกฝาย
เขาถึงกัน สังสรรคกันในชีวิตประจํ าวัน หรือในวิถีชีวิตที่เปน
จริง ตามหลักการเอาตัวเขาสมาน
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๕. จดุทีเ่ปนการแกปญหาใหเขาสูความประสานสามัคคี คือให
มองเห็นตระหนักในจุดหมายที่กวางใหญเหนือขึ้นไป ซึ่งเปน
ประโยชนรวมกันของทุกฝาย

สวนการแกปญหาที่ซอนลึกลงไป เชน การขาดความเคารพกฎ
กติกา-ถือธรรมเปนใหญ-ยดึหลักการเปนมาตรฐานนั้น เปนคุณสมบัติ
ของคน ซึ่งจะตองสรางขึ้นมาดวยการพัฒนาคนระยะยาว คือดวยการ
ศึกษาอยางลึก



– ๓ –
ปฏิบัติการแกปญหา ในระบบองครวม

ปฏบิตัิการของมนุษยจะไดผลจริง  ตองตั้งอยูบนฐานของ
ความจริง และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ
ปุจฉา:   ขออนุญาตเปนคํ าถามสุดทาย คือในเรื่องการสรางสังคมแหง
ความสมานฉันท...เคร่ืองมือหรือวาหลักธรรมสํ าคัญ ถงึแมวาจะเปนหลัก
เพ่ือแกทุกขแตก็นํ าไปสูสุข เชนอริยสัจ ๔ นาจะนํ ามาใช จะมีหลักคิดเร่ิม
ตนอยางไร เจาคะ
วิสัชนา:   อริยสัจ ๔ น้ันเปนหลักใหญซึ่งครอบคลุมทัง้หมด มีลักษณะที่
เรียกวาเปนระบบ เปนทัง้ระบบที่ทํ าใหเรามองเหน็วามีองคประกอบอะไร
บาง และองคประกอบเหลาน้ันจะตองมาประสานสัมพันธทํ าหนาที่ตอ
เน่ืองกันอยางไร แลวก็เปนทั้งกระบวนการในการปฏิบัติวาจะดํ าเนินไป
เปนขั้นเปนตอนอยางไร

ในเม่ือมันเปนตัวระบบใหญ เราก็ตองรูจักกอน แตแคน้ันไมพอ
เราจะตองไปขยายในแงของปฏิบัติการ หรือขั้นวิธีการใหละเอียดออกไป

ทีน้ีหลักอริยสัจ หรือระบบอริยสัจน้ี เปนระบบที่เร่ิมจากปญหา ซึ่ง
ภาษาพระเรียกวาทุกข คอืสภาวะบบีคั้น สิ่งที่ติดขัด บีบคั้น คบัของ พูด
ตามภาษาไทยก็คือปญหานั่นเอง

พอเจอปญหาหรือทกุข เรากห็าทางแกไข และในการแกไขน้ัน
หลักอริยสัจกบ็อกวาตองสืบสาวเหตุปจจัยของมันวา ทุกขหรือปญหาเกิด
จากอะไร ขอนี้เรียกวาสมุทัย
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เม่ือสืบสาวหาเหตุปจจัยได เราก็จะมองเห็นไปพรอมกันในตัววา
ทางแกเปนอยางไร ซึง่ตอนนี้เปนการเหน็ในเชิงของความเปนจริง วาจะ
ตองจดัการอะไรทีต่รงไหน แตในเชิงปฏบิติัการยงัไมบอกวาจะท ําอะไรบาง
เพราะฉะนั้นเราจะตองกาวไปสูขั้นดํ าเนินการเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

เพ่ือใหการมองเห็นหลักความจริงในการแกปญหา กาวตอไปสูการ
ลงมือปฏิบัติ เราก็ตองทํ าขั้นที่ ๓ ใหชัดกอน คอืการเล็งจุดหมาย อันได
แกภาวะปลอดปญหา หรือพนทกุขดับปญหาได ซึ่งเราจะตองดูวามันเปน
ไปไดจริงไหม และเปนไปไดแคไหน จุดหมายของเราในการดับทุกข ขณะ
น้ีเราควรจะตั้งไวแคไหน คือมองดูอะไรตางๆ ใหชัด วาเราตองการอันใด
แคไหน เราจะเอาไดแคไหน และจะเปนไปไดแคไหน คือเอาความ
ตองการมาดูความเปนไปได แลวก็ต้ังเปาหมายขึ้นมา เรียกวานิโรธ

พอต้ังนิโรธแลว ตอจากนัน้ก็มาสูการวางขอปฏิบัติ หมายความวา
เม่ือวางจุดหมายได ต้ังเปาหมายชัดแลว เราก็จะมีทิศทาง ทีน้ีกว็างวิธี
ปฏิบัติเพ่ือดํ าเนินไปสูจุดหมายนั้น เปนขัน้ที่ ๔ เรียกวา มรรค ซึ่งก็คือวิธี
การ หรือหนทาง

ขั้นวิธีปฏิบัติน้ีเปนเร่ืองของมนุษย ตางจาก ๒ ขอตนซึ่งเปนเร่ือง
พ้ืนเดิมของธรรมชาติ ตามความเปนจริงของมันเอง สวนขั้นที่ ๓ ก็มา
เช่ือมตอระหวางจุดประสงคของมนุษยกับความเปนจริงของธรรมชาติ 
วาในความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน จุดหมายของเราคืออยางน้ี อยูตรง
น้ี จุดที่เราตองการหรือสิ่งที่เราตองการ มันเปนไปไดในความเปนจริงแค
น้ี ก็กํ าหนดหรือต้ังมันไว

ตอจากนั้นจึงวางมรรค คือวิธีปฏิบัติ ที่จะทํ าใหเรามุงหนาทํ าไปจน
บรรลุถึงเปาหมาย ซึง่เปนการกระท ําอยางมีทิศทาง การวางระบบวิธี
ปฏิบัติขึ้นมาที่เรียกวามรรคนี้ เปนตอนที่มีรายละเอียดมากมาย



สลายความขัดแยง๓๒

เคยยกตัวอยางบอย ๆ เชน เร่ือง ไฟไหม เปนทุกข คือเปนปญหา
จะดับอยางไร กต็องรูวาเหตุปจจัยของไฟมีอะไรบาง เชนวามีเช้ือ มี
อุณหภูมิสูงพอ แลวก็มีออกซิเจน

เม่ือเรารูเหตุปจจัยอยางน้ีแลว เราก็รูเลยวาถาเหตุปจจัยนี้หมดไป
ไฟก็จะดับ คือ เช้ือหมดหนึ่ง หรือ ออกซิเจนไมมีหนึ่ง หรืออุณหภูมิต่ํ า
เย็นลงไปหนึ่ง อยางใดอยางหน่ึงก็ได แคน้ีไฟก็ดับแลว น่ีเรียกวา สบืสาว
สมุทัยไดแลว พอรูกระบวนการของธรรมชาติ ขอ ๒ ก็มาแลว

คราวนี้กต็อไปขอ ๓ ต้ังจุดหมายไดเลย การต้ังจุดหมายนี้ จะ
สมัพันธกับความเปนจริงและวิสัยของเราที่ทํ าได คือเราจะดับไฟโดยสอด
คลองกับความจริงของกระบวนการนี้ ซึ่งสามารถบอกวาเราจะเอาขอ
ไหน จะเอาขอใหไมมีออกซิเจน หรือจะใหอุณหภูมิต่ํ า หรือจะใหไมมีเช้ือ
หรือเอาทั้งสาม หรือเอาขอไหนเดน แลวก็ต้ังเปาหมายจะทํ าใหเกิดความ
จริงที่เปนผลขึ้นมา

พอวางเปาหมายนี้เสร็จ ทีน้ีก็วางวิธีปฏิบัติ ซึง่เปนเร่ืองใหญ เชน
ตองสราง(หรือซื้อ)รถดับเพลิง และใหมีถังเก็บนํ้ าไดเทาน้ันเทาน้ีลิตร
แลวตองมีทอมีสายยาวเทาไร มีบันไดสูงแคไหน แลวตองฝกพนักงานดับ
เพลิง ตองจัดเตรียมกระบวนการ และวิธีปฏิบัติตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด
เยอะแยะ

ทัง้หมดในเรือ่งของมรรคนีช้างยุงเหลอืเกนิ ตองใชเงนิงบประมาณ
กอนใหญ อาจจะเปนรอยลานพันลาน ก็เพียงเพ่ือจะมาทํ าใหอุณหภูมิต่ํ า
ลง เพียงแคจะมาทํ าใหเย็นเทาน้ันเอง หรือจะใชวิธีเพียงเพื่อใหขาด
ออกซิเจน หรือเพ่ือจะใหหมดเช้ืออะไรตางๆ ก็เร่ืองมากทั้งน้ัน แตที่ทํ า
กันโดยมากเขาจะไปมุงที่ลดอุณหภูมิ

แคจะท ําใหเย็นก็เปนเร่ืองใหญมาก และกระบวนการฝกน้ีกเ็ลย
เพ่ิมไปดวยวา ในระหวางที่ไปทํ าใหเย็น ถาไปเจอพวกเชื้อไฟกต็องทํ าลาย
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ดวย ตัดตอนไมใหมีเช้ือที่ไฟจะอาศัย ตลอดจนพัฒนาพวกนํ้ ายาดับไฟ
เพ่ือจะมาทํ าใหขาดออกซิเจน ทัง้หมดนี้ก็คือมรรค

มรรค คอืกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย ที่สอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติ เพ่ือใหผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติน้ัน
ถามนุษยปฏิบัติไมสอดคลองกับความเปนจริง กไ็มสํ าเร็จ เพราะฉะนั้น
มรรคก็คือการโยงวิธีปฏิบัติของมนุษยไปเช่ือมตอใหไดผลตามกระบวน
การเหตุปจจัยของธรรมชาติ ถาครบตามกระบวนนั้นก็บรรลุผลเปนนิโรธ

แมแตนักปลุกระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจ
รฐับาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปไดสวยดวยอริยสัจ

อริยสัจน้ีเปนหลักใหญ นํ ามาใชไดในทุกเร่ือง แมแตในกรรมวิธีที่
เรียกวาการปลกุระดม ก็ตองใชวิธีอริยสัจเหมือนกัน แตผูใชจะมีเจตนาดี
หรือไมดีก็อีกเร่ืองหนึ่ง คืออริยสัจน้ี พระพุทธเจาทรงวางไวสํ าหรับใช
หนึ่ง ในการแกปญหา สอง ในการสอน และในเชงิการสอนนีแ่หละ จะ
เอาไปใชในการชกัจงู จนถงึปลกุระดมกไ็ด

พระพุทธเจาเวลาสอนก็ทรงสอนแบบอริยสัจ โดยเร่ิมที่ทุกข ยก
ปญหาขึ้นมาต้ัง แลวชวยใหเขาสืบหาสาเหตุ เสร็จแลวก็กํ าหนดจุดหมาย
แลวก็วางวิธีปฏิบัติ

ทีน้ีการสอนตามวิธีอริยสัจน้ีก็สามารถนํ ามาใชในการปลุกระดมให
ไดผล จะเห็นวา การปลุกระดมน้ันก็ตองช้ีปญหากอน เชนไปเที่ยวบอกวา
สงัคมไทยเวลานี้เลอะเทอะเลวรายอยางโนนอยางน้ี คนเอารัดเอาเปรียบ
กัน ยากจนแรนแคน พรรณนาใหมันนาเกลียดนาชังที่สุด ใครทํ าไดเกงก็
ยิ่งไดผล น่ีคือพรรณนาทุกข

พอคนเห็นทุกขนาเกลียดนาชังนากลัวนักหนาเต็มที่แลว ก็ถึงขอ
๒ ช้ีเหตุใหวา เจาน่ันทีเดียวเปนตัวการ ที่มันยุงทั้งหมด มันรายอยางน้ี
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ก็เพราะเจาตัวน่ีหรือพวกนีเ้ปนตนเหต ุ ตอนนีค้นกเ็พงกจ็องเลยวา จะตอง
จดัการก ําจดัพวกน้ีใหหมด

พอคนเขมนมองอยางน้ีแลว ก็บอกเปาหมายที่หวังวา ถาหากเรา
ก ําจัดเจาตัวการน้ันและแกปญหาได เราจะมีสังคมที่สดใส มีความสุข
สมบูรณอยางน้ันอยางน้ี อยางสมัยที่เขาปลุกระดมเม่ือ ๓๐ ปกอน เขา
ใชคํ าวาทองฟาสีทองผองอํ าไพ น่ันก็คือขัน้ที่ ๓ นิโรธ ต้ังจุดหมาย

ทน้ีีจุดหมายยิ่งนาไปเทาไร คนก็จะยิ่งเรงเราและฮึกเหิมมีกํ าลังใจ
ตอนปลุกนิโรธจงึตองพูดใหเห็นภาพวา จดุหมายนี้มันดีอยางน้ันๆ สงัคม
ในอดุมคติแสนจะดีเหลอืเกนิ คนกอ็ยากไปกนัใหญ

พอไดที่ ตอนนี้ใจขึ้นหมดแลว มันรูและมุงเขมนไปยังจุดที่จะจัด
การหมดแลว กถ็งึขั้นที่ ๔ คือ มรรค ก็วางวิธีเลย วาจะตองจดัการอยาง
น้ันๆ ตอนนี้ไปไดเลย ไมวายากแคไหนก็เอาทั้งน้ัน

น่ีคอืวธิีอรยิสัจ ซึ่งใชไดหมด แมแตในการปลกุระดม รัฐบาลก็
เหมือนกัน ถาเกงก็ตองเอาวิธีอริยสัจมาใชในการรวมใจประชาชน ใหมา
ชวยกันแกปญหาและสรางสรรคประเทศชาติ เชน ใหประชาชนตื่นตัว
ตระหนักรูวาเวลาน้ีปญหาของประเทศชาติที่ส ําคัญคืออะไร แตตองทํ า
ดวยใจสุจริตไมไดคิดแกลงใคร

ช้ีปญหาใหชัด แลวก็เจาะลงไปใหถึงตัวสาเหตุและประดาปจจัย
แลวต้ังจุดหมายใหรวมเห็นและรวมใจกันวาจุดหมายนั้นดีนาไป จนเกิด
เปนความหวังรวมกัน แลวก็บอกวิธีปฏิบัติ ถึงตอนนี้จะยากเทาไรก็สูทั้ง
น้ัน คนเรานี้ถาเห็นวาจุดหมายดีจริง และเหน็ความหวังชัด เขาก็สู

เหมือนกับพระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ก็ตองใหพระหรือคนที่ฟง
ชัดกอน พอเขาชัดวาถาแกไขเร่ืองนัน้ส ําเร็จจะดีอยางไรแลว ยากเทาไรกส็ู

แตถาไปบอกวิธีปฏิบัติกอน เขาเห็นเร่ืองตองทํ ามากมายจุกจิก
มันยาก เขาก็ถอยตัง้แตตนเลย ฉะนั้นทานจึงไมใหสอนแบบที่วา อยูๆ ก็
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ไปบอกวิธีการเลย คอืบอกถึงสิ่งที่เขาจะตองทํ า ซึ่งจะตองเจอความยาก
จะตองเหนื่อย แลวใครเขาจะฟงละ ถงึจะฟงแตเด๋ียวเดียวกถ็อยแลว

ตองเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ มากันชัดปบ คราวนี้ก็เทาไรเทากัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจงึทรงวางวิธีน้ีไว ใหใชไดทั้งในการแกปญหา
ทั้งเปนวิธีสอน

เปนอันวา วธิีอริยสัจ ใชในงานหลัก ๒ อยาง คือ
๑. ในกระบวนการแกปญหา
๒. ในการสอน การแนะนํ าชักจูง

พวกมนุษยสมัยใหม พอมาเจอเรื่องศาสนา                                     
ก็พากันหลบปญหา ไมสูหนาความจริง

ตอนนี้เราหาทางจะท ําใหคนที่รูจักแตการประนีประนอม กาวตอ
จากการประนีประนอมไปสูการประสานกลมกลืน อันนี้ก็คือความสามัคคี
น่ันเอง ความกลมกลืนประสาน ทานเรียกวาสามัคคี แลวในความ
สามัคคีก็จะมีเอกภาพ

เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงใชศัพทเปนชุดเดียวกัน คือ
สังคหะ ซึง่แปลวา ประมวล จับรวมประสานเขากนัได แลวก็สามัคคี มี
ความพรอมเพรียงกัน แลวก็เอกีภาพ ภาษาไทยใชวาเอกภาพ คือเกิด
ความเปนหนึ่ง พอเกิดความเปนหนึ่ง เร่ิมต้ังแตมีน้ํ าหนึ่งใจเดียว เชน มี
จุดหมายอันเดียวกัน รวมกันแลว ก็เกดิพลังไปไดเลย

แตเวลานี้ของเราขาดแทบทกุอยาง เพราะฉะนั้นเราจะตองมาเร่ิม
ตนยุคแหงการสรางสรรค จงึตองระดมพลังสรางเร่ียวแรงใหเข็มแข็งขึ้น
มา แลวก็รวมใจกันมีความสามัคคี

ขอสํ าคัญก็คือ จะตองมีเจตนาต้ังไปที่เปาหมาย ซึ่งมุงเพ่ือ
ประโยชนสุขของประเทศชาติ ของประชาชน เพ่ือชีวิตและสังคม ดวย
ความซือ่สัตยจริงใจ
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ความจรงิใจน่ีแหละส ําคญัมาก เม่ือมีการขดัแยงกนัและจะแกไขปญหา
เวลาไปพดูจากัน จะตองมีแกนอันนี้ คอืความจริงใจ แลวก็เปดใจกัน

ตอไปนี้โลกจะมีปญหามากในเรื่องความขัดแยง และเรือ่งหนึ่งที่
ใหญมากคือความขัดแยงทางศาสนา แมแตสงครามอิรักกับอเมรกินั เม่ือ
แยกแยะเจาะลงไป กมี็เร่ืองศาสนาเปนปมทีแ่ฝงลกึอยู

ศาสนานั้น โดยพ้ืนฐานตองเปนเครื่องมือที่จะทํ าใหมนุษยอยูรวม
กนัโดยสงบ มีสันติสุข น้ีเปนหลกัการใหญ แตไปๆ มาๆ ศาสนากลับเปน
ตัวเหตุอางอิงสํ าหรับการรบราฆาฟนกัน จึงตองแกปญหานี้ใหได เหตุที่
แกปญหาไมไดเพราะ

๑. ไมมีความจริงใจตอกัน
๒. ไมพูดจาเปดใจกัน
เร่ืองศาสนานั้นเขาไมสามารถพูดกันได เพราะถงึกับถือกันวา พูด

กระทบไมไดในเร่ืองศาสนา แตที่จริงน้ัน ถาคนจะอยูรวมกันดวยดี ตอง
พูดเปดใจกัน ถาไมถึงจุดน้ีไมมีทางแกปญหา การที่จะมัวมาเอาใจกัน มัน
ก็คือความไมจริงใจ จะถึงจุดจริงใจไดจะตองเปดใจกัน ตองพูดกันไดเต็ม
ที่ ตองอหิงสาถึงขั้นอยางที่พระเจาอโศกมหาราชตรัสวา “รับฟงธรรม
ของกันและกัน”

ปมปญหาในเรื่องศาสนานี้ ต้ังแตอดีตนานไกลมาจนถึงปจจบุนั
เคยเปนอยางไรกค็ลายจะคงอยูอยางน้ัน ไมคลีค่ลายออกไป บางทีตอง
เรียกวาอาการหนัก เพราะเร่ิมดวยทาทีหรือทัศนคติพ้ืนฐานที่เปนการ
แบงแยก ซึ่งยอมนํ าไปสูความขัดแยงเปนธรรมดา

พอเจอคนแปลกหนาแปลกพวก แทนที่จะมองวาเปนเพ่ือนมนุษย
คนหนึ่ง ก็มองแยกวาเปนชาวศาสนานี้หรือไม เปนชาวศาสนานั้นหรือ
เปลา ถาไมใชคนในศาสนานี้ ก็มีทีทาชักจะไมยอมพูดจาดวย

คนเราน้ันถาไมสื่อสารพูดจากัน ก็เทากับปดหนทางที่จะประสาน
สมานกนั การแบงแยกก็ดํ าเนินตอไป และเปดทางที่จะขยายเปนความ
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ขดัแยงไดตลอดเวลา ถาแมแตพูดจากันก็ยังไมยอมแลว จะกาวไปถึงขั้น
รับฟงธรรมของกันและกันยอมไมมีทาง

เพราะฉะนั้น ถาจะแกปญหาความขัดแยงอยางเปนสากล และใน
ระยะยาว คนจะตองมองคนอื่นในขั้นพ้ืนฐานโดยมองเห็นเขาเปนเพ่ือน
มนุษยคนหนึ่งกอนอยางอ่ืน และตั้งความปรารถนาดี พรอมที่จะพูดจา-
รับฟงกัน

เวลานี้เขาก ําลังจะแกปญหาศาสนาดวยวิธีเอาใจกัน แตซอนความ
จริง โดยไมเปดใจ ไมยอมพูดความจริง หลบเลี่ยงไปมา แลวมันจะไป
อยางไรรอด เพราะการกลบเกลื่อนไมใชความกลมเกลียว และจะไมนํ า
ไปสูความกลมกลืน

คนเรานั้น ถายังไมสามารถพูดกันไดอยางเปดใจ กแ็สดงวายังไม
พัฒนาเทาที่ควร หรือยังไมมีการศึกษาจริง

ถายอมรับวาปญหาทางศาสนาเปนเร่ืองละเอียดออนที่สุด ก็ตอง
ยอมรบัวาถาแกปญหาเร่ืองศาสนาไมได ก็ไมมีทางเกิดมีสันติสุขที่แทจริง
เพราะปลอยตัวมูลเหตุของความขัดแยงใหซอนแฝงอยู ไมยอมยกเอาตัว
การณของความขัดแยงน้ันขึ้นมาสลาย

อารยธรรมทีเ่จรญิมา ฟองตวัเองวา
เปนอารยธรรมทีก่อไมใชแกปญหา

เวลานี้โลกเปนปญหากันอยางหนัก ในเร่ืองที่วา ถาไมขัดใจกัน ก็
เอาใจกัน และไมเปดใจ ซึ่งกลายเปนวามนุษยมีอารยธรรมเจริญมาเทา
ไรก็ไมดีขึ้น อารยธรรมเจริญมาจนปานนี้ ปญหาพื้นฐานของมนุษยไมได
แกสักอยาง ปญหาของมนุษยมีอะไรบาง

๑. ปญหาชีวิต ซึ่งแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาสุขภาพรางกาย
โรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งความหวิโหยอดอยาก แลวก็ปญหาจิตใจ
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ความเครียด ความทุกข ความเหงา ความวาเหว ความแปลก
แยกอะไรตางๆ รวม ๒ อยางน้ี กายกับใจ

๒. ปญหาสังคม คือ ความขัดแยงระหวางมนุษย ต้ังแตการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ไปจนถึง
สงครามระหวางประเทศ สงครามโลก สงครามระหวางคาย
ระหวางฝาย ระหวางศาสนา

๓. ปญหาสิ่งแวดลอม คือ ธรรมชาติเสีย เสื่อมโทรม ซึ่งเปน
ปญหาสุดทาย และเปนปญหาที่ถือวาใหญที่สุด

อารยธรรมเจริญขึ้นมาถึงขนาดนี้ แตปญหาพื้นฐานขางตนนั้นไม
ไดแกสักอยาง ปญหาชีวิตมนุษยก็ยังอยูอยางเดิม ปญหาสขุภาพกายดี
ขึน้มาบาง กํ าจัดโรครายเกาๆ ไดมาก แตก็เกิดโรคภัยใหมๆ อีกไมนอย
สวนปญหาจติใจยิ่งหนักลงไป ปญหาสังคมก็ไมลดลง ยงัแถมปญหาสิ่ง
แวดลอมซึง่เปนตัวใหญที่สุด และกลายเปนวาอารยธรรมปจจุบันนีแ่หละ
ที่นํ ามาสูปญหาสิ่งแวดลอมนี้

ฉะนั้นจึงพูดไดเต็มปากวา อารยธรรมปจจุบันที่เจริญมาน้ีคืออารย
ธรรมที่ไดนํ าปญหามาใหแกมนุษยจนครบทั้ง ๓ ประการ เปนอารยธรรม
ทีเ่กงกาจมาก สามารถพัฒนามนุษยใหสรางปญหาไดจนครบทั้ง ๓ อยาง
เด๋ียวนี้มนุษยมีทั้ง ปญหาชีวิตกาย-ใจ ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม
แลวปรากฏวาแกไมไดสักอยาง นํ ามาใหได แตแกไมได

น่ีกเ็ปนการแสดงชัดเจนอยูในตัวแลววา วิธีแกปญหาที่มนุษยใช
กนัมาน้ันไมไดผลจริง หรือยังไมเปนวิธีการแกปญหาที่แท

ใครจะมาแกปญหาพื้นฐานเหลาน้ี ก็บอกวาธรรมะ ธรรมะที่พระ
พุทธเจาคนพบจากความจริงของธรรมชาติแลวทรงนํ ามาสอนนั้น แกได
หมด เราม่ันใจวาไดแน แลวระบบประนีประนอมจะเปลี่ยนเปนระบบ
ประสานกลมกลืนได หรือจะเรียกวาระบบสามัคคี เอกภาพ หรือเอกีภาพ
กแ็ลวแต
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อยางที่วาแลว เวลานี้ปญหามีมาก ก็อาจจะตองฝากถึงแมแตรัฐ
บาล แมแตใน ครม. วาตองพูดกันอยางเปดใจ และมีความจริงใจเปนพ้ืน
ฐาน โดยมีเจตนาซึ่งมุงจุดหมายที่แทรวมกันคือ ความดีงาม และสนัติสขุ
ของประเทศชาตบิานเมืองและโลกทัง้หมด

ถามีเจตนานีอ้ยู กไ็ดความจริงใจตอกนั ทัง้จริงใจตอหลกัการดวย
และจรงิใจตอประเทศชาติสังคม และจริงใจตอกันระหวางคนที่มาทํ างาน
รวมกัน แลวก็เปดใจพูดจากนั มันก็มีทางที่จะแกปญหา และ harmony
กเ็กิดได แตถาไมเปดใจกัน harmony กย็งัมาไมได มันก็จะไดแค
compromise เพราะเอาใจกันก็เพ่ือ compromise น่ันแหละ แต
compromise แบบเอาใจนี้ ฝายที่เอาใจอาจจะหมดตัวไปในที่สุด

จากจริงใจและเปดใจ ก็ทํ าใหเกิดความเขาใจ แลวก็เห็นใจ และไป
ลงตัวทีร่วมใจ ก็แกปญหา สลายความขัดแยงได

ไมใชมัวเอาใจหรือตามใจ ซึ่งเปนการเขวออกไปจากการแกปญหา
และวนเวียนอยูในความเขลา ที่ทํ าใหปมของปญหาคางคารอเวลาขยาย
ตัวไดเร่ือยไป

ทัง้น้ี กต็องเตือนสํ าทับอีกวา ในการแกปญหา ตองใชปญญาที่คม
ชัด เร่ิมต้ังแตเขาถึงขอมูลที่แทจริง และรูตัวจริงของปญหา อยาพรางตา
ตัวเอง อยางที่เปนกันอยูมากในสังคมที่มีกระแสแหงการชอบแสดงความ
เหน็ แตไมใฝหาความรู

เด็กๆ อาจจะถามดวย เด็กอาจจะมองเห็นปญหาที่พวกผูใหญมอง
ไมเห็นบางก็ได
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จรงิใจและเปดใจที่เมตตา แตตองดํ าเนินการดวยปญญา∗

ปุจฉา:   พระคุณเจาเจาคะ ที่พระคุณเจาไดกลาววา กอนที่เราจะเขาสู
ระบบผสมกลมกลืนได เราตองมีความจริงใจและเปดใจซึง่กันและกัน
กอน แตถาเราจริงใจแลวคนอื่นไมจริงใจละคะ
วิสัชนา:   กต็องคอยๆ พูดคอยๆ จากัน ไมใชอึกอักก็ตอวาฉันจริงใจ
แลวนะ แตคุณจริงใจกับฉันหรือเปลา จุดสํ าคัญ คือ เราตองมีความรูเทา
ทัน หมายความวา

๑. จากความรับผิดชอบของแตละคน จริยธรรมตองเร่ิมตนจาก
ตัวเอง เราจะตองมีความรับผิดชอบตั้งขึ้นมากอน ในเม่ือเรา
ม่ันใจแลววาเรามีความจริงใจ แต

๒. เราตองมีปญญาดวย ไมใชกลายเปนคนที่โงเงาเตาตุน คิดแต
จะมีเมตตาปรารถนาดี ถาอยางน้ีก็กลายเปนเหยื่อของเขาเทา
น้ันเอง

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไมไดสอนใหมีเมตตาอยางเดียว แตทรงสอน
ใหมีปญญาดวย วันนี้จึงไดพูดถึงวัฒนธรรมแหงเมตตา วาตองมาคูกับ
วฒันธรรมแหงการแสวงปญญา

เม่ือเราจริงใจแลว เราก็ตองรูทันดวยปญญาวาเขาจริงใจไหม แต
เปาหมายก็คือตองพยายามใหเขาจริงใจดวย ใหเปนความจริงใจตอกันทั้ง
สองฝาย จึงตองมีการพูดจากันอยางเปดใจ อันนี้ก็คือกระบวนการอยาง
ทีค่ณุจฬุารัตน กํ าลังพูดอยู คือ การหาวิธีแกปญหาปจจุบันที่จะมี เชน
ความไมจริงใจ และไมเปดใจทั้งหลายทั้งมวล น่ันคือเราจะตองมีวิธีจัด
การกับปญหาเหลาน้ี แตเราตองมีฐานคือม่ันใจตัวเองวาเราจริงใจ

                                                                                         
∗ ค ําวสิชันาของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แก น.ส.อนรรฆ เสรเีชษฐพงษ ทีว่ดัญาณเวศกวนั
เมือ่วันอาทิตยที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
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หมายความวาตอนนี้มีจุดเร่ิมแลว ถาเรามีความจริงใจและเปดใจ
เราก็เปนผูเร่ิมตนที่ถูกตองแลว แตจะเดินหนาไปไดแคไหนก็จะตองมีอีก
ฝายหนึ่งมาประสานรวมมือดวย คือคนอื่นที่จริงใจและเปดใจ ซึ่งจะมีแค
ไหน ก็เปนขั้นตอนที่ตองทํ าดวยปญญา โดยไมประมาท

จะตองเขาใจวา เมตตาเปนเร่ืองของเจตนา คือความตั้งจิต
ปรารถนาดีตอกันและมุงตรงสูจุดหมายที่บริสุทธิ์ แตตัวที่จะดํ าเนินการ
ใหสํ าเร็จคือ ปญญา

มีแตเมตตาอยางเดียวดํ าเนินการไมสํ าเร็จ ตัวที่จะดํ าเนินการให
ส ําเร็จคือจะแกปญหาได ก็คือปญญา คนไมมีปญญาก็ทํ าอะไรไมสํ าเร็จ
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงเนนปญญา

เมตตาเปนธรรมชั้นพรหม แตปญญาเปนธรรมที่ใหสํ าเร็จเปนพระ
พุทธเจา ถาเรามีพรหมวิหาร ๔ เราเปนไดอยางสูงสุดคือ พระพรหม
เมตตาน่ีสูงมาก ไปไดถึงพระพรหมเลย แตไปเปนพระพุทธเจาไมได พระ
พุทธเจาสํ าเร็จดวยปญญา แตเปนปญญาที่สูงสุดจนกระทั่งทํ าใหมีเมตตา
กรุณา พรอมหมด

ปญญาเปนตัวนํ า คือเปนตัวนํ าขบวน ต้ังตนแตช้ีทางบอกทาง ถา
เราไมมีปญญาก็เหมือนกับไมมีแมแตแสงสวาง เราก็มองไมเห็นอะไร จะ
ไปทศิไหนก็ไปไมถูก และปญญาเปนเหมือนเข็มทิศดวย ถาเปนเขตแดน
กวางใหญ ไมมีเข็มทิศก็ไมรูทิศรูทาง ไปไมถูก ปญญาจะสองสวางใหเห็น
ทศิทาง และเมื่อปญญามากขึ้น ก็สวางกวางออกไป เทากับมันขยายชอง
ทาง เราเคยรูเทาน้ีเราทํ าไดเทาน้ี พอปญญามามันก็ขยายออกไป ทํ าได
มากขึ้น เราเคยทํ าอะไรไดไมซับซอน พอมีปญญามาก็ทํ าไดซับซอนขึ้น

ทน้ีีขอที่สํ าคัญยิ่งก็คือ ในตอนครึ่งๆ กลางๆ ระหวางพัฒนา
ปญญาอยูน้ัน ถาปญญาเกิดไปสนองเจตนาที่ไมดี ก็เลยชวยใหทํ าอะไรได
ซบัซอนในทางไมดี ดังน้ันคนที่มีปญญามากขึ้น แตเจตนาไมดี จึงทํ าการ
ไดสํ าเร็จ แตเปนความเสียหายมากขึ้น
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จงึตองใหมาทั้งคู คือ เจตนากดี็ประกอบดวยเมตตา มีความจริงใจ
ปรารถนาดีตอทุกคน ตอประเทศชาติสังคม และมีปญญาที่คมชัดมาเปน
ตัวดํ าเนินการ เปนตัวช้ีทางเบิกทางขยายขอบเขต และเปนตัวที่ทํ าให
เกดิความเปนอิสระโดยแกปญหาใหหลุดพนโลงโปรงไปได

ไมวาจะใชหลักไหนๆ ก็ตองมองใหเห็นทั้งระบบ
ปุจฉา:   อยากจะขอถอยคํ าสุดทายของพระคุณเจาที่จะพูดในสวนของ
การแกปญหาทั้งหมด เวลานี้ก็คงใชหลักใดหลักหนึ่งไมได ตองใชทุกหลัก
ทีพ่ระคุณเจาไดพูดมาและคิดใหครบตลอด
วิสัชนา:   คอืมีหลกัใหญ ที่เปนระบบรวม แลวจากระบบใหญน้ันก็ไป
แจกแจงแยกแยะยอยขยายออกไป แตทั้งน้ีจะตองมองเห็นตัวระบบรวม
ทัง้หมดเปนพ้ืนอยู สวนยอยทั้งหลายจึงจะชัด เพราะฉะนั้นหลักใหญจึง
ส ําคญั ไมใชอยูๆ ก็ไปจับฉวยเอาหลักยอยๆ แลวก็มองไมเห็นตํ าแหนง
แหงที่ของมัน และไมเห็นความสัมพันธระหวางกัน

การทีเ่กิดเปนปญหาในยุคที่แลวมา ที่เรียกวายุคแยกสวน ก็
เพราะมองไมเห็นความสัมพันธในระบบ ก็เลยมาเนนกันวาตองมองให
เหน็องครวม แลวในองครวมนั้น ก็ตองใหคิดเปนระบบ ดังที่เขาเนนกัน
ในเร่ือง system thinking ซึ่งชวยในการมองอยางเปนระบบ

การมองอยางเปนระบบ เม่ือพูดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
กค็อื หลกัความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย ซึ่งถาจะสื่อความหมายใหชัด
เจนถูกตอง คํ าวาระบบนั้น ควรเรียกวา “ระบบความสัมพันธ” ไมใช
เรียกวาระบบเฉยๆ เพราะวาองคประกอบตางๆ จะเปนองครวมขึ้นมา
เฉยๆ ไมได และมันจะประสานกันเกิดสมดุลดํ ารงอยูดวยดีไมได ถามันไม
มีความสัมพันธกันอยางถูกตอง ฉะนั้นทานจึงเนนความสัมพันธที่ถูกตอง

หมายความวา มีองครวมใหญ หรือจะเรียกวาระบบก็ได คือองค
รวมทีเ่ปนระบบ และในระบบขององครวมนี้ องครวมทั้งหลายที่เปนสวน
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ยอยก็สัมพันธซึ่งกันและกัน เม่ือองคยอยทั้งหลายสัมพันธกันดี สงทอด
ตอกัน เกื้อหนุนกัน มันก็เปนองครวมที่ดี คือองครวมที่เปนระบบ

ตอนนี้เราไดจุดยํ้ าวา การมองอยางที่เรียกวาเปนองครวมนั้น
ตองใหหยั่งลงไปหาองครวม แลวก็เห็นความสัมพันธระหวางองครวมใน
ระบบที่เกิดเปนองครวมขึ้นนั้น ถามองเห็นระบบความสัมพันธในองครวม
น้ันไดทั่วตลอด การคิดอะไรตางๆ ก็สํ าเร็จ

การคิดแบบอริยสัจ ก็อยูในระบบองครวมที่วาน้ี คือพระพุทธเจา
ทรงนํ าระบบองครวมที่ประกอบดวยองครวมมาประสานกันนี้ต้ังเปนหลัก 
และทรงแจกแจงใหเหน็ความสมัพันธเชิงเหตุปจจยั แลวทรงแสดงไวให
เปนหลกัการในการแกปญหา

เราตองจับตัวหลักใหญใหไดกอน แลวคอยแยกออกไปสูหลักที่เปน
ขอปลีกยอย เม่ือเราไดหลักใหญแลว ธรรมที่เราเคยเรียนมาทั้งหลาย จะ
เปนอิทธิบาท ๔ เปนขันธ ๕ หรืออะไรก็ตาม เราก็มองไดชัดหมด วามัน
อยูในฐานะตํ าแหนงไหน และสัมพันธกันอยางไร เรียกวามองออก

มิฉะนั้นเราก็มองกระจัดกระจาย ขาดลอยจากกัน ปะติดปะตอไม
ได ไมเห็นตํ าแหนงแหงที่ ไมรูวาแตละสวนทํ าหนาที่อยางไร มันมาเช่ือม
ตอรวมเขาดวยกันอยางไรจึงเปนระบบทั้งหมดหรือเปนองครวมทั้งหมด
ทั้งสิ้นนั้น

ในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม ถาจัดระบบความสัมพันธ
ระหวางองครวมหรือหนวยยอยทั้งหลายใหประสานสอดคลองไมได 
ความขดัแยงก็ไมจบ และเขาถึงความปรองดองสามัคคีไมได คือไดแค
compromise ไปไมถึง harmony

ถาจะแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหสังคมนั้นเปนองครวมที่ดี
กต็องใชวิธีแกปญหาที่เปนระบบองครวมดวย

เปนอนัวา ระบบใหญ คอืระบบอรยิสจัน้ีส ําคญัมาก ตองต้ังไวกอน
เปนหลกัการใหญ แลวจึงแตกขยายเปนขอปลีกยอยตอไป
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หลกัการในการแกไขความขัดแยงใหเกิดสมานฉันท ในระดับที่เปน
ปฏิบัติการขอยอยนั้นมีมากมาย พูดตามภาษาพระ เร่ิมต้ังแตพรหมวิหาร
๔ แลวก็สงัคหวตัถุ ๔ ไปจนถึงหลักสาราณียธรรม อปริหานิยธรรม แต
ในระดบันี ้ตองยกไปแจกแจงกนัในโอกาสอืน่ เพราะพูดไปกจ็ะไมจบงายๆ

รูจักอเมริกาไมใชแครูจักผลิตผลจากอุตสาหกรรม
แตตองเขาใหถึงจิตใจและปญญาของเขา

ทีว่ามาเปนการพูดในระดับใจความสํ าคัญ เร่ืองอริยสัจน้ันเปน
ดานหลักการ สวนในดานปฏิบัติการ แกนของเรื่องทั้งหมดก็คือ ความมี
ปญญาทัว่ทันชัดเจน และมีเจตนาที่ดี

เจตนาที่ดี ก็คือความตั้งใจมุงไปที่เปาหมายวาเราจะชวยกันแกไข
ปญหาของสงัคมประเทศชาต ิและชวยกนัพัฒนาสรางสรรคใหมีความเจริญ
กาวหนาประสบความสํ าเร็จ ใหทุกคนไดประโยชน ทุกชีวิตมีความสุข

ในการทํ าอยางน้ีก็อยามองแตตัวเองอยางเดียว ตองรูใหเทาทัน
โลกดวย เพราะวาเราไมสามารถอยูคนเดียว และสิ่งที่มาจากภายนอก
โดยเฉพาะจากหนวยที่เปนองคประกอบใหญๆ ของโลก เชนประเทศ
มหาอ ํานาจ เม่ือมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะสงผลกระทบตอเรามาก เราจะ
ตองรูทัน เพราะฉะนั้น การรูทันความเปนไปของโลก และรูทันความคิด
จติใจของเขา จึงเปนเร่ืองสํ าคัญ

เวลานี้เรารูจักแตวัตถุ เชนรูวาอเมริกามีรถยนต มีเคร่ืองบิน มี
ดาวเทียม มียานอวกาศ มีเทคโนโลยีตางๆ แตความคิดของเขาเราทัน
หรือเปลา

ถาเราจะเขาใจอเมริกา เราจะตองเขาถึงสติปญญาความคิด
ของเขา และลึกลงไปคือเขาใจสภาพจิต รูถึงเจตจํ านงที่อยูในใจ มอง
เหน็ลกัษณะนิสัยตางๆ ที่รวมกันเขาเปนอเมริกัน และก็ตองเขาใจใหชัด
จงึจะไดความรูที่เปนองครวมอีกหนวยหนึ่ง ที่จะมารวมเขาเปนโลกนี้
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แลวจึงจะมองออกวาเม่ือมันมีผลกระทบตอประเทศไทย เราจะรับมือกับ
เขาอยางไร

แตเร่ิมตนฐานแรกเรามีสิ่งหนึ่งที่แนใจ คือเรามีเจตนาดี มุงเพ่ือ
สรางสรรคสันติสุขของโลก เราจะทํ าการตางๆ เพ่ือแกปญหาต้ังแตชีวิต
สงัคมประเทศชาติจนถึงโลกทั้งหมด เจตนาดีน้ีต้ังขึ้นมาและรักษาไวเปน
แกน แลวเราก็เอาปญญามาแกปญหา ถาเจตนาของเราดีแลวและเรา
พัฒนาปญญาไดผล เราก็จะไปถึงจุดที่แกปญหาได

แตทั้งน้ีเราก็อยามัวแตหวัง เราตองมองตามความเปนจริงโดยไม
เลง็ผลเลศิเกินไปถึงกับคิดวาโลกนี้เขาจะหวังสันติภาพกันจริงแท เรา
ตองระวงัระไวดวยวา พวกที่บอกวาเขาคิดแกปญหาโลกนั้น เขามีความ
จริงใจแคไหน

เวลานี ้ คํ าวาธุรกิจ คํ าวาจิตวิทยา คํ าวาการเมือง ลวนแตสื่อ
ความหมายวาเปนเลหกล ไมจริงใจไปเสียทั้งน้ัน จึงเปนปญหาที่ตองแก
ดวยปญญา บนฐานแหงเจตนาที่มีเมตตาอยางจริงใจทั้งสิ้น ฉะนั้น เราจะ
ตองต้ังใจวางเจตนาของเราใหดีเสียกอน แลวเราก็พัฒนาปญญาและใช
ปญญาไป ไมทอใจที่จะแกปญหาใหได

เม่ือมีเจตนาที่ดี มีจุดมุงหมายที่เปนกุศล เปนความดีงาม ก็
อนโุมทนาในประการที่หนึ่งไดแลว ตอไปนี้ก็ขอใหมีความสามัคคีรวมมือ
รวมใจกัน แลวปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกตอง พรอมทั้งพัฒนาองคประกอบ
ส ําคัญตางๆ โดยเฉพาะปญญาขึ้นมาเปนตัวนํ า เพ่ือจะดํ าเนินการตางๆ
ใหเปนไปตามหลักการที่เรารูเราเห็นเราเขาใจ ที่จะสนองเจตนาที่มุงไปสู
จุดหมายนั้น

หวงัวาหลกัการและวธิกีารนี ้ เม่ือเราชัดแลว จะสามารถท ําใหบรรลุ
จดุหมายแหงการแกปญหาของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
โลก ใหโลกนี้กาวไปในอารยธรรมทีถ่กูตอง ซึง่เปนภารกจิทีเ่ราจะตองท ํา
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มากมาย แมกระทัง่จะตองปรับแกอารยธรรมใหเปนอารยธรรมทีแ่ทและ
ยัง่ยนื ซึง่จะท ําใหเกดิสนัติสขุอยางแทจริง
ปุจฉา:   การทีถ่ามมาน้ีเพราะวาจะตองขยับขยายไปทํ าอะไรใหมากขึ้น
กวาเดิมสักหนอย จะไดเปนกลไกสวนหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงที่
มีสารพัด
วิสัชนา:   ตอนน้ีความขัดแยงกันมีมากมาย เพราะเราสะสมสิ่งที่ลวน
แตเปนเหตุปจจัยแหงความขัดแยงทั้งน้ันเลย และยังกาวเขาไปในระบบ
แขงขัน-แยงชิงกันดวย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะตองมาเร่ิมกันใหม และ
การเร่ิมน้ันก็เปนการกู เรียกวากูใหพนวิกฤติ และรื้อฟนสิ่งที่ดีงามขึ้นมา

ทกุอยางจะสํ าเร็จก็ตองมี ๒ อยาง คือ เจตนาตองดี และปญญา
ตองทัว่ทนัชัดเจน ถาท ําอะไรโดยไมรู ถงึจะมีเจตนาดี กไ็ปไมรอด มีแตเปน
เหยือ่เขา

คนมีความต้ังใจดี เจตนาดี ถาเอาแตเมตตา ไมพัฒนาปญญา จริง
อยู บางครั้งเอาชนะใจเขาไดดวยความรักและความดี แตในหลายกรณี
กโ็ดนเขาหลอก หรือถูกกํ าจัด หรือบางทีกวาเขาจะเขาใจและเห็นใจ ก็
สายไปเสียแลว แทนที่จะเปนความเจริญ ก็กลายเปนความเสื่อม ความ
ผดิพลาดมากมายเกิดจากความรูไมทันไมเทาถึง แคเลี้ยงลูก คนที่เอาแต
รักอยางเดียวไมใชปญญา กลับพาใหลูกเสียไป ก็มีตัวอยางใหเห็นกันอยู

เพราะฉะนั้นตองเนนยํ้ าใหมีเจตนาดีทีเ่ปนความจริงใจ โดย
ปรารถนาดีประกอบดวยเมตตาเปนตน และมีปญญารูเขาใจเร่ืองราวทุก
อยางเทาทัน มองใหถึงตัวแทอยางถวนทั่ว และแทงตลอดเหตุปจจัย
อยางแจมชัด สองตัวน้ีตองใชและไปดวยกันทั้งน้ันทุกกรณี

เม่ือมีสองตัวน้ีก็คอยๆแกปญหาไป ในระหวางน้ีเราจะเจอปญหา
ทยอยเขามาเยอะแยะ ปญญาจะเปนตัวที่มาชวยใหเราแกปญหาไดดวยดี
และเจตนากจ็ะท ําใหเราไมเขวออกไปจากทางของการแกปญหา
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เวรระงับดวยการไมจองเวร นั้นจริงแท
แตตองศึกษาวา ทํ าอยางไรจึงจะไมตองจองเวร

พระพุทธศาสนานี้ คนที่ศึกษารูกันดีวา เปนหลักการที่สอนใหเวน
การเบียดเบียนกันโดยสิ้นเชิง ถึงขั้นที่วา ไมมีการจงใจฆาที่ไมบาป จนไม
มีขอที่จะนํ าไปใชอางในการรุกรานทํ ารายกัน

การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงมาพรอมกับคํ าสอนใหเลิกการ
แบงแยกและการเบียดเบียน โดยเฉพาะสอนใหเลิกถือช้ันวรรณะ และ
เลกิการบูชายัญ สอนใหแกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอยาง
สากล (หรือจะเรียกวาแบบอหิงสา หรือแบบ nonviolence กแ็ลวแต)
ดังที่พวกฝร่ังก็รูเร่ืองนี้กันดีพอสมควร ถึงกับถือวาพระพุทธศาสนาเปนที่
มาของขบวนการสันตินิยม (pacifism) ทีแ่ทรายแรกของโลก
(Encyclopaedia Britannica, “Pacifism”)

แตพระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักวา การที่จะใชเมตตา-
กรุณาหรืออหิงสามาแกปญหาใหสํ าเร็จน้ัน ไมใชเร่ืองงายๆ เรามีเมตตา-
กรุณา รักคนอื่น ไมเบียดเบียนใคร ถาพบกันหรืออยูกับคนที่เปนปกติไมมี
เปาหมายที่อยูในเจตนาพิเศษออกไป ก็จะมีสันติสุขโดยงาย

แตถาไปเจอกับคนที่มีเจตนาแฝงเรน เชน เขามุงหาผลประโยชน
หรือแสวงอํ านาจ ความรักดวยเมตตากรุณา ก็อาจจะไมพอ บางทีคนที่
เมตตาก็กลายเปนเหยื่อเขาไป

ยิง่ถามูลเหตุของปญหาถึงขั้นเปนทฏิฐิ เชน เปนลัทธิความเช่ือ
ดวยแลว การแกปญหาของเราแมจะเร่ิมดวยเมตตา-กรุณา และวิธี
อหงิสาก็จริง แตจะสํ าเร็จไดตองใชปญญาความสามารถอยางพิเศษจริงๆ

หลกัการก็คือ คนที่จะชนะศัตรูได ยอมตองมีกํ าลังเกงกลา
สามารถกวาศัตรู แตคนที่จะชนะศัตรูที่มุงรายดวยวิธีการไมทํ ารายนั้น
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จะตองมีปญญาความสามารถยิ่งกวาคนที่ชนะศัตรูดวยกํ าลังน้ันอีกมาก
มาย ไมใชเร่ืองงายๆ

วรรณคดีพระพุทธศาสนา เชน ชาดก อยางมโหสถชาดก จึงไดสั่ง
สอนและแสดงตัวอยางใหเห็นวา เม่ือมีคนพวกอื่นต้ังตัวเปนศัตรู ยกมา
เพ่ือฆาฟนทํ าราย ฝายธรรมิกชนตองใชปญญาความสามารถที่เหนือกวา
มากมายในการที่จะเอาชนะคนพวกนั้น โดยไมใชวิธีทํ ารายตอบ และทํ า
ใหพวกศัตรูน้ันตองยอมสยบและกลายเปนมิตรในที่สุด

ทานเตือนไวใหไมประมาทเสมอวา ธรรมวิชัยน้ันยากกวาสังคาม-
วิชัยมากนัก สงัคามวิชัยนั้นเปนเร่ืองธรรมดา เม่ือมีกํ าลังเหนือกวาก็มี
หวังชนะ แตผูที่ชนะไดดวยธรรมวิชัยนั้นตองยอดคนจริงๆ

ชาวพุทธชอบยกคํ าพระมาอางวา “เวรไมระงับดวยการจองเวร”
หรือ “เวรระงับดวยการไมจองเวร” แตมักหยุดแคน้ัน ไมศึกษาตอไปวา
ทานสอนวาเราจะตองพัฒนาปญญาความสามารถอยางไร และเทาไร
คนรายจงึจะไมกอเวรที่จะทํ ารายเราและทํ าลายโลกใหยอยยับ และเรา
จงึจะสามารถท ําใหคนรายยอมและเกดิมีสนัติสขุไดโดยทีเ่ราไมตองจองเวร

พูดงายๆ วา เรามักเอาแคเวรไมระงับดวยการจองเวร แตไม
ศึกษาวาทํ าอยางไรจึงจะสามารถระงับเวรดวยการไมตองใหมีการจอง
เวร หรือพูดอีกสํ านวนหนึ่งวา ในเม่ือเวรไมระงับดวยการจองเวร เราจะ
ระงับเวรนั้นดวยการไมจองเวรไดอยางไร

ไมใชกลายเปนวา เวรระงบัดวยการไมจองเวร เพราะวาเราทัง้หลาย
ถกูเขาท ําลายหายสญูไปแลว จงึไมมีใครทีจ่ะมาท ําการจองเวร

จงึตองยํ ้าเร่ืองทีว่า นอกจากมีเจตนาดีทีป่ระกอบดวยเมตตากรุณา
แลว ตองมีปญญาทีจ่ะจดัการแกไขปญหาใหสํ าเร็จตามเจตนานั้นดวย
ปุจฉา:   ค ําวาปญญาน้ีบางทีก็ใชในดานอื่นๆ เชนทางวิทยาศาสตรก็มี
อยู แตถาไมมีหลักธรรมมากํ ากับ ก็จับไมถูกวาจะเร่ิมตนอยางไร ก็เดิน
หนาถอยหลังอยูน่ันแหละ
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วิสัชนา:   ปญญาทางวิทยาศาสตรเขาเรียกวาปญญาเสี่ยงๆ ที่วาเสี่ยง
ในทีน้ี่ไมใชคํ าวาเสี่ยงภัย แตหมายความวาแตกเปนเสี่ยงๆ คือแยกสวน
กระจดักระจายออกไป แตเพราะแยกเปนเสี่ยงๆ น่ีแหละมันก็เลยเสี่ยง
ภัยอนัตรายดวย ในที่สุดก็เลยกลายเปน ๒ เสี่ยง คือทั้งแยกเปนเสี่ยงๆ
และเสี่ยงภัยอันตรายดวย

ทีจ่ริง ปญญาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เองไมคอยเปนปญหา เพราะ
เปนการหาความรูในธรรมชาติกาวไปเร่ือยๆ แตมันมาเกิดปมปญหาขึ้น
ตอนทีว่าไมบริสุทธิ์จริง โดยที่มักจะมุงไปในทิศทางของเจตนาที่จะสนอง
ความตองการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งโยงไปหาเรื่องสังคมและสิ่ง
แวดลอม ในแงสนองความตองการของมนุษยที่ซับซอน เลยพลอยกลาย
เปนปจจัยกอปญหา แมแตโยงมาถึงเร่ืองความขัดแยงน้ีดวย

ปญญาทีใ่ชในการแกปญหา ก็ใชตามระบบอริยสัจที่วาแลว แตมี
ขอควรยํ้ าไวคือปญญาที่ใชอยางสํ าคัญมาก คือในการเขาถึงเหตุปจจัย
ของปญหาที่เรียกวาสมุทัย และจัดการสลายเหตุปจจัยนั้น

เหตุปจจัยของปญหาความขัดแยงในแตละเรื่องแตละกรณีอาจจะ
ซบัซอน เปนเร่ืองปลีกยอย แตเม่ือพูดอยางกวางๆ ครอบคลุม ก็หนีไม
พนตัวการใหญ ๓ อยาง ที่จะตองรูไว คือจะแกเหตุปจจัยปลีกยอยจํ า
เพราะขอไหนเทาใดก็ตาม จะตองแกใหถึง ๓ ขอนี้ดวย คือปมกอปญหา
๓ อยาง คือ

๑. ความใฝแสวงหาผลประโยชน เห็นแกการเสพบริโภคบํ ารุง
บํ าเรอ เรียกวา ตณัหา

๒. ความทะยานแสวงอํ านาจ ตองการความยิ่งใหญ ปรารถนาจะ
ครอบงํ าผูอ่ืน เรียกวา มานะ

๓. การยึดติดในความเชื่อ ถือร้ันในลัทธินิยมอุดมการณ ที่ไมเปด
กวางรับฟงใคร และกอทัศนคติแบบแบงแยก เรียกวา ทิฏฐิ
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ความขัดแยงระหวางบุคคล ระหวางกลุมชน ตลอดจนสงคราม
ระหวางประเทศ ระหวางคาย ระหวางเผาชน ชาติพันธุ ระหวางศาสนา
ทีมี่มาตลอดประวัติศาสตร มีจุดกอปมอยูที่ ๓ อยางน้ี ไมวาจะแกไขเหตุ
ปจจยัปลีกยอยอะไรก็ตาม ตองคอยมองคอยตรวจสอบและแกไขตัวการ
ส ําคัญ ๓ อยางน้ี ไมใหเขามาครอบงํ า ถาไมมีตัวการใหญ ๓ อยางน้ี
การแกไขกํ าจัดเหตุปจจัยปลีกยอยอื่นๆ ก็ใชวิธีการที่พูดมาแลว กํ าจัด
ปญหาไดงายขึ้น แตถาปม ๓ อยางน้ียังอยู ความขัดแยงจะยืดเยื่อไมจบ
ไดจริง

ปมกอปญหาความขัดแยงแบงแยกอีกระดับหนึ่ง ซึ่งตองแกไขและ
ระวงัไมใหครอบงํ าคน ไดแกความใจแคบ หรือความหวงแหนกีดกันกัน ที่
เรียกวา มัจฉริยะ ๕ อยาง คือ

๑. ความหวงแหนกดีกนั เกีย่วกบัเร่ืองทีอ่ยูอาศยั ประเทศ ทองถิน่
ดินแดน

๒. การหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเร่ืองพรรคพวก พงศเผา เหลากอ
หรือชาติพันธุ เชน ethnic groups และ religious groups
ตางๆ

๓. ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเร่ืองลาภ ทรัพยสมบัติ และผล
ประโยชนตางๆ

๔. ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเร่ืองช้ันวรรณะ ผิวพรรณ
จํ าพวก class, caste ตลอดจน colour

๕. ความหวงแหนกีดกัน ในเร่ืองของวิทยาการ ความรู คุณพิเศษ
วฒิุ ความดีงาม ความกาวหนาในทางภูมิธรรม ภูมิปญญา
และความสํ าเร็จตางๆ

ตองใจกวางยอมรับความจริงวา ความขัดแยงตางๆ จะแกไขได
จริง คนตองสลัดความใจแคบหวงแหนกีดกั้น ๕ อยางน้ีออกไปใหได ถา
ยงัแก ๕ อยางน้ีไมได ความขัดแยงในสังคมมนุษยหรือในโลกมนุษย ไม
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จบแนนอน การแกปญหาขั้นเด็ดขาดไดผลจริง หรือรับรองผลไดแบบนี้
ตองถามวา คนจะสูไหม ถาไมเอาก็ตองอยูในโลกแหงความขัดแยงตอไป
ไมจบ

ขอใหกวาดสายตามองออกไปในโลก จะเห็นวาปมปญหาที่วามา
๒ ชุดน้ี ครอบงํ าสังคมมนุษยทั่วไปหมดจริงหรือไม และความขัดแยง
กรณพิีพาท และสงครามที่เกิดที่โนนที่น่ี มาจากปมเหตุปจจัยเหลาน้ีทั้ง
น้ัน ใชหรือไม

ในเร่ืองนี้ คนไทยควรจะตั้งขอสังเกตไวเปนขอสํ าคัญวา สังคม
ของตนมีสิทธิภูมิใจโดยชอบธรรมวา ในเวลาที่ผานมา เม่ือเทียบกับ
ประเทศทั่วไปในโลก สังคมไทยนี้ประสบความสํ าเร็จมากที่สุด ในการที่
ประชาชนทุกหมูเหลาอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน มีความขัดแยง
นอยทีสุ่ด ใจกวางหางจากมัจฉริยะ ๕ ไปไดมาก

แตก็จะตองเขาใจดวยวา ในยุคอดีตน้ัน สังคมอยูในภาวะที่
สามารถต้ังรับคนนอกดวยเมตตาก็เพียงพอ แตตอนี้ไป สถานการณได
เปลีย่นไปแลว คนไทยจะรักษาเอกลักษณที่ดีน้ีไวได จะตองกาวไปสูขั้น
สามารถจัดสรรสังคมดวยปญญาบนฐานแหงเมตตาไมตรี คือตองพัฒนา
ปญญาใหมาก จะอาศัยเมตตาอยางเดียวไมพอแลว

เร่ืองสลายความขัดแยง ก็ขอใหนํ าวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมเดิม
ของสังคมไทยมาศึกษา และใชเปนคติดวย

ถาคนไทยหันมาใฝรูใฝคิดและเพียรพยายามสืบสานวัฒนธรรม
และสรางสรรคสังคมไทยในแงน้ี นอกจากชีวิตและสังคมจะดีงามเจริญ
กาวหนาแลว ปญญาความขัดแยงปลีกยอยลงมา เชน ระหวางบุคคล
และกลุมพวก ก็จะพลอยลดนอยลงไปดวย

กข็ออวยชยัใหพรแกทุกทาน ในโอกาสปใหม ขอใหเพ่ิมกํ าลัง จะ
ไดมีความสามารถที่จะแกปญหาไดดียิ่งขึ้น และพรอมใจกันเดินหนาตอไป
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ใหปใหม ๒๕๔๖ น้ัน เปนเวลาแหงการเดินหนา ไมใชถอย ป ๒๕๔๖ ตอง
กาวหนาไปในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งดีงาม

สงัคมไทยจะตองเดินหนา และไปชวยโลกดวย เพราะเวลานี้โลก
ประสบปญหามาก ไมมีใครแกได ไมวาจะเปนมหาอํ านาจหรือเปน
ประเทศที่พัฒนาขนาดไหน

ประเทศไทย ถาเกงจริง นอกจากตองสามารถแกปญหาของตัว
เองแลว จะตองไปรวมแกปญหาของโลก หรือนํ าโลกในการแกปญหา
ดวย และเมื่อไรไทยเกงขนาดนั้น จึงจะนาอนุโมทนา ก็ขอจบเพียงเทาน้ี
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ขอเจริญพร ทานอัยการสูงสุด ทานผูทรงคุณวุฒิในวงการนิติศาสตร ทาน
ผูสนใจใฝรูใฝธรรมทุกทาน

วนันี้ อาตมภาพไดรับนิมนตใหมาแสดงปาฐกถา ซึ่งในที่น้ีเรียกวา
ปาฐกถาพิเศษ และก็เปนพิเศษจริงๆ เพราะ พิเศษ แผลงมาจากคํ าวา 
“วิเศษ” แปลวา แปลกพวก หมายความวา ในที่ประชุมน้ี อาตมภาพไม
เหมือนคนอื่น ในแงที่ ๑ เพราะเปนพระภิกษุ และในแงที่ ๒ เพราะอยูนอก
วงการนิติศาสตร

วนันี ้ ทานอัยการสูงสุดนิมนตใหมาแสดงปาฐกถาในวงการของทาน
ผูทรงคณุวฒิุทางนติิศาสตร และใหพูดในเร่ือง “นิติศาสตรแนวพุทธ” อาตมภาพ
คงไมตอบโดยตรงวานิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร? แตจะพูดถึงหลัก
การของพระพุทธศาสนา และจะขอใหทานที่อยูในที่ประชุมน้ีตอบเองวา 
นิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร

บางทเีราอาจจะยังไมไดคํ าตอบก็เปนได เพราะวาเวลาในวันนี้ก็ไม
มากนักที่จะพูดในเร่ืองนี้ จึงคงจะพูดกันในหลักกวางๆ

                                                                                
∗ ปาฐกถาพเิศษ โดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตฺุโต) ตามค ําอาราธนา ของ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร
อัยการสงูสุด ณ หองประชมุเล็ก จุณณานนท สํ านักงานอัยการสงูสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.



บทนํ า
นิติศาสตร กบั ธรรมศาสตร

กอนอืน่ จะพูดถงึค ําศพัท ค ําวา “นติศิาสตร” แปลกนัวา วชิา
กฎหมาย แตที่จริงน้ันเรานํ าคํ าน้ีมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งเปนภาษาของ
ประเทศอินเดียที่มีอารยธรรมเกาแกแตโบราณ นิติศาสตรเปนถอยคํ าทาง
วชิาการของประเทศอินเดีย ซึ่งสมัยกอนเรียกวา ชมพูทวีป

ถาดูตามศัพท นิติศาสตรตามความหมายที่ใชในประเทศอินเดีย จะ
เปนวชิาทางดาน politics คอืวชิาดานรัฐศาสตร หรือวชิาการเมอืง ดังเชนที่
กลาวถึงในคัมภีรพุทธศาสนาวา “ขตตฺิยธมฺมสงฺขาเต นีติสตฺเถ” (ชา.อ.๘/๔๕๒)
ซึง่แปลวา ในนีติศาสตร กลาวคือ ขตัติยธรรม (ธรรมของกษัตริย คือ คุณ
สมบติัของผูปกครอง และหลักการปกครอง)

“นติิ” แปลวา การนํ า มีรากศัพทเดียวกบัค ําวา “นายก” ซึง่แปลวา
ผูนํ า ค ําเดิมในภาษาบาลีหรือสันสกฤตวา นีติ ซึ่งมาจากธาตุเดียวกันกับ
นายก คือ นี แปลวานํ า “นีติ” จงึแปลวา การนํ า นิติศาสตรที่แทเรียกวา 
“นีติศาสตร” ภาษาไทยเรียกนิติศาสตรเพ่ือทํ าใหสั้น

นิติศาสตร แปลวา ศาสตรแหงการนํ า หรือจัดดํ าเนินการ ซึ่งอาจ
ขยายความหมายวาเปนศาสตรแหงการนํ าคน หรือการนํ ากิจการของรัฐ 
หรือการทํ าหนาที่ของผูนํ า

อยางไรก็ตาม การที่จะดํ าเนินการปกครองหรือเปนผูนํ าประเทศ
ชาติไดน้ัน แนนอนวาจะตองมีระเบียบแบบแผน คือเราตองมีเคร่ืองมือที่
จะใชเปนกติกาสังคม การปกครองจะเปนไปไมไดถาไมมีกฎเกณฑกติกา 
อยางนอยตองรูวาจะทํ าอะไรไดหรือไมได ในขอบเขตแคไหน การปกครอง
จงึเรียกรองใหมีกฎเกณฑกติกาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เร่ืองของกฎหมายกับ
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เร่ืองของการปกครองจงึแยกกนัแทบไมได จนกลายเปนวา เม่ือมีการปกครอง
กต็องมีกฎหมาย คือมีกฎเกณฑกติกาของสังคมหรือของประเทศชาติ ที่
พลเมืองจะตองประพฤติปฏิบัติตาม

สมัยกอน กฎเกณฑกติกาเหลาน้ีมาจากผูปกครอง และผูปกครอง
จะตองเขาใจรจูกัจดัต้ังวางใชกฎเกณฑกติกาเหลาน้ัน เพราะฉะนัน้วชิาการ
ปกครองกจ็งึเรียกรองใหตองเรียนรใูนเร่ืองกฎเกณฑกติกา ทีเ่รียกวากฎหมาย
พอมาถึงเมืองไทยปรากฏวาเราใชคํ าวา “นติศิาสตร” ในความหมายวา 
“วชิากฎหมาย” กเ็ลยพดูไดวาวชิากฎหมายแยกไมออกจากวชิาปกครองรฐั

ที่วามาน้ีหมายถึงความเปนมาในอดีต กฎหมายมาจากรัฐ และ
กฎหมายเปนเครื่องมือของการปกครอง

การปกครองที่ดีมุงเพ่ือประโยชนของประชาชน การต้ังกฎเกณฑ
กติกาเหลาน้ันขึ้นมาก็เพ่ือประโยชนของประชาชน คือ ใหประชาชนอยู
รวมกันดวยดี มีความสงบสุข

แตบางครั้งก็เปนไปไดที่ผูปกครองนั้นออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน
ของตนเอง จึงอาจจะทํ าใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือแมไมได
มุงจะเบียดเบียนประชาชน แตบางครั้งกฎหมายนั้นอาจจะรุนแรงเกินไปก็
ได หรือบางครั้งอาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนแมดวย
ความต้ังใจดีแตรูไมเทาถึงการณ

ตอมา กฎหมายก็อาจจะมีวิวัฒนาการ คือ เกิดมีกติการะหวางผู
ปกครองกับผูใตปกครองวา ผูใตปกครองก็มีสิทธิเหมือนกัน ผูปกครองควร
มีขอบเขตในการปฏิบัติตอผูใตปกครองอยางไร จึงมีกติกาที่ต้ังไวเปน
ขอบเขต แมแตเพ่ือปองกันไมใหผูปกครองมาละเมิดหรือเบียดเบียนกดขี่
ขมเหงผูอยูใตอํ านาจปกครอง ทั้งน้ีก็เปนเร่ืองของวิวัฒนาการซึ่งอาศัย
กาลเวลาที่ยาวนาน

จากววิฒันาการของสงัคม ซึง่มีความสมัพันธกนัระหวางการปกครอง
กบักฎหมาย เม่ือสังคมเจริญมากขึ้น กฎหมายก็ไมใชเปนเพียงเครื่องมือ



นติศิาสตรแนวพุทธ๕๘

ของการปกครอง แตการปกครองก็ถูกกํ าหนดโดยกฎหมาย คือ กฎหมาย
ทัง้รับใชการปกครอง และเปนตัวกํ าหนดการปกครอง ที่บอกใหรวูาจะให
การปกครองมีรูปแบบ กลไก และดํ าเนินไปอยางไร

ภาวะทีน่าจะเปน(ซึง่อาจจะไมเปน) กค็อื สงัคมจะพฒันาตอไปจนถงึขัน้
ทีว่า กฎหมายเปนเพียงขอตกลงของมนษุยผพัูฒนาตนดแีลว ส ําหรับหมาย
รใูนการอยรูวมกนัเพ่ือสรางสรรคโอกาสในการพฒันาชวีติใหดีงามยิง่ขึน้

ถามนุษยเจริญถึงขั้นนั้นไดจริง ก็จะมีกฎหมายโดยไมตองมีการ
ปกครอง เพราะประชาชนอยูภายใตกฎหมาย โดยแตละคนปกครองตน
เองไดตามขอตกลงนั้น

มีอีกศพัทหนึ่งที่เปนเร่ืองของกฎหมาย ซึ่งเราไดยินกันและใชกันจน
กระท่ังนํ ามาต้ังเปนช่ือของมหาวิทยาลัย คือคํ าวา “ธรรมศาสตร” แปลวา 
“วชิากฎหมาย” เหมือนกัน และเดิมน้ันเปนคํ าที่ตรงกวา เพราะคํ าวา
นิติศาสตรน้ันเขาใชในความหมายของการปกครองโดยรัฐ ตรงกับทีเ่ราใช
วารัฐศาสตร สวนวชิากฎหมายแทๆ แตเดิมคอื ธรรมศาสตร ซึง่ถาแปลตาม
ศพัทกเ็ปนวชิาทีว่าดวยหลกัการ เพราะ “ธรรม” แปลวา “หลกัการ”

หลกัการมี ๒ อยาง คือ หลักการแหงความเปนจริงที่มีอยูในธรรม
ชาติ และหลักการที่มนุษยผูมีปญญานํ าเอาความรูในความจริงน้ันมาจัดต้ัง
วางเปนแบบแผนในสังคมมนุษย จนกระทั่งเปนกติกาสังคม ซึ่งมนุษยที่อยู
ในสงัคมนั้นจะตองยึดถือ อยางหลังน้ีก็เปนหลักการเชนเดียวกัน เราจึง
เรียกทั้ง ๒ อยางน้ีวา “ธรรม”

หลักการในระดับที่นํ ามาวางเปนระเบียบแบบแผนกติกาสังคมที่ให
ประชาชนยึดถือ ก็มาจัดขึ้นเปนวิชาเรียกวา “ธรรมศาสตร” คอืเปนวิชา
การเกี่ยวกับกฎหมาย

ในเมืองไทยสมัยใหม เม่ือต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ ต้ัง
มหาวทิยาลัยที่เรียนวิชากฎหมาย และพึงสังเกตวา เดิมทีเดียวเรียกวา 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คือเรียนวิชากฎหมายกับ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๙

วิชาการปกครอง ตรงกับที่พูดไปขางตนแลววา กฎหมายมาดวยกันกับ
การปกครอง หรือในการปกครองก็ตองมีกฎหมาย

นติิศาสตร กับ ธรรมศาสตร มีความหมายโยงถึงกัน แตถามองใน
ทัศนะของศาสนาพราหมณที่เปนเจาของอารยธรรมชมพูทวีปสมัยนั้น ก็
ถอืวา กฎเกณฑกติกาทั้งหมดนั้นมาจากพระพรหมทั้งสิ้น คือเทพเจาสูงสุด
เปนผูกํ าหนด กฎเกณฑกติกาเหลาน้ันจึงไดรับการรักษาสืบทอดกันมาใน
คมัภีรศาสนา ซึ่งมีขอกํ าหนดใหประพฤติปฏิบัติแมแตในครอบครัวและใน
ชีวติประจํ าวันวา ควรจะเปนอยูกันอยางไร ดํ าเนินชีวิตอยางไรผิด ดํ าเนิน
ชีวติอยางไรจึงจะถูกตอง

พราหมณถอืวาทกุอยางทีก่ลาวมาน้ันเปนขอก ําหนดมาจากพระผูเปน
เจา ซึง่เปนผปูกครองสงูสดุของโลก รวมทัง้ขอก ําหนดในสงัคม โดยเฉพาะ
การแบงแยกชนชั้น ที่เรียกวา “วรรณะ” ไดแก วรรณะพราหมณ กษัตริย 
แพศย ศูทร ดังที่อินเดียนับถือกันอยู และการกํ าหนดใหคนวรรณะตางๆ
เหลาน้ีมีหลกัปฏบิติัประจ ําวรรณะของตนเองวา ตนมีสทิธแิคไหน จะตองท ํา
และจะตองไมท ําอะไรอยางไร หลกัปฏบิติัเหลาน้ีเรียกวา “ธรรม” คอืธรรม
ประจ ําวรรณะ ไดแก หลกัการ ขอก ําหนด และหนาทีข่องคนที่อยใูนวรรณะ
น้ันๆ ตํ าราและการศกึษาในเร่ืองทีว่ามาน้ีทัง้หมด เรียกวาเปน ธรรมศาสตร

ความจริงยังมีลึกลงไปอีกวา สิ่งที่มาจากพระพรหมแทๆ เรียกวา 
ศรุติ แปลวา สิ่งที่ไดสดับมา คือเปนเร่ืองที่พราหมณถือวา ไดฟงมาจาก
พระพรหมหรือเทพเจาสูงสุดโดยตรง ไดแกเน้ือหาในคัมภีรพระเวท สวน
ศาสตร น้ีเปนคํ าสอนและคํ าอธิบายภายหลัง และศาสตรน้ีก็ยังพัฒนามา
จากสูตรอีกตอหนึ่ง ทั้งสูตรและศาสตรน้ีรวมกันเรียกวา สมฤติ แปลวาสิ่ง
ที่จํ ากันมา คือเลาเรียนถายทอดตอกันมา

เพราะฉะนั้น ธรรมศาสตร จงึสืบเนื่องจาก ธรรมสูตร อีกตอหนึ่ง 
(ธรรมสูตรเปนความรอยแกว สวนธรรมศาสตรเรียบเรียงขึ้นเปนความ
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รอยกรอง) และทั้งธรรมสูตรและธรรมศาสตรน้ัน ก็ถือวามีตนกํ าเนิดมา
จากศรุติ คือพระเวท และจึงมาจากพระพรหมผูสรางโลก

รวมความวา ธรรมศาสตร เปนวชิาทีว่าดวยหลกัการและขอปฏบิติั
ตางๆ เร่ิมต้ังแตการเปนอยูในชีวิตประจํ าวัน แนวทางความประพฤติ ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณ ีและกฎเกณฑตางๆ ในทางสงัคม ซึง่เปนสิง่ทีแ่นบสนทิ
อยูกบัศาสนา หรือพูดงายๆ วามาจากขอก ําหนดในศาสนาพราหมณ

สวน นติิศาสตร ตามความหมายทางวิชาการของชมพูทวีป หมาย
ถงึวิชาการเมือง การปกครอง หรือการจัดกิจการบานเมือง เร่ิมแตเร่ือง
อํ านาจหนาที่และคุณสมบัติของราชา คือ ผูปกครอง การแตงต้ังอํ ามาตย
ขาราชการ การจัดการบานเมืองใหอุดมสมบูรณ การทูต การสงคราม 
ยทุธศาสตรและกลยุทธตางๆ การสงบศึกและสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนหลัก
เกณฑกฎกติกา และคํ าแนะนํ าสั่งสอนแกผูทํ าหนาที่ปกครองบานเมือง 
ตรงกับที่ไทยเราเรียกวา รัฐศาสตร

นิติศาสตรตามความหมายนี้ คัมภีรของพราหมณ เชน มหาภารตะ 
กบ็อกวาเปนศาสตรที่พระพรหมเปนเจาตํ ารับ และดังน้ันจึงมีตนกํ าเนิดมา
จากคัมภีรพระเวท

อยางไรกดี็ เม่ือพูดในแงประวติัศาสตร ตํ าราทางดานการปกครอง
หรือนิติศาสตรของอินเดีย ที่เปนหลักเปนฐานจริงๆ เร่ืองแรก ก็คือ
อรรถศาสตร ของเกาฏลิยะ (เรียกวา จาณกัยะ บาง วิษณุคุปต บาง) ผู
เปนทีป่รึกษาของพระเจาจนัทรคปุต (พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช)
ซึง่ไดแตงคัมภีรน้ีขึ้นอยางเร็วก็ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐ (ฝร่ังวา ประมาณ 
๒๙๐ ปกอนคริสตศักราช) แสดงใหเห็นวาตํ ารานิติศาสตร ที่เปนของนัก
ปราชญฝายบานเมืองแตงขึ้นก็มี ไมจํ าเปนตองมาจากสายคัมภีรศาสนา
พราหมณ ทีว่ามาจากพระพรหมผูสรางโลก

ตํ านานของพราหมณโยงเร่ืองการปกครองกับกฎหมายเขาดวยกัน
ดังที่เขาถือวาพระพรหมไดทรงแตงต้ัง “มนู” ใหเปนกษัตริยหรือราชาพระ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑

องคแรกของมวลมนุษย และพระมนูน้ีไดนิพนธคัมภีรธรรมศาสตร คือ
กฎหมายฉบบัแรกขึน้มา กลาวคอื มานวธรรมศาสตร (เรียกวา มนูสมฤติ
บาง มนูสงัหิตา บาง แตบางทีเราเรียกกันงายๆ วา มนูธรรมศาสตร)

วาโดยประวัติศาสตร คัมภีรธรรมศาสตรหรือตํ ารากฎหมายเลม
แรก คือ มานวธรรมศาสตร น้ีเพ่ิงเกิดขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. ๗๕๐-๘๐๐

ในทางพุทธศาสนา ก็มีคํ าวา “นิติศาสตร” เหมือนกัน แตภาษาบาลี
ใชคํ าวา นตีิสัตถะ แปลวา คัมภีรวาดวยนีติ ไดแกขตัติยธรรม ดังกลาว
แลวขางตน แตนีติในทางพุทธศาสนาใชนอยอยางยิ่ง และความหมายไม
ไดโยงกับพระผูเปนเจาแตอยางใดทั้งสิ้น

ในทางพุทธศาสนา “นีติ” อาจใชในความหมายกวางๆ หมายถึง
แนวทางหรือแบบแผนความประพฤติทั่วๆไป หรือระบอบการดํ าเนินชีวิตที่
ดีงาม ซึ่งไมจํ าเปนตองเกี่ยวของกับการปกครองบานเมือง ยกตัวอยาง
เชน คติที่ถือกันต้ังแตกอนพุทธกาลวา

“บคุคลนั่งนอนใตรมไมใด ไมพึงหักรานกิ่งกานของตน
ไมนั้น ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม”

                                                        (ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๖๙/๒๙๗)
อยางน้ีก็ถือเปนนีติเหมือนกัน คือเปนแบบแผนความประพฤติ หลัก

การในเร่ืองนี้ถือวาตนไมก็เปนมิตรของเรา ถาเราไปอาศัยนั่งนอนใตรม
ของเขาแลวไปฟาดฟนทํ าลาย ก็เปนผูประทุษรายมิตร

วาที่จริง ในฝายสันสกฤต นีติ กมี็การใชในความหมายพื้นๆวา แนว
ทางความประพฤติ หรือหลักนํ าทางการดํ าเนินชีวิตดวยเหมือนกัน ดังที่มี
วรรณกรรมอันมีช่ือเสียงเกี่ยวกับหลักความประพฤติหรือหลักการดํ าเนิน
ชีวิตและกิจการ เชน โลกนีติ ธรรมนีติ และ ราชนีติ

เพราะฉะนัน้ ค ําวานีติศาสตรในฝายสนัสกฤตของอนิเดีย จงึมีความ
หมายไมจํ ากัดตายตัวทีเดียว คืออาจจะหมายถึงวิชาการเมืองการปกครอง
กไ็ด วชิาหลกัหรือแบบแผนความประพฤต ิ อยางทีเ่รียกปจจบุนัวาจริยธรรม



นติศิาสตรแนวพุทธ๖๒

ก็ได หรือวิชาจริยธรรมทางการเมืองก็ได ถาจะใหแนชัดเด็ดขาดลงไปวา
เปนวิชาการปกครองบานเมือง หรือวิชารัฐศาสตรในความหมายอยางที่ใช
กนัในเมืองไทย ก็เติมคํ า “ราช” เขาไปขางหนา เปน “ราชนีติศาสตร”∗

เม่ือตัดความคิดของพราหมณที่เกี่ยวกับพระพรหม หรือเทพเจาผู
สรางโลกออกไปเสีย และถือตามความหมายอยางที่ใชในภาษาบาลีใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา รวมทั้งความหมายสามัญในภาษาสันสกฤต เราก็
สามารถนํ าคํ าวา “นิติศาสตร” มาใชกับวิชากฎหมาย โดยบัญญัติความ
หมายวา เปนวิชาวาดวยระเบียบแบบแผนความประพฤติของประชาชน
พลเมือง หรือจะประสานกับความหมายของนีติที่เปนเร่ืองของการปก
ครอง พรอมทั้งแนวคิดของพราหมณ แลวใหความหมายใหมก็ไดวา

นตีิศาสตร หรือ นติิศาสตร เปนวิชาวาดวยกฎหมายที่มาจากฝาย
ปกครอง คือกฎหมายที่ผูปกครองประเทศบัญญัติขึ้นสํ าหรับใชในการ
บริหารกิจการของประเทศชาติบานเมือง

สวน ธรรมศาสตร เปนกฎหมายหรือกติกาของสังคมที่สืบกันมาแต
เดิมตามคํ าสอนของศาสนาพราหมณ อันครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีทั่วไปดวย

อนึง่ ในอนิเดียเองนัน่แหละ เขากถ็อืวาพระเจาแผนดินมีเทวอ ํานาจ
เพราะเปนผูที่เทพเจาสูงสุดทรงแตงต้ังขึ้นอยางที่ไดกลาวแลววา พระ
พรหมไดทรงแตงต้ังพระมนู ใหเปนกษัตริยพระองคแรกของมวลมนุษย 
                                                                                
∗ ดูคํ า “นีติศาสฺตฺร” ใน Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary (London: 

Oxford University Press, 1899), p.565. และใน Prof. R.C. Pathak, Bhargava's Standard 
Illustrated Dictionary of the Hindi Language (Hindi-English Edition) (Varanasi: Bhargava
Book Depot, 1989), p.427.
ดูคํ า “politics” ใน Sir M. Monier-Williams, A Dictionary: English and Sanskrit (Delhi: Motilal

Banarsidass), p.605. และดคํู า “political science” ใน Prof. R.C. Pathak, Bhargava's Standard
Illustrated Dictionary of the English Language (Anglo-Hindi Edition) (Varanasi: 
Bhargava Book Depot, 1988), p.635. และดูคํ าอธิบายใน Hindu World (vol.2, pp.223-228)
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และตอมากษัตริยก็ไดกลายเปนเทพเจาเองเลยทีเดียว ฉะนั้น ราชาจึง
สามารถทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมาย โดยตีความใหมบาง 
ตรากฎหมายใหมขึ้นมาเองบาง ซึ่งอาจจะทํ าโดยการปรึกษาหรือมอบ
หมายแกปุโรหิต ซึ่งเปนพราหมณ ที่ถือวาเปนผรููหลักของศาสนาพราหมณ 
และรคูวามประสงคของพระผูเปนเจา

นอกจากนั้น พึงสังเกตดวยวา คัมภีรกฎหมายสํ าคัญของพราหมณ 
โดยเฉพาะ มานวธรรมศาสตร น้ัน มุงเนนหลักการเร่ืองวรรณะ ๔ เปน
อยางมาก โดยมุงจะยืนยันสถานะอันสูงสงของวรรณะพราหมณ จุดเดน
จงึอยูที่ขอปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองชาติช้ันวรรณะ จนนักวิชาการชาวตะวันตก
ทีศ่กึษาคนควาเร่ืองนี้ เชน Sir Henry Maine เช่ือวา คัมภีรธรรมศาสตร 
เปนผลงานจากฝมือของพราหมณที่มีเจตนาจะกดกันคนวรรณะตํ่ าสุด คือ
พวกศูทรและจัณฑาลไวใหอยูภายใตการควบคุมของวรรณะชั้นสูง (Encycl. 
Britannica, 1988, vol.4, p.57)

ตรงกับที่ Benjamin Walker เขียนไวใน Hindu World วา เจต
จ ํานงอันสํ าคัญของมานวธรรมศาสตร ก็คือมุงจะเอาเทวอํ านาจมารับรอง
สถาบันวรรณะ และทํ าใหพราหมณเปนวรรณะสูงสุด (Walker, vol.2, p.28)

คัมภีรธรรมศาสตรใชหลักการของศาสนาพราหมณมาตอกยํ้ ายืน
ยนัระบบวรรณะ พรอมกับที่ในขณะเดียวกันนั้นก็นํ าเอาหลักธรรมจากพระ
พุทธศาสนาเปนอันมากไปใชประโยชนในดานคํ าสอนเกี่ยวกับหลักความ
ประพฤติและความดีงามทั่วๆ ไป (ดู joshi, p.353)

เร่ืองศัพทที่ยกมาพูดน้ีไมใชเปนเร่ืองที่ตองถือตายตัว แตเปนเร่ือง
ของการบัญญัติ ในยุคสมัยหนึ่งเราบัญญัติคํ าจํ ากัดความอยางหน่ึง เม่ือถึง
อีกยคุสมัยหนึ่งก็อาจจะบัญญัติอีกอยางหน่ึงได การที่นํ ามาพูดเช่ือมโยงนี้ก็
เพ่ือใหเห็นฐานเดิม จะไดเห็นแนวทางของความคิดวา สิ่งเหลาน้ีมาจาก
รากฐานของอารยธรรมอยางไร



นติศิาสตรแนวพุทธ๖๔

จากภูมิหลังทางวิชาการที่ไดกลาวมา เราอาจใหความหมายของเรา
เองอยางเปนอิสระจากวงวิชาการของชมพูทวีปก็ไดวา คํ าทั้งสองที่กลาว
มาน้ัน มีความหมายแยกไดเปน ๒ อยาง คือ ความหมายอยางกวาง กับ
ความหมายเฉพาะ

ในความหมายอยางกวาง ธรรมศาสตร คอื วชิาวาดวยหลกัการ ทัง้
หลกัความจริง และหลกัการประพฤติปฏบิติัทัว่ไป ซึง่ครอบคลมุหมดทกุอยาง

สวนในความหมายเฉพาะ ธรรมศาสตร เปนช่ือของคัมภีรหรือตํ ารา
เกีย่วกบักฎหมาย ที่วาดวยขอกํ าหนดความประพฤติปฏิบัติและขนบธรรม
เนียมจารีตประเพณี อันสืบกันมาในสังคมชมพูทวีปตามหลักคํ าสอนหรือ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ

สวน นติิศาสตร ในความหมายอยางกวาง หมายถึงตํ าราและวิชา
การที่วาดวยระเบียบแบบแผนและขอกํ าหนดความประพฤติปฏิบัติโดยทั่ว
ไป ที่ไมจํ ากัดเฉพาะอยางธรรมศาสตรในความหมายอยางหลัง

สวนในความหมายเฉพาะ นติิศาสตร คอืวิชากฎหมาย โดยเฉพาะ
ในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐ หรือบทบัญญัติที่เน่ืองดวยการ
ปกครอง ซึ่งรัฐตราขึ้น หรือตราขึ้นในนามของรัฐ เพ่ือจัดการและบริหาร
บานเมืองใหประชาชนพลเมืองเปนอยูกันดวยดี

อยางไรก็ตาม ความหมายที่วามาทั้งหมดนี้ ยังเปนเร่ืองที่อาจจะ
ตองพัฒนาตอไปอีก



- ๑ -

หลักการพื้นฐาน

กฎหมาย ตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม
เรามาดูกันวา ในพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไร คํ าที่ใกลที่สุด 

ตรงท่ีสุด ก็คือคํ าวา “วินัย” แตจะเห็นไดชัดวา คํ าวาวินัยไมใชจํ ากัด
เฉพาะแตกิจการของรัฐเทาน้ัน ถาจะมองเห็นนิติศาสตรแนวพุทธจะตอง
เขาใจเร่ืองวินัยใหชัดเจน ถาไมเขาใจเร่ืองวินัยก็ไมสามารถที่จะมองเห็น
นิติศาสตรแนวพุทธได

วินัย คอือะไร แนนอนวาวินัยไมไดมีความหมายแคบๆ อยางใน
ภาษาไทย “วินัย” ในภาษาไทยมีความหมายแคบ เปนเร่ืองของกฎเกณฑ 
ระเบยีบ ขอบังคับในการปฏิบัติกิจหนาที่ และการเปนอยู

แตวินัยในความหมายของพระพุทธศาสนา ในช้ันแรกนี้จะใหความ
หมายไวเพ่ือเปนจุดต้ังตนในการทํ าความเขาใจวา “วินัย” แปลงายๆวา 
“การจดัตั้งวางระบบแบบแผน”

วินัยเกิดขึ้นมาไดอยางไร ถาจะเขาใจเร่ืองนี้จะตองมองดูวินัยใน
ฐานะเปนองคประกอบใหญอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนา พระพุทธ
ศาสนาทั้งหมดมีองคประกอบใหญอยูเพียง ๒ อยางเทาน้ัน และ ๒ อยาง
น้ีรวมกันเปนช่ือของพระพุทธศาสนา

คํ าวา “พระพุทธศาสนา” ทีเ่ราเรียกกันปจจุบันนี้ เปนคํ าใหม ใน
สมัยพุทธกาลก็มี แตใชในความหมายวา “คํ าสอนของพระพุทธเจา” เวลา
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น้ีค ําวาพระพุทธศาสนาขยายความหมายออกไปจนกลายเปนสถาบนั และ
เปนกจิการทกุอยาง แลวเรากล็มืศพัทเดิมทีมี่ความหมายส ําคญักวา ซึ่งใช
ในสมัยพุทธกาล คือ คํ าวา “ธรรมวินัย” ศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
น้ีก็เรียกวา ธรรมวินัยนี้ หรือธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว

ธรรมวินัย มาจากคํ าคู คือ ธรรม กบั วินัย แลวรวมกันเปนเอก
พจน คือสองอยางแตรวมเปนอันเดียว น้ีคือเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา 
เราจะตองมองเหน็ความสมัพันธระหวางสองค ําน้ี คอืค ําวา ธรรม กบั วนัิย
แลวจะเห็นหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

เพราะฉะนั้น เร่ืองของกฎหมาย หรือเร่ืองนติิศาสตรในพระพุทธ
ศาสนา กม็าดูทีค่วามหมายของวินัย และความสํ าคัญของวินัย ที่อยูใน
หลักการที่เรียกวาธรรมวินัยน้ัน

ทีน้ีก็ยอนไปดูวาธรรมวินัยนั้นเปนมาอยางไร เร่ิมตนก็มีธรรมอยู
กอน (คือมีอยูเปนประจํ าตลอดเวลาตามธรรมดาของมัน หรือมีอยูแลวแต
เดิม) ธรรม คือความจริงในธรรมชาติน่ันเอง หลักการของพระพุทธ
ศาสนานั้น พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนวา

“ตถาคต(คือพระพุทธเจา)จะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม หลัก
ความจริงก็คงอยูอยางนั้นเปนธรรมดา . . . ตถาคตทั้งหลาย
คนพบหลักความจริงคือตัวธรรมนี้แลว จึงนํ ามาเปดเผย 
แสดง ช้ีแจง ทํ าใหเขาใจงาย”    (ดู องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖)
น่ันคือจุดต้ังตนของพระพุทธศาสนาที่วา ธรรมมีอยูกอนแลว โดย

ไมขึ้นตอพระพุทธเจาเลย
ธรรม คอืความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน เราอาจจะแปลได

หลายอยาง เชนแปลวา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความเปนจริง หรือพูด
งายๆ กค็อื ธรรมชาติและธรรมดานีเ่อง ธรรมชาติ คอืสิง่ตางๆ ธรรมดา 
คอืความเปนไปของธรรมชาต ิ หรือความเปนจริงของสิง่ทัง้หลาย ธรรมเปน
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สิง่ทีมี่อยูตามธรรมดา พระพุทธเจาจะเกดิหรือไมเกดิ มันกอ็ยูของมันอยางน้ัน
เม่ือพระพุทธเจาทรงคนพบความจรงิน้ีแลว กท็รงนํ ามาเปดเผยแสดงสัง่สอน

ความจริงน้ีเปนกฎธรรมชาติ เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย ผล
เกดิจากเหตุ เหตุกอใหเกิดผล เหตุอยางใดก็กอใหเกิดผลอยางน้ัน หรือ
เหตุปจจัยตางๆทํ าใหเกิดผลขึ้นมา

มนุษยจะรูหรือไมรูก็ตาม ธรรมคือความเปนจริงแหงเหตุปจจัยนี้ก็
ท ํางานของมันอยูตลอดเวลา แตถามนุษยไมรู กไ็มสามารถเอาประโยชนจาก
มันได และถามนุษยประพฤติปฏบิติัดํ าเนินชีวติไมถกูตองตามความเปนจริงน้ี
กเ็กดิผลเสยีแกตนเอง แตถามนุษยปฏบิติัถกูตอง และด ําเนินชีวติดวยความ
รเูขาใจกฎแหงธรรมชาติ คอืความเปนจริงอันนี ้ผลดีกไ็ดแกตัวมนุษยเอง

ทํ าอยางไรมนุษยจะประพฤติปฏิบัติ หรือดํ าเนินชีวิตไดดี ก็ตองรู
ความจริง ถามนุษยรูธรรมคือรูตัวความจริง รูความเปนไปตามเหตุปจจัย
ในธรรมชาติน้ีเม่ือใด เขาก็จะสามารถเอาประโยชนจากธรรมชาติได

ตัวอยางเชน เขาตองการจะกินผลมะมวง เขาเห็นตนมะมวง จะกิน
ผลก็เก็บเอา แตตอมาถาเขารูวามะมวงที่จะเกิดมาเปนผลสุกใหเรารับ
ประทานไดน้ันเกิดจากตนไมน้ี ซึ่งกอนนั้นตองโตมาจากเมล็ด และชอบที่
ดินอยางน้ัน ตองอาศัยปุย อาศัยนํ้ า อุณหภูมิ ซึ่งเปนเหตุปจจัยในธรรม
ชาติ ถามนุษยรูอยางน้ีแลว ตอไปก็ไมตองคอยไปหาตนมะมวงที่อยูไกล 
เขาจะสามารถปลูกตนมะมวงในสวนของตนเองได ถึงตอนนี้มนุษยก็ได
ประโยชนจากกฎธรรมชาติหรือธรรม การรูธรรมจงึเปนประโยชนอยางยิง่

แมแตชีวิตของเรานี้ก็เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตง เชนมีธาตุตางๆ 
มารวมกัน มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม ถามนุษยไมรูจักมันก็ปฏิบัติตอ
ชีวติไมถกู แมแตกนิอาหาร กก็นิไมเปน ไมไดประโยชนจากอาหารเทาทีค่วร
เพราะฉะนัน้ ธรรมจงึส ําคญัอยางยิง่ พระพุทธเจาทกุพระองคกท็รงคนพบ
ธรรมนี ้ พระองคทรงเขาถงึธรรมและไดประโยชนจากธรรมนีเ้ต็มที ่ โดยทรง
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นํ าเอาธรรมมาประพฤตปิฏบิติัตาม จงึทรงพัฒนาพระองคเองขึน้มาจนเปน
พุทธ และทรงเห็นคุณประโยชนของการรูธรรมนี้จึงทรงนํ าไปสั่งสอนผูอ่ืน

อยางไรก็ดี การที่จะสั่งสอนใหไดผลดีจะทํ าอยางไร หมูมนุษย
จ ํานวนมากๆ ถาไปสอนทีละคนก็ไดทีละนิดละหนอย กวาจะสํ าเร็จสักคน
หนึ่งพระองคก็เหนื่อยแน เดินทางไปเปนวันๆ และไดทีละเล็กทีละนอย 
ตลอดพระชนมชีพคงไมไดกี่คน ทํ าอยางไรจึงจะใหไดประโยชนแกคน
จ ํานวนมาก ก็ตองมีวิธีการ

วธิกีารก็คือการจัดต้ัง โดยทํ าใหมีระบบการที่มนุษยจะมารวมตัวกัน
เปนชุมชน และมีระเบียบแบบแผนในการเปนอยูตลอดจนการดํ าเนินกิจ
การ เพ่ือใหมนุษยเหลาน้ันไดประโยชนจากธรรม หรือจากการสอนของ
พระองคอยางเต็มที่ พระองคจึงทํ าการจัดต้ัง และวางระบบแบบแผนใน
ทางสังคมขึ้นมา การจัดต้ังน้ีก็คือต้ังเปนชุมชนที่เรียกวา “สังฆะ”

สังฆะ น้ันไมใชบุคคล ในภาษาไทยเรามองคํ าวาสงฆน้ีเปนตัวพระ
ภิกษุไป ความจริงคํ าวา “สงฆ” หมายถึง หมู หรือ ชุมชน หมายความวา
ตองมีคนจํ านวนหนึ่งมารวมกัน ไมใชคนเดียว ภาษาไทยนี้สับสน เราเรียก
พระองคเดียววาพระสงฆไปแลว ก็เลยใชกันจนติดแลวก็ทํ าใหเกิดปญหา
ในบางครั้ง แตตัวสงฆที่แทจริงก็คือชุมชนที่จัดต้ังขึ้นมา

เม่ือต้ังเปนชุมชนขึ้นมาแลว และเมื่อคนที่มารวมกันเขามีระเบียบ
แบบแผนในความเปนอยูและการสัมพันธกัน คือมี วินัย ธรรมก็จะเขาถึง
ประชาชนหรือหมูชนไดจํ านวนมาก ไมใชเปนประโยชนทีละนอย

เปนอันวา เดิมน้ันก็มีธรรม แตเพ่ือใหคนหมูใหญไดประโยชนจาก
ธรรม จึงมีวินัย ขึน้มาจัดสรรความเปนอยูของหมูมนุษยใหเกิดมีโอกาสอัน
ดีทีส่ดุ ที่จะใชธรรมใหเปนประโยชนหรือไดประโยชนจากธรรมนั้น

รวมความวา วินัย กค็อืการจัดโครงสรางวางระบบแบบแผนของ
ชุมชนหรือสังคม เพ่ือใหหมูมนุษยมาอยูรวมกัน โดยมีความเปนอยูและ
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ความสัมพันธที่ดีงาม ที่จะใหไดรับประโยชนจากธรรมนั่นเอง จุดหมายที่
แทก็คือ ใหหมูมนุษยจํ านวนมากไดประโยชนจากธรรม

การที่พระพุทธเจาเปนบุคคลที่เราเรียกเต็มๆ วา “พระสัมมาสัม-
พุทธเจา” ก็เพราะพระองคทรงมีความสามารถ ๒ ช้ัน

ช้ันที่ ๑ สามารถเขาถึงตัวความจริง ที่เรียกวา ธรรม
ช้ันที ่๒ นอกจากรูความจริงแลว ยงัสามารถนํ าเอาความจรงิน้ัน

มาท ําใหเกิดประโยชนแกหมูชนจํ านวนมากได ดวย วินัย
ความสามารถขัน้ทีส่องนี ้ กค็อืการทีส่ามารถจดัต้ังวางระบบชมุชนที่

เรียกวาสงฆขึ้นมาดวยวินัย เพราะฉะนั้นจึงเปนสัมมาสัมพุทธะ
สวนทานผูใดสามารถรเูขาใจถงึความจริงคอืธรรมดวยปญญาของตน

เอง แตไมมีความสามารถทีจ่ะท ําการจดัต้ังวางระบบแบบแผนทีเ่รียกวา วนิยั
ใหมีสงฆเปนชุมชนคนหมูใหญขึน้มาทีจ่ะไดประโยชนจากธรรมนี ้ ทานผูน้ันก็
เปนพระพทุธเจาอีกประเภทหนึง่ทีเ่รียกวา พระปจเจกพุทธเจา คอืผรููเฉพาะตน

เพราะฉะนั้น การจัดต้ังวางระบบที่เรียกวา วินัย น้ีได จึงถือวาเปน
ความสามารถพิเศษของมนุษยที่วา ไมเฉพาะเขาถึงความจริงของธรรม
ชาติเทาน้ัน แตยังสามารถนํ าเอาความจริงของธรรมชาติน้ันมาทํ าใหเกิด
ประโยชนแกหมูชนจํ านวนมากไดดวย อันนี้เปนความสามารถขององค
พระสัมมาสัมพุทธเจา

เร่ืองทีว่ามาน้ีท ําใหมีเหตุผลโยงกนัดวยในแงทีว่า ถาจดัต้ังวางระบบ
แบบแผนโดยไมมีธรรมคือความจริงที่แทเปนฐานแลว การจัดต้ังน้ันก็ไร
ความหมาย ดังน้ัน วนิยั คอืการจดัต้ังของมนษุยจงึตองต้ังอยูบนฐานของ
ธรรม คอืตัวความจริงทีแ่ท และตองอาศยัปญญาทีรู่ความจริงน้ันมาจดัต้ัง

เพราะฉะน้ัน เบื้องหลังวินัย ก็คือหลักการแหงธรรม ที่เปนความ
จริงแนแทอยูในธรรมดาของธรรมชาติ เปนหลักการอันสูงสุด ทั้งโดยตัว
มันเอง และโดยเปนสาระและเปนจุดหมายของวินัย ไมมีใครสูงเหนือ
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ธรรม พระพุทธศาสนาถือเปนหลักการวา ธรรมสูงสุดในโลก ธรรมสูงสุด
ในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗)

ส ําหรับผนัูบถอืเทพเจา ธรรมกเ็ปนมาตรฐานตัดสินบรรดาเทพเจา
ตลอดจนพระพรหม หมายความวาธรรมยอมเหนอืเทพ แมแตจะนบัถอืกรรม
โดยเชิดชูกรรมทีเ่ปนบญุ ธรรมกเ็ปนมาตรฐานตดัสนิกรรมและความเปนบญุน้ัน

พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๕) และทรงจัดต้ังวาง
ระบบแหงวินัยขึ้นบนฐานแหงธรรมนั้น และเมื่อสงฆที่ต้ังขึ้นดวยวินัยนั้น
ขยายใหญโตขึ้น พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ และทรงมอบอํ านาจใหแก
สงฆ โดยทีส่งฆน้ันกเ็กดิมีขึน้จากธรรม เปนสงฆเพราะธรรม และมีอยูเพ่ือ
ความปรากฏแหงธรรมในโลก

นักปกครองผูยิ่งใหญตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา 
“จักรพรรดิ” ผูเปนธรรมราชา ก็ตองเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญ จัด
ดํ าเนินการปกครองโดยธรรม (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๔) เชนเดียวกัน

โดยนัยนี ้ธรรม จงึเปนทัง้ฐานของวินัย และเปนทัง้จดุหมายของวนัิย
๑. ที่วาเปนฐาน หมายความวา ตองรูความจริงของกฎธรรมชาติ 

จึงจะสามารถมาจัดต้ังวางระบบแบบแผนในหมูมนุษยเพ่ือใหมนุษยได
ประโยชนจากธรรมนัน้ได ถาไมรู การจดัต้ังกผ็ดิพลาดหรอืไรความหมาย

๒. ที่วาเปนจุดหมายคือ การที่ใหมนุษยมาอยูรวมกัน และมีการจัด
ต้ังระเบียบแบบแผนทั้งหมดนั้น ก็เพ่ือชวยใหมนุษยเขาถึงและไดรับ
ประโยชนจากธรรมนั่นเอง

ดังน้ัน ธรรมจงึเปนทัง้เบือ้งตนและทีส่ดุแหงวนัิย ถาปราศจากธรรม
วนัิยกไ็มมีความหมาย ไรประโยชน แตถามีแตธรรมเปนของจริงตามธรรมชาติ
แมจะมีคนทีรู่ธรรมแตไมสามารถมาจดัสรรใหเกดิประโยชนแกคนหมูใหญได 
ธรรมนั้นก็ไมเกิดประโยชนเทาใดนัก ทั้งๆที่มีอยูเปนความจริง ดังน้ันสอง
อยางน้ีจงึตององิอาศยักนั เม่ือครบทัง้สองอยางจงึเปนพระพทุธศาสนา
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ในเร่ืองนี้มีขอที่นาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา เม่ือพูดถึง ธรรม
เราจะใชคํ าวา “แสดง” เพราะธรรมเปนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา เรา
เพียงแตไปรูและแสดงมัน แตถาพูดถึง วินัย จะใชคํ าวา “บัญญัติ” เพราะ
เปนเร่ืองที่มนุษยจัดต้ังหรือทํ าขึ้นมา

ขอยํ้ าวา ธรรมไมใชของมนุษยทํ าขึ้น แตเปนของมีอยูตามธรรมดา 
สวนวินัยเปนของที่มนุษยจัดต้ังขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม และพูดวาพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัย

อยางไรก็ดี คํ าวาบัญญัติที่ใชกับ “ธรรม” ก็มีบาง แตใชเปนคํ า
ประกอบ โดยมีความหมายวา จดัวางหรือน ําเสนอในรปูลกัษณะทีจ่ะเอือ้ตอ
การรเูขาใจ แตส ําหรับ “วนัิย” จะใชค ําวา บญัญัติ เปนค ําหลกัเลยทเีดียว

เร่ืองความสัมพันธระหวางกฎหมายหรือวินัย กับธรรมที่เปนความ
จริงในกฎธรรมชาติน้ี จะนํ าไปสับสนกับคติของฝร่ังในเร่ือง natural law 
และ natural rights ไมได เพราะเปนคนละแบบกันเลย

พวกฝร่ังมีคติเกี่ยวกับกฎหมายตามสายหรือสํ านักตางๆ ซึ่งมีแนว
ความคดิหลายแบบ เชน พวกหนึ่งถือวามี natural law คือ กฎหมายตาม
ธรรมชาติ และมี natural rights คือมีสิทธิตามธรรมชาติดวย แตเร่ือง
เหลาน้ีไมตรงกับเร่ืองธรรมกับวินัยที่ไดพูดไปแลวแตประการใด

กฎมนุษยตองไมแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ
ตอนนี้เรากลับมาพูดเร่ืองธรรมกับวินัยอีกคร้ังหนึ่ง เปนอันวา เรามี

ความจริงตามธรรมชาติที่เรียกวา ธรรม กบัการจัดต้ังของมนุษยที่เรียกวา 
วินัย ซึง่เปนเร่ืองสมมติ

ขอสังเกตสํ าคัญในที่น้ีคือ เร่ืองวินัยและเรื่องกฎหมายนี้เปนเร่ือง 
“สมมติ” แตสมมติไมใชเร่ืองเหลวไหล สมมติเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญอยาง
ยิง่ ในภาษาไทยเราใชคํ าน้ีในความหมายที่ไมคอยดีนัก แตในภาษาพระ 
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สมมติเปนเร่ืองใหญ ถึงกับจัดเปนสัจจะประเภทหนึ่ง
ในทางพุทธศาสนามีหลักวา สัจจะ มี ๒ อยาง คือ
๑. สัจจะที่เปนความจริงแทแนนอนมีอยูในธรรมชาติ เรียกวา

ปรมัตถสัจจะ (สจัจะโดยเนื้อแท) และ
๒. สัจจะที่เปนความจริงตามความตกลงยอมรับรวมกันของหมู

มนุษย เรียกวา สมมติสัจจะ (สจัจะโดยสมมติ)
ตามหลกัสจัจะสองอยางน้ี เรากมี็กฎธรรมดาของธรรมชาต ิ กบักฎ

สมมติของมนษุย ธรรมเปนกฎธรรมชาติ เพราะมันเปนความจรงิแหงความ
เปนไปของสิง่ทัง้หลายตามธรรมดาของมนั สวนกฎหมายนีเ้ปนกฎมนษุย

ควรทราบวา กฎธรรมชาติ กับกฎมนุษยนี้ สัมพันธกันอยางไร
มนุษยเราตามปกติจะทํ ากิจกรรมใดก็ตาม ยอมมีความมุงหมาย คือ

ตองการผลของมัน เราตองการผลสักอยางหน่ึง เราก็ทํ ากิจกรรมที่เปน
เหตุใหไดผลนั้น อันนี้เปนเร่ืองธรรมดาของมนุษย เม่ือยังไมมีการจัดต้ัง
วางระบบสังคมขึ้นมาก็ดํ าเนินชีวิตอยางน้ัน ทํ าไปตามธรรมชาติ ผลที่เกิด
ตามเหตุในธรรมชาติน้ัน ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ

ตัวอยางเชน เม่ือคนตองการใหตนไมเจริญงอกงาม ถาเขาไมรอให
ตนไมมันงอกเอง เขาจะท ําอยางไร เขากป็ลกูตนไม เชนเอาเมด็มะมวงมา 
แลวเขาก็ขุดดิน เอาเม็ดมะมวงลง กลบดินแลวก็รดน้ํ าเปนตน เม่ือปลูก
ตนไมมากๆ ก็เรียกวาทํ าสวน

การทํ าสวนนี้เปนเหตุ และจะทํ าใหเกิดผลคือตนไมเจริญงอกงาม 
อันนีค้อืเหตุและผลตามกฎธรรมชาต ิ พูดยํ ้าวา การท ําสวนเปนเหตุ ตนไม
เจริญงอกงามเปนผล น้ีเปนความเปนจริงตามกฎธรรมชาติ เปนเร่ืองของธรรม

เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เราก็จัดต้ังระบบแบบแผนขึ้นใน
สังคมแลวมีวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา เราบอกวาเราตองการใหมี
สวนดอกไมสวยงามที่น่ี เราก็ใชระบบระเบียบในสังคมมาชวยใหมีสวนตาม
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ทีต่องการ โดยใหคนๆหนึ่ง หรือจํ านวนหนึ่ง มาทํ าหนาที่ในเร่ืองนี้โดย
เฉพาะใหเต็มที่โดยไมตองหวงใยเร่ืองอื่น เราก็จางคนมาทํ าสวน และเราก็
ใหเงินเดือนเขา

ในสังคมที่มีอารยธรรมแลวก็จะมีการปฏิบัติเชนนี้ แทนที่วาทุกคน
จะตองไปท ําสวนเอง เรากมี็การจดัต้ังวางระบบแบบแผนขึน้ มีการต้ังเงนิ
เดือนและบอกวาคณุมาท ําสวน ฉนัจะใหเงนิเดือน ๕,๐๐๐ บาท กเ็กดิมีกฎของ
มนุษยขึน้วา การทํ าสวนเปนเหตุและการไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล 
เปนกฎขึ้นมาใหเห็นเหตุเห็นผลจริงๆ คือ การทํ าสวนเปนเหตุ การไดเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล ไมมีใครเถียง เปนเหตุเปนผลจริงๆ

แตถามอีกช้ันหนึ่งวา จริงแนหรือไม? การทํ าสวนเปนเหตุ เงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผลนี้จริงแทหรือไม ตอบวาจริงในระดับหนึ่งเทาน้ัน 
ทีแ่ทแลวไมจริง การทํ าสวนเปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมีที่ไหน
ในโลก ไปขุดดินทํ าสวนแลวเงินเกิดขึ้นมา ๕,๐๐๐ บาทเปนไปไดที่ไหน ที่
แทน้ันกฎนี้เปนกฎที่มนุษยต้ังขึ้นมาโดยการ “สมมติ”

สมมติ แปลวา มติรวมกนั มาจากคํ าวา สํ (รวมกนั) + มติ (การยอม
รับหรือตกลง) เพราะฉะนั้น สมมติจึงแปลวา ขอตกลงรวมกัน หรือการ
ยอมรับรวมกัน

กฎของมนุษยที่วา ทํ าสวน ๑ เดือนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ 
บาทเปนผลนี้ เปนกฎที่ต้ังอยูบนสมมติ คือการยอมรับรวมกัน ถาสมมติคือ
การยอมรับรวมกันหายไปเมื่อใด กฎน้ีจะหายไปทันที เชน ถาฝายใดฝาย
หนึง่ในสองฝายที่เกี่ยวของไมยอมรับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว การทํ าสวนก็ไม
เปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทก็ไมเปนผล

เพราะฉะนั้น กฎที่วาน้ีจึงไมมีความเปนเหตุเปนผลที่แทจริงในธรรม
ชาติ แตเปนกฎที่จัดวางกันขึ้นดวยการตกลงยอมรับรวมกันคือการสมมติ
ของมนุษยเอง จึงเรียกวาเปน กฎของมนุษย หรือ กฎมนุษย
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อารยธรรมของมนษุยไดสรางกฎท ํานองนีข้ึน้มามากมาย เพ่ือใหสงัคม
มนุษยดํ ารงอยูไดดวยดี แตทัง้น้ีเราจะตองถามใหเกดิความชดัเจนทางปญญา
วา ในการจดัต้ังวางกฎสมมตขิองมนษุยขึน้นี ้ทีแ่ทจริงน้ันมนษุยตองการอะไร

การที่เราวางกฎมนุษยขึน้อยางเปนเหตุเปนผลวา ทํ าสวน ๑ เดือน
เปนเหตุใหไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทนั้น ผลแทจริงที่เราตองการ คือผล
ตามกฎธรรมชาติ ไดแก ความเจริญงอกงามของตนไม อันนี้แนนอน เรา
จงึเห็นความจริง ๒ ช้ัน คือมีกฎ ๒ ช้ัน ซอนกันอยู

การทํ าสวนอันเดียว มีความเปนเหตุเปนผลตามกฎซอนกันทีเดียว 
๒ กฎ คือ

๑. กฎธรรมชาติ ทีเ่ปนธรรม เปนไปตามธรรมดาของเหตุปจจัย 
คอืการทํ าสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล

๒. กฎมนุษย ทีเ่ปนกฎสมมติ เกิดจากมติรวมกัน คือ การทํ าสวน
เปนเหตุ การไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท เปนผล

สองกฎนี้มีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะ ถาไมมีความจริงตามกฎ
ธรรมชาติ คือ ธรรม ทีว่าการทํ าสวนเปนเหตุและตนไมเจริญงอกงามเปน
ผลแลว การวางกฎมนุษย ทีเ่รียกวา วินัย คอืทํ าสวน ๑ เดือนไดเงินเดือน 
๕,๐๐๐ บาท ก็ไมมีความหมายอะไร

แทจริงน้ัน การที่เราวางกฎสมมติของมนุษย ก็เพราะเราตองการ
ผลตามกฎธรรมชาติ ถาเราไมตองการใหตนไมเจริญงอกงามแลวเราจะ
วางกฎมนุษยใหคนทํ าสวนไดเงินเดือนไปทํ าไม ทั้งน้ีหมายความวา เราวาง
กฎสมมติของมนุษยขึ้น ก็เพ่ือสนับสนุนการทํ าเหตุที่จะใหเกิดผลแทจริง
ตามกฎธรรมชาติน้ันเอง

ขอยํ ้าวา วนิยั คอืการจดัต้ังวางระบบจดัระเบยีบและวางกฎสมมติ
ขึ้นมาน้ี เปนความสามารถพิเศษอันเลิศของมนุษย ที่จะทํ าใหชีวิตและ
สงัคมของพวกตนไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม คอืความจริงของธรรม
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ชาติ และการวางกฎสมมติของมนุษยขึ้นมา ก็เพ่ือชวยหนุนใหเกิดความ
ม่ันใจที่จะไดผลที่ตองการตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น มนุษยจะตอง
ตระหนักรูอยูเสมอวา ส่ิงตองการที่แทคือความเปนจริงตามธรรม

เร่ืองที่พูดมาน้ีเปนตัวอยางใหเห็นวา แทจริงน้ันเราตองการผล
จริงๆ ตามกฎธรรมชาติ ถามนุษยยังเขาใจความมุงหมายที่แทจริงน้ี และ
ยังโยงสัมพันธกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎธรรมชาติที่ซอนรองรับอยูได 
คอืไมลืม ไมมองขามผลที่ตองการที่แทจริง ชีวิตและสังคมมนุษยก็จะดํ ารง
อยูดวยดี แตเม่ือมนุษยไดพัฒนาอารยธรรมออกไปๆ มนุษยจํ านวนมากก็
ไดแปลกแยกจากธรรมชาติไปเสีย และพากันหลงสมมติ

หลงสมมติ คือติดอยูในกฎสมมติของมนุษย ไมเขาถึง หรือไม
สามารถเช่ือมโยงใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติ

ถาความแปลกแยกจากธรรมนี้เกิดขึ้นเม่ือใด ความวิปลาสทั้งของ
ชีวติและสังคมก็จะเกิดขึ้นเม่ือนั้นทันที เชน คนทํ าสวนทํ างานเพ่ือตองการ
เงินเดือนอยางเดียว โดยไมไดคํ านึงถึงการที่จะทํ าใหเกิดผลตามกฎธรรม
ชาติ คือ การทํ าใหตนไมเจริญงอกงาม

เพราะฉะนั้นจะตองถือวา การเขาถึงความจริงแหงกฎธรรมชาติ
หรือธรรมนี้ จะตองเปนหลักอยูตลอดเวลา ถามนุษยแปลกแยกจากความ
จริงหรือธรรมนี้เม่ือใด การดํ าเนินชีวิตของเขาจะวิปริตทันที และสังคมก็
จะไมไดรับผลที่ตองการ ลองคิดดูวา ถาคนสวนมาทํ าสวนดวยตองการเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาท และไมตองการผลที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ อะไรจะ
เกดิขึน้ และเรื่องนี้จะมีผลโยงไปถึงเร่ืองอื่นทั้งหมด ซึ่งจะยังไมพูดถึงในที่น้ี 
เพียงแตขอยกขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง

อนึ่ง การหลงสมมติเปนโทษภัยแกมนุษยฉันใด การไมยอมรับ
สมมติที่บัญญัติจัดวางขึ้นโดยชอบธรรม ก็เปนภัยอันตรายตอชีวิตและ
สังคมของมนุษยเองดวยฉันนั้น เร่ืองนี้จะไดพูดกันตอไปขางหนา
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พัฒนาคนใหรูจักเคารพสิทธิกันและกัน
แตตองรูทันวาที่แทมนุษยไมมีสิทธิ

มนุษยเรามีความสามารถในเรื่องวินัยนี้ เราจึงจัดโครงสรางวาง
ระบบตัง้กฎระเบียบในการจัดแจงจัดสรรสังคมขึ้นมามากมาย และพัฒนา
อารยธรรมขึ้นได จนกระทั่งมนุษยถึงกับตกลงกันใหพวกตนมีสิทธิ แมแต
จะเปนเจาของและจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา เชน แผนดิน ก็
นํ ามาแบงกันโดยกํ าหนดใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้น เอาแผนดินมาจัด
สรร บัญญัติวาที่ดินแปลงนี้เปนของคุณ ที่ดินแปลงนี้เปนของฉัน จะ
ละเมิดกันไมได โดยมีกฎหมายเขามารองรับ ถาละเมิดกันก็มีการลงโทษ
ตามกระบวนการของกฎหมายนั้น

กฎหมายจึงเปนเครื่องแสดงการยอมรับสิทธิหรือเปนเครื่องกํ าหนด
ใหเกิดมีสิทธิน้ันขึ้น และกฎหมายก็เปนเครื่องมือคุมครองสิทธิของบุคคล 
ตลอดจนคุมครองกิจการตางๆ ของคน แตไปๆ มาๆ มนุษยก็อาจจะลืม
ความจริงที่แทของธรรมชาติไปเลย จนบางที เม่ือมนุษยตางอารยธรรม 
ตางวัฒนธรรมมาพบกัน ก็มีเร่ืองแปลกๆ

ตัวอยางเชน เร่ืองที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ ๑๔๑ ป
ลวงมาแลว (พ.ศ. ๒๓๙๘) ประธานาธบิดีอเมรกิา ช่ือวาแฟรงคลนิ เพียซ 
ไดติดตอขอซือ้ทีดิ่นแปลงหนึง่จากพวกอินเดียนแดงเผาหนึง่ ซึง่มีหวัหนาช่ือ
วา ซีแอตเติล (Seattle) ซึง่ไดเปนทีม่าของช่ือเมืองใหญ ในรัฐวอชงิตัน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน

ตอนนั้นดินแดนนี้เปนของอินเดียนแดงเผาของซีแอตเติล เม่ือ
ประธานาธิบดี เพียซ ติดตอขอซื้อไป ก็ไดรับคํ าตอบจากอินเดียนแดงวา

“ทานจะเอาแผนดินและผืนฟามาซื้อขายกันหรือนี่ 
ความคิดนี้แปลกประหลาดสํ าหรับพวกเรา”           (Gore, 359)
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เวลานีเ้รายดึถอืกนัเหลอืเกนิใชไหม ทีดิ่นนีเ้ปนของฉนั ฉนัมีกรรมสทิธิ์
และก็รสูกึกนัวาเปนความจรงิอยางน้ันจริงๆ แตเม่ือมนษุยทีเ่ราเหน็วายงัไมมี
อารยธรรมมาไดยนิไดฟงเร่ืองอยางน้ีเขา เขารูสกึแปลกประหลาด อินเดียน
แดงเหลาน้ีนึกไมออกวามนุษยมีการนํ าแผนดินผืนฟามาขายกันไดอยางไร

ตอไป นอกจากเอาแผนดินมาแบงกันแลว มนุษยก็จะขายผืนฟากัน
จริงๆดวย เชน อาจจะมีการเชาที่ต้ังสถานีอวกาศ ซึ่งเปนเร่ืองที่มนุษย
สมมติขึ้นทั้งสิ้น สมัยกอน ตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียซ ขอซื้อที่
ดินจากพวกอินเดียนแดงนั้น คนอเมริกันยอมรูสึกดูถูกคนอินเดียนแดง
มาก วาคนพวกนี้ไมมีสติปญญา โงเขลาเหลือเกิน ไมมีอารยธรรม ไมรูจัก
เร่ืองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

แตมาบัดน้ี ความคิดของอินเดียนแดงกลับไดรับการยกยอง
สรรเสริญ เพราะวามนุษยยุคนี้มาประสบปญหาจากสภาพแวดลอมเสื่อม
โทรม แลวเห็นกันวาการกระทํ าของมนุษยที่เบียดเบียนธรรมชาติ ที่จัด
การกับธรรมชาติตามชอบใจนั้น ไดเปนสาเหตุแหงความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ ทํ าใหเกิดมลภาวะเปนตน ปรากฏวาคนอเมริกันยุคนี้กลับไปยก 
วาทะของอินเดียนแดงผูน้ีมายกยองสรรเสริญกัน

ตัวอยางเชน รองประธานาธิบดี Al Gore คนปจจุบันนี้ เม่ือเขียน
หนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติเร่ือง Earth in the Balance ก็ยก
ถอยคํ าหรือวาทะของอินเดียนแดงคนนี้มาอางอิง (Gore, 359) เหมือนดัง
จะเยาะเยยความคิดของชาวอเมริกันผเูจริญแลว ที่หลงไปตามสมมติ และ
ยอมรับวาความคิดความเขาใจของพวกอินเดียนแดงนั้นสอดคลองตรง
ตามความจริงของธรรมชาติ

เพราะฉะนัน้ เร่ืองสทิธเิปนตน ตามทีบ่ญัญัติในกฎหมาย จงึเปนเร่ือง
ของการทีม่นุษยมาต้ังกฎเกณฑกนัขึน้ เพ่ือประโยชนในหมูมนุษยของเรา จน
หลงเพลินไปวาเรามีความชอบธรรมที่จะไปจัดการกับธรรมชาติไดตาม
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ปรารถนา แตตามความจริงสทิธอิยางน้ีมีหรือไม เชน ทีฝ่ร่ังพวกหน่ึงบอกวา
มนุษยมีสทิธติามธรรมชาติน้ัน ในทศันะของพระพทุธศาสนาวาเปนความสบัสน

จะตองเขาใจวา ความจริงตามธรรมชาติก็เปนความจริงของมันอยู
อยางน้ัน เชน การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย แตมนุษยน้ันมีสติ
ปญญา เม่ือรคูวามจริงน้ันแลว และตองการจะใหชีวิตและกิจการงานของ
ตนอยูไดดวยดีภายใตกฎธรรมชาติน้ัน ก็นํ าความรูในกฎธรรมชาติมาจัด
สรรวางระบบแบบแผนขึ้นในสังคมของตน เพ่ือใหความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาติน้ันเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน  ดวยการตก
ลงกนัวางขอกํ าหนดขึ้น เชนการกํ าหนดใหมีสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตทั้งน้ีจะ
ตองมีความรูตระหนักในความจริงวา มันเปนเร่ืองของมนุษยที่ตกลงกัน ไม
ใชความเปนจริงในธรรมชาติ

สมมติวา เราตกลงกนัวาทีดิ่นแปลงนีเ้ปนของฉนั หรือของคนนัน้คนนี้  
กเ็กดิเปนสิทธิขึ้นมา แตสิทธิที่วาน้ันเปนเร่ืองที่จะใชอางกันไดในหมูมนุษย
เทาน้ัน จะเอาไปอางกับธรรมชาติไมได เราจะบอกวาที่ดินแปลงนี้เปนของ
ฉนัแลว ทุกอยางในที่น้ีจะตองเช่ือฟงฉัน ฉันปลูกอะไรแกจะตองงอก อันนี้
จะเอาไปอางกับธรรมชาติโดยไมทํ าเหตุปจจัยตามธรรมชาติ ก็เปนไปไมได 
การอางสิทธิน้ันจะไมสํ าเร็จผลเลย ธรรมชาติจะไมฟง

เร่ืองของธรรมชาติก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คุณ
ตองการอะไรคุณก็ตองทํ าใหถูกตามเหตุปจจัย ถาคุณทํ าไมถูกตามเหตุ
ปจจัยก็ไมเกิดผลที่คุณตองการ

เราจะบอกวาตนมะมวงตนนี้เปนตนไมของฉัน เกิดในที่ดินของฉัน 
ฉนัมีสทิธจิดัการได แกตองฟงฉนั แกตองงอกงาม แกตองออกผลมากใหได
เทาน้ีในฤดูน้ีปน้ี ใหฉันมีรายไดเทาน้ี ฯลฯ การอางสิทธิกับธรรมชาติอยาง
น้ียอมเปนไปไมได มนุษยจะตองทํ าตามเหตุปจจัยของธรรมชาติทั้งสิ้น

ดังน้ัน มนุษยจึงจะตองรูจักแยกระหวางความจริงตามกฎธรรมชาติ 
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กบัความจรงิทีม่นุษยมาตกลงกนัวางขึน้ เพราะวาแมแตชีวติของมนษุยเอง
ในแงของกฎธรรมชาติมนุษยก็ไมมีสิทธิอะไร เราจะบอกวาฉันมีสิทธิใน
ชีวติของฉนั กไ็มมีผลอะไร ถาไฟไหมจะมาถงึตัว ไมยอมหน ี จะอางสทิธกิบั
ไฟวา “ฉันมีสิทธิในชีวิตของฉัน แกไมมีสิทธิจะทํ าอะไรฉัน” ไฟก็ไหมเอาเทาน้ัน 
หรือลองเขาปาไปพบเสอืแลวไปยนือางสทิธบิอกกบัเสอืวา “ขาเปนเจาของชวีติ
ของขา ขามีสทิธใินชวีติของขา” บอกกบัเสอื เสอืกไ็มฟง มันกง็บักนิเทาน้ันเอง

แมแตในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของเรา เราจะอางสิทธิในชีวิต
ของเรากับธรรมชาติ ก็ไมมีผลอะไร แตเราจะตองปฏิบัติ หรือดํ าเนินชีวิต
ของเราใหถูกตองตามเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติ เราตอง
รักษาสุขภาพของเรา เราตองกินอยูหลับนอน ตองทํ ากิจกรรมทั้งหลายให
เปนไปตามกฎธรรมชาติ ตรงตามเหตุปจจัยของมัน ถาเราไมทํ าตามน้ัน 
จะอางสิทธิตอธรรมชาติ กไ็มอาจไดรับผลที่ตองการ

ในโลกยคุตอไป ปญหาเร่ืองสทิธจิะซบัซอนยิง่ขึน้ ดังเชนปญหาทีเ่กดิ
จากความเจริญทางเทคโนโลย ีทางดานการแพทย และทางดานขาวสารขอมูล
เปนตน อยางทีเ่ปนปญหามากขึน้ๆ ในประเทศทีพั่ฒนาแลว เกีย่วกบัความ
ขดัแยงในเร่ืองสทิธใินการเกดิ สทิธใินการใหก ําเนิด สทิธใินการตาย สทิธใิน
การมีชีวิตอย ู สทิธเิกีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญา เชน ปญหาความขดัแยง
ระหวางสทิธใินการมชีีวติของทารกในครรภ กบัสทิธทิีจ่ะมีชีวติทีมี่สขุภาพดี
ของมารดาผถูอืวาตนเปนเจาของครรภ เพราะฉะนัน้ การเขาใจความจริงที่
ท ําใหแยกไดระหวางความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ กบัความจรงิตาม
ทีต่กลงกนั(โดยสมมต)ิดวยปญญาของมนษุย จะยิง่มีความส ําคญัมากขึน้

ตัวอยางอีกเร่ืองหนึง่คอื ในชวงเวลาทีผ่านมานีโ้ลกไดประสบปญหา
จากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเปนอยางมาก และตระหนักเห็นภัย
จากการทํ าลายธรรมชาติ เน่ืองจากปญหาและความตื่นตัวในเร่ืองนี้ ก็ไดมี
บุคคลและกลุมชนที่เร่ิมต้ังขอพิจารณาขึ้นมาวา สัตวดิรัจฉานทั้งหลายมี
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สทิธใินชีวิตของมันหรือไม และบางคนก็ลงความเห็นวา “มี”
เม่ือตกลงวาสัตวดิรัจฉานมีสิทธิในชีวิตของมัน ก็มีเร่ืองที่มนุษยจะ

ตองแกปญหาในหมพูวกตนตามมาอีกมาก เชน นาย ก. เปนเจาของเลา
หมู เลีย้งหมูไวฆาขายเนื้อจํ านวนมาก นาย ข. เห็นวาหมูมีสิทธิในชีวิตของ
มัน จงึลอบไปปลอยหมูออกจากเลา ตํ ารวจจับนาย ข. ฐานลักทรัพย ซึง่
เปนการละเมดิกรรมสทิธิข์องนาย ก. แตนาย ข. อางวาเขาไมไดลักทรัพย 
เขาเพียงแตปลอยหมูไปตามสิทธิของมัน (เหมือนชวยคนที่ถูกคนอื่นกักขัง
ไว; แตก็พึงสังเกตดวยวา สมัยกอนโนน เม่ือยังมีระบบทาส เจาของทาสก็
มีสิทธิตามสมมติที่จะจัดการกับทาส คลายกับที่เจาของเลาหมูจะจัดการ
กบัหม ูแตมาบัดน้ี เม่ือสังคมยกเลิกระบบทาสแลว การปฏบิติัตอคนอยาง
น้ันกลายเปนความผดิ กรรมสทิธิต์อทาสกลายเปนไมมี)

เร่ืองทํ านองนี้คงเปนปญหาสํ าหรับนักกฎหมายในอนาคตจะวินิจฉัย
กนัตอไป แตก็มีตัวอยางแลวที่รัฐฮาไว สหรัฐอเมริกา นักศึกษาช้ันบัณฑิต
ศึกษาผหูนึ่งเห็นวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน มันควรจะมีอิสรภาพ จึง
ปลอยปลาโลมา ๒ ตัว ออกจากสถานีทดลอง ปรากฏวาเขาถูกตัดสินวามี
ความผิดฐานลักทรัพย (ดูความคิดของชาวตะวันตกตอเร่ืองอยางน้ี เชน 
Rolston, 47 และ Howard, 132 เปนตน)

ขอใหสังเกตวา แมใครก็ตามจะบอกวาสัตวมีสิทธิในชีวิตของมัน 
สตัวน้ันก็คงไมสามารถเอาสิทธิน้ันไปอางกับใครๆ หรือกับสัตวอ่ืนใด แต
สทิธิของสัตวน้ัน เปนสิ่งที่มนุษยน่ันเองจะนํ าไปอางตอมนุษยดวยกัน ใน
การที่จะปฏิบัติตอสัตวน้ันๆ ตามที่พวกตนตกลงกัน

เปนอนัวา สทิธติอชีวติ เปนตน อางไมไดกบัธรรมชาติ แตอางไดกบั
มนุษยดวยกนัตามทีต่กลงยอมรบั น้ีเปนเร่ืองหนึง่ทีแ่สดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกฎธรรมชาติ ทีเ่รียกวา ธรรม กบักฎเกณฑในหมูมนุษย ทีเ่รียกวา 
วินัย ซึง่ซอนกันอยูและโยงเปนเร่ืองเดียวกัน  แตแยกออกเปน ๒ ระดับ
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ถึงจะพัฒนาระบบขึ้นมาหลากหลาย
ทกุระบบตองลงกันไดบนฐานหนึ่งเดียวแหงธรรม

ดังไดกลาวแลววา กฎของมนุษยคือวินัย ตองอิงอยูบนความจริง
ของธรรมชาติคือธรรม และมไีวก็เพ่ือเขาถึงและไดประโยชนจากกฎธรรม
ชาติน่ันเอง ความหมายของวินัย ซึ่งรวมทั้งกฎหมายก็อยูที่น่ี

แตตามที่กลาวแลววา วินัยคือการจัดต้ังวางระบบแบบแผนที่เปน
สมมติน้ี เปนความสามารถพิเศษของมนุษยที่ไมมีในหมูสัตวอ่ืน มนุษยมี
ความสามารถพิเศษเชนนี้ จึงสรางสรรควัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา
ได โลกของมนุษยจึงเปนแดนของสมมติ

แตมีขอสังเกตอีกอยางหน่ึงวา ในเม่ือเราบอกวา ธรรม (คอืความ
จริง เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัยเปนตนนี้) เปนฐานของวินัย (คอืการ
จัดต้ังวางระบบแบบแผนกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยทุกอยาง) เพราะ
ฉะนัน้ การที่จะใหกฎของมนุษยไดผลจริง ระบบตางๆ จึงตองประสานโยง
ถึงกันเปนอันหนึ่งอันเดียว

เวลานี้ เม่ือมนุษยเรามีอารยธรรมเจริญมากขึ้น เราก็มีการจัดต้ัง
วางระบบแบบแผนในสังคมมากขึ้น โดยแยกเปนระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองการปกครอง และระบบสังคมดานตางๆมากมาย

การทีเ่รามีระบบเหลาน้ีจัดแยกออกไปเปนหลายดาน ก็เพ่ือใหมีประ
สิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ และในการที่จะศึกษาไดลึกละเอียด แตที่จริงกฎ
ธรรมชาติคือความจริงที่รองรับระบบเหลาน้ันทั้งหมดก็เปนความจริงอัน
เดียวกนั เพราะฉะน้ัน ถาจะใหกฎมนษุย ซึง่หมายถงึระบบแบบแผนตางๆใน
สังคมมนุษย ไดผลอยางแทจริง ระบบเหลาน้ันจะตองประสานเปนอัน
เดียวกันได บนฐานแหงความเขาใจในความจริงตามกฎธรรมชาติที่เปน
หนึ่งเดียวนั้น
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ปญหาของโลกมนุษยในปจจุบันนี้ก็คือ มนุษยตางคนตางคิดและวาง
ระบบตามความคิดที่แยกสวนแบบชํ านาญพิเศษเฉพาะดานๆ ของตน ทํ า
ใหมีระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองเปนตน 
หลายรปูหลายแบบ โดยที่ระบบเหลาน้ีต้ังอยูบนฐานของทฤษฎีคนละอยาง 
และมนุษยยิ่งเจริญขึ้น ก็ดูเหมือนวาระบบและทฤษฎีตางๆ จะยิง่แยกเปน
เฉพาะสวนเฉพาะดานออกไปๆ และกย็ิง่ไมชัด หรือถงึกบัไมค ํานึงวาทฤษฎี
เหลาน้ันไดเขาถงึธรรมคอืความจรงิในกฎธรรมชาตหิรือไม

ทฤษฎี กค็อืการพยายามที่จะเขาถึงความจริงที่เรียกสั้นๆ วา ธรรม
น้ัน และจากทฤษฎีก็ไปจัดโครงสรางวางระบบตั้งกฎเกณฑขึ้นในสังคม แต
ถาทฤษฎีไมเขาถึงธรรมคือความจริง ระบบที่เขาจัดต้ังขึ้นบนฐานของ
ทฤษฎน้ัีน ก็ไมสามารถใหประโยชนที่แทจริงยั่งยืน คือไมสามารถสรางผล
ส ําเร็จตามที่ตองการได และจะเปนระบบที่ไมยั่งยืน

ยิง่ไปกวาน้ัน เม่ือระบบตางๆ ในสังคมเดียวกันต้ังอยูบนฐานของ
ทฤษฎคีนละอยาง ตอมาระบบเหลาน้ีก็จะขัดแยงกัน เชน ระบบเศรษฐกิจ
ไปทางหนึง่ ระบบการเมืองไปทางหนึ่ง ระบบทางสังคมอยางอ่ืนๆ เชน
ระบบการจัดการศึกษาไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งคิดวาสภาพในปจจุบันก็เปนอยาง
น้ีดวย และเมื่อเปนอยางน้ัน ระบบตางๆ ก็จะขัดแยงกันบาง ชักพาไขว 
เขวไปคนละทิศละทางบาง ตัวมนุษยเองมีความขัดแยงกันในระบบบาง 
แลวการดํ าเนินชีวิตและกิจการของมนุษยก็จะตองมีปญหาเกิดขึ้น

ตัวอยางงายๆ ในปจจุบันนี้ก็คือ แมแตระบบเศรษฐกิจกับระบบการ
เมืองการปกครองก็เปนปญหากันอยู ระบบเศรษฐกิจหนึ่งก็จัดต้ังขึ้นตาม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรหนึ่ง ซึ่งเปนความเพียรพยายามที่จะเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติในดานหนึ่ง แตก็ไมรูวาไดเขาถึงความจริงหรือไม ซึ่งก็รอไม
ไดจึงตองปฏิบัติกันไป เม่ือตกลงวาเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนี้ ก็จัด
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ตอมาทางดานการปกครองก็มีทฤษฏีการปกครอง 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๓

เชน แนวคิดประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งนํ ามาใชเปนฐานในการจัดระบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในเม่ือระบบเศรษฐกิจกับระบบการปกครองมาจากฐานแหงทฤษฎี
คนละฐาน แลวจับมาประสานกัน ปรากฏวาฝายสังคมนิยมก็อางวา พวก
ตนก็ ใช การปกครองระบอบประชาธิปไตย และอ างว าระบอบ
ประชาธิปไตยแบบของตนเปนประชาธิปไตยที่แท เชน เปนประชาธิปไตย
ของประชาชน สวนอีกสังคมหนึ่งใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ก็อาง
วาพวกตนใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเปนประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยม แลวสองฝายนี้ก็เถียงกันวาของใครเปนประชาธิปไตยที่แท
จริง ของใครจะนํ าสังคมไปสูสันติสุขไดจริง

เวลานี้ฝายทุนนิยมเสรีชนะ ก็นํ าระบบสองดานนี้มาผนวกกันวาใน
ดานเศรษฐกิจใชระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรี (free-market economy) 
สวนในดานการปกครองใชระบบประชาธิปไตย (democracy) และบอกวา
ตองใชระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจึงจะดีที่สุด จึงผนวกสองคํ าน้ี
เปน free-market democracy แปลวา ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี ซึ่ง
ทํ าใหบางคนอาจจะหลงเพลินไปวา ถาเปนประชาธิปไตยแลวตองเปน
ตลาดเสรี คือตองเปนทุนนิยม

ทามกลางสภาพเชนนี้ ความขัดแยงในตัวระบบเองก็อาจจะมีอยู 
และทีส่ ําคัญคือ ฝายหนึ่งจะครอบงํ าอีกฝายหนึ่ง เชน แนวคิดเศรษฐกิจ
แบบทนุนิยม เขามาครอบงํ าแนวคิดของประชาธิปไตย ทํ าใหมองความ
หมายของหลักการของประชาธิปไตย ไปตามอิทธิพลของแนวความคิด
ทางเศรษฐกิจ ดังที่เห็นไดชัดในเวลานี้วา การตีความหมายของความเสมอ
ภาคและเสรีภาพ เปนการตีความหมายแบบทุนนิยม คือ ใตอํ านาจของ
ระบบเศรษฐกิจแบบสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว ซึ่งพูดสั้นๆ 
วาเปนการมองความหมายแบบแบงแยกและแกงแยง
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เพ่ือความชัดเจน ขอยกตัวอยางนิดหนอย เสรีภาพทีเ่ปนหลักการ
ของประชาธปิไตย เนนความหมายในแงของการทีบ่คุคลมโีอกาสทีจ่ะน ําเอา
ศกัยภาพ เชน สติปญญา ความสามารถของตนออกไปเปนสวนรวมในการ
แกปญหาและสรางสรรคสงัคม ซึง่เปนความหมายเชงิรวมมือและเอือ้ตอกนั
แตภายใตอิทธิพลของทุนนิยม เสรีภาพเนนความหมายในแงของการที่จะ
ไดผลประโยชนตามที่ตนปรารถนา ซึ่งเปนไปในทางแบงแยกและแกงแยง

ความเสมอภาค (สมภาพ หรือสมานภาพ) ทีเ่ปนหลักการของ
ประชาธิปไตย เนนความหมายในแงของการมีสวนรวมอยางเสมอหนากัน 
เชน เสมอในสุขและทุกข คือรวมสุขรวมทุกข รวมแกไขปญหา แตภายใต
อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความเสมอภาคเนนความหมายในแง
ของการเพงจองผลประโยชนวา ถาเขาได ๕๐๐ ฉันก็ตองได ๕๐๐ เปนตน 
ซึง่เปนความหมายเชิงแบงแยกและแกงแยง

วาโดยสรุป สภาพเชนนี้ก็คือการที่มนุษยยังไมมีความสามารถ ที่จะ
ประสานระบบการตางๆของมนุษยใหเขาถึงและสอดคลองกับหลักความ
จริงของธรรมชาติได ถามนุษยสามารถเขาถึงความจริงน้ี หลักการและ
ระบบตางๆที่มนุษยจัดต้ัง จะตองประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และอยู
บนฐานของความจริงน้ี ความสํ าเร็จอยูที่น่ี ถามิฉะนั้นจะไมมีทางสํ าเร็จผล
ดีไดจริง และไมยั่งยืน

เพราะฉะนั้น การที่ระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเปนตน
ของมนุษยจะแกปญหาไดแคไหน ก็อยูที่วามนุษยจะเขาถึงตัวธรรมคือ
ความจริงไดเพียงใด แตขณะนี้เปนการพูดถึงหลักการใหเห็นวา มนุษยจะ
จดัต้ังวางระบบแบบแผนอยางไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นจะตองมาจากฐาน คือ 
การรูเขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
ของสิง่ทัง้หลาย แลวจึงจัดต้ังวางระบบทางสังคมขึ้น ซึ่งจะนํ ามาจัดแยก
เปนระบบยอยๆ อยางไรก็ได และถาทํ าไดสํ าเร็จ ก็คือความสามารถพิเศษ
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สองช้ันของมนุษย ที่วานอกจากมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ 
คือธรรม ซึง่นับวาเลิศประเสริฐขั้นที่หนึ่งแลว ยังกาวสูขั้นของวินัย ตอไป
ดวย คือสามารถเอาความรูในความจริงหรือธรรมนั้น มาจัดต้ังวางระบบ
แบบแผนในสังคมขึ้นอยางประสานสอดคลองไดสํ าเร็จ

จะเห็นวา กฎหมาย น้ัน ไมใชเปนเพียงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
ความเปนอยูของมนุษยหรือความประพฤติเทาน้ัน แตเปนเครื่องกํ าหนด
การจดัวางระบบ และกํ าหนดกิจการตางๆ ของสังคมวาจะทํ าอยางไรกัน
ดวย เพราะฉะนั้น วินัย จงึไมไดมีความหมายแคบๆ อยางในภาษาไทย คือ 
วนัิยไมใชเปนเพียงระเบียบความประพฤติของคนเทาน้ัน แตวินัย หมาย
ถึงระบบการจัดสรรสังคมทั้งหมด การจัดระเบียบการอยูรวมกันของ
มนุษย การจัดระเบียบกิจการของสังคม ซึ่งจะใหเปนอยางไรก็ตองมีกติกา 
มีขอกํ าหนดที่ใหหมายรูวาจะดํ าเนินไปอยางไร

เพราะฉะนั้น กฎหมาย จงึครอบคลุมความเปนอยูและการดํ าเนิน
กจิการทั้งหมดของสังคมมนุษย (ในขอบเขตของประเทศหนึ่งๆ เปนตน) 
กจิการดานเศรษฐกิจจะดํ าเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวบงบอก การ
ปกครองจะดํ าเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวกํ าหนด การดํ าเนินชีวิต
ของบุคคลจะมีขอบเขตแคไหน คนจะสัมพันธกันภายในขอบเขตอยางไร 
กจิการใดจะดํ าเนินไปอยางไร กฎหมายก็จะกาวเขาไปคุมทั้งหมด

ดังน้ัน วิชากฎหมาย จงึครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางในการดํ าเนิน
ชีวติ และกิจการทุกอยางของสังคม และจึงมีทั้งกฎหมายที่คุมคน คุม
ความประพฤติของคน และกฎหมายที่วางระบบกิจการที่ดํ าเนินการโดย
คน คือเร่ืองของคนที่อยูในสังคมนี้กฎหมายคุมหรือครอบคลุมหมด

อยางไรก็ตาม เทาที่เปนมาถึงบัดน้ี คํ าที่วา กฎหมายครอบคลุมกิจ
กรรมทุกอยางของมนุษย(ในสังคม)น้ัน เพียงแตดูคลายจะเปนจริงเทาน้ัน 
แตหาไดเปนจริงแทไม
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ทีว่าดูคลายจะเปนจริง หมายความวา เราอาจจะมีกฎหมายสํ าหรับ
กจิกรรมและกิจการทุกอยางในสังคมมนุษย ครบทุกอยาง แตที่วาไมจริง
แทกค็ือ กฎหมายเหลาน้ันก็คุมกิจกรรมและกิจการดานนั้นๆ แตละอยาง
แตละดานเทาน้ัน เปนเอกเทศจากกัน ยังหาไดมีกฎหมายที่เช่ือมโยง
ประสานกิจกรรมและกิจการทุกดานเหลาน้ันเขามาอยูในระบบอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางครอบคลุมทั่วทั้งหมดไม

ในสังคมที่สมบูรณ จะตองมีกฎหมายหรือวินัยใหญอันหนึ่งที่จะทํ า
หนาทีน้ี่ คือ เปนที่ประมวลประสานระบบยอยทุกอยางของสังคม ใหเขา
มาอยูในระบบสัมพันธใหญที่ครอบคลุมทั้งหมดอันเดียวกัน อยางกลมกลืน
และเกื้อหนุนกัน โดยโยงเขากับความจริงพ้ืนฐานอันเปนหนึ่งเดียวของ
ระบบแหงธรรมดาของธรรมชาติ

รัฐธรรมนูญ ซึง่เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนตัวอยางของ
ระบบสมมติที่กาวเขามาขั้นหนึ่งสูการที่จะเปนกฎหมายใหญที่ครอบคลุมน้ี 
แตก็ยังไมครอบคลุมจริง

โลกยุคที่ผานมา เปนโลกที่มีอารยธรรมบนฐานความคิดแบบแบง
ซอยแยกสวน ที่ทํ าใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาการแบบชํ านาญ
พิเศษเฉพาะทาง และการพัฒนาทั่วโลกก็อยูในขั้นของการเนนความเจริญ
เติบโตขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การปกครองและกฎหมายตางๆ ก็หัน
ไปใสใจกับดานเศรษฐกิจน้ีมาก กฎหมายที่เกี่ยวกับเร่ืองราวและกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจจึงมีมากมายเปนพิเศษ

แตบดัน้ีโลกไดส ํานึกแลววา การพัฒนาที่มงุวตัถเุนนเศรษฐกจิเปนตัว
เดนนีเ้สยีดุล เปนการพัฒนาทีผ่ดิพลาด ไมยัง่ยนื จะตองเปลีย่นแปลงใหม

นับวาเปนการถึงเวลาที่ นติศิาสตร จะตองกาวใหญอีกขั้นหนึ่ง สู
ขัน้ของการกํ าหนดจัดวางระบบชีวิตและสังคมที่กวางขวางครอบคลุม โยง
ประสานเกื้อหนุนกันเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว บนฐานแหงปญญาที่รู
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ความจริงอยางทั่วตลอดรอบดาน ซึ่งจะทํ าใหระบบแหงกฎสมมติของ
มนุษย ประสานสอดคลองถูกตองและไดผลจริงตามระบบแหงกฎธรรม
ชาติอันจริงแทที่เปนฐานอยูอยางแทจริง

ในสังคมหลายยุคหลายสมัย ผมีูอํ านาจปกครองประเทศหรือสังคม
น้ันๆ เปนผูตรากฎหมายออกมาควบคุมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม 
แตการปฏิบัติเชนนั้นบางทีก็จัดไดวาเปนการแกปญหาช่ัวคราว พอใหได
ผลทีจ่ะใหสังคมมีความสงบเรียบรอยไวกอน

กฎหมายที่สมบูรณตามความมงุหมาย ตองการปญญาพิเศษ ที่หยั่ง
รูความจริงแหงเหตุปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ โยงมาสูการจัดต้ังวาง
ระเบียบระบบสํ าหรับชีวิตและสังคมอยางประสานสอดคลองดังกลาวแลว
ถาไมมีผปูกครองผมีูปญญาพิเศษเชนนัน้ กอ็าจตองมีแหลงปญญาพิเศษดัง
กลาวทีจ่ะมาตรากฎหมายใหผปูกครองบรหิารกจิการไปตามนัน้อกีช้ันหนึง่

การมีฝายนติิบญัญัติแยกจากฝายบริหาร ในระบอบประชาธิปไตย
อยางปจจุบัน อาจถือไดวาเปนพัฒนาการขั้นหนึ่งในวิถีทางที่กลาวน้ี แตก็
จะตองถามวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมารวมกันทํ าหนาที่เชนนั้น มีการ
พัฒนาที่จะทํ าใหเปนผมีูปญญาพิเศษดังกลาวน้ันแลวหรือไม ถายัง สังคม
จะตองมงุที่จะกาวตอไปสูจุดหมายนั้นใหได

กลาวโดยสรุป กิจทางปญญาอันยิ่งใหญที่นักนิติศาสตรจะตองทํ าให
ไดมี ๒ อยาง คือ

๑) รเูขาใจหยั่งทราบถึงจุดหมายที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ ที่อยู
เบือ้งหลังระบบแหงสมมติทั้งหมดของมนุษย

๒) จดัต้ังวนัิยหรอืกฎหมายทีมี่ขอบขายครอบคลมุ ทีจ่ะประสานระบบ
สมมติของมนษุยทกุอยางเขาเปนระบบใหญอันหนึง่อันเดียว ทีโ่ยงถงึกนัทัว่
ทัง้หมด ซึง่สอดคลองกบัระบบความสมัพันธอันหนึง่อันเดียวของธรรมชาติ
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กฎหมายเพื่อสังคมมนุษย จะไมสมจริง
ถาหยัง่ไมถงึความจรงิ แหงธรรมชาตมินษุย

ขอยํ้ าวา “วินัย” มีความหมาย ๓ ช้ัน
ช้ันที่ ๑ คอื การจัดต้ังวางระเบียบชีวิต และวางระบบกิจการ
ช้ันที่ ๒ คอื ขอก ําหนดทีบ่อกใหรวูาจะจดัต้ังวางระเบยีบระบบใหเปน

อยางไร
ช้ันที่ ๓ คอื ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่อง

มือสรางเสริมโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือการชักนํ าดูแลใหคน
ใชระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทํ าใหสังคมเปนแหลง
อํ านวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ

ข) การใชระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้นัน้ เปนเครือ่งมือ
บงัคบัควบคมุคนใหอยูในความสงบเรยีบรอย หรือการบงัคบัควบคมุคนใหเปน
อยูและประพฤตปิฏบิติัดํ าเนินกจิการตามระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้นัน้

ความหมายของ “วนิัย” ทีเ่ราเขาใจกันมาก คือความหมายที่ ๒ ได
แกระเบยีบแบบแผนที่บอกวาจะใหจัดต้ังวางระบบอยางไร หรือขอกํ าหนด
ทีเ่ปนแมบทในการจัดต้ัง

ตัวอยางเชน พระมาอยูรวมกัน ตองมีวิธีแสวงหาและการจัดสรร
แบงปนปจจัยสี่ คืออาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค

ในเร่ืองนี้วินัยก็จะบอกวา พระภิกษุมีวิธีที่จะไดมาและจัดสรรแบง
ปนปจจัยสี่กันอยางไร เม่ือมีใครมานิมนตพระ จะใหใครเปนผูทํ าหนาที่ใน
การบอกใหพระรูปไหนไป และจะจัดอยางไร เชน จะใหใครไปกอนไปหลัง 
ปจจยัสี ่อยางไหนพระภิกษุจะเก็บสะสมไดหรือไมได เก็บไดมากเทาใดและ
นานเทาไร จะเก็บอยางไร ใครจะเปนผูเก็บ เม่ือมีการขัดแยงกันขึ้น หรือมี
พระทํ าความผิด จะดํ าเนินคดีอยางไร อยางน้ีเปนตน น่ีคือเร่ืองของวินัย
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ในความหมายที่สอง ซึ่งตรงกับ กฎหมาย
ความหมายของวนัิยอยางที ่๓ กค็อื การปกครอง วนัิยในความหมาย

น้ีเปนเร่ืองของการปกครอง เพราะการดูแลใหบคุคลเปนอยปูระพฤติปฏบิติั
ตามกฎกติกาและใหกิจการตางๆดํ าเนินไปตามครรลอง ก็คือการปกครอง 
ในความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด ตอจากนั้นจึงแยกออกเปนรายละเอียด
ในการบริหาร ซึ่งทั้งหมดนั้นตองมีการจัดดํ าเนินการที่เปนงานรวม เพ่ือให
หมูชนหรือสังคมดํ าเนินไปอยางใดอยางหน่ึง อันไดแก การปกครอง

โดยนัยนี้ คํ าวา วินัย จงึมีความหมายกวาง และไปโยงกับที่ไดกลาว
ถงึในตอนแรกวา กฎหมายเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการปกครองมาก เพราะ
วนัิยเอง จะแปลวา การปกครองก็ได

วินัย น้ัน โดยรากศัพท แปลวา การนํ าไปใหวิเศษ มาจาก วิ แปล
วา ใหวิเศษ และ นี ตัวเดียวกับใน “นีติ” แปลวา นํ า  รวมกันเปน “วินัย” 
แปลวาการนํ าไปใหวิเศษ หมายความวา ทํ าใหคนมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น และ
ทํ าใหกิจการตางๆดํ าเนินไปดวยดี เปนความหมายทั้งในระดับบุคคลและ
สงัคม เปนไดทั้งกฎหมายและการปกครอง ที่จะจัดสรรใหเกิดความเรียบ
รอยดีงามขึ้นในสังคมมนุษย

(ถาเปนกฎหมาย กแ็ปลวาเคร่ืองนํ าไปใหวิเศษ ถาเปนการปกครอง
กแ็ปลวาการนํ าไปใหวิเศษ)

จงึพูดไดวา ในที่สุดแลว เร่ืองของกฎหมายและการปกครอง หรือ
เร่ืองของวินัย ก็คือ การจัดการใหเกิดความเรียบรอยหรือมีสันติสุขขึ้นใน
สงัคม น้ีเปนความหมายของวินัยในระดับหนึ่ง

แตแทจริง สิ่งน้ีเปนจุดหมายของวินัย หรือกฎหมายและการปก
ครอง จริงหรือไม จดุหมายของนิติศาสตร คืออะไรแน?

ถามองในแงของวนิัย ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ความ
สงบเรยีบรอยอยูกันดวยดใีนสงัคม ยังมใิชเปนจดุหมาย ท ําไมจงึยงัไมใช
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ถามองเผินๆก็นาจะเปนเชนนั้น เพราะการปกครองโดยมีกฎหมาย วาง
ระเบยีบกฎเกณฑขึน้มา กเ็พ่ือใหมนุษยอยูรวมกนัดวยดี โดยสงบเรยีบรอย
เพราะฉะนั้น การมีความสงบก็นาจะเปนการบรรลุจุดหมาย แตแทจริง
ความสงบเรียบรอยในสังคมนั้นเราถือวาเปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมาย

ความสงบเรียบรอยของสังคมไมใชเปนจุดหมาย ถาจะใหไดคํ าตอบ
ตองถามตอไปวา ท ําไมจึงตองมีวินัย?

ไดพูดแลววา การมีวินัยสัมพันธกับการเกิดขึ้นของสงฆ คือ สังฆะ
หรือชุมชนของพระภิกษุ หรือพระสงฆทั้งหลายที่มาอยูรวมกัน

ท ําไมจึงเกิดสงฆ? ท ําไมพระพุทธเจาจึงต้ังสงัฆะขึ้นมา เร่ืองนี้โยง
ไปถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งจะทํ าใหเห็นวาจุดมุงหมายของการมีการ
ปกครอง มีกฎหมาย มีระเบียบกฎเกณฑกติกาของสังคมนั้น เพ่ืออะไร

ในการจดัต้ังหรือจดัสรรสงัคม เรามองธรรมชาติของมนษุยอยางไร?
ถาเรามองโยงลงไปไมถึงธรรมชาติของมนุษย ศาสตรทั้งหลายจะไมเกิด
ประโยชนแกมนุษยไดจริง

ศาสตรทุกศาสตรจะตองหยั่งลงไปใหถึงธรรมชาติของมนุษย และ
จะตองต้ังอยูบนฐานของปญญาที่เขาใจความจริงต้ังแตธรรมชาติของ
มนุษย เพราะวาในที่สุดน้ัน การจัดต้ังวางระบบทุกอยางเราทํ าขึ้นมาเพ่ือ
ประโยชนแกมนุษย ถาไมเขาใจธรรมชาติของมนุษย เราก็ไมรูวามนุษยจะ
มีชีวติอยูไปทํ าไม เขาตองการอะไร และเราควรจะทํ าอะไรใหเขา

ถาเราไมเขาใจธรรมชาติหรือความจริงแหงชีวิตของมนุษย สิ่งที่เรา
ท ําใหเขาน้ัน แทนที่จะเปนประโยชน อาจจะกลายเปนโทษเปนพิษภัยแก
เขาก็ได ทั้งที่เราอาจจะมีเจตนาดีก็ตาม
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จดุหมายของสังคม คือจุดหมายของกฎหมาย
แตสุดทาย จดุหมายของกฎหมายตองสนองจดุหมายของชวิีตคน

ทน้ีี กลับไปสูคํ าถามขั้นรากฐานวา พระพุทธศาสนามองธรรมชาติ
ของมนุษยอยางไร? พระพุทธศาสนามองมนุษยวา เปนสัตวที่ตองฝกและ
เปนสัตวที่ฝกได คือทั้งตองฝกและฝกได ถาใชศัพทภาษาสมัยใหมก็วา 
มนษุยเปนสัตวที่ตองศึกษา และศึกษาได

น้ีคือธรรมชาติของมนุษยที่แปลกจากสัตวอ่ืน สัตวชนิดอ่ืนนั้น ไม
ตองฝกแตก็ฝกไมได ไมตองฝก หมายความวา เม่ือเกิดมาก็มีชีวิตอยูรอด
ไดงาย โดยแทบไมตองฝก ไมตองเรียนรู ไมตองศึกษาอะไร เพราะอาศัย
สญัชาตญาณชวย ออกจากทองแม ๒ นาทีอาจจะเดินไดเลย ถาเปนหานก็
ออกจากไขตอนเชา บายกต็ามแมไปลงสระนํ ้า วายนํ ้าได หากนิไดโดยไมตอง
ฝก สตัวเหลาน้ันอยูไดดวยสญัชาตญาณ แตมนุษยเปนสัตวพิเศษในแงทีว่า 
ถาไมมีการฝกฝน ไมมีการเรียนรูแลว อยูไมได อยูไมรอด

มนุษยเกดิขึน้มาแลวไมสามารถอยูรอดดวยตนเอง เม่ือเกดิมาแลวตอง
มีผูอุมชูเลีย้งดู โดยเฉพาะพอแม เลีย้งดูไปเปนปๆ กย็งัอยูไมรอด ตองเลีย้งดู
ไปหลายปจนเขาสามารถดํ าเนินชีวติได ระหวางทีพ่อแมเลีย้งดูเขานัน้ เขาท ํา
อะไร น่ีคอืสิง่ส ําคญั สิง่ทีเ่ขาท ําคอืการเรียนรู และฝกศกึษาพัฒนาตวัเอง

ระหวางที่พอแมเล้ียง เด็กก็เรียน เขาตองเรียนทุกอยางเพ่ือให
ดํ าเนินชีวิตได ไมวาจะนั่ง จะกิน จะนอน จะขับถาย ตองเรียนรู ตองฝก
ตองหัดทั้งสิ้น คือตองศึกษาน่ันเอง ถาไมเรียนรูไมฝกฝนเขาจะทํ าไมไดสัก
อยางและอยูไมรอด กวาจะเรียนรูในการเดิน การพูด เด็กบางคนใชเวลา
เกือบ ๒ ป จึงเดินได พูดได

โดยนยันี ้การดํ าเนินชีวติของมนษุยจงึไมใชไดมาเปลาๆ มนุษยตองลง
ทนุดวยการศกึษา เรียนรู ฝกฝน พัฒนา จงึพูดวามนุษยเปนสตัวทีต่องฝก 
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แตการที่ตองฝกน้ีมองอีกดานหนึ่งก็เปนขอดีของมนุษย คือ เปนสัตวที่ฝก
ได สวนสัตวชนิดอ่ืนนั้นไมตองฝกก็จริง แตมันฝกไมได ที่จริงไมถึงกับฝกไม
ไดเลย แตฝกไดนอยอยางยิ่ง เรียนรูไดจํ ากัด เรียนรูไดนิดหนอย และสวน
ใหญถาจะฝกตองใหมนุษยฝกให สวนมนุษยน้ีมีความสามารถพเิศษทีฝ่กตน
เองได เรียนรูดวยตนเองได ถามนุษยฝกตนแลวกพั็ฒนาไดแทบไมมีที่สิ้น
สดุ ฝกอยางไรก็ไดอยางน้ัน อยากจะเปนอยางไรก็ฝกเอา

ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงพัฒนาตนจนกระทั่งทิ้งสัตวชนิดอ่ืนทั้งหมด 
มนุษยสามารถสรางโลกของมนุษยขึ้นมาตางหากจากโลกของธรรมชาติ 
ไมเหมือนกับสัตวชนิดอ่ืนที่ตองอยูในธรรมชาติตลอดชีวิต เกิดมาดวยสัญ-
ชาตญาณใดก็ตายไปดวยสญัชาตญาณนั้น มนุษยน้ีเกิดมาแลว ก็ฝกศึกษา
พัฒนา เรียนรูกาวหนาไปไมมีที่สิ้นสุด สรางสรรคอารยธรรมสืบตอกันได 
จากมนุษยรุนพอมาสูรุนลูกรุนหลาน รุนเหลน ตอไปเรื่อยๆ

ธรรมชาติของมนุษยมีความพิเศษอยูตรงน้ี คือการที่มนุษยสามารถ
มีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได ดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา แตพูดยอนกลับ
วา มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได จะตองเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา เพราะ
ฉะนัน้ มนุษยเราน้ีจึงถือวา เปน “สัตวที่ตองศึกษา” และจึงวางเปนหลัก
ไดวา ชีวติทีด่งีามของมนุษย คือชีวิตแหงการศึกษา พระพุทธศาสนาถือ
คติน้ี สอดคลองกับการที่มนุษยมีธรรมชาติอยางน้ี

เราตองการใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม แตมนุษยจะตองเรียนรู ฝก 
ศกึษา พัฒนาตัวเอง ดังน้ัน จึงเขามาสูระบบของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ของการโยง ธรรม กับ วินัย

มนุษยเรียนรูเพ่ือเขาถงึความจริงของกฎธรรมชาต ิคอื ธรรม ถามนุษย
รูเหตุปจจยัทีเ่ปนความจรงิในระบบความสมัพันธของสิง่ทัง้หลาย มนุษยกจ็ะ
กระท ําการตางๆไดผลตามทีต่นตองการแทบทกุอยาง เชน จะกนิผลไม กไ็ม
ตองรอเดินไปกินที่ตนในปา แตสามารถเอาเม็ดมาปลูกใหมีตนไมที่บานได
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ความสามารถสรางสรรคทํ าสิ่งตางๆขึ้นมามากมายนั้น เกิดจาก
การเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนาของมนุษยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น มนุษยจะมี
ชีวิตที่ดีงาม ก็ตองฝกศึกษาพัฒนาใหเขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
และเอาประโยชนจากความรูน้ันใหได แลวดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
โดยใชความรูน้ี มนุษยก็จะสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาได

ชีวิตและสังคมดีงาม ที่สรางสรรคขึ้นมาไดดวยการเรียนรูฝกศึกษา
พัฒนาตนของมนุษยน้ี จึงเปนจุดหมายแหงกิจกรรมและกิจการทั้งหลาย
ของมนุษย

แตการที่คนทั้งหลายผูมาอยูรวมกันจะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนให
สามารถสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาไดน้ัน ก็ตองมีชีวิตที่ปลอด
ภัยและสังคมที่อยูกันสงบเรียบรอยเปนสภาพเอื้อหรือเกื้อหนุน และนี่
แหละคือจุดที่การปกครองและกฎหมายเขามา คือ สังคมตองมีวินัย ทัง้ใน
แงของการปกครอง และกฎหมาย เพ่ือสรางสรรคความสงบเรียบรอย อัน
เปนสภาพเอื้อที่จะชวยใหคนทั้งหลายพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหสามารถ
บรรลจุดุหมายแหงการมีชีวิตที่ดีงาม มีสันติสุขและเปนอิสระได จนเขาถึง
ประโยชนสุขที่สูงสุด

วินัย/กฎหมาย เปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส
ทีจ่ะเปนฐานของการพฒันาสูการสรางสรรคทีสู่งขึน้ไป

ไดเคยพูดไวที่อ่ืนแลววา วนิยัเปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส จงึขอ
ยกมาอาง ณ ที่น้ีดวย ดังน้ี

“. . .วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทํ าใหชีวิตและสังคมมี
ระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึ้น ทํ าใหทํ าอะไรๆ ได
คลอง ด ําเนินชีวิตไดสะดวก ดํ าเนินกิจการไดสะดวก ถา
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ชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาสในการที่จะดํ าเนินชีวิตและทํ ากิจการของสังคมให
เปนไปดวยดี ตลอดจนทํ าใหการพัฒนาไดผลดี

ท ําไมจึงตองจัดระเบียบ ทํ าไมจึงตองมีวินัย?
ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยสับสนหาระเบียบ

ไมได โอกาสในการดํ าเนินชีวิตก็จะหายไป เชนในที่
ประชุมนี้ ถาเราไมมีระเบียบเลย โตะเกาอี้ก็วางเกะกะทั่ว
ไป คนกเ็ดินกันไปเดินกันมา อาตมภาพพูดนี่ก็ฟงกันไมรู
เร่ือง สับสน แมแตเมื่ออยูในบานของเรา ถาสิ่งของตั้งวาง
ไมเปนระเบียบ กระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแตจะ
เดนิกย็าก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลา
ตัง้หลายนาที แตพอเราจัดของใหเปนระเบียบ ตกลงกันวา
ตรงนีเ้ปนทางเดินก็เวนไว เปนชองวาง เราเดินพรวดเดียวก็
ถึงประตู ทํ าใหสะดวกรวดเร็ว

กิจการตางๆ ตองมีระเบียบ หรือตองอาศัยวินัยมาจัด
สรรโอกาสทั้งนั้น ที่เห็นไดงายๆ เชน เมื่อแพทยจะผาตัด 
ศัลยแพทยจะตองการวินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือ
ที่ใชตามลํ าดับการทํ างานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลง
กนัไวกอนวา ขั้นตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่อง
มือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสง
เครื่องมืออันไหน เพราะอยใูนชวงของความเปนความตาย 
พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูก
ลํ าดบัทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตาม
เวลาทีจ่ํ ากัด ฉะนั้นในกิจการที่ยิ่งมีความสํ าคัญ มีความซับ
ซอน มีความเปนความตายเขามาเกี่ยวของ วินัยจะยิ่งตองมี
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ความเครงครดัแมนยํ ามากยิ่งขึ้น
ในสงัคมวงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคม

ไมมคีวามเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํ ารายกัน เราจะ
ไปไหนเวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้ 
หรือผานสถานที่จุดนั้นแลว อาจจะถูกทํ ารายได เมื่อคนไม
กลาเดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและ
การดํ าเนินชีวิตของบุคคลก็หมดความคลองตัว ทํ าใหขัด
ของไปหมด

โดยนยันี ้ วนิยัจึงชวยจัดทํ าใหเกิดระบบระเบียบในชีวิต
และสังคมขึ้น ทํ าใหเกิดความคลองตัว จะทํ าอะไรตออะไร
ก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํ านึงถึงความมุง
หมายนีอ้ยเูสมอ เชนตองตรวจสอบวา การจัดวางวินัยของ
เรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ที่จะชวยใหชีวิตและกิจ
การงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทํ าใหมั่นใจวา 
เมื่อเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว โอกาสในการ
พฒันาชีวิตจะเกิดขึ้น ความเปนอยแูละกิจการตางๆ จะเปน
ไปดวยความคลองตัว นํ าไปสูจุดหมายดีงามที่ตองการ

ในการพฒันามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะ
ทํ าใหเกิดความขัดของวุนวายสับสน ฉะนั้นเราจึงจัดวาง
วินัยเพื่อความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย 
และดวยเหตุนี้วินัยจึงเปนเรื่องสํ าคัญในสังคมประชาธิป-
ไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการที่
จะใหมนุษยมาสื่อมาแสดงออก เพื่อนํ าเอาศกัยภาพของตัว
เองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล
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สรุปวา วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรร
โอกาสใหชีวิตและสังคมดํ าเนินไปโดยสะดวก คลองตัว 
ไดผล มีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษย
ดวย” (วินัย: เรื่องที่ใหญกวาท่ีคิด, น. ๑๕-๑๗)
เม่ือประชาชนเปนอยูโดยมีชีวิตรางกายปลอดภัย ครอบครัวม่ันคง 

ทรัพยสินไรอันตราย ไปไหนมาไหนโดยไมตองหวาดระแวง จะดํ าเนินกิจ
การใดก็ม่ันใจ ไมตองกลัวถูกฉกฉวยผลหรือขมเหงเอาเปรียบ ก็นับวา
สังคมมีความสงบเรียบรอยแลว

กระน้ันก็ตาม สังคมที่ดีจะไมหยุดเพียงเทาน้ัน แตจะตองมีมาตร
การทางการปกครองและกฎหมายมาเอื้อโอกาสสงเสริมสนับสนุน ชวยให
ประชาชนผูทํ าการอาชีพ หรือประกอบกิจกรรมและดํ าเนินกิจการตางๆ ที่
ดีงามสจุริต มีกํ าลังใจและตั้งใจทํ างานสรางสรรค ฝกปรือฝมือและความ
จัดเจนชํ านิชํ านาญในการงานวิชาชีพของตนๆ พัฒนาความสามารถที่จะ
สรางสรรคประดิษฐกรรมและกิจกรรมที่เปนคุณประโยชนใหเจริญแพร
หลาย ท ําใหชีวิตมีความเปนอยูและสภาพแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม
ทีผ่าสกุสบาย เอ้ือตอการเขาถึงความดีงามและความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป

ทามกลางความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่มีความพรั่งพรอมเอ้ือ
อํ านวยทางเศรษฐกิจและทางสังคมเชนนี้ วินัย ทั้งดานการปกครองและ
กฎหมาย หรือทัง้ดานรัฐศาสตรและนติิศาสตร จะตองเนนมาตรการทีจ่ะสง
เสริมกจิกรรมและกจิการทางดานศลิปวฒันธรรม ทางศลีธรรม ทางศาสนา
และคณุคาทางจิตใจตางๆ ที่จะสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาดานคุณธรรม 
ใฝในอุดมคติทางนามธรรม และเขาถึงความดีงามและความสุขทางจิตใจที่
สงูหรือประณีตยิ่งขึ้นไป ทั้งเพ่ือประโยชนสุขแหงชีวิตของประชาชน และ
เพ่ือความม่ันคงยั่งยืนแหงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและทางสังคมนั้นดวย

พรอมกนันัน้กใ็หมีมาตรการทางวนัิย ทัง้ดานการปกครอง และกฎหมาย
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ทีจ่ะสงเสริมการคนควาแสวงปญญา และกจิกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาภมิูปญญา
ของประชาชน เพ่ือใหชีวิตเขาถึงความดีงามความเปนเลิศความสุขและ
อิสรภาพที่แทจริง และนํ าทางอารยธรรมสคูวามเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

ถาพูดสั้นๆ ดวยภาษาแหงไตรสิกขา กค็ือการใชมาตรการทางวินัย 
(ทัง้การปกครองและกฎหมาย) มาชวยสรางสภาพเอื้อและสงเสริมประชา
ชนใหพัฒนา ทั้งในดานพฤติกรรม (โดยเฉพาะสัมมาอาชีวะ และอนวัชช-
กรรม คือกิจกรรมสรางสรรค) ในดานจิตใจ และในทางปญญา

วินยั/กฎหมายชวยจดัสรรสงัคมด ีทีเ่อือ้ใหคนงอกงามมชีวิีตทีด่ี
คนยิง่งอกงามมชีวิีตทีด่ ีกย็ิง่หนนุสงัคมดทีีค่นจะมชีวิีตงอกงาม

ชีวติมนุษยมี ๓ ดาน คอื ดานพฤติกรรม ดานจติใจ และดานปญญา
ซึง่ดํ าเนินไปดวยกนั และสมัพันธอิงอาศยัเปนปจจยัแกกนั แยกขาดจากกนัไมได

พฤตกิรรม ทีแ่สดงออกทางกายกดี็ ทางวาจากดี็ เปนสวนทีป่รากฏ
ออกมาในการตดิตอกบัสภาพแวดลอมทัง้ทางวตัถแุละทางสงัคม แตเบือ้ง
หลงัพฤติกรรมน้ันกค็อื เจตนา ความต้ังใจและแรงจงูใจ ภายในจติใจ ซึง่เปน
ตัวก ําหนดพฤตกิรรมทีจ่ะแสดงออกมาเพือ่สนองความตองการอยางใดอยาง
หนึง่ในจติใจน้ัน และพฤติกรรมทีแ่สดงออกนัน้จะมีลกัษณะอาการอยางไร ก็
เปนไปตามสภาพจติใจ เชนความรสูกึสบายใจไมสบายใจเปนตนของเขา

นอกจากนั้น พฤติกรรมของเขาจะตื้นเขินคับแคบ หรือดํ าเนินไป
อยางลกึซึง้ซับซอนในขอบเขตกวางขวาง มีประสิทธิภาพที่จะสนองความ
ตองการของตนเองอยางไดผลหรือไมเพียงใด ก็ยอมขึ้นตอความรอบรู 
ความเขาใจและความเฉลียวฉลาดคือปญญาของเขา พฤติกรรมจงึแยก
ออกไมไดจากจิตใจและปญญา

จติใจ ก็อาศัยพฤติกรรม เชน จิตใจจะมีความสุขเม่ือมีพฤติกรรมที่
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ดํ าเนินไปไดตามความตองการ หรือไดทํ าพฤติกรรมที่ถูกใจ แตถาตองทํ า
พฤติกรรมที่ไมปรารถนา ก็จะฝนใจ มีความทุกข ถาไดทํ าพฤติกรรมที่ชอบ
หรือเคยชิน ก็ชอบใจสบายใจ แตถาพฤติกรรมนั้นถูกขัดขวางปดกั้น ก็ไม
ชอบใจ โกรธหรือเกิดความทุกข

พรอมกันนั้น จิตใจกเ็ปนไปตามปญญา ถาคิดนึกหรือประสบสถาน
การณใดแลว ไมรวูาอะไรเปนอะไร จะปฏิบัติตอมันอยางไร จะเอาอยางไร
กบัมัน จิตใจก็จะอึดอัดขัดของ เกิดความรูสึกบีบคั้นกดดันเปนทุกข แตไม
วาในสถานการณใด หรือตอประสบการณใด ถารเูขาใจวามันคืออะไร เปน
อยางไร มองเห็นชัดโลงไปวาจะปฏิบัติหรือจัดการกับมันไดอยางไรแลว 
จติใจกโ็ปรงโลงสุขสบาย ถามีทุกขอยูก็พนหายหมดทุกขไป เม่ือเห็นคนอื่น
หนาตาบึ้ง พูดจาหรือมีกิริยาอาการไมสุภาพ จิตใจก็รสูึกโกรธขัดเคือง แต
พอรูวา คนนั้นเขามีปญหา มีความกดดันในใจจากแรงบีบคั้น เชนขาดเงิน
หรือกํ าลังกลุมใจเร่ืองครอบครัวเปนตน พอรูขึ้นมาเกิดปญญาแลว จิตใจก็
หายโกรธเคือง กลายเปนสงสารเห็นใจอยากเขาไปชวยเหลือ จิตใจจึง
แยกกันไมไดกับพฤติกรรมและปญญา

ปญญากเ็ชนกัน จะพัฒนาหรือทํ างานไดผลดี ก็ตองอาศัยจิตใจและ
พฤติกรรม ถาจิตใจออนแอเหนื่อยหนายเฉื่อยชา เจอปญหาก็ไมสู ไม
พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็ไมพัฒนา หรือจะพิจารณาศึกษาอะไร 
จิตใจฟงุซานเลื่อนลอย ก็คิดไมออกหรือมองไมชัด แตถาจิตใจเขมแข็ง มี
ความเพียรแรงกลา เจอปญหาก็ส ู พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็
พัฒนาไดดี ยิ่งจิตใจน้ันเปนสมาธิ สงบมั่นคงแนวแน ไมมีอะไรกวนได ก็ยิ่ง
คดิไดชัดเจนมองเห็นสวางโลง

พรอมกันนั้น ในการแสวงปญญา กต็องใชพฤติกรรมเกื้อหนุน และ
เปนเครื่องมือ เชนตองเดินไปยังแหลงขอมูล ตองดํ าเนินการจัดเก็บรวบ
รวมขอมูล ตองรูจักดู รูจักฟง รูจักสัมผัส ตองรจูักเขาหาผูคน รจูักพูดจา 
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ถาพูดจาสุภาพ รูจักต้ังคํ าถาม รจูกัพูดใหกระชับตรงประเด็น และโตตอบ
เปน เปนตน การแสวงปญญาก็ไดผลดี ฯลฯ โดยนัยนี้ ปญญากส็มัพันธกับ
จติใจและพฤติกรรม

การจัดการหรือจัดดํ าเนินการใหระบบความเปนไปของชีวิตทั้ง ๓ 
ดาน คือพฤติกรรม จิตใจ และปญญาน้ี สัมพันธกันในลักษณาการที่ทํ าให
ชีวิตดีงาม เปนอยอูยางไดผลยิ่งขึ้น น่ีแหละ คือการเรียนรู การฝก หรือ
การพัฒนาชวีติ ทีเ่รียกวา สิกขา หรือการศกึษา และเพราะเปนการพัฒนา
หรือศึกษาอยางเปนระบบครบ ๓ ดานไปดวยกัน จึงเรียกวา ไตรสิกขา

จิตใจ และปญญา เปนเร่ืองภายใน เปนสวนเฉพาะตัวของแตละ
บุคคล แตพฤติกรรมเปนชีวิตดานที่สัมพันธเกี่ยวของกับโลกภายนอก ทั้ง
กบัเพ่ือนมนุษยดวยกันในสังคม และกับวัตถุทั้งหลาย เราสามารถใชพฤติ
กรรมเปนสื่อในการเขาถึงจิตใจและปญญา การพัฒนาพฤติกรรมจึงเปน
ปจจยัสํ าคัญในการพัฒนาจิตใจและปญญา

ในทางกลบักนั พฤติกรรมกเ็ปนสือ่หรอืเปนแดนทีแ่สดงออกของจติใจ
และปญญา ถาจติใจและปญญาไดมีการพัฒนาอยางดี กจ็ะท ําใหคนมพีฤติ
กรรมทีดี่งามเกื้อกูล ดังน้ัน พฤติกรรมของคนจะเปนไปในทางเบียดเบียน
บัน่ทอนสังคม หรือเปนไปในทางที่สงเสริมเกื้อหนุนตอความเปนอยูและกิจ
การที่รวมกัน ก็อยทูีว่าจิตใจและปญญาไดรับการพัฒนาหรือไมเพียงใด

วนิยั เอาพฤติกรรมเปนจดุเช่ือมโยงเขาสไูตรสกิขาในตวัคน หรือพูดอีก
อยางหนึง่วา วนัิยเช่ือมโยงกบัระบบไตรสกิขาทีพ่ฤติกรรมคอืดานศลีของคน

อาจพูดดวยอีกสํ านวนหนึ่งวา วินัย คือการจัดระบบพฤติกรรม 
หรือการจัดระบบชีวิตและสังคมที่จะสงเสริมพฤติกรรมของคน เพ่ือชวยให
เขาพัฒนาในไตรสิกขา

จากจุดเร่ิมที่พฤติกรรม เม่ือประชาชนไดอาศัยสภาพแวดลอมแหง
ระบบชวีติและสงัคมทีเ่กือ้หนนุตอการพัฒนาชีวติของตน และไดพัฒนาทาง
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ดานจติใจและปญญามากขึน้ ตัวเขาเองกจ็ะมีชีวติทีดี่งามมีความสขุมากยิง่ขึน้
พรอมกบัทีภ่าวะทีพั่ฒนาแลวทางดานจติใจและปญญาน้ัน กจ็ะสงผลออกมา
ทางดานพฤติกรรม ทํ าใหเขามีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งประณีตเกื้อกูล
หนนุเสริมสรางสรรคสงัคมใหเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือโอกาสตอการพัฒนา
ชีวติของเพ่ือนมนษุย โดยทีตั่วเขาเองจะเปนผปูกครองตนเองได และปฏบิติั
ตามกฎหมายอยางเปนขอหมายรูรวมกัน ทํ าใหวินัย ไมวาจะในความ
หมายของระเบียบระบบที่จัดต้ังก็ตาม ขอกํ าหนดในการจัดต้ังคือกฎหมาย
ก็ตาม หรือการจัดการใหเปนไปตามระเบียบระบบนั้นคือการปกครองก็
ตาม ไดผลตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริง อยางม่ันคงยั่งยืน

นติศิาสตร เกีย่วของโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย หมายความ
วา พฤติกรรมหรือชีวิตดานศีล เปนแดนสัมพันธของนิติศาสตร แตการจัด
สรรดานพฤติกรรมหรือศีลอยางเดียว ไมเพียงพอแกการสรางสรรคและ
ดํ ารงรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติ

การที่นิติศาสตรใชศีลหรือพฤติกรรมเปนแดนเช่ือมโยงสงผลเขาสู
แดนแหงจิตใจและปญญา ทํ าใหเกิดการพัฒนาคนอยางเต็มทั้งระบบ โดย
สื่อสมมติสูตัวธรรมอันเปนความจริงแทในธรรมชาติใหสํ าเร็จได น่ีตางหาก
ทีเ่ปนคุณคาที่แทจริงของนิติศาสตร

ถาการปกครองและกฎหมายขาดจดุหมายในการพัฒนามนุษย คือ
การปกครองและกฎหมายนั้นไมเปนเครื่องมือสื่อสิกขา พอสังคมสงบเรียบ
รอยและมีความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความลุมหลงเพลดิเพลนิ
มัวเมา ความเฉือ่ยชาประมาท และความขดัแยงในหมูชนกจ็ะแพรหลาย
ขยายตวั ตอจากนั้น สังคมก็จะเลื่อนไหลลงไปในกระแสแหงความเสือ่ม 
หรือวนเวยีนอยใูนวงจรแหงความเจริญแลวกเ็สือ่ม เชนเดียวกบัอารยธรรม
เกาๆ เชน กรีก และโรมนั เปนตน ทีล่มสลายไปแลวในอดตี

เร่ืองนี้จะตองสํ านึกตระหนักกันใหมาก เพราะสังคมที่เจริญขึ้นใน
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ทางเศรษฐกิจที่พร่ังพรอมและความเปนอยูที่สงบเรียบรอยมั่นคงถึงระดับ
หนึง่แลว ความโนมเอียงทีจ่ะประมาทมวัเมาจะแรงเขมมาก จนแมแตจะมี
มาตรการในการพฒันาทางจติปญญาอย ูกย็งัยากทีจ่ะชูสงัคมนัน้ไวได

ยอนมาดูการจัดต้ังสังฆะ ในฐานะเปนสังคมที่เกิดจากวินัยเปนตัว
อยาง ดังที่กลาวแลววา มนุษยจะไดผลดีจากกฎธรรมชาติไดก็โดยที่มีการ
จดัต้ัง เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเม่ือทรงเขาถึงความจริงในกฎธรรมชาติ 
รูความจริงน้ันแลว ทรงเห็นวามนุษยจะไดประโยชน เขาจะมีชีวิตที่ดีงาม 
ถาเขาเรียนรู ฝกหัด พัฒนาตัวเองใหเขาถึงธรรม และเอาความรูในธรรม 
หรือในกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนยิ่งขึ้นไป

แตทํ าอยางไรจึงจะใหประโยชนน้ีเกิดเปนผลแกหมูมนุษยจํ านวน
มาก ก็จึงตองจัดต้ังขึ้นมาเปนสังฆะ เพ่ือคนที่ตองการจะฝกศึกษาพัฒนา
ตัวเองนั้น จะไดมีสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม ระบบการอยูรวมกัน 
บรรยากาศและโอกาส ที่เอ้ือเกื้อหนุนตอการเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนา
ของเขา เชนการที่จะไดเขามาอยูใกลชิดและเรียนรูจากพระพุทธเจา หรือ
จากบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงกวาตน หรือหมูบุคคลที่มีความ
ตองการและระดับการเรียนรูอยางเดียวกัน ใฝในการฝกฝนพัฒนา จะได
มาเกื้อกูลตอกันดวยการปรึกษาสังสรรค เปนตน

โดยนัยนี้จึงเกิดมี สังฆะ ขึน้มาเปนชุมชนแหงการศึกษา เพ่ือใหคน
ทีต่องการเขาถึงธรรมและไดประโยชนจากธรรม จะไดมีโอกาสเรียนรูฝก
หัดพัฒนาดังกลาวแลว และเปนศูนยกลางที่บุคคลภายนอกที่ตองการ
เรียนรูจะเขามาหาในฐานะเปนแหลงของการศึกษา และพรอมกันนั้น พระ
ทีมี่ความรู ไดเลาเรียนสูงขึ้นไปหรือเขาถึงธรรมแลว ก็จะออกจากศูนย
กลางนี้ ไปใหความรูเพ่ือการศึกษาของประชาชน

น้ีคืองานของวินัย ทีท่ ําใหมีการจัดต้ังขึ้นเปนสังฆะ โดยมีหลักแหลง
ที่เรียกวา วดั ซึง่กค็อืชุมชนที่เปนแหลงแหงการศึกษาน่ันเอง
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รวมความวา การใชวนัิยจดัต้ังสงัฆะคอืสงฆขึน้มาน้ัน มีจดุมุงหมายนี ้
คอืเปนการจดัระบบความเปนอยู สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศตลอดจน
ระบบความสมัพันธในการท ํากจิการรวมกนัทกุอยาง ใหเปนสภาพเอือ้ตอการ
ทีแ่ตละบุคคลผูเขามาสูชุมชนนี้ จะไดมีโอกาสที่จะศึกษา เรียนรู พัฒนาตน
เองใหดีขึ้น เพ่ือเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น นีค้อืวัตถุประสงคของวินัย

เพราะฉะนั้น การปกครองที่มีกฎหมายเปนเครื่องมือจัดสรรสังคม
เพ่ือใหมนุษยอยูกันโดยสงบเรียบรอยนี้ จึงมีความมุงหมายเพื่อใหความ
เปนอยูทีส่งบเรยีบรอยนัน้เปนสภาพทีเ่อ้ือตอการทีแ่ตละบคุคลในสงัคมนัน้จะ
ไดมีโอกาสเรยีนรู ฝกหดั ศกึษา พัฒนาตนใหเขาถงึชีวติทีดี่งามยิง่ๆขึน้ไป

หมายความวา เราตองการใหหมูมนุษยมีชีวิตที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป ก็จึง
จดัใหมีการปกครองโดยวางขอกํ าหนดเปนกฎหมายขึ้นมา เชน ที่พระพุทธ
เจาทรงปกครองสงฆดวยวินัย ซึ่งมาจัดสรรใหความเปนอยู การดํ าเนิน
ชีวติ สภาพแวดลอม การท ํากจิการรวมกนั ประสานกนัเปนระบบที่เกือ้กลูตอ
การพฒันาชวีติของหมูมนุษยไปสูความดีงามสงูสดุทีเ่ปนจดุหมาย

ถาไมมีจดุหมายนี ้ ความเปนระเบยีบเรียบรอยกไ็มมีความหมายที่ชัด
เจนเพียงพอ ไมม่ันคงยั่งยืน และไมเปนประโยชนแทจริงแกหมูมนุษย

การปกครองที่แท และกฎหมายที่ถูก
ตองมีจุดหมายสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย

เม่ือสงัฆะ คือสงฆขยายใหญขึ้น มีพระภิกษุจํ านวนมากขึ้น ในการ
ปกครองตอมา พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติใหพระภิกษุผูบวชใหมแตละรูปมี
อุปชฌาย คือเม่ือจะบวชตองมีอุปชฌาย

อุปชฌาย แปลวา ผูดูแล ซึ่งเรามักจะมองในแงวาเปนผูปกครอง 
แตเม่ือมองใหตรงแทตามความหมายของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา 
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อุปชฌายมีขึ้นเพราะวา บุคคลใดก็ตามเม่ือสมัครเขาบวชมีชีวิตเปนภิกษุ
อยูในชุมชนนี้ ก็ถือเปนการตกลงวา จะเขามารับการฝกฝน มาเรียนรู มา
สกิขาคอืศึกษา โดยเฉพาะผูที่บวชเขามาใหม ยังไมรูหลักการ แนวทาง
และวธิกีารในการศึกษาปฏิบัติ จํ าเปนจะตองไดผูดูแลแนะนํ าใหความรูพ้ืน
ฐานเบื้องตน ยิ่งเม่ือมาอยูรวมกันมากๆขึ้น ก็มีปญหาวา ผูเขามาใหมน้ัน
บางบุคคลเขามาแลวอาจจะเควงควางเลื่อนลอย ไมไดรับการแนะนํ าให
ฝกฝน ศึกษา เรียนรู แลวก็จะไมไดประโยชนจากสงัฆะที่พระพุทธเจาต้ัง
ขึน้เทาที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายขึ้นมา

อุปชฌาย เปนเหมือนผูคํ้ าประกันตัวผูบวชตอที่ประชุมสงฆในการ
บวช กลาวคือ แมวาที่ประชุมสงฆจะพิจารณาเห็นวาบุคคลที่สมัครเขามา 
มีคณุสมบัติ ควรรับเขาบวชได แตที่ประชุมสงฆก็ตองการใหมีคนที่จะรับ
ผดิชอบชวยดูแลผูที่บวชใหมน้ัน ก็จึงมีอุปชฌายมาเปนผูประกันตอสงฆ ที่
จะใหความม่ันใจแกสงฆหรือที่ประชุมวา บุคคลผูน้ีเม่ือบวชเขาไปแลวจะไม
เควงควาง ขาพเจาจะเปนผูดูแล เพ่ือใหม่ันใจวาเขาจะไดรับการศึกษา

โดยนัยนี้ จึงเหมือนวาไดเกิดการปกครองขึ้นเปนระดับขั้น ต้ังแต
พระพุทธเจาผูทรงปกครองสงฆใหชุมชนทั้งหมดดํ าเนินไปในระบบแหงไตร
สิกขา จนถึงพระอุปชฌายผูดูแลใหพระภิกษุที่บวชเขามาใหมในปกครอง
ของตนแตละรูปไดรับการศึกษา

เพราะฉะนั้น การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาจึง
เปน การปกครองเพื่อการศึกษา หมายความวา การปกครองและความ
สงบเรยีบรอยที่เกิดจากการปกครองนั้นมิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปน
เพียงปจจัยคือสภาพเอื้อ เพ่ือชวยใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายแหง
การศกึษา หรือเพ่ือเปนหลักประกันของการศึกษา จงึถือเปนคติไดวา 
การปกครองที่มีขึ้นเปนเร่ืองของการศึกษา และเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น

ในสงัคมไทยยคุกอนๆ จะเหน็ไดชัดวา ความสมัพันธระหวางผูปกครองกับ
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ผูใตปกครองจะเปนแบบอาจารยกับศิษย เชน เจาอาวาส เราเรียกวา 
“อาจารย” คือผูที่สอน แนะนํ า ชวยใหเกิดการเรียนรูและฝกฝนตางๆ ดัง
ทีเ่รายังเรียกเจาอาวาส ติดมาถึงปจจุบันนี้วาเปนอาจารย ทั้งๆที่เด๋ียวนี้
ทานไมคอยไดทํ าหนาที่น้ันแลว เพราะสังคมวิปลาสคลาดเคลื่อนไป

ความจริงน้ัน การศึกษาน่ันแหละครอบคลุมการปกครองอยูในตัว 
กลาวคือ ในความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษยน้ัน เม่ือ อาจารยสอน 
และศิษยเปนผูไดรับความรู อาจารยก็กลายเปนผูปกครองโดยมีลูกศิษย
เปนผูใตปกครอง การปกครองของอาจารย ก็คือการคอยดูแลใหศิษยอยู
ในความดีงาม และฝกฝนเพ่ือความดีงามยิ่งขึ้นไป เขากับหลักการที่วาการ
ปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนาเปนการปกครองเพื่อการศึกษา 
และในที่สุด การปกครองก็เปนเร่ืองของการศึกษา ดวยการศึกษา และ
เพ่ือการศกึษา ดังทีเ่หน็กนัอยูวา อาจารยปกครองศษิยดวยการศกึษา ซึ่ง
เปนการปกครองในตัว ดวยความสัมพันธระหวางครูกับศิษย ที่มีความ
เคารพเปนหลักประกัน ทํ าใหมีความเช่ือถือและเชื่อฟงดวยดี

ถาไมปกครองดวยการศกึษาอยางน้ี กต็องปกครองดวยอ ํานาจ เม่ือ
ปกครองดวยอ ํานาจกเ็กดิความรูสกึในเชิงปฏปิกษ ทีเ่อียงไปในทางทีจ่ะขดั
แยงกัน เชน ในการปกครองสงฆปจจุบันนี้ เม่ือการศึกษาเสื่อมโทรมลง ก็
ตองหนัไปเนนการปกครองดวยอ ํานาจ เจาอาวาสมอํี านาจเปนผูปกครอง มี
กฎเกณฑขอบังคับเปนเครื่องมือ พระลูกวัดอยูใตปกครองตองทํ าตาม

ผูใตปกครองเหลาน้ันไมมองวาผูปกครองคือผูเอ้ือโอกาสเพื่อการ
พัฒนาชีวิตของตน แตมองวา ผูปกครองคือผูมาคอยบังคับ คอยกีดกั้น
เขาจากสิ่งที่ตองการจะทํ า จึงมีความรูสึกแบบเปนปฏิปกษกัน ดวยเหตุน้ี 
การปกครองแบบใชอํ านาจจึงกอใหเกิดปญหา เร่ิมต้ังแตเกิดความขัดแยง
ในจติใจเปนตนไป ทํ าใหยิ่งตองเพ่ิมการใชอํ านาจ ใชอาญา และจะเนน
การลงโทษมากยิ่งขึ้นตามลํ าดับ ไมใชเปนการปกครองแบบพยายามสราง
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คนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกํ าจัดคนเลว
การปกครองในทางบานเมืองทีเ่ปนแบบนี ้ กจ็ะเปนเชนเดียวกนั กลาว

คอื เม่ือหลกัการเพ่ือจดุหมายทีแ่ทเลอืนหายไปแลว ทกุอยางกจ็ะวปิลาสไปหมด
ดังน้ัน การปกครองในสมัยนี้ของพระสงฆ เราจึงเห็นวาไมคอยได

ผล เพราะไดกลายมาเปนการปกครองเพื่อการปกครอง คือปกครองแบบ
ใชอํ านาจ พระลูกวัดจะมีความรูสึกตอเจาอาวาสแบบเปนปฏิปกษ อยาง
นอยก็รสูกึวาเปนผูขัดขวางผลประโยชนที่ตองการ แลวใจก็ไมรับ ความ
สมัพันธที่ดีก็ไมมี เพราะฉะนั้น ก็จะมีความรูสึกในทางที่อยากจะหรือหา
ทางที่จะละเมิดอยูเสมอ

ถาจะเอาระบบที่ถูกตอง จะตองรตูระหนักในหลักการวา การศึกษา
คือเนื้อหาสาระของชีวิตแหงความเปนพระภิกษุ การปกครองเปนเครื่อง
มือรับใชการศึกษา คือเปนการจัดระบบความเปนอยูความสัมพันธและ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตใหเขาถึงความดีงาม
และประโยชนสุขที่สูงขึ้นไป เม่ือครูอาจารยปกครองลูกศิษย ก็เปนการ
ปกครองดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา

เราอาจจะเลียนศัพท ของประชาธิปไตยที่บอกว า ระบอบ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชา
ชน แลวเราก็พูดวา ในพระพุทธศาสนา การปกครอง คอืการปกครองที่
เปนเร่ืองของการศึกษา ดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา หลักการนี้ชัด
เจนมาก การที่เราจัดระบบการปกครองดวยวินัย หรือดวยกฎหมาย ก็เพ่ือ
เอ้ือตอชีวิตบุคคลที่เขาจะไดพัฒนา เรียนรู มีการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให
สามารถเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป

รวมความวา วินัย มีความหมาย
• ทั้งในแงบุคคล วาเปนเครื่องฝกตัวของบุคคลนั้นเอง คือเม่ือ

บคุคลนั้นนํ าหลักการนี้มาประพฤติปฏิบัติ วินัยก็เปนเครื่องมือ
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ของเขาในการที่จะไดเรียนรูฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนเอง และ
• ในทางสังคม วาเปนการสรางสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิต ที่

ทัง้ตัวเขาเองและคนอื่นมีสวนรวมไดประโยชนดวยกัน
เปนอนัวาไดความหมาย ๒ อยาง ดังน้ัน วนิยั ในทางพระพทุธศาสนา 

จงึแปลวา การฝก หรือการน ําไปใหวเิศษ และโดยนยันี้ ตามความหมายใน
พระพุทธศาสนา กฎหมายจงึเปนเครือ่งฝกมนุษยหรือเปนเครือ่งมือพัฒนาชีวติ

ถาเราไมมองวินัยและกฎหมายเปนเครื่องฝก แลวคนจะมอง
กฎหมายและวินัยในความหมายอยางไร อยางแรกที่จะมองคือ มองเปน
เคร่ืองบังคับหรือบังคับควบคุม

ถาพลเมืองมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับเม่ือไร ก็เรียกวาฐานเสีย
เม่ือนัน้ เพราะคนจะมคีวามรสูกึขดัแยง (เชนขดัแยงตอความสะดวกสบาย
ขัดแยงตอความพอใจชอบใจสวนตัว ตลอดจนขัดขวางผลประโยชนของ
ตัว) ฝนใจ และจึงมีความคิดโนมไปสูการที่จะละเมิดอยูเสมอ

มีกฎหมายไวจัดการปกครอง
เพื่อทํ าใหเกิดสังคมดี ที่คนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงาม

ในทางพุทธศาสนานั้น ฐานเบื้องแรกคือการเร่ิมจากจุดที่มองวา 
วินัยเปนเครื่องฝกมนุษย หรือเปนเครื่องพัฒนาชีวิต เพราะการที่เขามาอยู
รวมชุมชนนี้ ก็คือการที่จะไดสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม บรรยากาศ 
และโอกาสจากระเบียบและระบบการทุกอยาง ที่จะชวยเกื้อหนุนการเรียน
รูฝกศึกษาพัฒนาตัวเราทุกคนใหเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น 
วนัิยจึงเปนเครื่องฝกตน พรอมทั้งเปนเครื่องชวยใหไดสภาพแวดลอมและ
ระบบการอยูรวมกันที่เอ้ือตอการฝกตัวน้ัน น่ีเปนการมองมนุษยในฐานะ
เปนสัตวผูตองศึกษาดังที่กลาวมาแลว
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ถงึตอนนี้ ขอใหยอนกลับไปมองความหมายขอที่ ๓ ของวินัย ที่
หมายถึงการปกครอง ที่ไดกลาวไววา

“ช้ันที่ ๓ คอื ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้นเปนเครื่อง
มือสรางโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือการชักนํ าดูแลใหคนใช
ระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทํ าใหสังคมเปนแหลง
อํ านวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ

ข) การใชระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้นัน้เปนเครื่อง
มือบงัคบัควบคมุคนใหอยใูนความสงบเรยีบรอย หรือการบงัคบัควบคมุคนใหเป
นอยแูละประพฤตปิฏบิติัดํ าเนินกจิการตามระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้นัน้”

ตามทีก่ลาวมาจะเหน็วา การปกครองทีแ่ทถกูตองตามหลกั คอืขอ ก)
ทีว่าเปนการใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่องมือเสริมสราง
โอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการปกครองที่เปนเครื่องมือของ
การศกึษา หรือเปนการปกครองทีเ่อ้ือหรอืน ําคนใหพัฒนาชวีติสคูวามดีงาม

แตคนจํ านวนมากมักมองการปกครองตามความหมายในขอ ๓. ข) 
ทีว่า เปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในความสงบเรียบรอย หรืออยางนอย
กค็วบคุมคนใหปฏิบัติตามระเบียบระบบนั้นๆ ซึ่งเปนการปกครองแบบเนน
อํ านาจ และเปนการปกครองที่เปนจุดหมายในตัวของมันเอง ซึ่งมิใชเปน
การปกครองที่ถูกตอง จัดเปนการปกครองแบบกิจการชํ านาญพิเศษ
เฉพาะทาง ไมชวยเช่ือมโยงไปสูจุดหมายที่ดีงามสูงขึ้นไป

ถาการปกครองเปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในระเบียบ กฎหมาย
กเ็ปนเครื่องมือบังคับควบคุมคน

ถาการปกครองเปนการชักนํ าดูแลชวยเสริมสรางโอกาสใหคนฝก
ศึกษาพัฒนาตน หรือสรางสภาพเอื้อตอการฝกศึกษาพัฒนาตนของคน 
กฎหมายก็เปนเครื่องมือสรางสรรคสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตของคน 
รวมทั้งเปนเครื่องมือฝกศึกษาพัฒนาตนของแตละคน
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เม่ือเราแยกวินัยออกมาเปนขอๆ จะยิ่งเห็นความหมายนี้ชัดเจน 
วินัยเปนช่ือรวม ซึง่อาจจะเทียบไดกับคํ าวาประมวลกฎหมาย วินัยไมใชกับ
ขอบัญญัติแตละขอ บทบญัญตัิแตละขอไมเรียกวาวินัย บางครั้งเราอาจ
สบัสน วนัิยเปนศพัทเอกพจน ไมมีการใชเปนพหพูจน นอกจากแยกเปนระบบ
หรือแบบแผนใหญๆคนละอยาง เชน วินัยของภิกษุ และวินัยของภิกษุณี

วนิยั คอืระบบทัง้หมด ซึง่ตองประสานเปนอนัหนึง่อันเดียวกนั บนฐาน
แหงธรรมคอืความจรงิของกฎธรรมชาต ิ ตามทีไ่ดกลาวไปแลว ระบบนีแ้ยก
ยอยออกไปเปนขอๆ คลายกบัมาตราในกฎหมาย แตละขอเรียกวา “สิกขาบท”

คํ าวา “สิกขาบท” น้ันบอกทัศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
นิติศาสตรชัดเจน

สกิขาบท คือ สิกขา + บท  บท คอืขอ และ สิกขา คือศึกษา 
สิกขาบท จงึแปลวา ขอศึกษา หรือ ขอฝก กฎแตละขอที่บัญญัติขึ้นมาใน
วนัิยเปนขอศึกษาทั้งสิ้น

ถาพระภิกษุเรียนรูพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง จะตองมองกฎหรือ
พุทธบัญญัติตางๆไมใชเปนขอบังคับ แตตองมองในความหมายวาเปนขอ
ฝกตน หรือเปนขอศึกษา คือเปนสิกขาบท คลายๆกับเปนแบบฝกหัด (ใน
ภาษาปจจบุนั) ขอก ําหนดทกุอยางในวนัิยเปน สกิขาบท คอืขอฝกตนทัง้สิน้

แมแตหลักความประพฤติที่ใหคฤหัสถปฏิบัติ ที่เรียกวา “ศีล” กเ็ปน
ค ําทีเ่รียกกันตามภาษาชาวบาน ไมเปนทางการ ถาสังเกตจะเห็นวา เวลา
ทีโ่ยมขอศีล จะกลาววา “ปญจะ สีลานิ ยาจามะ” แตเวลาที่พระให พระ
จะสรุปวา  อิมานิ ปญจะ สิกขาปทานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ เปนตน ซึ่ง
ฟองชัดวา ศีล เปนคํ าที่ชาวบานเรียก แตพระเรียกวา สิกขาบท โยมขอ
ศลี พระใหสิกขาบท (โยมขอศลี พระบอกใหต้ังใจถือปฏิบัติเอาแลวจะเกิด
เปนศีลขึ้นในตัวเอง)

ขอใหสังเกตสิกขาบทแตละขอ เชนวา ปาณาติปาตา เวระมะณี
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สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษา
ทีจ่ะเวนจากการท ําลายชวีติ อะทนินาทานา เวระมะณสีกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษาที่จะงดเวนจากการถือเอา
ของทีเ่ขาไมไดให ดังน้ีเปนตน ทุกขอเปน สิกขาบท หมายความวา พระ
พุทธศาสนามองมนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา เพราะฉะนั้น มนุษยจะมีชีวิตที่
ดีงามไดก็ตองฝก ตองศึกษา สิกขาบททั้ง ๕ ที่เรียกกันวาศีล ๕ ขอนี้ เปน
ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหชีวิตดีงามยิ่งขึ้น ไมใชขอบังคับ

เปนอันวา วนัิยแยกยอยออกเปนขอๆ เรียกวา “สกิขาบท” น้ีคือ
ขอบงชัดวา เรามองวินัย ตัวบทกฎหมาย บทบัญญัติตางๆ เปนเร่ืองของ
การศึกษาหรือการพัฒนาชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น

เม่ือใดเราปฏิบัติตามสิกขาบทไดแลว ต้ังอยูในวินัย จึงจะเปนผูมีศีล 
ศลีคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามวินัย  หมายความวา ศีลเกิดขึ้นที่ตัว
คนเม่ือเขาปฏิบัติตามหรือต้ังอยูในวินัย

ในภาษาไทยเวลานี้สับสนมาก วินัยกับศีลก็แยกกันไมออก ศีลกับ
สกิขาบทก็ใชกันสับสน

วินัย คอืการจัดต้ังวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑกติกา ที่เปนขอกํ าหนดในการจัดต้ัง รวมทั้ง
การจัดการใหคนประพฤติปฏิบัติ หรือใหกิจการดํ าเนินไปตามตัวบท
กฎหมายเปนตนนั้น

เม่ือคนตั้งอยูในวินัย โดยปฏิบัติตามสิกขาบท กเ็ปนผูมีศีล  ศลีจึง
เปนคุณสมบัติของคน เปนสภาพการฝกฝนพัฒนาที่อยูในตัวคน

สรุปอีกคร้ังหนึ่งวา วินัย เปนระเบียบชีวิตและระบบกิจการของ
สงัคมมนุษย ที่จัดต้ังขึ้นมาดวยปรีชาญาณที่เขาถึงความจริงของกฎธรรม
ชาติ เพ่ือใหมนุษยไดประโยชนจากธรรมคือความจริงของกฎธรรมชาติน้ัน
และจะไดมีชีวิตที่ดีงาม วินัยจึงตองต้ังอยูบนฐานของความเขาใจในความ
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จริงน้ัน และการที่มนุษยจะเขาถึงความดีงามนี้ได มนุษยจะตองเรียนรู 
ตองฝกหัดพัฒนาตน วินัยเปนเครื่องมือพัฒนา ที่จะนํ าพามนุษยใหเขาถึง
ธรรม และไดประโยชนจากธรรมนั้น

ถามองเชนนี้ ก็จะเห็นความหมายของวินัยดีขึ้น

กระบวนวิธีในการบัญญัติขอกฎหมาย
กฎหมายโดยหลักการ กับกฎหมายโดยบัญญัติ

เม่ือพระพุทธเจาจะทรงบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ที่มารวมกันเปน
วนัิยนี ้ พระองคตรัสแสดงวัตถุประสงคทุกคร้ังวา ที่ทรงบัญญัติสิกขาบท 
คอื ขอฝก หรือกฎแตละขอนี้ เพ่ืออะไร ซึ่งไดแกวัตถุประสงค ๑๐ 
ประการ (วินย.๑/๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑) จดัไดเปน ๕ หมวด คือ

๑. เพ่ือประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๒. เพ่ือประโยชนแกตัวบุคคล
๓. เพ่ือประโยชนแกชีวิตของมนุษย
๔. เพ่ือประโยชนแกประชาชนทั่วไปในสังคมใหญที่แวดลอม
๕. เพ่ือประโยชนแกตัวพระศาสนา
ทัง้ ๕ หมวดนี้แยกยอยเปนหมวดละ ๒ ขอ ดังน้ี
๑. เพ่ือประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๑.๑ “สงัฆสุฏุตายะ” เพ่ือความยอมรับวาดีแหงสงฆ คือ เพ่ือ

ความดีงามของสถาบันสงฆทั้งหมดโดยสวนรวม ที่จะมีความเรียบรอย อยู
กันดวยดี ดวยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแหงการยอมรับรวมกัน ที่วา  
“ยอมรับวาดีแหงสงฆ” หมายความวา พระพุทธเจาไมใชวิธีบังคับขืนใจ 
แตทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อผลดีรวมกัน และโดยความยอมรับรวมกัน

๑.๒ “สงัฆผาสุตายะ” เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ ไมใชเฉพาะแต
อยูเรียบรอยดี ตองอยูสบายดวย และเปนความสบายของสวนรวม
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๒. เพ่ือประโยชนแกตัวบุคคล
๒.๑ เพ่ือกํ าราบคนหนาดาน (ทุมมังกุ = ผูเกอยาก)
๒.๒ เพ่ือความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก

พูดสัน้ๆวา เพ่ือสงเสริมคนทีป่ระพฤติดี และก ําราบคนทีป่ระพฤติช่ัว 
หรือเพ่ือปดชองคนราย-ใหโอกาสคนดี

๓. เพ่ือประโยชนแกชีวิตของมนุษยเอง คอืค ํานึงถึงผลดีและผล
รายที่จะเกิดกับชีวิตของมนุษย เชน เร่ืองความดี ความช่ัว เปนตน โดยมุง
ทีจ่ะสรางสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงาม

๓.๑ เพ่ือปดกั้นผลเสียหายที่จะเกิดในปจจุบัน
๓.๒ เพ่ือปองกันผลเสียหายที่จะเกิดในอนาคต

๔. เพ่ือประโยชนแกประชาชนทั่วไป คอื เพ่ือผลดีแกจิตใจของ
ประชาชน ท ําใหคนมจีติใจผองใสดวยอาศยัความดงีามของพระสงฆเปนสือ่

๔.๑ เพ่ือความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไมมีความเลื่อมใส
๔.๒ เพ่ือความเลือ่มใสยิง่ๆขึน้ไปของประชาชนทีมี่ความเลือ่มใสอยูแลว

สองขอนี้มุงเพ่ือประโยชนแกประชาชนเอง เพราะวาความสัมพันธ
ระหวางพระศาสนากับประชาชนมีจุดเร่ิมตนอยูที่ทํ าใหเขามีจิตใจที่สงบ 
แชมช่ืน สบาย ผองใส เกิดศรัทธา มีปติและความสุข เปนกุศลพื้นฐานที่
จะน ําไปสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป

๕. เพ่ือประโยชนแกตัวพระศาสนา
๕.๑ เพ่ือใหสัทธรรม คือธรรมที่แท หรือหลักการที่แทของพระ

ศาสนา ดํ ารงอยูไดม่ันคงยั่งยืน
๕.๒ เพ่ืออนเุคราะหวนัิย คอื เพ่ือชวยคํ ้าจนุใหระเบยีบแบบแผน

และระบบการตางๆ เกดิมีผลในการปฏบิติัตามหลกัการอยางหนักแนนม่ันคง 
เปนไปตามวตัถปุระสงคอยางยัง่ยนื (เพ่ือใหวนัิยเกดิผลสมวตัถปุระสงค)
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แตละครัง้ที่พระพุทธเจาบัญญัติสิกขาบท พระองคจะทรงแถลงวัตถุ
ประสงคเหลาน้ีทุกคร้ัง เพราะฉะนั้น จะขอเลาวิธีบัญญัติสิกขาบทในพระ
วนัิยของพระพุทธเจา (วินัยคือรวมสิกขาบททั้งหมด)

กลาวตามวิวัฒนาการในสังฆะ เม่ือสงฆคือชุมชนของพระภิกษุยัง
เลก็อยู (เม่ือพระพุทธเจาต้ังสงฆใหมๆ) บุคคลที่เขามาในตอนแรกรูชัดใน
วัตถุประสงคของชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมนี้วา เราเขามาเพ่ือจะ
พัฒนาชีวิต ดวยการเรียนรู และฝกตนในไตรสิกขา เพ่ือเขาถึงชีวิตที่ดีงาม
ทีป่ระเสริฐ ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือวา มนุษยจะประเสริฐ
ดวยการฝก ถาไมฝกหาประเสริฐไม ผูที่ฝกแลวหรือศึกษาแลวเปนผู
ประเสริฐสุด แมยิ่งกวาเทพเจา

หลักการของพระพุทธศาสนามีอยางไร ผูเขามารูตระหนักชัดเจน
อยูแลว ดังน้ัน สงัฆะในระยะแรกจงึดํ ารงอยโูดยไมมีกฎหรือขอบงัคบั วนัิยมี
อยูโดยหลักการอยางเปนไปเอง วินัยมีอยูแลวทั้งๆที่ไมมีสิกขาบท มีแต
เพียงหลักการ และขอนัดหมาย หรือขอหมายรูรวมกันตามหลักการนั้น

ใหต้ังขอสังเกตวา วนิยั ไมจํ าเปนตองมีสิกขาบท คอืมีระบบแบบ
แผนโดยไมตองมีขอบัญญัติ หรือมีการปฏิบัติตามหลักการโดยไมตองมีขอ
กํ าหนด

ตอนแรกมีวินัยโดยไมตองมีสิกขาบท พระก็อยูกันไดดวยดี โดยถือ
หลกัการ ปฏิบัติไปตามหลักการ มีหลักการเปนเครื่องรักษาควบคุม ดัง
ปรากฏวา ในวันอุโบสถ เม่ือภิกษุทั้งหลายประชุมกัน พระพุทธเจาก็ทรง
แถลงหลักการของพระพุทธศาสนา เปนการทบทวนวาพระพุทธศาสนามี
อุดมการณอยางน้ี มีหลักการอยางน้ี (พูดสั้นๆ วา มีแตโอวาทปาติโมกข
คอืหลักการแมบท ไมมีอาณาปาติโมกข คอืกฎหมายแมบท) ทรงปฏิบัติ
เชนนี้ตลอดมาเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป จนกระทั่งเม่ือมีการบัญญัติ
สกิขาบทแลว จึงทรงบัญญัติใหภิกษุทั้งหลายประชุมกันทบทวนตรวจสอบ
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ความประพฤติดวยสิกขาบทเหลาน้ัน (พูดสั้นๆ วา ตอจากนั้นจึงมีอาณา
ปาติโมกข) (องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๐/๒๐๗; วินย.อ.๑/๒๑๒, ๒๑๔, ๒๔๘; อุ.อ.๓๑๙)

ขอยกตัวอยางหลักการใหญๆ เชนที่เรานํ ามาสวดกันวา “ไมทํ าช่ัว 
ทํ าความดี ทํ าจิตใจใหผองใส” หรือ “นิพพานเปนบรมธรรม” หรือ 
“บรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีลักษณะสํ าคัญคือเปนผูไมทํ ารายใคร ไม
เบียดเบียนใคร” หลักการเหลาน้ีพระพุทธเจาทรงแถลงทบทวนกับที่
ประชุมของพระสงฆ โดยไมมีขอบัญญัติยอยละเอียดลงไปเปนกฎขอบังคับ
ทีจ่ะลงโทษแกผูทํ าผิด พระสงฆในระยะแรกอยูกันดวยหลักการ

 ความเปนมาของการที่จะบัญญัติสิกขาบทมีเร่ืองราวที่นาสนใจวา 
(วินย.๑/๗-๘) คร้ังหนึ่งพระสารีบุตรซึ่งเปนอัครสาวกของพระพุทธเจา ไดทูล
ถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับศาสนาของพระพุทธเจาในอดีตที่พูดถึงในขณะ
น้ัน ซึ่งมีพระพุทธเจาที่ออกพระนาม ๕ พระองค

พระสารบีตุรทลูถามวา ศาสนาของพระพทุธเจาพระองคไหนทีม่ั่นคง
ยัง่ยนื ของพระองคไหนไมม่ันคงยัง่ยนื พระพุทธเจาตรัสตอบวา ศาสนา
ของพระวปิสส ี พระสขิ ี และพระเวสสภ ู ต้ังอยูไมนาน ไมม่ันคงยัง่ยนื แต
ศาสนาของพระกกุสนัธะ และพระโกนาคมนะ ต้ังอยูม่ันคงยัง่ยนืยาวนาน

พระสารีบุตรทูลถามตอไปวา เพราะเหตุใดศาสนาของ ๓ พระองค
แรกจงึไมม่ันคงยั่งยืน และเพราะเหตุใดของ ๒ พระองคหลังจึงม่ันคง
ยัง่ยนื  พระพุทธเจาตรัสเฉลยวา  เพราะวา พระพุทธเจา ๓ พระองคที่
ออกพระนามมาขางตนนั้น ไมคอยจะไดทรงสั่งสอน และมีคํ าสอนที่เปน
หลักการตางๆนอย อีกทั้งไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว และไมไดมีการ
ประชุมทบทวนประมวลบทบัญญัติที่เรียกวา “ปาติโมกข” ตางจากศาสนา
ของพระพทุธเจา ๒ พระองคหลงั ซึง่มีค ําสัง่สอนมาก มีการบญัญัติสกิขาบท
คอืตราขอกฎหมายไวเปนแบบแผน เรียบรอย

พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบวา พระภิกษุทั้งหลายมาจากชาติ
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ตระกูลตางๆกัน ภูมิหลังตางๆกัน เหมือนกับดอกไมนานาพันธุที่เขานํ ามา
วางบนพื้นกระดาน ถาไมไดรอยไวดวยเสนดาย ลมมาก็พัดกระจุยกระจาย 
แตถาเอาดายรอยไวก็จะคุมกันอยู แมลมพัดมาก็จะไมกระจุยกระจาย

ส ําหรับพระพุทธเจาพระองคน้ี เวลานั้นมีหลักคํ าสอนมากแลว แต
ยงัไมไดบัญญัติสิกขาบท พูดงายๆวากฎหมายยังไมมี พระสารีบุตรจึงทูล
อาราธนาวา ถาเชนนั้น เพ่ือจะใหพระศาสนาของพระองคในบัดน้ี ม่ันคง
ยัง่ยนืตอไป ขอใหพระองคทรงบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาตรัสตอบวา 
“ยงัไมถึงเวลา”

พระพุทธเจาทรงทราบดีวาเม่ือใดจะถึงเวลา คือเม่ือมีเหตุเกิดขึ้น มี
ขอเสยีหายเกิดขึ้น จึงจะทรงบัญญัติสิกขาบท และขอเสียหายตางๆ น้ันจะ
เกิดขึ้นเม่ือ สงัฆะนี้

๑. ต้ังมาไดเปนเวลายาวนานพอสมควร
๒. ขยายตัวใหญโตขึ้น
๓. มีผลประโยชนเกิดมากขึ้น
เม่ือนั้นแหละจะเกิดปญหามีขอเสียหายขึ้นมา และจะทรงบัญญัติ

สิกขาบท น้ีเปนแนวทัศนะอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
นิติศาสตร

ผลประโยชนเปนเร่ืองใหญที่พระพุทธเจาทรงเนนความสํ าคัญ น่ีคือ
เร่ืองของมนุษย แมแตในพระสูตรที่ตรัสถึงการปกครองของมนุษย ก็ตรัส
วา แตเดิม มนุษยยังไมมีการปกครอง ตอมามีผูคนจํ านวนมากขึ้น และมี
ผลประโยชนเกิดขึ้น ซึ่งในยุคแรกเปนเร่ืองของพืชผลในที่ดิน จึงมีการจัด
แบงสรรปนเขตที่ดิน และตอมาก็เกิดมีการขัดแยงแยงชิงผลประโยชนในที่
ดินนั้น จึงมีการต้ังผูปกครองขึ้นมา

ดวยเหตน้ีุ ในพระพุทธศาสนาจงึเลาประวติัการเกดิขึน้ของผูปกครอง
โดยถือเปนเร่ืองของวิวัฒนาการในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๖๑-๖๓/๙๙–๑๐๑) ตาง
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จากในศาสนาพราหมณที่ถือวา พระพรหมเทพเจาจัดต้ังกํ าหนดผูปกครอง
มาให และเมื่อมีการปกครอง ก็ตองมีกฎเกณฑขอบังคับ อยางนอยก็คือ
ขอตกลงกัน จึงมีสิ่งที่เรียกวา กฎหมาย (กฎหมายนี้ศาสนาพราหมณก็วา
เปนบัญญัติของพระพรหมเชนกัน)

ขอก ําหนดของกฎหมาย หรือสิกขาบทในวินัย ทานบัญญัติไวก็เพ่ือ
ใหไดผลตามหลักการ ดังวัตถุประสงคทั้ง ๑๐ ประการ ที่กลาวแลวขางตน 
ซึง่พูดไดวา ขอสุดทาย คือ ขอ ๑๐ เปนขอที่คุมและคลุมทั้งหมด

วตัถุประสงคขอที่ ๑๐ ตามคํ าบาลีวา “วินยานคุคฺหาย” แปลวา 
เพ่ืออุดหนุนหรือคํ้ าจุนวินัย หมายความวา บัญญัติสิกขาบท คือตรา
กฎหมายขึ้น กเ็พ่ือคํ้ าจุนระบบที่จัดต้ังไว หรือพูดอีกความหมายหนึ่งวา 
เพ่ือเกื้อหนุนการปกครอง

เม่ือผลเปนไปตามวตัถปุระสงคทัง้ ๑๐ ประการนัน้ กจ็ะเกดิสภาพ
เอ้ือโอกาสและเกื้อหนุนใหสมาชิกทุกคนของสังคม/สงัฆะ สามารถพัฒนา
ชีวิตสคูวามดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป ดังกลาวขางตน

หันกลับมาพูดเร่ืองการบัญญัติสิกขาบทวา ตอมามีเหตุไมดีไมงาม
เกิดขึ้นซึ่งพระสงฆและประชาชนติเตียน พระพุทธเจาจึงทรงเร่ิมบัญญัติ
สกิขาบท ในการบัญญัติสิกขาบทแตละขอ หรือแตละมาตรานี้ พระพุทธ
เจาทรงปฏิบัติตามลํ าดับทํ านองนี้ คือ

๑. มีพระภิกษุทํ าเร่ืองเสียหายเกิดขึ้น
๒. ประชาชนหรือพระสงฆกลาวติเตียนวาเปนสิ่งเสียหาย ไมดีไม

งามแลว เร่ืองมาถึงพระพุทธเจา
พระสงฆเองถือเปนหนาที่ พอไดยินประชาชนโจษขานวาพระองค

น้ันองคน้ีประพฤติไมเหมาะ ก็จะมีพระนํ าความมากราบทูลพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาก็ทรงเรียกประชุมสงฆ ใหพระภิกษุทั้งหลายมาประชุมกัน 
และเรียกตัวบุคคลที่ทํ าความผิดเสียหายนั้นมาซักถามในที่ประชุม เม่ือ
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ยอมรบัวาเปนความจริงแลว พระพุทธเจาจะทรงชี้แจงโทษความเสียหาย
วาการกระทํ าน้ันไมดีไมถูกตองอยางไร ขัดกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนาอยางไร เม่ือช้ีแจงเสร็จแลวจึงตรัสวาจะทรงบัญญัติสิกขาบท โดย
ทรงแถลงวัตถุประสงค ๑๐ ประการในการบัญญัติสิกขาบท แลวจึงทรง
บญัญัติสิกขาบท วา

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงยกสิกขาบทขึ้นแสดง 
(เปนหลักอางอิง) ดังนี้วา . . .”
โดยนัยนี้จึงเกิดเปนขอบัญญัติที่เรียกวาสิกขาบท ขึ้นมาทีละขอ 

สกิขาบทแตละขอนัน้มีบญัญัติตนเดิมกอน หากตอมาปรากฏวายงัไมเหมาะ
เชนควรมขีอยกเวน และจะทรงปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติม ก็ทรงเรียก
ประชุมสงฆอีก แลวตรัสช้ีแจงเหตุที่เกิดขึ้น และปรบัแกสิกขาบทนั้นใหม

การบัญญัติคร้ังแรก เรียกวา มลูบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม สวนขอ
แกไขเพ่ิมเติม เรียกวา อนบุญัญตัิ สกิขาบทบางสกิขาบทจงึมีทัง้มูลบญัญัติ
และอนุบัญญัติ และอนุบัญญัติน้ันอาจจะมีหลายครั้งดวย

ขอยกตวัอยางเชน คร้ังหนึง่พระภกิษุเดินทางไปกบัภกิษุณ ีประชาชน
ติเตียนวา พระเดินทางไปกบัภกิษุณ ีสงสยัวาจะเปนสามภีรรยากนั ชาวบาน
โจษขานกันไป ติเตียนใหเสียหาย พระพุทธเจาทรงเรียกประชุมสงฆและ
ดํ าเนินขั้นตอนตามแบบแผน แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา ไมใหพระภิกษุ
เดินทางไกลไปไหนกับภิกษุณี น้ีเปน มลูบัญญัติ

ตอมาปรากฏวา เม่ือมีการเดินทาง ภิกษุไมยอมเดินทางรวมกับ
ภิกษุณ ี และเมื่อแยกกันเดินทาง ภิกษุณีถูกประทุษราย เกิดปญหาเปน
เร่ืองมาถงึพระพุทธเจา ก็ทรงประชุมสงฆ และทรงบัญญัติสิกขาบทแกไข
เพ่ิมเติมจากมูลบัญญัติวา ไมใหเดินทางรวมกัน เวนแตสมัย คือ เม่ือมีเหตุ
อันสมควร ไดแก หนึ่ง เดินทางไปกับกองคาราวาน สอง มีภัยอันตราย 
(วินย.๒/๔๕๒/๒๙๐) ขอที่บัญญัติแกไขเพ่ิมเติมใหมน้ีเรียกวา อนุบัญญัติ
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กฎหมายที่แทประสานประโยชนของบุคคลกับสังคม
และประสานสมมตขิองมนษุย เขากบัความจรงิแทของธรรมชาติ

ขอยํ้ าวา วินัยที่เราเรียกวากฎหมายนั้น ไมถือความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรอืความสงบเรยีบรอยเปนจดุหมาย แตเปนการสรางสภาพเอือ้
คือ เพ่ือใหมีความสงบเรียบรอย ที่จะชวยเกื้อหนุนใหบุคคลแตละคนมี
โอกาสพัฒนาชีวิตสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป คือ เปนการสรางสภาพเอื้อ
ตอการศึกษาน้ันเอง

เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา การที่มีกฎหมายหรือมีวินัยนี้ ก็เพ่ือเปน
เคร่ืองสรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะพัฒนาตน คือพัฒนาความสามารถที่
จะมีชีวติทีดี่ เพราะเราถอืวา มนุษยเปนสตัวทีต่องเรียนตองศึกษา ไมใชวา
มนุษยจะมีชีวิตที่ดีไดเลยทันที และยิ่งกวาน้ัน ยังมีคุณคาดีงามสูงสงขึ้นไป
ทีชี่วิตมนุษยควรจะไดจะถึงยิ่งขึ้นไปๆ อีก

เปนอันวา การต้ังกฎเกณฑ หรือกติกาสังคมนี้
๑. เพ่ือสรางสภาพทีม่นุษยจะอยูกนัดวยความสงบเรยีบรอยเปนอนัดี
๒. เพ่ือใหสภาพทีส่งบเรยีบรอยนัน้ เปนเครือ่งเกือ้หนนุตอการทีม่นุษย

เหลาน้ันทกุๆ คนจะเขาถงึชีวติทีดี่งามยิง่ๆขึน้ไป คอืเปนการสราง
สภาพเอือ้ตอการทีบ่คุคลจะไดพัฒนาความสามารถทีจ่ะมีชีวติทีดี่

กฎหมายไมไดมีขึน้เพียงเพ่ือสรางสภาพเอือ้ตอการมีชีวติทีดี่เทาน้ัน แต
สรางสภาพเอือ้ตอการทีเ่ขาจะพัฒนาความสามารถทีจ่ะมีชีวติทีดี่ยิง่ขึน้ไปดวย

มองในแงของพระพุทธศาสนา ขอหลังนี้สํ าคัญกวา คือการจัดสรร
สภาพที่เอ้ือตอการที่บุคคลจะไดพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี
เพราะเราถือตามความจริงของธรรมชาติวามนุษยเปนสัตวที่ตองเรียนรู 
ตองฝก ตองศึกษา จึงจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามตอไป

ถามองงายๆ เราอาจจะคิดวา ขอใหกฎหมายสอดคลองกับหลักศีล
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ธรรมก็แลวกัน เม่ือคนมีศีลธรรมไดก็ดีแลว คือเรายอมรับวาศีลธรรมเปน
หลักที่ดีอยูแลว เราจึงคิดวาจะทํ าอยางไรใหศีลธรรมมีผลปฏิบัติในสังคม 
เพราะวาหลักเกณฑของศีลธรรมนั้นไมมีเคร่ืองบังคับ อาจจะไมไดผล จึง
ตองเอากฎหมายมาชวย

ยกตัวอยางเชน เราถือวาศีล ๕ ดีแลว ถาคนประพฤติตามศีล ๕ 
หมด สังคมก็เรียบรอย แตทํ าอยางไรจะใหคนประพฤติตามศีล ๕ น้ัน ก็
ตองตรากฎหมาย รัฐก็เอาใจใสวางกฎเกณฑกติกาขอบัญญัติขึ้นมา เพ่ือจะ
ใหศลีธรรมไดผล กฎหมายจึงสอดคลองกับระบบศีลธรรม

แตทีจ่ริง ลึกลงไปไมใชเพียงแคน้ัน ศีล ๕ ก็เปนขอฝกคน คือแตละ
ขอเปนเพียงสิกขาบทเทาน้ัน เราจะเอากฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล ๕ ยัง
ไมถูก แตทํ าอยางไรจะเอากฎหมายมาชวยใหคนพัฒนาตนใหมีศีล ๕ หรือ
สรางสภาพเอ้ือตอการที่คนจะ(พัฒนาตนให)มีศีล ๕ เพ่ือจะไดสามารถเขา
ถงึชีวติทีดี่งามยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้น เราจะตองมุงในแงวา จะทํ าอยางไร
ใหคนมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีตางหาก เราตองการอันนี้

เม่ือมองในแงน้ีจงึถอืวา การสรางสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการศกึษา
เพ่ือใหคนพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี เปนเร่ืองที่สํ าคัญอยางยิ่ง 
การจดัระบบกิจการอะไรตางๆ ของสังคมจะมีจุดหมายรวมอยูที่น่ี

ในเร่ืองนี้ สังคมจะตองเอาอยางใดอยางหนึ่งในการที่จะตองมีจุด
หมายที่ดีงามชัดเจน ถาไมมีการสรางความรูความเขาใจและกํ าหนดจุด
หมายที่ชัดเจนไว ก็จะมีจุดหมายที่ไมรูตัว ซึ่งเปนการเสี่ยงตออันตราย 
เพราะอาจจะเปนจุดหมายที่ไมเคยนึกถึงและไมเคยยกขึ้นมาตรวจสอบ 
และกลายเปนจุดหมายที่ผิดพลาดก็ได

ทุกคนมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยอยูในใจของตน
อยางใดอยางหน่ึง แมไมไดพูดออกมาและไมชัดแกตนเอง แตเวลาตัดสนิ
ใจทกุคร้ัง จะตองมีความเขาใจน้ีแฝงก ํากบัอยูเบือ้งหลงั ถาความเขาใจและ
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ความมงุหมายนีไ้มไดรับการพัฒนาและไมเคยจบัยกขึน้มาตรวจสอบ กอ็าจกอ
ความผดิพลาดได และกจ็ะกลายเปนการสรางผลรายแกสงัคมโดยไมรตัูว

เปนอนัวา เม่ือเราจะสรางสภาพเอือ้อยางทีว่าน้ี เรากจ็งึจดัต้ังชุมชน
ขึ้นมา ชุมชนที่มีสภาพเอื้อตอการศึกษาของคนคืออยางไร ถาใชศัพทพระ
กค็ือ “ชุมชนแหงกัลยาณมิตร”

หมายความวา บคุคลทีม่าอยูดวยกนั เร่ิมต้ังแตองคพระศาสดาหรอื
ผนํู า เปนกลัยาณมติรคอืผทูีจ่ะชวยเกือ้หนนุผอ่ืูนในการทีจ่ะพัฒนาชวีติไดดี 
ใหเปนชีวติทีเ่จริญงอกงามมคีวามสขุยิง่ขึน้ พระภิกษุทัง้หลายที่มาอยดูวย
กนั กค็อืมาชวยกนั มาเอ้ือตอกนั มาอุดหนนุกนั ใหแตละบคุคลพฒันาตนให
เขาถงึชีวติทีดี่งามยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้เราจงึสรางชุมชนแหงกลัยาณมติรขึน้

ดวยการกํ าหนดวางหรือบัญญัติสิกขาบทเหลาน้ี สิกขาบททั้งหลาย
จึงเปนทั้งขอฝกคน และเปนเครื่องมือสรางชุมชนแหงกัลยาณมิตร ให
บคุคลที่เขามาอยูรวมกันเปนปจจัยเอื้อตอกัน ในการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม ก็
คือ เพ่ือการศึกษาน่ันเอง

เพราะฉะนั้น สงัฆะ คือชุมชนนี้ จึงมีประโยชนที่จะใหชีวิตของแตละ
บคุคลไดรับประโยชนจากสงัฆะ เม่ือแตละคนไดประโยชนจากสังฆะ แตละ
คนนั้นก็ตองเปนสวนประกอบหรือสวนรวม ที่จะตองชวยเอื้อเฟอเกื้อตอ
สังฆะดวยเชนกัน เปนการเอื้อตอกันระหวางสังคมกับบุคคล ไมใชขาง
เดยีว คือ ไมใชบุคคลเพื่อสังคม หรือสังคมเพื่อบุคคล

เราสรางสังคม/สงัฆะขึ้นมา เพ่ือใหมีสภาพเอื้อตอการที่บุคคลนั้นจะ
พัฒนาตัวไดดวยดีสูการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม และสงัฆะนั้นจะดํ ารงอยูดวยดี 
กด็วยการที่บุคคลแตละคนนั้นเปนสวนรวมที่ดี เพราะฉะนั้น จึงมีหลักการ
และบทบัญญัติวา แตละบุคคลจะตองมีความสัมพันธกับสังคม/สังฆะที่เปน
สวนรวมนั้นอยางไร และก็จะมีหลักการขึ้นมาอยางหน่ึงในแงที่เกี่ยวกับ
วนัิยวา พระภิกษุจะตองถือสงัฆะเปนใหญ คือถือสวนรวมเปนใหญ
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มีพระดํ ารัสของพระพุทธเจาเองวา
“เราเคารพธรรม (คือถือหลักการแหงความจริงความถูก

ตองดีงาม ตัวกฎธรรมชาติ) แตเมื่อสงฆเติบใหญขึ้น เราก็
เคารพสงฆดวย”                                          (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑๒๕)
เพราะฉะนั้น เม่ือสงัฆะคือชุมชนสงฆขยายใหญขึ้น  พระพุทธเจา

จงึทรงมอบอํ านาจใหสงฆ ตอนแรกพระพุทธเจาทรงต้ังสงัฆะขึ้น พระองค
ทรงบวชใหแกผูขอเขามาในสงัฆะ ดวยพระองคเอง ใครตองการจะเขามา
ในสงัฆะ พระองคก็ทรงรับเอง ทรงพิจารณาคุณสมบัติเอง แตเม่ือสังฆะ
ใหญขึ้น พระพุทธเจาทรงมอบอํ านาจใหสงัฆะบวช จึงตองต้ังกฎเกณฑและ
ระเบียบการดํ าเนินการในการบวชขึ้นมา เชนวา

๑. ตองมีที่ประชุม องคประชุมตองมีภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไป คือกํ าหนด
องคประชุม

๒. ตัวผูที่ขอบวช ตองมีคุณสมบัติดังน้ีๆ
๓. มีวิธีดํ าเนินการบวช เชน เม่ือเร่ิมการประชุม จะตองมีภิกษุรูป

หนึง่ที่มีสติปญญาความสามารถ ทํ าหนาที่เปนผูดํ าเนินการประชุม เปนผู
ซกัถามคุณสมบัติของผขูอเขามาเปนสมาชิกใหม ทั้งซอมขางนอกที่ประชุม 
แลวซักถามเอาจริงในที่ประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบวาผูน้ีมีคุณ
สมบติัที่จะบวชไดหรือไม จะยอมรับเขาสูสงฆไดหรือไม

พรอมนั้นก็ใหมีอุปชฌายเปนตัวประกันที่จะใหความม่ันใจแกสงฆวา 
ผูทีเ่ขามาบวชนั้นจะไดรับการศึกษาอยางแนนอน ไมเควงควางเลื่อนลอย

น้ีคือการบวช ซึ่งเปนเร่ืองของสงัฆกรรม แตมาปจจุบันนี้มักเหลือ
เพียงเปนพิธี จนกระทั่งผูที่เขาไปรวมกิจกรรมนั้นไมรูวาทํ าอะไรกัน แตที่
จริงคือการรับสมาชิกใหม ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติ

เน่ืองจากพระพทุธเจาเองทรงใหถอืสงัฆะเปนใหญ พระองคกเ็คารพ
สงฆ จงึทรงมอบอ ํานาจใหสงฆดํ าเนินการ เร่ิมแตก ําหนดใหมีองคประชมุวา 
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การทีจ่ะท ํากิจการระดับนี้ตองใชองคประชุมเทาน้ี เชน ถาสวดปาติโมกข 
ตองใช ๔ รูปขึ้นไป ถารับกฐินตอง ๕ รูปขึ้นไป ถาจะบวชภิกษุตอง ๑๐ รูป
ขึน้ไป ตอมาก็มีอนุบัญญัติวาในถิ่นไกลชายแดน ที่เรียกวาปจจันตประเทศ 
หาพระยาก และพระที่จะไปก็เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมมาดีพอสมควร
แลว จึงยอมลดหยอนใหวา ใหองคประชุมมีพระเพียง ๕ รูปได เปนตน

ทีว่ามาน้ี เปนเร่ืองชีวิตของสงฆ แตขอสํ าคัญก็คือ ใหภิกษุถือสงฆ
เปนใหญ พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ เพราะฉะนั้นพระภิกษุจะตองถือ
ประโยชนสวนรวมเปนใหญ

พระภิกษุ แมแตเปนพระอรหันต เม่ือมีกิจการของสวนรวมเกิดขึ้น 
ถาไมมาเขาที่ประชุม ก็อาจถูกลงโทษ มีพระอรหันตถูกที่ประชุมลงโทษใน
ประวัติของพระพุทธศาสนาหลายองค อยาไดนึกวาพระอรหันตพนโทษ ใน
แงของธรรมทานพนโทษคือไมมีกิเลส แตในแงของวินัยไมพน

วนัิยต้ังอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรม แตแยกออกเปนคนละ
เร่ืองกัน ธรรมเปนเร่ืองของความจริงแทในธรรมชาติ สวนวินัยเปนเร่ือง
ของสมมติเพ่ือหนุนธรรม แตสมมติไมจํ าเปนตองรอธรรม

คนทํ ากรรมช่ัว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม เขาจะ
ไดรับผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยจึงต้ังกรรมสมมติขึน้มา 
และนํ าผูกระทํ าความผิดเขามาในกลางที่ประชุมและลงโทษ วินัยไมรอ
ธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจึงจัดการทันที

ในเร่ืองนี้ยังมีชาวพุทธที่เขาใจไมคอยถูกตองวา ใครทํ ากรรมช่ัว 
เราไมตองทํ าอะไร เด๋ียวเขาก็ตองรับผลกรรมของเขาเอง การมองอยางน้ี
แสดงวาพลาดแลว

ในพระพุทธศาสนามีหลักการ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ในเร่ือง
ของสังคม ถาผิด วินัยจัดการทันที หมายความวา วินัยมีวิธีดํ าเนินการ
เพ่ือใหธรรมสํ าเร็จเปนผลในสังคม มิฉะนั้น ในที่สุด ถาเราไมเอาใจใส การ
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ปฏบิติัตามธรรมก็จะคลาดเคลื่อนไป และสังคมก็จะคลาดจากธรรม
อยางไรก็ตาม จะตองทํ าความเขาใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ 

แทจริงน้ัน ที่พูดวา “วินัยไมรอธรรม” เชน เม่ือมีภิกษุทํ าความผิด วินัย
และสงฆจะไมรอใหกรรมแทตามกฎธรรมชาติแสดงผล แตสงฆจะนํ าเอา
กรรมสมมติตามวินัยมาใชจัดการกับภิกษุน้ันทันที การที่พูดอยางน้ีนับวา
เปนสํ านวนพูดในระดับหนึ่ง

จะตองไมเขาใจผิดไปวามนุษยแยกตัวเองพนเหนือกฎธรรมชาติได 
เพราะวาการจัดต้ังตางๆ โดยสมมติ และปฏิบัติการตางๆ ในทางวินัยทุก
อยางน้ัน แทที่จริงก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย ที่นํ าเอาปจจัยใน
ฝายของตนเองเขาไปเปนสวนรวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรม
ชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา

พูดอีกอยางหน่ึงวา วนิยั หรือระบบสมมตทิัง้หมด กค็อืการทีม่นุษย
นํ าเอาปญญาและเจตจ ํานง ซึง่เปนคณุสมบติัธรรมชาติอันวเิศษทีต่นมีอยู มา
เพ่ิมเขาไปเปนปจจยัพิเศษในกระบวนการแหงเหตุปจจยัของธรรมชาต ิ เพ่ือ
ใหกระบวนการของเหตปุจจยันัน้ ดํ าเนินไปในทางทีจ่ะกอใหเกดิผลดีแกชีวติ
และสงัคมของตน โดยสอดคลองกบัปญญาและเจตจ ํานงของมนษุยน่ันเอง

ปญญา และ เจตนาหรือเจตจ ํานงทีป่ระกอบดวยคณุสมบติัตางๆ น้ัน
กเ็ปนธรรมชาตน่ัินเอง แตเปนธรรมชาตดิานนามธรรม และเปนธรรมชาติ
สวนพิเศษ ซึง่เกดิขึน้ดวยการฝกศกึษาพัฒนาทีเ่ปนศกัยภาพของมนษุย

พูดสัน้ๆ วา วนิยั คอืการน ําเอาปญญาและเจตนาทีเ่ปนธรรมชาติ
พิเศษของมนษุย เขาไปรวมเปนปจจยัทีจ่ะผนัแปรกระบวนการแหงเหตุ
ปจจยัของธรรมชาต ิใหเปนไปในทางทีจ่ะเกดิผลดแีกตนในเชงิสังคม

ความพิเศษและความประเสรฐิของมนุษย ทีท่ ําใหเกดิวฒันธรรมและ
อารยธรรมขึน้มา อยูทีน่ี่ ถามนุษยไมรูจกัใชคณุสมบติัเหลาน้ีใหเปนปจจยั 
ความเปนมนษุยจะมีประโยชนอะไร
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การที่กิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากปญญาและเจตจํ านง/เจตนาของ
มนุษย จะเปนปจจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะชักนํ าใหกระบวน
การแหงเหตุปจจัยทั้งหลายดํ าเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีแกมนุษย
ตามความตองการของปญญาและเจตจํ านงไดจริงน้ัน ยอมเปนขอเรียก
รองหรอืบงัคบัอยใูนตัววา มนุษยจะตองพัฒนาปญญาและเจตจ ํานงในจติใจ
ของตนอยตูลอดเวลา เพ่ือพัฒนาปจจยัตางๆ ใหนํ าไปสผูลทีต่องการไดจริง

ขอยอนกลบัไปยํ ้าวา บคุคลตองเกือ้หนนุตอสงัฆะ โดยเคารพสงฆ
คอืถอืสงฆเปนใหญ การทีอ่ยูรวมกนัในสงัคมจะตองสงเสริมความเขมแขง็ม่ัน
คงของสงัคมหรอืสงัฆะนัน้ แลวสงัฆะจะไดมารองรับหนนุบคุคลนัน้ใหเจริญ
เติบโตขึ้นไปได ถาสงัฆะไมเจริญม่ันคง ก็จะไมเอ้ือใหบุคคลเจริญเติบโต
เพราะฉะนัน้ จงึใหถอืหลกัการเร่ืองถอืสงฆเปนใหญและหลกัการเร่ืองความ
สามัคคเีปนส ําคญั ตามหลกัทีเ่รียกวา “สังฆสามคัคี” แปลวา ความพรอม
เพรียงของสงฆ ถาสงฆไมมีความสามคัคแีลว สภาพชวีติและระบบความเปน
อยูก็จะไมเอ้ือตอการพัฒนาของบุคคล เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสามัคคี

ขอยํ ้าเร่ืองความสามคัคอีีกหนอยวา สามัคคมีีความส ําคญัอยางยิ่ง
สํ าหรับชีวิตหมู หรือการอยูรวมกันเปนสังคม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๗/๒๓๘) โดย
เฉพาะในระบอบประชาธปิไตย สามัคคกีค็อืความพรอมเพรียงกนั ความ
รวมแรงรวมใจกัน และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เรียกวา เอกีภาพ
(แตไทยเรานิยมใชวา เอกภาพ)

โดยทั่วไป เราจะมองเห็นคุณคาและความสํ าคัญของความสามัคคี
ในแงของความมีพลัง คือเปนการรวมกํ าลังกัน ตรงขามกับความแตกแยก
ขดัแยงที่ทํ าใหสูญสิ้นกํ าลัง เม่ือสามัคคีกัน คน ๒ คน มารวมกับคนอีก ๒ 
คน กเ็ทากับ ๒+๒ เปน ๔ แตถาขัดแยงแตกแยกกัน คน ๒ คน มาพบกับ
คนอีก ๒ คน ก็เทากับ ๒-๒ เปน ๐

คณุคาแทของสามัคคทีีส่ ําคญัมาก ซึง่เปนพ้ืนฐานของวนัิยและประชาธปิไตย
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กอ็ยางทีก่ลาวขางตน คอื ท ําใหสงัคมเกดิมีคณุประโยชนตามความหมาย
ของมัน โดยเปนสภาพเอื้ออํ านวยโอกาสแกทุกคนที่จะดํ ารงชีวิตของตน
อยูดวยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหเขาถึงประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป

แตลึกลงไปอีก คุณคาและความหมายของสามัคคีที่มักไมไดนึกถึง
กัน ก็คือ สามคัคีเปนฐานรองรับสมมติไว ถาไมมีสามัคคี สมมติก็อยูไมได 
อารยธรรมก็สั่นคลอน เพราะสังคมมนุษยดํ าเนินไปไดดวยสมมติ และ
สามัคคีก็รองรับสมมติไว โดยทํ าใหคนยอมรับตามสมมติน้ัน

ถาคนไมสามัคคกีนั กจ็ะเกดิการไมยอมรบัตามสมมต ิ เชน ไมยอม
รับกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืนหรือของคูกรณีที่ขัดแยงกัน ไมยอมรับสิทธิตางๆ 
ของคนพวกอืน่ฝายอืน่ ไมยอมรบักฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย จงึท ําให
เกิดความสับสนวนุวายระสํ่ าระสาย จนถึงอาจจะทํ าใหสังคมดํ ารงอยูไมได

ในทางกลับกัน ถาสมมติไมตั้งอยบูนฐานแหงธรรม หรือไมเปนไป
ตามธรรม ก็จะทํ าใหคนทะเลาะวิวาทกัน ไมสามารถรวมจิตรวมใจกัน และ
ยอมรับสมมติน้ันไมได แลวความขดัแยงแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้น ถาเปน
ไปอยางรุนแรงหรือแพรหลาย กจ็ะน ําไปสคูวามเสือ่มสลายของสงัคม

จึงเปนเร่ืองสํ าคัญยิ่ง ที่จะใหสมมติที่เปนหลักของสังคมตั้งอยูบน
ฐานแหงธรรม และเปนไปโดยชอบธรรม เพ่ือใหเกิดความสามัคคี แมหาก
วาสมมติน้ันขัดตอผลประโยชนของบุคคลบางคน แตถาสมมติน้ันชอบ
ธรรม มีธรรมเปนฐานรองรับ เขาก็ไมอาจปฏิเสธสมมติน้ันได พรอมกันนั้น 
ก็ตองมีการพัฒนาคนอยูเสมอเพื่อใหรวมสามัคคีในการที่จะยอมรับและ
ปฏิบัติตามสมมติที่ชอบธรรมนั้นๆ

ถาคนไมยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติ เขาก็จะไดรับ
ผลรายตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ แตถาเขาไมยอมรับสมมติ เขาก็จะ
แตกสามัคคีกันในสังคมมนุษยเอง และผลรายก็เกิดแกเขาเน่ืองจากความ
แตกสลายของสังคมของเขานั้น
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พระพุทธเจาตรัสยํ้ าเร่ืองสามัคคี ในทางสังคมนั้น นอกจากบัญญัติ
สกิขาบทแลว ก็มีหลักการในดานธรรมที่จะอุดหนุนวินัยดวย พรอมทั้งใน
ทางวินัยก็ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเพ่ือสรางความสามัคคี

ดังน้ัน ถาพระเกิดทะเลาะกันขึ้นจึงตองมีวิธีระงับอธิกรณ คือ 
ดํ าเนินคดี เพ่ือตัดสนิความผดิ และลงโทษกนั ใหเสร็จสิน้ไป ไมใหตองรออยู
อยางน้ัน และถามีคดีเกดิขึน้แตไมดํ าเนินการ กต็องเอาผดิกบัพระทีไ่มดํ าเนิน
การอกี จะไปอางวารอใหกรรมจดัการ ไมมีทาง วินัยไมรอดวย วินัยก็มี
กรรมที่จะนํ ามาใชจัดการไดทันที (ดูเร่ืองสังฆกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึงนิคคห-
กรรมจํ านวนมาก ในพระวินัยปฎก)

เปนอันวา กรรม มี ๒ แบบ คือ
๑. กรรมในธรรม ที่เปนกฎธรรมชาติ
๒. กรรมในวินัย ทีม่นุษยสรางขึ้นโดยสมมติ
ในทางวนัิย ถาพระท ําผดิ ชุมชนคอืสงฆ กมี็กรรมสมมติทีพ่ระพุทธเจา

ทรงบญัญัติไวเปนสิกขาบท ที่จะนํ ามาใชจัดการไดทันที และตองจัดการ
โดยไมรอกรรมในกฎธรรมชาติ

ทั้งน้ีเพราะวา ถึงตอนนี้ เราไดนํ าเอากรรมสมมติ ทีเ่กิดจากปญญา
และเจตนาของมนษุย มาเปนปจจยัรวมทีเ่พ่ิมเขาไปเปนกรรมในกฎธรรม
ชาติดวยแลว



- ๒ -
หลักแหงปฏิบัติการ

ถาคนอยูในหลักการ ก็ไมตองมีกฎหมาย
ถากฎหมายไมใชเพื่อหลักการ ก็ไมควรใหเปนกฎหมาย

กฎหมายแมจะมีความสํ าคัญ แตก็ไมเพียงพอและไมเปนหลัก
ประกันวาจะทํ าใหชีวิตดีงามและสังคมมีสันติสุขได โดยเฉพาะในสังคม
ประชาธิปไตย ที่มีและยอมรับความแตกตางหลากหลายของประชาชน 
คนจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักการพ้ืนฐานและจิตใจที่
เขากันได เชน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกันดวยเร่ืองชนชั้น ผิวพรรณ 
เช้ือชาติ และลัทธิศาสนา มีความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
เปนตน สังคมจึงจะมีความม่ันคงยั่งยืนอยูได

ฉะนัน้ สามัคคีหรือเอกีภาพจึงเปนหลักการพื้นฐานที่สํ าคัญอยางยิ่ง
ในการดํ ารงรักษาสังคม และจะตองมีหลักความประพฤติปฏิบัติตางๆ ที่จะ
ท ําใหเกิดความสามัคคีเชนนั้น

การทีส่งัคมบญัญัติวนัิยคอืกฎหมายตางๆ ขึน้ กเ็พ่ือมาหนนุใหคน
ดํ ารงอยใูนหลกัการตางๆ เหลาน้ัน อันจะท ําใหสงัคมหรอืสงัฆะมคีวามเปนอนั
หนึง่อันเดียวกนัแลวจะไดมีความม่ันคงยัง่ยนืและมสีนัติสขุตามวตัถปุระสงค

หลักการตางๆ เพ่ือดํ ารงรักษาสังคมนั้น เทากับเปนสาระหรือ
เจตนารมณของกฎหมาย ถาคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเหลาน้ัน ก็
แทบจะพูดไดวาไมจํ าเปนตองมีกฎหมาย นอกจากในความหมายวาเปนขอ
หมายรอูยางที่กลาวขางตน หลักการตางๆ เหลาน้ี นอกจากนํ ามาเปน



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๗

หลักในการบัญญัติขอกฎหมายแลว บางทีก็มีอยูในรูปที่เปนคติธรรมหรือ
หลักคํ าสอน

ธรรมที่เปนหลักการทั่วไปซึ่งไมไดบัญญัติไวเปนสิกขาบทในทางวินัย
มีหลายอยาง ที่เปนเครื่องสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในชุมชนแหง
กัลยาณมิตร เชน หลักสาราณียธรรม เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนหลักการ
ของประชาธิปไตย ขอยกมาเปนตัวอยาง หลัก สาราณียธรรม ๖ ประการ 
(สารณยีธรรม ก็เรียก) คือ

๑. เมตตากายกรรม จะทํ าอะไรก็ทํ าตอกันดวยเมตตา ทํ าดวยใจ
รักหวังดี เชน เม่ือมีเร่ืองที่ตองจัดทํ า หรือมีงานสวนรวม ก็มาชวยเหลือ
รวมมือกัน พรอมเพรียงกันทํ าเพ่ือประโยชนสวนรวม ดวยหวังดีที่จะให
เกิดประโยชนสุขตอกัน

๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวยใจรัก 
หวงัดี มีปยวาจา ชวยแกปญหา มุงใหเกิดความสามัคคีและประโยชนสุข
รวมกัน

๓. เมตตามโนกรรม จะคดิอะไรกค็ดิตอกนัดวยเมตตา คดิดวยใจรัก
หวงัดี คดิในทางที่จะแกไขปญหา ในทางสมัครสมานประสานสงเสริม หรือ
เอ้ือเฟอชวยเหลือสนับสนุนกันเพ่ือจุดหมายที่ดีงาม ยิ้มแยมแจมใสตอกัน

๔. สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช หลายคนเขาใจผิดวา พระ
พุทธศาสนาไมเอาใจใสเร่ืองวัตถุ แตแทจริงพระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญ
กับเร่ืองลาภหรือผลประโยชนหรือดานเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง ถือวาตอง
จดัสรรใหเรียบรอยชอบธรรม แตใหอยูในขอบเขตที่เรียกวาเปน ปจจัย
เพราะฉะนั้น เร่ืองการแบงปนลาภและเอื้อเฟอกัน รวมถึงเร่ืองการจัดสรร
ผลประโยชน จึงเปนขอสํ าคัญอยางหน่ึงในหลักการอยูรวมกัน

๕. สีลสามัญญตา เสมอสมานกันโดยศีล ต้ังอยูในหลักความ
ประพฤติเสมอกัน คลายกับที่พูดวามีความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย 



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๒๘

ทกุคนตอหนาวินัยแลวเสมอกันทั้งหมด แมแตเปนพระอรหันตก็ไมยกเวน 
นอกจากมีกฎยกเวนใหเปนสิกขาบทโดยเฉพาะ จึงจะพนโทษทางวินัย ใน
เร่ืองของวินัยจะอางธรรมไมได วินัยกํ าหนดไวใหเสมอภาคกันและจึงตอง
พยายามประพฤติตัวใหเสมอกันโดยศีล ไมใหเปนที่รังเกียจแกชุมชน

๖. ทฏิฐิสามัญญตา เสมอสมานกันโดยทิฐิ หมายความวา ยึดถือ
หลกัการพ้ืนฐานและอุดมการณของสังคมรวมกัน ในสังคมใดคนไมมีหลัก
การรวมกัน ก็จะดํ ารงเอกภาพไวไมได เชน ในสังคมประชาธิปไตย ถา
ประชาชนไมยึดถือหลักการแหงประชาธิปไตยรวมกัน ก็ถึงอวสาน เพราะ
ฉะนั้นสมาชิกจึงตองมีอุดมการณ และมีหลักการที่เปนทิฏฐิพ้ืนฐานรวมกัน

ธรรม ๖ ขอนี้เปนหลักแหงความสามัคคี ในระหวางบุคคลก็เปนปย
กรณ แปลวาสรางความรักกนั ครุกรณ สรางความเคารพกนั สารณยีะ ทํ า
ใหระลึกถึงกัน หรือยึดเหนี่ยวใจกันไว และในแงสวนรวมก็เปนไปเพื่อ
สงัคหะ คอืทํ าใหรวมคนเขาเปนหมูอยูได เพ่ืออวิวาทะ ท ําใหไมวิวาทกัน 
เพ่ือสามัคคี คือพรอมเพรียงกัน และเพื่อเอกีภาพ ทีเ่รียกวา เอกภาพ คือ
ทํ าใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีหลักการอื่นอีก เชน อปริหานิยธรรม คือธรรมที่จะ
ท ําใหไมเสื่อม ซึ่งมี ๗ ขอ คือ

๑. ประชุมกันเนืองนิตย
๒. เม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมกอ็ยูจนเลิก

โดยพรอมเพรียงกัน และเมื่อมีกิจสวนรวม คือสงัฆกรณีย เกิดขึ้น ก็ตอง
พรอมใจกันทํ า

๓. ไมถืออํ าเภอใจแลวบัญญัติอะไรตามใจตัว หรือลมเลิกถอนบท
บัญญัติอะไรตามใจชอบ

๔. เคารพนับถือยกยองบุคคลที่เปนหลัก ที่เรียกวา สงัฆบิดร มอง
เหน็ความสํ าคัญของถอยคํ าของทาน ในที่น้ีไมไดบอกวาตองเช่ือ แตภิกษุ
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ใดเปนเถระ เปนรัตตัญู หมายความวา ไดมีประสบการณยาวนาน มี
ความรูเปนหลัก ตองมองเห็นความสํ าคัญของถอยคํ าของทาน และให
ส ําคญัวาเปนสิ่งอันพึงฟง ไมลบหลูละเลยหรือมองขามไป

๕. ใหเกียรติและคุมครองสตรี ไมใหมีการขมเหงรังแกกุลกุมารี (นา
สงัเกตวา สังคมไทยเวลานี้ไดทรุดลงไปไกลในเรื่องนี้ ถึงขั้นที่มีโสเภณีเด็ก
แพรหลาย อยางที่ไมเคยมีไมเคยเปน; สํ าหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา ไมลุ
แกอํ านาจตัณหา คือไมเห็นแกการบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอเสพบรโิภคและ
ผลประโยชนสวนตัว ซึง่สงัคมคฤหสัถกค็วรจะปฏบิติัดวย)

๖. ใหความสํ าคัญแก เจดีย หรืออนุสาวรีย ซึ่งเปนสิ่งที่เคารพ เปน
ที่รวมใจของสังคม และเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดจิตสํ านึกตอสวนรวม 
(ส ําหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา มีใจผูกพันใฝชอบเสนาสนะปา)

๗. จดัอารักขาคุมครองปองกันแกพระอรหันต หมายความวา พระ
สงฆ หรือนักบวชที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา เปนหลักใจ
ของประชาชน เปนตัวแทนของคุณธรรม เปนหลักของศีลธรรม เปนผู
รักษาธรรมไวใหแกสังคม ใหถือเปนหนาที่ของบานเมืองจะตองจัดการ
อารักขา คุมครองปองกัน และยินดีตอนรับทาน (ขอนี้สํ าหรับหมูสงฆ 
ทานเปลี่ยนเปนวา ยินดีตอนรับเพ่ือนสพรหมจารีที่ยังไมมา และตั้งใจตอ
ทานที่มาแลวขอใหอยูเปนสุข)

ส ําหรับคฤหัสถ คือคนทั่วไปที่อยูในสังคมใหญ ยังมีหลักธรรมอีกชุด
หนึ่งเรียกวา สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือหลักการยึดเหน่ียว
ประสานหมูชนใหอยูในความสามัคคี ซึ่งมี ๔ ประการ (สงัคหะ แปลวา 
สงัเคราะห หรือสงเคราะห ที่เราใชในความหมายวาชวยเหลือกัน แตคํ า
ศพัทเดิมแปลวารวมเขาดวยกัน) หมายความวา ในการที่จะผนึกใหสังคมมี
ความม่ันคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได คนจะตองมีธรรม ๔ ขอนี้ คือ
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๑. ทาน การให การเผื่อแผแบงปน มีลาภหรือผลประโยชนก็
กระจายเฉลี่ยกันไป

๒. ปยวาจา การพูดดวยใจรักหวังดี กลาวถอยคํ าสุภาพไพเราะ รู
จกัใชวาจาแสดงนํ้ าใจ ที่จะแกปญหาและชวยเหลือกัน

๓. อัตถจริยา การบํ าเพ็ญประโยชน เอาเร่ียวแรงกํ าลังความ
สามารถเขาชวยเหลือรวมมือกัน

๔. สมานตัตตา การเอาตัวเขาสมาน มีความเสมอภาค ทํ าตัวให
เขากนัได โดยรวมสุขรวมทุกขกัน รวมกันเผชิญและแกปญหา ไมทอดทิ้ง
กนั ไมดูถูกดูหม่ินกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักผลักที่ชัง 
สม่ํ าเสมอสมานกันโดยธรรม

สังคหวัตถุ ๔ น้ี แปลเปนภาษางายๆ ในแงของการชวยเหลือกัน
เพ่ือใหเกิดการประสานสังคม คือ

๑) ชวยดวยสิ่งของเงินทอง
๒) ชวยดวยถอยคํ า เชน แนะนํ าคนใหรวูธิแีกปญหาของเขา ให

ความรู สัง่สอนวชิาการ เพ่ือใหสามารถแกไขบ ําบดัความทกุขยาก
๓) ชวยดวยเร่ียวแรงกํ าลังความสามารถ
๔) ท ําตัวเสมอสมาน คือ ทํ าตัวใหเขากันได โดยมีความเสมอภาค

กัน ปฏิบัติตอกันอยางเสมอหนาตามธรรม
ที่วามาน้ีเปนหลักที่จะรวมหมูชนใหอยูดวยกัน และทํ าใหสังคมมี

ความเจริญม่ันคง แตเปนหลักที่ไมไดบัญญัติเปนสิกขาบทในวินัย จึงไมมี
การกํ าหนดความผิดและไมมีการลงโทษ แตใหเปนหลักที่รูกันวาควร
ประพฤติปฏิบัติ

มีหลักปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งพูดถึงกันมากวามีความสํ าคัญอยางยิ่ง
ส ําหรับการดํ ารงรักษาสังคมใหมีความสงบเรียบรอย คือ ศีล ๕ และจะ
เหน็ไดวาบทบญัญัติในกฎหมายทัง้แพงและอาญาแทบทัง้หมด มีเจตนารมณ
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ตามหลักศีล ๕ น้ี
อยางไรกดี็ พึงสงัเกตวา ศลี ๕ น้ีทีจ่ริงเปนสกิขาบท แตเปนสกิขาบท

ส ําหรับคฤหสัถ (ในวนัิยส ําหรับพระภกิษุ ศลี ๕ หรือสกิขาบท ๕ น้ี กระจาย
แยกออกไปเปนสิกขาบทยอยๆ มากหลายขอ และรวมอยูในสิกขาบท 
๒๒๗ ที่เราเรียกกันวาศีล ๒๒๗ ซึ่งมีบัญญัติความผิดแกผูละเมิด)

ในสังคมของชาวพุทธนั้น พระพุทธเจาไมไดทรงกํ าหนดความผิด
และการลงโทษไวแกผลูะเมิดศีล ๕ เราพูดไดวาทางพระศาสนายกศีล ๕ น้ี
ใหเปนเร่ืองของสังคมคฤหัสถ โดยเฉพาะทางฝายรัฐจะนํ ามาจัดแยกซอย
เปนขอกํ าหนดยอยๆ ลงไป ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแตละ
ถิน่ฐานและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตางกันไป แลวกํ าหนดความผิดและการ
ลงโทษตามที่เหมาะสมตามธรรม และเทาที่เปนมาจะเห็นไดวา กฎหมาย
โดยทั่วไปในขั้นพ้ืนฐานมีสาระสํ าคัญเพ่ือจะดํ ารงรักษาศีล ๕ หรือเพ่ือดูแล
ไมใหคนละเมิดสิกขาบท ๕ ขอนี้

โดยนยันี้ ศีล ๕ (สิกขาบท ๕) จึงเปนหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานเพื่อชวย
ใหสงัคมอยใูนความสงบเรยีบรอย แตการทีส่งัคมจะกาวไปสจูดุหมายแหง
การพัฒนาที่ถูกตองดีงามแทจริง จะตองใหคนพัฒนาขึ้นไปเหนือกวาศลี ๕ 
ทีเ่ปนเพียงระดับแกไขปองกันความชั่วรายและการเบียดเบียนกัน สูหลัก
การเชิงสรางสรรคตางๆ ที่ยกตัวอยางมาแสดงขางตน อันควรจะเปน
สาระและเจตนารมณที่แทจริงทั้งของกฎหมายและการปกครอง

เม่ือไดพูดถงึ ศีล ๕ แลว กค็วรจะน ําขอยอยมาแสดงไวดวย ซึง่มีดังน้ี
๑. การเวนจากปาณาติบาต (การไมละเมิดตอชีวิตรางกาย)
๒. การเวนจากอทนินาทาน (การไมละเมดิกรรมสทิธิใ์นทรพัยสนิ)
๓. การเวนจากกาเมสมุจิฉาจาร (การไมละเมดิตอคคูรองของหวง)
๔. การเวนจากมุสาวาท (การไมละเมิดตอกันทางวาจา)
๕. การเวนจากสุรายาเมา (การไมด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติด)
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ศีล ๕ (สกิขาบท ๕) น้ี มีสาระสํ าคัญที่มุงเพ่ือใหคนอยูรวมกันดวยดี
โดยไมเบียดเบียนกัน จะไดมีความสงบเรียบรอย ที่เปนโอกาสพื้นฐานแหง
การพัฒนาชีวิตสูประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป

ส ําหรับ ๔ ขอแรก จะเห็นความหมายนี้ไดชัดเจน แตขอ ๕ ที่วา 
เวนจากสุรายาเสพติดที่จะทํ าใหเกิดความประมาทขาดสติน้ัน มักมองเห็น
ชัดแตในแงของโทษตอชีวิตของตัวผเูสพเอง แตที่จริงในการจัดเขาชุดแหง
ศลี ๕ น้ี ทานมุงความหมายเชิงสังคม

ในแงสังคมนั้น การละเมิดศลีขอ ๕ คอื เสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด 
กอความเสียหายหรือโทษภัยที่สํ าคัญ คือ

๑. คนเมาสุรายาเสพติด ขาดสติแลว จะทํ าการรายละเมิดศีลได
หมดทุกขอ ไมวาจะฆาคน ทํ ารายกัน ลักหรือทํ าลายทรัพยสิน 
ท ําความผิดทางเพศ พูดเท็จ ก็ไดทั้งน้ัน

๒. กอใหเกดิอุบติัเหตุ ซึง่อาจจะกอความพนิาศหรอืความเสยีหาย
อยางมาก

๓. แมยังไมไดลงมือทํ าการรายใดๆ ก็เปนผูคุกคามตอความรูสึก
ม่ันคงปลอดภัยในสังคม เชน คนที่ขับรถไปในถนนหลวง พอ
มองเห็นรถที่กํ าลังแลนสวนมามีคนขับที่เมาเหลา หรือระแวง
วาคนขับรถสิบลอที่กํ าลังแลนสวนมาเสพยามายาบา ก็จะเกิด
ความรูสึกหวาดหวั่น  พร่ันใจ

รวมความวา สังคม โดยเฉพาะรัฐ จะตองจัดต้ังวางมาตรการทาง
สงัคม โดยเฉพาะการออกกฎหมาย ที่จะมาเปนประกันใหคนดํ ารงอยูในศีล 
๕ หรือสกิขาบท ๕ น้ี พรอมทั้งสงเสริมใหคนยึดถือหลักการตางๆ ที่กลาว
แลวขางตน เชน สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน

กลาวไดวา หลักการตางๆ เหลาน้ีและทํ านองนี้ เปนสาระของวินัย 
หรือเปนเจตนารมณที่แทของกฎหมาย ถาคนมีการศึกษาที่พัฒนาตนอยาง
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ถกูตอง ใหมีศรัทธา เห็นคุณคา พรอมและเต็มใจ สมัครใจที่จะปฏิบัติตาม
หลกัการเหลาน้ี ก็ไมจํ าเปนตองมีการบัญญัติขอกํ าหนดของกฎหมายหรือ
สกิขาบทในวินัย

ในทางตรงขาม การที่มีสิกขาบทหรือขอกฎหมาย ก็เพ่ือเปนหลัก
ประกนัใหเกดิความม่ันใจวา จะมีการปฏิบัติใหเกิดผลตามหลักการเหลาน้ี 
ดังน้ัน ถาคนไมปฏิบัติตาม หรือเคลื่อนคลาดจากหลักการมากขึ้น ก็ยิ่ง
ตองมีการบัญญัติสิกขาบทหรือขอกฎหมายมากขึ้นๆ และมักจะตองมีการ
บญัญัติความผิดและการลงโทษมากขึ้น หรืออาจจะหนักขึ้นดวย

เมือ่คนเปนวญิูรูสาระของกฎหมาย สังคมสงบสขุดวยกตกิางายๆ
ครัน้คนเสือ่มลงไป กฎหมายยิง่บังคบัซบัซอน สังคมยิง่เส่ือมทรดุ

เปนความจ ําเปนวา เม่ือคนมาอยูรวมกนัต้ังแต ๒ คนขึน้ไป กต็องมี
ขอตกลงทีก่ ําหนดกนัขึน้ไววา จะท ําอะไร เม่ือไร อยางไร เปนตน เพ่ือใหชีวติ
แหงการอยูรวมกนัดํ าเนินไปดวยดี เอ้ือประโยชนตอทกุคนดวยกนั เพราะ
ฉะนัน้ ในสงัคมทีค่นมกีารศกึษาพัฒนาดแีลว ทีเ่ขาเขาใจความหมายของขอ
ตกลงส ําหรับการเปนอยแูละท ํากจิการรวมกนัเชนนี ้ และมจีติใจทีพ่รอมจะ
ปฏบิติั การมีกฎหมายเพยีงในความหมายวาเปนขอหมายรู หรือขอก ําหนดที่
หมายรใูนการอยูรวมกนั กเ็ปนการเพียงพอ (เร่ืองนีจ้ะพูดถงึอีกขางหนา)

ในภาวะเชนนี้ กฎหมายหรือขอหมายร ู จะเปนเพียงขอตกลง หรือ
กติกาทางปญญา ซึ่งมีจํ านวนจํ ากัดตามความจํ าเปนแหงกิจที่จะทํ า และ
เม่ือคนยังปฏิบัติกันดี ก็ไมตองมีสิกขาบทหรือขอกฎหมายมาก

อยางไรกดี็ เม่ือคนขาดการศกึษาทีถ่กูตอง ไมไดพัฒนาตน เขาไมเขา
ใจความหมาย ไมเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย และไมพรอมทีจ่ะปฏบิติั

เม่ือคนไมปฏิบัติตามขอหมายรูน้ัน ก็ตองมีการบัญญัติขอกฎหมาย
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ในลักษณะที่เปนขอบังคับ ทีมี่การกํ าหนดความผิดและการลงโทษเพิ่มขึ้นๆ 
จนในทีส่ดุจะกลายเปนวา ยิ่งมีการบัญญัติขอกฎหมายมาก ชีวิตและสังคม
กลบัยิง่เสือ่มโทรม และในกรณเีชนนี ้การมีกฎหมายในความหมายวาเปนขอ
บงัคบัมาก กลบักลายเปนเครือ่งบงช้ีถงึความเสือ่มโทรมของชวีติและสงัคม

เพราะฉะนั้น ในสังคมที่คนมีการศึกษาถูกตอง พัฒนาตนดีแลว ก็
จะมีกฎหมายแตเพียงที่เปนขอหมายรู ไมตองเลยไปเปนขอบังคับ

แตตรงขาม ในสังคมที่ไมพัฒนา คนขาดการศึกษา หรือเม่ือการ
ศกึษาเสื่อมลง กฎหมายที่มีความหมายเปนขอบังคับ กจ็ะเพ่ิมมากขึ้นๆ 
โดยที่แมจะจํ าเปนเพ่ือกันไมใหเสื่อมโทรมลงไปอีกๆ แตก็ไมชวยใหชีวิต
และสงัคมดีงามขึ้นไดเลย อยางนอย ยิ่งมีขอบัญญัติมาก หลักการที่เปน
สาระกลับยิ่งเลือนลางจางหาย

เคยมผีูทลูถามพระพุทธเจาวา (ม.ม.๑๓/๑๗๑-๒/๑๗๔; และดู สํ.นิ.๑๖/๕๓๑-๕/๒๖๓)
“ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยที่

ท ําใหเมื่อกอนโนน สิกขาบทมีนอยกวา แตภิกษุผูดํ ารงใน
อรหัตตผลกลับมีมากกวา คร้ันมาบัดนี้ สิกขาบทมีมากกวา 
แตภิกษุที่ดํ ารงในอรหัตตผลกลับมีนอยกวา”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา

“เปนเชนนั้น ภัททาลิ เมื่อหมูชนกํ าลังเสื่อมลง เมื่อ
สัทธรรมกํ าลังเลือนหาย สิกขาบทก็มีมากขึ้น แตภิกษุที่
ดํ ารงในอรหัตตผลกลับนอยลง

ภัททาลิ พระศาสดาจะยังไมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลาย ตราบเทาที่อาสวัฏฐานิยธรรม (เร่ืองเสียหายวุน
วาย) ยังไมปรากฏในสงฆ แตเมื่อใดมีอาสวัฏฐานิยธรรม
ปรากฏในสงฆ เมื่อนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติสิกขาบทแก
สาวกทั้งหลาย เพื่อขจัดแกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น
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ภัททาลิ อาสวัฏฐานิยธรรมทั้งหลาย จะยังไมปรากฏใน
สงฆ ตราบเทาที่สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญ . . . ยงัไม
ถึงความพรั่งพรอมดวยลาภ . . . ยังไมถึงความพรั่งพรอม
ดวยยศ . . . ยังไมถึงความเปนพหูสูต . . . ยังไมถึงความเปน
รัตตญั ูแตเมื่อใดสงฆถึง(ภาวะดังที่กลาวมานั้น) เมื่อนั้นก็
จะมีอาสวัฏฐานิยธรรมปรากฏในสงฆ และเมื่อนั้นพระ
ศาสดาก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อขจัด
แกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น”
โดยนัยดังกลาวมา การศึกษาทีแ่ท ในความหมายของการพัฒนา

คนอยางถูกตอง จึงเปนเร่ืองสํ าคัญยิ่ง และสัมพันธกับวินัย ไมวาจะใน
ความหมายที่เปนกฎหมาย เปนระบบที่จัดต้ัง หรือเปนการปกครองก็ตาม 
ทั้งในแงที่วาจะตองมีการพัฒนาคนอยางถูกตองเพ่ือใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางถูกตอง และในแงที่วาวินัยเชนกฎหมายเปนเครื่องมือจัด
สรรสภาพเอื้อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของมนุษย

เม่ือมีการศึกษาแทที่ทํ าใหคนพัฒนาอยางถูกตอง คนก็จะพรอมที่จะ
ปฏบิติัตามวนัิยโดยเฉพาะทีเ่รียกวากฎหมาย(ทีช่อบธรรม) และคนทีมี่การศกึษา
ทีพั่ฒนาตนแลวอยางถกูตองนัน้ กจ็ะมองวนิยั โดยเฉพาะกฎหมายน้ันเปน
ขอหมายรู ทีจ่ะไดปฏบิติัใหถกูตอง ในการชวยกนัสรางสรรคสภาพชวีติและ
สงัคม ทีเ่อ้ือตอการพัฒนาชวีติสคูวามดีงามและประโยชนสขุทีส่งูยิง่ขึน้ตอไป

สงฆเปนชุมชนแบบอยางทีพ่ระพุทธเจาทรงจดัต้ังขึน้ตามหลกัการทีก่ลาว
น้ี และพระพุทธเจากท็รงไดรับถวายค ําสรรเสริญวา ทรงฝกคนและปกครอง
คนโดยไมตองใชทณัฑอาชญา (เชน วนิย.๗/๓๘๑/๑๙๐; ม.ม.๑๓/๕๒๙/๔๘๓; ๕๖๕/๕๑๑)

นักปกครองในอุดมคติ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา
เปนจักรพรรดิ ซึ่งเปนธรรมราชา ก็เปนผทูีป่กครองแผนดนิโดยธรรม โดย
ไมตองใชทณัฑะ หรือศสัตราวธุ (เชน ที.สี.๙/๑๔๓/๑๑๕; ที.ม.๑๐/๒๘/๑๘; ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒)
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ตามความหมายที่กลาวมาน้ี การปกครองที่ดี คอืการปกครองโดยไม
ตองใชอํ านาจบังคับ และกฎหมายที่ดี คอืบัญญัติที่เปนขอหมายรูในการที่
จะเปนอยูและทํ ากิจในการมีชีวิตรวมกัน ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นตอความสํ าเร็จ
ในการปฏิบัติตามหลักการแหงการพัฒนาคน

จะรกัษาธรรมใหแกสังคมได ตองรักษาดลุยภาพใหแกใจของตน
มีอีกหลกัหนึง่ทีเ่ปนพ้ืนฐานลกึลงไปในจติใจ คนเรานีถ้าไมมีพ้ืนฐานในใจ 

กฎหมายหรือวินัยจะกํ าหนดอยางไรก็ไมไดผลจริงจังยั่งยืน เพราะคนจะหา
ทางหลกีเลีย่งกฎหมาย ตลอดจนสมคบกนัหาประโยชนจากกฎหมาย อยาง
นอยกไ็มมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติตาม และในที่สุดกฎหมายก็
จะอยูไมได วินัยรวมทั้งกฎหมายจึงตองมีคุณสมบัติในใจคนเปนฐานรองรับ 
ซึง่จะเปนแรงจูงใจและเปนเครื่องผูกใจใหคนประพฤติตามกฎหมายได

น่ีเปนเหตุผลที่ทํ าใหตองมีการพัฒนาคน ถาไมพัฒนาคน การดํ ารง
สงัคมก็ไปไมตลอด

สังคมที่จะบัญญัติกฎหมายตางๆ ตองถือกฎหมายเปนตัวเกื้อหนุน 
คอืจะตองถือเปน means ไมใชเปน end ถาเราถือกฎหมายเปน end ก็
จบ แมแตถือความสงบเรียบรอยเปนจุดหมายก็ยังไปไมรอด เพราะขาด
สาระหรือตัวแกน คือการพัฒนาคน

จะพัฒนาคนอยางไร ก็ตองทํ าใหคนประพฤติปฏิบัติทํ าการทั้งหลาย
ดวยปญญา จากเจตนาที่ดี บนฐานแหงจิตใจที่มีคุณธรรม มีความรับผิด
ชอบ และมีจิตสํ านึกตอสังคม

พระพุทธเจาทรงแสดงหลกัธรรมไวชุดหนึง่ ซึง่เปนทาทพ้ืีนฐานในจติใจ
ของคนที่จะสรางสรรคและรักษาสังคมมนุษย ซึ่งไมใชเพียงแครักษา
กฎหมาย แตเปนคุณสมบัติสํ าหรับบุคคลที่จะเปนผูมีสวนรวมในการสราง
สรรคและอนุรักษสังคมนี้ไว
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สังคมมนุษยน้ัน มนุษยทุกคนตองมีสวนรวมในการสรางสรรคและ
อนรัุกษ มิฉะนั้นก็จะพินาศ แมแตการที่จะรักษากฎหมายได ก็ตองมีทาที
พ้ืนฐานในจิตใจมาเปนแกนใหกอน ทาทีพ้ืนฐานนี้ไมใชหลักธรรมยากอะไร 
กค็ือหลักพรหมวิหาร ๔ น่ีเอง

พรหมวหิาร ๔ ขอนีเ้ปนทาททีีส่ ําคญัของจติใจ แตในสังคมไทยเขา
ใจธรรมชุดน้ีกันผิดพลาดมาก และปฏิบัติกันไมครบถวน หรือปฏิบัติคลาด
เคลื่อนจนท ําใหเกดิผลรายบางอยาง

“พรหมวหิาร” แปลวา ธรรมประจ ําใจของพรหม พรหม คอื เทพเจา
สูงสุดในศาสนาพราหมณ ที่สรางโลกและอภิบาลโลก ในทัศนะของ
พราหมณ เขาถือวามนุษยอยูกันไป พอถึงกปัปหนึ่งโลกจะพินาศ และพระ
พรหมจะสรางโลกขึ้นมาใหม แลวพระพรหมก็ลิขิตชีวิตและจัดสรรสังคม
มนุษยวาจะใหเปนอยูกันอยางไร

แตพระพุทธศาสนาไมรอพระพรหม เราถือวาทุกคนมีสวนรับผิด
ชอบในการสรางสรรคและอภิบาลสังคม เพราะฉะนั้น ทุกคนตองทํ าตัวให
เปนพรหม โดยประพฤติตามหลัก ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ขอนี้ คือ

๑. เมตตา มีใจไมตรี ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข
๒. กรุณา พลอยสะเทือนใจ ทนนิ่งอยูไมไดที่จะเห็นทุกขของเขา
๓. มุทิตา พลอยยินดีในความดีงามความสุขความสํ าเร็จของเขา
๔. อุเบกขา วางใจเปนกลางตอทุกคนเพื่อรักษาธรรม
ทาทพ้ืีนฐาน ๔ ประการนี้เขาใจงาย เพราะเปนทาทีที่แสดงออกตอ

ผูอ่ืน เพราะฉะนั้น วิธีที่จะดูความหมายก็ดูที่คนอื่น คือดูตามสถานการณที่
คนอืน่เขาประสบ จึงจะรูวาเราจะใชพรหมวิหารขอไหน แลวความหมายก็
จะชัดออกมาเอง

สถานการณที่ ๑ เม่ือคนอื่นเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา คือ มี
ความหวงัดี มีความรัก มีความเปนมิตร (เมตตา มาจากรากศพัทเดียวกบัค ํา
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วา มิตร คอืคณุสมบติัของมิตรน่ันเอง ไดแกน้ํ าใจทีห่วงัดีอยากใหเขาเปนสขุ)
สถานการณที่ ๒ เม่ือบุคคลอื่นนั้นตกต่ํ า คือ เขาเดือดรอนเปนทุกข

ประสบปญหา เราก็มีกรุณา คอืพลอยหวั่นไหวสะเทือนใจไปกับความทุกข
ของเขา อยากจะชวยบํ าบัดทุกขน้ัน หรือยกเขาขึ้นมาจากความทุกขน้ัน 
(จะเห็นวา เมตตากับกรุณาตางกันมาก)

สถานการณที่ ๓ เม่ือบุคคลอื่นนั้นเปลี่ยนจากปกติและตกต่ํ าเปนขึ้น
สงู คอืเขาประสบความสํ าเร็จ มีความสุข ทํ าอะไรๆ ไดดี หรือกาวไปใน
ความดีงาม เราก็มีมุทิตา คอืพลอยยินดีดวยในความดีงามและความสุข
ความสํ าเร็จของเขา พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน

สถานการณที ่๔ ซึง่ส ําคญัทีส่ดุทีจ่ะรักษาสงัคมไวได คอื เม่ือบคุคล
อ่ืนนัน้ละเมดิธรรม หรือสมควรรบัผดิชอบตอธรรม เรากมี็อุเบกขา คอืวางใจ
เปนกลาง ไมขวนขวายชวยเหลอืทีจ่ะท ําใหเสยีธรรม โดยวางเฉยตอบคุคล
น้ัน ใหเขารับผดิชอบตอธรรมและตามธรรม ดํ ารงอยูในความสมเหตสุมผล

ในขออุเบกขาน้ี จะตองเขาใจหลักความจริงพ้ืนฐานกอนวา เบื้อง
หลงัสังคมมีธรรมรองรับอยู คือหลักการแหงความเปนจริงตามธรรมชาติ 
ความเปนเหตุเปนผลในสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามเหตุปจจัย การที่
มนุษยมีความสัมพันธกันดี ไมพอที่จะทํ าใหสังคมอยูได แมมนุษยจะมีความ
สมัพันธกันดีใน ๓ สถานการณแรก แตถาเขาไมรักษาธรรมไว สังคมก็อยู
ไมได แตจะวิปลาสคลาดเคลื่อนจนถึงความวิบัติ

เพราะฉะนัน้ จงึมีสถานการณที ่๔ คอื ไมวาความสมัพันธของมนษุย
จะเปนอยางไรก็ตามในสถานการณ ๑, ๒ หรือ ๓ แตถาความสัมพันธน้ัน
ไปละเมิดกอความเสียหายตอธรรมแลว ก็มาถึงสถานการณที่ ๔ ซึ่งจะ
ตองหยุดความสัมพันธน้ัน คือวางเฉย ไมชวย ความสัมพันธระหวางบุคคล
ตองหยุด เพ่ือรักษาธรรม น้ีคืออุเบกขาซึ่งเปนตัวรักษาหลักการของสังคม

ไดกลาวแลววา เบือ้งหลงัความเปนไปในสงัคมมนษุยทีเ่ปนเร่ืองของ
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ความสัมพันธระหวางคนดวยกัน ยังมีธรรม ที่เปนความจริงแหงความถูก
ตองดีงาม ความที่ควรจะเปนตามเหตุผล ความเปนไปตามเหตุปจจัย หรือ
ความเปนไปตามกฎธรรมชาติอีกช้ันหนึ่ง

บนฐานแหงหลักความจริงแทตามกฎธรรมชาติน้ัน เม่ือมนุษยเอา
ความรูในความจริงมาต้ังเปนหลักการ เปนกฎเกณฑกติกาในสังคม เราก็
พลอยเรียกหลักช้ันสองที่มนุษยบัญญัติน้ีเปน “ธรรม” ไปดวย เชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต้ังขึ้นเพ่ือเรียนธรรมศาสตร ก็คือเรียนวิชา
กฎหมาย น่ีคือการที่กฎของมนุษยก็ถูกเรียกเปนธรรมไปดวย

หลกัการที่วามาทั้งหมดนี้ ไมวาระดับไหน จะเปนระดับความจริงใน
ธรรมชาติ หรือหลักการในสังคมมนุษยก็ตาม ถาความสัมพันธระหวาง
มนุษยไปละเมิดหรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอหลักการนั้น มนุษยจะ
ตองหยุดความสัมพันธระหวางกันแลวเอาธรรมเปนใหญ และปฏิบัติไป
ตามธรรม คือ เฉยตอคนและปฏิบัติไปตามธรรม

ฉะนั้น อุเบกขาจงึเปนขอธรรมใหญที่คุมทาย เพราะเปนตัวรักษา
หลกัการไว ถาไมรักษาหลักการนี้ สังคมมนุษยแมจะมีการชวยเหลือกันดีก็
ไปไมรอด เพราะสังคมนั้นสูญเสียดุลยภาพ กลาวคือ

๑. เม่ือคนมีน้ํ าใจตอกัน มีเมตตา กรุณา และแมแตมุทิตากันดี ก็มี
ความอบอุนมีความสุขในการอยูรวมกันดี แตขอเสียจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
มนุษยจํ านวนหนึ่งจะชอบหวังพ่ึงผูอ่ืน โดยคิดวาถาเราเดือดรอนก็ไปหาผู
ใหญคนนั้นได ไปหาญาติคนนี้ได เพราะฉะนั้น เขาก็ไมด้ินรนขวนขวาย 
สงัคมที่เปนเชนนี้ก็จะทํ าใหคนจํ านวนมากตกอยูในความประมาท ออนแอ 
เฉือ่ยชา หรือถึงกับเกียจคราน

๒. เม่ือเอาความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก ชอบชวยเหลือกัน
เปนสวนตัว ก็อาจจะชวยกันจนเกินขอบเขต โดยไมคํ านึงถึงหลักการหรือ
ความถูกตองชอบธรรม แมจะมีกฎเกณฑกติกาหลักการก็ไมเอา แตจะ
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เลีย่งหลีกหลบไป หรือมองขาม ตลอดจนทํ าลายกฎกติกาน้ันเสีย เม่ือเปน
อยางน้ีสังคมก็เสียหลัก

ดวยเหตุน้ีจึงตองมีอุเบกขาไวเปนประกัน เม่ืออุเบกขาเขามาคุม ก็
รักษาดุลของสังคมไวได ทํ าใหความสัมพันธระหวางคนกับคน กับความ
สมัพันธระหวางคนกับธรรมนี้สมดุลกัน

ในทางตรงขาม ถามีแตขอสุดทายคืออุเบกขา กก็ลายเปนตัวใคร
ตัวมัน เชน ในสังคมตะวันตก ฝร่ังมีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน เมตตากรุณา
นอย ไมคอยมีน้ํ าใจ แตยึดถือหลักการกฎเกณฑกติกาและกฎหมายเปน
บรรทดัฐาน คุณจะทํ าอะไรก็ทํ าของคุณไป ฉันไมชวย ถาไมผิดกฎหมายฉัน
ไมวาอะไร แตถาคุณทํ าผิดกฎหมายเมื่อไรฉันจัดการทันที ระหวางน้ันฉัน
ไมชวย เพราะฉะนั้น ถาคุณไมด้ินรนขวนขวายคุณก็ตาย

ในสงัคมที่เนนอุเบกขาแบบนี้ ชีวิตจะขาดความอบอุน จะเครียด 
แหงแลง มีทุกขในจิตใจ เปนโรคประสาทและโรคจิตกันมาก แตเปนการ
บบีคัน้คนใหตองด้ิน ก็เขมแข็งดี ทํ าใหเกิดความเรงรัดในการสรางความ
เจริญกาวหนา พรอมกับสามารถรักษาหลักการและกฎเกณฑกติกา ตลอด
จนมีการปฏิบัติตามกฎหมายไดดี

ในครอบครัวที่พอแมมีอุเบกขามาก เด็กถาไมรายเสียคนไปเลย ก็
จะเปนคนแข็งแกรง ชวยตัวเองไดดี บุกฝาไปได แตอาจจะเหี้ยมเกรียม

ในครอบครัวน้ัน ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา มุทิตา มาก ขาด
อุเบกขา เด็กจะออนแอ เลี้ยงไมโต ไมมีความเขมแข็ง ทํ าอะไรไมเปน รับ
ผดิชอบตัวเองไมได ชอบพ่ึงพา ถาอยางแรงก็เปนนักเรียกรอง เอาแตใจ 
และไมรูจักกฎกติกา

ทกุคนมีชีวิตแหงความสัมพันธ ๒ ดาน ดานหนึ่ง เราสัมพันธอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยดวยกัน ซึ่งเราควรจะมีน้ํ าใจไมตรีชวยเหลือกันและกัน 
และเราก็ชวยกันได แตอีกดานหนึ่ง เราอยูกับความเปนจริงของโลกและ
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ชีวติ ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัยของมันตามกฎธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออก
ใคร ทุกคนจะตองปฏิบัติตอความเปนจริงน้ีดวยปญญา โดยพัฒนาความรู
ความสามารถของตนขึ้นมาเพ่ือใหสามารถรับผิดชอบตนเองได ในดานนี้ 
ถงึแมมนุษยจะชวยกัน ก็ชวยกันไมไดจริง และทํ าใหกันไมได จะชวยกันได
กด็วยการชวยใหเขาฝกฝนพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาจนพึ่งตัวของเขาเองได

ฉะนั้น จะตองระลึกไวเสมอวา มนุษยไมไดอยูกับมนุษยเทาน้ัน แต
มนุษยน้ันตองอยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิตดวย ทุกคนมีชีวิตที่รับ
ผดิชอบตอความจริงของกฎธรรมชาติ ถึงแมในดานมนุษยเราจะชวยเหลือ
กนัดี พอแมจะรักและทํ าใหลูกทุกอยาง แตชีวิตและโลกนี้มันไมไดมาตาม
ใจดวย มันมีกฎมีเกณฑมีกติกาแหงธรรมตามความเปนจริงของมัน ซึ่งทุก
คนจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตามเหตุผลดวยสติปญญาความสามารถ
ที่จะตองพัฒนาขึ้นมาในตนเอง

ดวยเหตุฉะนี้ ทกุคนจะตองรับผิดชอบตอธรรม คือความเปนจริง
ของชีวิตและสังคม และเราจะตองฝกตองหัดกันใหมีความสามารถนี้ 
ฉะนัน้มนุษยจึงตองมีทาทีขอที่ ๔ คือ อุเบกขาไวคุมทาย ชีวิตจึงจะดี และ
สงัคมจึงจะอยูได

สรุปวา อุเบกขาทีเ่กิดจากปญญา เปนดุลยภาพในจิตใจ ทีช่วยให
เกดิผลภายนอก ๓ ดาน (ของเร่ืองเดียวกัน) คือ

๑. ชวยรักษาบุคคล ดวยการสรางโอกาสใหเขารูจักรับผิดชอบตอ
เหตุผลและความเปนจริงของโลกและชวีติ เชน คอยดแูลใหเด็กท ําการตางๆ
ดวยตนเอง เพ่ือชวยใหเขาพัฒนาตนเองใหเขมแขง็ คดิเปน ท ําเปน เปนตน

๒. ชวยรักษาสังคม ดวยการสนองเจตนารมณของขอตกลง(สมมติ)
ทีว่างไว โดยปฏิบัติตาม เปนตน ทํ าใหเกิดความเสมอภาค เชน การที่ทุก
คนจะมคีวามเสมอกนัตอหนาหลกัการกฎเกณฑกติกาและกฎหมาย เปนตน

๓. ชวยรักษาธรรม ดวยการทํ าใหมีการปฏิบัติตาม ไมถูกคนลวง
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ละเมิด ดํ ารงรักษาไวไดซึ่งความถูกตอง ความชอบธรรม ความดีงาม หรือ
อยางนอยความสมเหตุสมผล (ซึ่งมักถือเอาตามความลงตัวโดยเหตุผล 
หรือการลงความเหน็ตามเหตผุลและหลกัฐาน ทีเ่รียกวาความยุตธิรรม อันได
แก ธรรมคือยุตติ หรือธรรมโดยยุตติ)

อุเบกขาท ําใหเกิดดุลยภาพภายในจิตใจแลว ก็คุมพรหมวิหารทั้ง ๔ 
ใหอยูในดุลยภาพดวย และจึงทํ าใหเกิดดุลยภาพในสังคมมนุษย ดวยการ
เอาความรักความเอื้อเฟอเกื้อกูลใหแกคน พรอมกับในขณะเดียวกันก็เอา
ความถูกตองดีงามและความพอดีไวใหแกธรรมชาติและสังคม

เม่ืออุเบกขารักษาธรรมไวใหแกสังคม หรือระหวางคนตอคนกับ
ธรรมไวไดแลว ก็ตองไมลืมเหลียวแลที่จะปฏิบัติตอคนนั้นๆ ดวยเมตตา
กรุณามุทิตา เทาที่ไมเสียหรือกระทบตอธรรมดวย

ไทยเราเรียกผูทํ าหนาที่ตัดสินอรรถคดีวา “ตลุาการ” ซึง่จะแปลวา 
ผมีูอาการดจุตราชู กไ็ด ผสูรางตุลาคอืสรางตราชูหรือสรางมาตรฐาน กไ็ด
หมายความวา ดํ ารงตนคงที่ เที่ยงธรรม เปนมาตรฐานของสังคม เปน
กลางตอทุกคน ทั้งดีและราย สม่ํ าเสมอในทุกกรณี ไมเลือกที่ชอบใจหรือ
ไมชอบใจ ไมวาในสุขหรือทุกข วาไปตามที่เปนจริงตอทุกคนในทุกกรณี 
(ในภาษาบาลีทานใชคํ าวา “ตุลาภูตะ” แปลวา ผูเปนดุจตราชู มีคํ าอธิบาย
หลายแหง เชน วินย.อ.๓/๒๓๒; องฺ.อ.๒/๕๔; พุทฺธ.อ.๑๖๖-๗; จริยา.อ.๓๑๕ เปนตน) น้ีคือ
ภาวะที่จิตมีอุเบกขา

เม่ือต้ังอยูในอุเบกขา ตัวของผูปฏิบัติก็พรอมที่จะรักษาตนเองไวไม
ใหลวง อคติ คอื การออกนอกทางที่ควรจะไป หรือความประพฤตินอกทาง
แหงธรรม ทีแ่ปลงายๆวา ความล ําเอียง ๔ ประการ คอื (ที.ปา. ๑๑/๑๗๖-๑๗๗/๑๙๕)

๑. ฉันทาคติ ลํ าเอียงเพราะ รัก หรือเพราะชอบกัน
๒. โทสาคติ ลํ าเอียงเพราะ ชัง หรือเพราะขัดเคือง
๓. ภยาคติ ลํ าเอียงเพราะ ขลาด หรือเพราะกลัว
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๔. โมหาคติ ลํ าเอียงเพราะ เขลา หรือเพราะหลงผิดรูไมเทาถึงการณ∗
น้ีคือภาวะแหงดุลยภาพในจิตใจของบุคคล ที่สงผลออกมาทํ าให

รักษาดุลยภาพในสังคมไวได
จะเห็นชัดวา พรหมวิหารสามขอแรกนั้นหนักในดานความรูสึก สวน

ขอที่สี่หนักดานความรู
สามขอแรกหนักดานความรูสึกอยางไร เบื้องแรกเราพัฒนาคนให

พนจากความรูสึกที่ไมดีมาสูความรูสึกที่ดีตอกัน ทํ าใหมีเมตตา เปนตน คือ 
ยามเขาเปนปกติ เราก็รูสึกเปนมิตร เขาเดือดรอน เราก็รสูึกสงสารเห็นใจ 
เขาไดดีมีสุข เราก็รูสึกพลอยชื่นชมยินดีดวย ทั้งหมดนี้เปนดานความรูสึก 
ซึ่งเม่ือสถานการณน้ันๆ มาถึง ก็พรอมทันที

แตขอที่ ๔ คืออุเบกขา อาศัยความรูสึกไมได ตองอาศัยความรู คือ
ปญญาดวย เพราะฉะนัน้อเุบกขาจงึตองมากบัปญญา เพราะตองรูวาอะไร
คอืความจรงิ อะไรคอืความถกูตอง อะไรคอืความดีงาม อะไรคอืหลกัการ
แลวจึงจะปฏิบัติคือมีอุเบกขาได ฉะนั้น อุเบกขาจึงตองต้ังอยูบนปญญา

เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงแยกวา อุเบกขามี ๒ ชนิด คือ 
อุเบกขาทีเ่ปนกศุลนี ้กบัอเุบกขาทีเ่ปนอกศุล ซึง่เรียกวา “อัญญาณเุบกขา”
แปลวา เฉยโง คือเฉยไมรูเร่ือง ไมเอาเร่ือง แลวก็ไมไดเร่ือง

เฉยในภาษาไทย เรามักจะมองแบบเฉยโง ซึ่งผิด เปนอกุศลธรรม 
ฉะนัน้ เฉยในทีน้ี่ตองหมายความวา เฉยเพราะรูวาถาชวยเขาจะกลายเปนการ
ท ําลายธรรม จงึเฉยไมเอากบับคุคลนัน้ เพ่ือจะไดปฏบิติัใหเปนไปตามธรรม

โดยเฉพาะผูพิพากษา จะตองมีทาทีอุเบกขานี้มากหนอย แมวาจะ
สงสารหรืออยางไรก็โอนเอนไมได ตองวาไปตามกฎกติกา และตามหลัก

                                                                                
∗ ลํ าดับเดมิ คือ ฉันทาคต ิโทสาคติ โมหาคต ิภยาคติ แตในทีน้ี่เรยีงตามล ําดับทีต่รสัสรปุไวในคาถา ซึง่จํ างายกวา



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๔๔

การ เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวรักษาธรรม เชนความเที่ยงธรรมใน
สงัคมไว ในหมูมนุษยจะตองมีธรรมขอที่ ๔ น้ีไวเพ่ือรักษาธรรมวินัย ตลอด
จนกฎเกณฑกติกา อยางที่วากฎตองเปนกฎ อะไรทํ านองนี้

พฤติกรรมจะถึงภาวะแหงดุลยภาพ
เมื่อจิตใจและปญญามาประสานอยางสมดุล

อยางไรก็ตาม ที่วากฎตองเปนกฎ ก็ตองระวังเหมือนกัน เพราะกฎ
มี ๒ ช้ัน อยางที่วามาแลว คือกฎธรรมชาติ กับกฎมนุษย

กฎธรรมชาติซึ่งเปนความจริงแทที่มีอยูเปนอยูของมันตามธรรมดา
น้ัน เราตองรูและรูใหชัดใหทั่วตลอด เพราะถาไมรูเราก็พลาด กฎไมผิด 
แตเราเองพลาด

สวนกฎมนุษยน้ีมนุษยสรางขึ้นมา เม่ือมนุษยสรางเองก็มีทางพลาด 
กลายเปนกฎที่ผิด เพราะฉะนั้น การที่จะเอากฎหมายเปนเกณฑก็จะตอง
คอยตรวจสอบกฎหมายตลอดเวลาดวย โดยเฉพาะตองดูวามันสอดคลอง
กบัความเปนจริงของกฎธรรมชาติคอืตัวธรรมหรือเปลา

ฉะนั้น สํ าหรับกฎหมายคือกฎที่มนุษยต้ัง หรือวินัย จึงตองคอย
ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองและความไดผลตามกฎธรรมชาติหรือ
ความจริงตามธรรมอยูเสมอ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายที่เปนธรรมนั้น ซึ่งตอง
อาศัยการที่รูทั้งหมด คือรูทั้งดานกฎธรรมชาติ และรูดานมนุษยทั้งแง
บคุคลและสังคม

การจะวางกฎหมายไดดี ตองรูเขาใจธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติทั่วไป 
คอืความจริงแหงธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย และธรรมชาติของมนุษย เขาใจ
จดุหมายของชีวิต เขาใจจุดหมายของสังคม ตลอดจนเขาใจจุดหมายของ
กฎหมายเอง ซึ่งตองไปสอดคลองกับจุดหมายที่วามาทั้งหมดนั้น ถาไมเชน
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น้ัน จุดหมายของกฎหมายก็พลาดได
รวมความวา กฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษยน้ีจะตองมีการตรวจสอบอยู

เสมอ มิฉะนั้น แมแตอุเบกขาก็อาจจะพลาดเหมือนกัน ในกรณีที่เอา
กฎหมายซึ่งเปนกฎช้ันรองมาใช

เร่ืองของกฎหมายมีทางพลาดไดทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ ทั้งการบัญญัติ
กฎหมาย และการใชกฎหมาย (ทั้งสองขั้นนี้เปนดานพฤติกรรม) และผิด
พลาดดวยเหตุสํ าคัญ ๒ ประการ คือ

๑. ดานปญญา ไมรูความจริง คือไมรูเทาทันทั่วถึงธรรม คํ าวา 
“ธรรม” น้ีมีหลายชัน้ วากนัถงึทีส่ดุกค็อืตัวธรรมทีเ่ปนความจรงิในธรรมชาติ
ถาไมรูความจริงน้ี เชน ไมรูไมเขาใจชีวิตมนุษย และไมเขาใจเหตุปจจัยใน
สงัคม วาเวลานี้สังคมเปนอยางไร มีปญหาอยางไร กลไกของปญหาสังคม
เปนอยางไร การทํ าเหตุปจจัยอยางน้ีๆ จะกอใหเกิดผลในสังคมสะทอนกัน
ไปอยางไร ถาปญญาไมรูความจริงน้ีเพียงพอ การบัญญัติกฎหมายจะ
พลาดทันที เพราะฉะนั้นจึงตองรเูขาใจความจริงของตัวธรรมทุกระดับ

ตอจากปญญาที่รคูวามจริงคือธรรม เชนเหตุปจจัยทั้งหลายแลว ก็
ยงัตองมีปญญาในขั้นจัดต้ังวางวินัย คือ รูจักจัดระเบียบระบบขึ้นมาอยาง
ประสานสอดคลองและใหไดผลจริงตามธรรมนั้นดวย

๒. ดานเจตนา (คอืดานจิตใจ) ถามีเจตนาแอบแฝง เชน คิดจะหา
จะเอาผลประโยชนแกตัวหรือพวกของตัว หรือจะกลั่นแกลงทํ ารายคนอื่น
พวกอ่ืน ก็จะทํ าใหพลาดอีกเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น การบัญญัติวินัยที่เปนกฎในระดับสังคมมนุษยจึงมีทาง
ผดิพลาด ที่ทํ าใหตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ ๒ ช้ันดวยกัน คือ

๑. ปญญาเพียงพอหรือไม มีความรูความเขาใจทั่วตลอดและวาง
แผนจัดต้ังไดสอดสมทั่วถวนไหม

๒. เจตนาเปนอยางไร
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ในการใชกฎหมาย ถาปญญาไมพอ ไมรคูวามจริง หาความจริงไม
ทัว่ถึง ก็เกิดความผิดพลาด ถาเจตนาไมดี กอ็าจจะเลี่ยงหลบหรือเอา
กฎหมายเปนเครื่องมือสนองเจตนารายนั้น

ขอเพ่ิมเติมในเร่ืองนีอี้กหนอย คอื ในการใชกฎหมาย หรือใชหลกัการ
กฎเกณฑกติกา ดังไดกลาวแลววา ในทางวินัยหรือกฎหมายมีกรรมชนิดที่
เปนสมมติ ซึง่ทํ าใหไมตองรอกรรมตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เม่ือมีพระ
ภิกษุท ําผดิวนัิย สงฆกต็องดํ าเนินการ ถาใครละเวนกมี็ความผดิ แมแตภิกษุรู
วาภิกษุรูปหนึง่ท ําความผดิรายแรง แลวชวยปกปดความผดิน้ัน กเ็ปนอาบติั

นอกจากในกรณทีีมี่ความผดิเกดิขึน้แลว แมแตในยามปกต ิ ทกุ ๑๕ 
วนั กต็องมีการประชมุคร้ังหนึง่ เพ่ือใหภิกษุทกุรูปตรวจสอบความประพฤติ
ของตนตามปาติโมกข คอืประมวลกฎหมาย ทีเ่ปนวนัิยขัน้พ้ืนฐาน (ยงัมีวนัิย
อีกระดับหนึง่ซึง่วาดวยการจดักจิการของสวนรวม อันนัน้ไมตองเอามาตรวจ
สอบกนัในทีป่ระชุมน้ี) คอืเอาวนัิยทีเ่ปนขอประพฤตสิวนบคุคลมาสาธยายใน
ทีป่ระชุมทุก ๑๕ วัน ถามีใครทํ าผิดก็จะตองจัดการทันที เชนมีการลงโทษ

วิธีการลงโทษก็เปนเร่ืองหนึ่งที่จะตองมีหลัก ขอเลาเร่ืองในพระ
สูตรเปนตัวอยาง (ม.อุ.๑๔/๑๐๕-๑๑๓/๘๙–๙๖)

เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานใหมๆ พระอานนทยังอยู พระอานนทน้ี
ใกลชิดพระพุทธเจามาก วันหนึ่งวัสสการพราหมณ มหาเสนาบดีของ
แควนมคธ เดินทางมาตรวจราชการงานเมือง ดูแลงานซอมแซมพระนคร 
มาถึงที่พระอานนทกํ าลังสนทนากับพราหมณคนหนึ่งคางอยู

สนทนากันมาถึงตอนที่พราหมณถามวา มีพระภิกษุรูปใดบางไหมที่มี
คุณสมบัติพรอมทุกอยางเทากับพระพุทธเจา พระอานนทตอบวาไมมี 
เพราะพระพุทธเจาทรงเปนผคูนพบและเปนผช้ีูแสดงมรรคา สวนสาวกทั้ง
หลายเปนผูรูตาม ดํ าเนินตาม

วสัสการพราหมณจงึถามตอวา พระพุทธเจากท็รงปรนิิพพานไปแลว
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พระองคไดต้ังใครเปนหวัหนาปกครองสงฆตอไป พระอานนทตอบวา ไมไดต้ัง
วสัสการพราหมณน้ีเปนนักปกครองบริหารกิจการบานเมืองอยู จึง

วา พวกทานไมมีหัวหนา ไมมีผูปกครอง จะอยูรวมกันไดอยางไร ความ
พรอมเพรียงสามัคคีจะเกิดขึ้นไดอยางไร

พระอานนทก็ตอบวา พวกเราไมใชจะไมมีหัวหนา พวกเรายึดถือ
ธรรมคือหลักการ พวกเราอยูกันดวยหลักการ คือยึดถือธรรม

วสัสการพราหมณก็ถามตอไปวา ที่ทานวาอยูกันดวยหลักการ คือ
ยดึถอืธรรมนัน้ หมายความวาอยางไร

พระอานนทกต็อบวา พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท วางวินัยแม
บทเปนหลักอางอิงไวแลว เม่ือถึงวันอุโบสถ ๑๕ วันครั้งหนึ่ง พระภิกษุที่อยู
ในทองถิ่นหนึ่งๆ ก็มาประชุมพรอมกนั ขอใหพระภิกษุรูปหนึง่สวดสาธยาย
สกิขาบททีว่างไวเปนแมบทนัน้ เม่ือมีพระท ําความผดิ สงฆคอืทีป่ระชุม กใ็ห
ภิกษุรูปนัน้ปฏบิติัตามกติกา การที่ปฏิบัติเชนนี้ไมถือวาใครลงโทษภิกษุน้ัน 
แตถือวาธรรมลงโทษเขา

อันนีเ้ปนหลักการที่สํ าคัญ คือกฎเกณฑกติกามีอยูแลว สิกขาบทมี
อยูวาดังน้ี ใครท ําความผดิ ทีป่ระชุมเพียงแตเปนสือ่ มาเปนตัวแทนของ
หลกัการ มาเปนปากเสียงใหแกหลักการ เพ่ือจะใหหลักการที่วางไวมีผลใน
เชิงปฏิบัติ ที่ประชุมและภิกษุทั้งหลายมาเปนกระบอกเสียงใหแกตัวหลกั
การนัน้ แตเวลาทีล่งโทษถอืวาหลกัการลงโทษ ไมมีภิกษุรูปใดลงโทษ

สวนที่วาพระพุทธเจาไมไดทรงต้ังภิกษุใดไวเปนหัวหนาปกครองสงฆ
แทนพระองค แตภิกษุทั้งหลายก็มีภิกษุที่เคารพนับถือเปนหัวหนาน้ัน ก็
หมายความวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมคือหลักการที่เปนคุณสมบัติไว 
ภิกษุใดมีคุณสมบัติอยางน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็พรอมใจกันยกภิกษุรูปนั้นขึ้น
เปนที่เคารพนับถือเช่ือฟง น่ีคือ การไมตั้งบุคคล แตยึดถือหลักการ

อันนี้ก็เปนแงของนิติศาสตรแนวพุทธ อีกเร่ืองหนึ่ง คือผูพิพากษาจะ
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ตองท ําใจและวางทาทีแบบนี้ คืออยาไปนึกวาเราเปนผูลงโทษ ถาคิดอยาง
น้ันก็ผิดแนนอน ผพิูพากษาตองทํ าใจใหบริสุทธิ์ ปราศจากความรูสึกที่เปน
ตัวเขาตัวเรา มีแตเจตนาทีรั่กษาธรรม และใชปญญาที่รคูวามจริงถองแท 
ทํ าหนาที่เปนเพียงกระบอกเสียงใหแกตัวธรรมคือหลักการและตัวบท
กฎหมายเทาน้ัน

เม่ือท ําไดอยางน้ี ถามีการลงโทษ ก็คือกฎหมายลงโทษเขา กติกา
ลงโทษเขา ตัวธรรมลงโทษเขา

ถามีใจบริสุทธิ์และปญญาถองแทถึงที่สุดแลวก็เปนตัวธรรมลงโทษ
เขา น่ีคือใหธรรมในระดับหลักการของมนุษยมาทํ าหนาที่ เพราะถารอให
ธรรมในกฎธรรมชาตมิาแสดงผล สงัคมอาจจะวปิริตไปเสยีกอนกไ็ด

เพราะฉะนั้น เม่ือมนุษยมีความสามารถในการจัดต้ัง เราก็ใชความ
สามารถนั้นจัดสรรระบบของสังคมเพ่ือจะดํ าเนินการใหเปนไปตามธรรม 
โดยมุงใหมีประสิทธิผลในการที่สังคมจะอยูรวมกันดวยดี คนทีดํ่ าเนินการ
ตามหลกัการและกฎกติกาอยางน้ี ถอืวาดํ าเนินการตามธรรม เปนสื่อใหแก
ธรรม เปนทางผานของธรรม หรือเปนกระบอกเสียงแกธรรม ไมใชเปนผู
ไปท ําอะไรของตนเอง และไมใชไปลงโทษเขา

นอกจากนั้น เม่ือเราปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามวินัย โดยมีความ
รูสกึตอกฎหมาย ดวยทาทีแหงการปฏิบัติตอกันระหวางเพ่ือนมนุษย ที่มุง
เพ่ือจะรักษาธรรม ก็จะเปนการปฏิบัติดวยสภาพจิตของพรหมผูสราง
สรรคอภิบาลโลก คือพรหมวิหาร ๔ ขอที่กลาวแลวน้ัน

มนุษยจะมีทาทีตอกฎหมายตางกันเปน ๓ ระดับ ซึง่ตองขึ้นตอ
การที่กฎหมายนั้นเปนธรรมหรือไมดวย

ทาทีที่ ๑ คอืความรูสึกแบบเปนเครื่องบังคับ ถือวาเปนความรูสึกที่
ต่ํ าสุด และจะไมยั่งยืน เด๋ียวนี้เราชอบใชคํ าวายั่งยืน โดยเฉพาะในคํ าวา
การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายก็จะไมยั่งยืน และสังคมนี้ก็จะไมยั่งยืน ถา
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มนุษยเต็มไปดวยความรูสึกวากฎเกณฑกติกาทั้งหลายเปนขอบังคับ ทาที
ที่ ๑ คือทาทีความรสูกึวากฎหมายเปนเครื่องบังคับ

ทาทีที่ ๒ เปนทาทีแบบพระพุทธศาสนาที่มองวา กฎเกณฑกติกาน้ี 
เราบญัญัติจัดวางขึ้นมาเพ่ือสรางสภาพเอื้อในสังคม ที่จะเปนโอกาสใหคน
พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น คนจะมองกฎเกณฑ
กติกา วาเปนเครื่องฝกตน ดังที่เรียกวา สิกขาบท คอืเปนขอฝก หรือขอ
เรียนรู ที่จะเอามาปฏิบัติดวยจิตใจที่รูสึกวาจะฝกตัวเอง หรือจะเรียนรูเพ่ือ
จะไดปฏิบัติไดถูกตองใหเกิดผลดีตามวัตถุประสงค เพราะวาการที่เราจะ
เขาถึงชีวิตที่ดีงามได เราจะตองมีระบบความเปนอยูที่เอ้ือ

เม่ือมีความเขาใจอยางน้ี เขาก็จะมีความสํ านึกตระหนักวา ระบบ
ชีวติแบบนี้เราตองทํ าใหได เม่ือเราทํ าไดแลวเราจะสามารถมีชีวิตที่ดี จาก
น้ีเขาก็เต็มใจและพรอมใจ ที่จะปฏิบัติอยางเปนการฝกตน

ถามองกวางออกไปก็คือ ในสังคมนี้ การที่เราจะอยูรวมกันดวยดี 
เหตุผลก็มีอยูแลว วาเราจะตองมีความประพฤติกันอยางน้ี เพราะฉะนั้น 
เราจะตองพยายามปฏิบัติ มาฝกตัวกัน อยาถือเปนขอบังคับ เราจะตอง
ฝกตัว พัฒนาตัวกันจนกระทั่งอยูตัว จนกระทั่งเรามีความประพฤติอยาง
น้ันเปนธรรมดา

มนุษยน้ีฝกได เรียนรูได เพราะฉะนั้น เม่ือทานเห็นวากฎนี้เขาสราง
ขึน้เพ่ือใหเกิดสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงามของเราตอไป ถาเราอยากจะมีชีวิต
ทีดี่งาม เราก็ตองปฏิบัติตามกฎน้ี เราตองมาฝกกัน เม่ือฝกแลวตอไปเรา
จะท ําไดเปนธรรมดาไปเลย มันก็จะเปนสภาพชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นมา สังคม
ก็บรรลุวัตถุประสงคที่จะเปนสภาพเกื้อกูลตอชีวิตของแตละตนดวย และ
สังคมเองก็อยูดีดวย

ดังน้ัน มนุษยจะตองมองกฎกติกาเหลาน้ีเปนขอฝก คือเปน
สกิขาบทอยางที่วา ถาถึงขั้นนี้แลวมนุษยจะเร่ิมพัฒนา
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ทาทีที่ ๓ มนุษยที่พัฒนายิ่งขึ้นกวาน้ี จะไปถึงอีกระดับหนึ่งที่จะมี
ปญญารูเขาใจวา กฎเกณฑกติกาของสังคมนี้ มนุษยวางขึ้นดวยเหตุผล 
เพ่ือจะใหอยูรวมกันดวยดี และจะไดมีสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม 
ดังทีเ่ห็นไดชัดๆแลว เพราะฉะนั้น กติกาเหลาน้ีจึงเปนเพียงเครื่องหมายรู
วาเราจะอยูกันอยางไรเทาน้ันเอง เพ่ือใหมีชีวิตที่ดีงาม และใหสังคมมี
สภาพที่เอ้ืออยางที่เราตองการและอยางที่มันควรจะเปน เพราะฉะนั้น เรา
จงึตองปฏิบัติตามกติกาในการที่จะอยูรวมกันอยางน้ี

เพราะฉะนั้น กฎหมายและกฎเกณฑกติกาจึงเปนเพียงขอหมายรู
รวมกันวาจะเอาอยางไร มนุษยที่มีทาทีความรูสึกขั้นนี้เรียกวาเปนคนที่
พัฒนาไปมากแลว พระอรหันตจะอยูดวยทาทีความรูสึกแบบนี้

แมแตพระอรหนัตกต็องมีกติกา คอืตองมีวนัิย ท ําไมพระอรหนัตตอง
มีวินัย เพราะการอยูรวมกันตองมีระเบียบระบบ เชน จะมาฉันพรอมกัน
เวลาเชา ก็ตองวางกติกาวาฉันเวลาไหน จะเอาสิ่งใดเปนเครื่องนัดหมาย 
ถาใชระฆงั จะตีกีท่ ีกต็กลงบญัญัติกติกาวา ถาตีระฆงั ๒ คร้ังหมายถงึมีเหตุ
การณอยางน้ีเกิดขึ้น ๓ คร้ังนัดประชุม ๕ คร้ังบอกเวลาฉัน ตลอดกระทั่ง
วาเม่ือมาแลวจะนัง่กนัอยางไร จะท ําอะไรกนัอยางไร พูดสัน้ๆ วาตองมีวนัิย

เพราะฉะนั้น แมแตพระอรหันตผูพัฒนาสูงสุดแลวก็ตองมีกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ไมเชนนั้นก็อยูดวยกันโดยเรียบรอยดวยดีไมได เพราะ
แทนทีจ่ะเกิดมีโอกาส ก็กลายเปนเกิดความขัดของ

เปนอันวา เม่ือมนุษยอยูรวมกัน ก็ตองมี social contract แต
ความหมายอาจจะไมเหมือนของฝรั่ง๑ พระอรหันตคือมนุษยที่พัฒนา
                                                                                
๑ ในฝายตะวนัตก บุคคลหลักท่ีเสนอแนวคิดเกีย่วกบั social contract ๓ ทาน คือ Thomas Hobbes, John 

Locke และ Jean Jacques Rousseau แมจะมทัีศนะในเรือ่งนีต้างกนับาง แตกร็วมลงเปนอยางเดียวกนัใน
แนวคดิใหญของตะวนัตก ท่ีมองมนษุยแยกตางหากจากธรรมชาติ และเหน็วาการจดัการทางสงัคมอยางน้ี 
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สมบรูณแลว มองกติกาเหลาน้ีดวยความเขาใจดวยปญญาวา เปนเพียง
เคร่ืองหมายรูรวมกัน เพ่ือใหเราอยูรวมกันดวยดีเทาน้ันเอง

ถามนุษยพัฒนาถึงขั้นนี้ โดยมีความรูสึกตอกฎหมายอยางน้ีได ก็
เปนมนุษยที่พัฒนาแลว เรียกวาเปนผูมีการศึกษา

แตถามนุษยยังมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับอยู ก็แสดงวามนุษย
ยงัไมมีการศึกษา หรือไมเชนนั้นก็มีกฎหมายที่เปนเครื่องบังคับเขาจริง คือ
กฎหมายไมเปนธรรม แตถากฎหมายเปนธรรม ก็แสดงวามนุษยไมมีการ
ศกึษา จึงมองวากฎหมายเปนเคร่ืองบังคับ

ถาคนมีการศึกษา อยางนอยก็จะมองวากฎหมายเปนเคร่ืองฝกตน
เพ่ือเปนปจจัยเอื้อตอการที่จะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป และ

ถาเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกจนสมบูรณแลว ก็จะมองกฎหมายวาเปน
เคร่ืองหมายรูรวมกัน ซึ่งตรงตามความหมายของสมมติทีแ่ทจริง คือเปน
เร่ืองของมติรวมกัน การตกลงหรือรับรูรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน ดวย
เหตุผลเพ่ือความดีงามรวมกัน ทั้งของชีวิตแหงบุคคลและของสังคม

พูดมาถึงตรงน้ี คงจะชวยใหมองเห็นความหมายที่แทและความ
ส ําคญัของ “สมมติ” พรอมทัง้วธิปีฏบิติัทีถ่กูตองตอสมมตน้ัิน ทีว่าไมละเลย
แตถือสํ าคัญ อยางรูเทาทัน ใชประโยชนไดถูกตอง โดยไมหลงติดน้ัน คือ
อยางไร (พึงศึกษาจากพุทธพจนในที่ตางๆ เชน ที.สี.๙/๓๔๒/๒๔๘; สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑)

ถาประชาชนประพฤติตามกฎหมายดวยจิตสํ านึกอยางหลังน้ี ก็พูด
ไดวา สังคมบรรลุความสมบูรณแลวในแงของนิติศาสตร เพราะยอมหมาย
                                                                                                  
เปนเรื่องตรงขามกับภาวะของธรรมชาติ (ท่ีปาเถื่อนไรข่ือแป) ซึ่งบุคคลตองยอมสละสิทธิเสรีภาพของตน
บาง เพ่ือไดรับการคุมครองจากสังคมหรือจากผูปกครอง สวนทางพระพทุธศาสนามองมนษุยเปนธรรม
ชาติสวนพเิศษท่ีฝกศึกษาได การจัดการทางสังคมอยางน้ีก็เปนการประสานประโยชนจากความจริงของ
ธรรมชาติน่ันเอง มนุษยท่ีพัฒนาแลวจึงมีชีวติจิตใจที่กลมกลนืกบักตกิาทางสงัคมทีต่กลงจดัวางกนัข้ึนน้ัน
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ถงึการที่คนพัฒนาแลวอยางสมบูรณ จนทั้ง ๓ ดานของชีวิต คือ ทั้งพฤติ
กรรม จิตใจ และปญญา มาบรูณาการประสานกันลงตัว

ทางดานปญญาก็รูเขาใจเหตุผลและความมุงหมายของวินัย ทาง
ดานจิตใจก็มีความเต็มใจและรวมใจ พรอมทั้งทางดานพฤติกรรมก็ปฏิบัติ
ตามดวยดีอยางมีเหตุผล

แตในความเปนจริง สังคมจะไมบรรลุภาวะนี้ เพราะเปนธรรมดาวา 
ในขณะหนึ่งขณะเดียวกัน มนุษยทั้งหลายยอมอยูในระดับการพัฒนาที่ตาง
กนัหลากหลาย

อยางไรกต็าม มนุษยจะปลอยตวัประมาทไมได จะตองเพียรพยายาม
อยางนอยใหมีคนจํ านวนหนึ่งมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๓ โดยใหคนจํ านวน
มากทีสุ่ดมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๒ และใหคนที่มีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๑ มี
จ ํานวนนอยที่สุด สังคมก็จะยังพออยูกันได และนับไดวาเปนสงัคมที่ดี

ความเครงครัดในวินัย ประสานกับจิตใจที่ไมยึดมั่น
ค ํานึงแตจะรักษาธรรมเพื่อประโยชนสุขของปวงชน

กจิกรรมหรือขอยึดถือปฏิบัติที่ตกลงกันในสังคมมนุษย พระทานใช
คํ าวา “สมมติ” ทัง้น้ัน

ตัวอยางเชน มีจีวรเกิดขึ้นในวัด พระภิกษุแตละรูปในวัดน้ันมีสิทธิ 
สทิธิก็เปนของสมมติเหมือนกัน ญาติโยมอาจไดสิทธิมีของครอบครองมาก
มาย แตพระมีสิทธิเพียงเครื่องใชที่เรียกวา บริขารนิดเดียว เชน มีไตร
จวีรที่ถือไดจริงๆ ชุดเดียว นอกจากนั้นแลวมีสิทธิครอบครองไดแค ๑๐ วัน
เปนอยางมาก เกินกวาน้ันเก็บไมได แลวทีน้ีจะทํ าอยางไร

ถาจวีรเกิดขึ้นมากมาย ก็ใหมีพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเจาหนาที่สํ าหรับ
เก็บ เรียกวา จีวรนิทหกะ แปลวาภิกษุเจาหนาที่เก็บจีวร
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ภิกษุองคหนึ่งจีวรขาด อยากจะไดจีวรใหม จะไปหาภิกษุองคที่เก็บก็
ไมได เพราะองคเก็บไมมีหนาที่แจก ตองไปหาพระภิกษุอีกองคหนึ่งผูมี
ตํ าแหนงเรียกวา จีวรภาชกะ แปลวา ภิกษุเจาหนาที่แจกจีวร

ภิกษุทั้ง ๒ รูปนี้ คือทั้งพระจีวรนิทหกะ (ผเูก็บจีวร) และพระจีวร
ภาชกะ (ผแูจกจวีร) ตองไดรับแตงต้ังจากสงฆ โดยมีกฎเกณฑบญัญัติวา
ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอยางน้ีๆ คือ ไมมีอคติ ทั้ง ๔ และรูงานในหนาที่ 
โดยเขาที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมตกลงมีมติรวมกัน แตงต้ังภิกษุรูป
น้ีเปนผูเกบ็จวีรหรือเปนผแูจกจวีร

การเลือกต้ังภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาทํ าหนาที่อันใดอันหนึ่ง ใหมี
ตํ าแหนงหนาที่อยางน้ี เรียกวา สมมติ

คํ าวา “สมมติ” ของพระ ไมใชเปนเร่ืองเหลวไหลอยางที่ญาติโยม
เขาใจกัน แตเปนเร่ืองที่จริงตามสมมติ คือตามที่ตกลงกันนั้น เม่ือภิกษุรูป
น้ันไดรับการสมมติแลว ก็มีอํ านาจหนาที่จริงๆ (ตามที่ตกลงกัน) ในการที่
จะเกบ็จวีร หรือในการที่จะแจกจีวร เปนตน

อีกตัวอยางหน่ึง การสรางโบสถจะตองมีนิมิต คือเครื่องหมายเขต 
เวลาผูกสีมาคือตกลงกํ าหนดเขตนั้น ก็เรียกวา “สมมติสีมา” สมมติ ก็คือ
มติรวมกันดังที่กลาวแลว

เร่ืองของสังคมมนุษยน้ัน เปนเร่ืองของมติที่มนุษยจะตกลงกันวาจะ
เอาอยางไร เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา “สมมติ” ทั้งสิ้น แตกลาวแลววา
สมมติเปนเร่ืองที่สํ าคัญมาก อารยธรรมของมนุษยต้ังอยูบนฐานของสมมติ
เพราะมนุษยมีความสามารถในการสมมติ จึงสามารถทํ าการสรางสรรค
อารยธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นมาได เพราะเหตุที่สมมติเปนเร่ืองจริงใน
ระดับหนึ่ง และเปนเร่ืองใหญทีเดียว ในพระพุทธศาสนา ทานจึงแสดงไว
ทั้งปรมัตถสัจจะ และสมมติสัจจะ

การเขาถึงสมมติ คือการรเูขาใจตามเปนจริงวา กฎเกณฑเปนตนนี้ 
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เปนสิ่งที่เราตกลงกันกํ าหนดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนบางอยาง เม่ือเรามีเหตุ
ผลในการตั้งกฎเกณฑขึ้นมาเพ่ือประโยชนอันนี้ เราก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามสมมติน้ัน เพราะฉะนั้น พระจึงมีลักษณะที่วายิ่งพัฒนาไปก็จะยิ่ง
ปฏิบัติตามวินัยไดเครงครัด

อาจมีผูสงสัยวา ขอปฏิบัติตางๆ ที่เรียกวาการรักษาสิกขาบทนั้นก็
เปนขอฝกเทาน้ัน พระอรหนัตเปนผฝูกเสร็จแลว ไมตองฝกอีกตอไปแลว 
ท ําไมจะตองปฏบิติัดวย กก็ลายเปนวาพระอรหนัตยดึถอืสมมตมิากใชไหม

ตอบวา ตามปกติคนเรานัน้ แบงไดเปน ๒ ประเภท คอื ผูทีย่งัฝกกบั
ผูทีฝ่กแลว หรือผูทีก่ ําลงัศกึษากบัผจูบการศกึษา หรือผูทีก่ ําลงัพัฒนากบัผูที่
จบการพฒันาแลว พระอรหนัตน้ันจบการพฒันาแลว แตปรากฏวาเปนผูที่
ถอืวนัิยจริงจงัมาก เพราะอะไร มีเหตุผลในเรือ่งนีอ้ยางนอย ๓ ประการ คอื

๑. เปนผูนํ า พระอรหันตในฐานะที่เปนผูสมบูรณแลว จึงตอง
ปฏิบัติตนเปนผูนํ าเขาในความเครงครัดในสิกขาบท ขอยกตัวอยางวา 
(วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘) เม่ือครั้งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุลงอุโบสถ
สวดปาติโมกขทุก ๑๕ วัน มีพระอรหันตองคหนึ่งดํ าริวา หลักการนี้บัญญัติ
ขึ้นเพ่ือจะตรวจสอบความบริสุทธิ์ เราเปนผูบริสุทธิ์แลว ควรจะตองไป
หรือไม พระพุทธเจาเสด็จมาถึงตัวเลยตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไม
เคารพกฎ แลวใครจะเคารพกฎ ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไมถือสํ าคัญ ใครจะ
เหน็สํ าคัญ เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงตองเปนผูนํ าในการรักษาสิกขาบท

๒. เปนแบบอยาง ซึง่กอ็ยูในฐานะผูนํ าดวยเหมอืนกนั ทานเรียกวา
ปฏบิติัเพ่ือใหชนรุนหลงัถอืเปนแบบอยาง ขอนีส้ ําคญัมาก หมายความวา
ไมใชปฏิบัติเพ่ือตัวเอง เพราะตัวเองพัฒนาสมบูรณแลว ส ําหรับตัวเองท ํา
ใหพอแลว เต็มแลว เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้ค็ดิแตจะท ําเพ่ือผูอ่ืน อะไรจะเปน
การดีแกคนรุนหลงั กท็ ําใหเปนตัวอยางไว

ดังเชน พระมหากสัสปะ ทานแกมากอายุถึง ๑๒๐ ป แตทานก็ยัง
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ถอืธดุงค เชน อยูปาเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนตน พระพุทธเจา
เคยตรัสกับพระมหากสัสปะวา เธอถือธุดงคเครงครัดมาเปนเวลายาวนาน 
บดัน้ีเธอก็ชราแลว เร่ียวแรงกํ าลังก็ไมคอยมี ผาบังสุกุลนี้เน้ือไมดีและหนัก
มาก เธอรับจีวรที่ญาติโยมถวายมาใชเถิด แตพระมหากสัสปะไดทูลขอ
ปฏิบัติถือธุดงคเชนนั้นตอไป พระพุทธเจาก็ตรัสถามวามีเหตุผลอะไร 
เพราะหากยอมใชจวีรเน้ือดีกจ็ะเบาสบาย พระมหากสัสปะชี้แจงเหตุผลวา
เพ่ือเปนแบบอยางแกคนรุนหลงั เรียกวา ปจฉฺมิา ชนตา ทฏิานุคตึ อาปชฺเชยยฺ
แปลวา ประชุมชนภายหลังจักไดถือเปนแบบอยาง (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙) จะได
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกคนเหลาน้ันเอง

๓. เปนการปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน หรือเปนการรักษา
ผลประโยชนของประชาชน เพราะวินัย กฎหมาย และกฎเกณฑกติกาทั้ง
หลายนั้น เปนสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชนแกสวนรวม โดยเฉพาะเพื่อ
สรางสภาพเอื้อตอการสรางสรรคพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีงามดังกลาว
แลว พระอรหันตน้ันเปนผบูรรลุประโยชนตนแลว ไมมีอะไรที่จะตองทํ า
เพ่ือตนเองอีก ทานจึงปฏิบัติเพ่ือผูอ่ืนและเพื่อสวนรวมไดเต็มที่ ตามคติที่
วา พหุชนหติายะ พหุชนสุขายะ โลกานกุัมปายะ คอื เพ่ือประโยชนสุขแก
ชนจ ํานวนมาก เพ่ือเห็นแกประโยชนสุขของโลก

อยางในเร่ืองพระมหากสัสปะ เม่ือทานทูลช้ีแจงเหตุผลแลว พระ
พุทธเจาก็ทรงประทานสาธุการวาทานปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน 
(สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙; ฯลฯ) ดวยเหตุน้ีพระอรหันตจึงปฏิบัติเครงครัดในพระวินัย

น้ีคือหลักการในการรักษาวินัย กฎหมาย และระเบียบแบบแผน
ตางๆ ซึ่งคนที่อยูในระดับตางๆของสังคมควรจะมีทาทีที่ถูกตอง แตปรากฏ
วาในสังคมไทยมีการยึดถือเขาใจผิดกันบอยๆ เชน บางทีมีการอางวา 
พระภิกษุทานนั้นทานนี้เปนพระอริยะ ทานหมดกิเลสแลว ไมมีกิเลสแลว 
ทานจะทํ าอะไรก็ไดเพราะทานไมยึดม่ันถือม่ัน เอาหลักความไมยึดม่ันถือ
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ม่ันมาอาง (รายหนึ่งถึงกับวาใหหญิงสาวนวดให) ญาติโยมหลายทานฟง
แลววานาจะจริงนะ เพราะพระอรหันตทานไมยึดม่ันถือม่ัน จะไปเอาอะไร
กบัสิง่เหลาน้ี ซึ่งไมจริงแทแนนอน เปนสิ่งสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนตัตา น่ีแหละ ระวังจะตกหลุม

ทีว่าตองระวังก็คือ ความไมยึดม่ันที่แท กับความไมยึดม่ันเทียมหรือ
ความไมยึดม่ันอยางปลอม เปนคนละอยางกัน การที่พระอรหันตทานไม
ยึดม่ันนั้น ทานไมยึดม่ันแทดวยปญญาที่รูความจริง  แตในการดํ าเนินชีวิต
ทานยอมรับความจริงตามเหตุตามผล

ไดกลาวแลววา สมมติ น้ัน คือสิ่งที่มนุษยตกลงกัน มีมติรวมกัน 
โดยก ําหนดวางไวตามเหตุผล เพ่ือวัตถุประสงคที่เปนประโยชน ไมใชต้ัง
ขึน้มาลอยๆ พระอรหันตอยูดวยปญญาที่เขาใจเหตุผลนั้น และทานไมมี
อะไรที่เปนการเห็นแกประโยชนของตัวทานเองดวย เพราะฉะนั้นทานจึง
เปนผูที่พรอมที่สุดที่จะปฏิบัติตามสมมติน้ี จึงกลายเปนวา พระอรหันตเปน
ผูพรอมที่สุด ที่จะปฏิบัติตามวินัยหรือกฎกติกาที่เปนสมมติ เพราะไมมี
กเิลสที่จะทํ าใหเห็นแกตัวหรือทํ าเพ่ือตัว

ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัดขวางผล
ประโยชนของเขา อยางนอยก็ตามใจตัวที่ขี้เกียจทํ า หรือเปนการไมสบาย
ทีต่องไปทํ าตามกฎ กิเลสเชนความขี้เกียจ และความเห็นแกประโยชนสวน
ตัวตางๆ เหลาน้ี จะมาขัดขวาง ทํ าใหคนไมปฏิบัติตามกติกาสังคม เพราะ
ฉะนั้น คนที่ยังมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎไดยาก สวนพระอรหันตทานหมด
กเิลสแลว ทานไมมีเร่ืองสวนตัวที่จะเขามากีดกั้น มาทํ าใหจิตใจตองฝน
หรือหลบซอน ทานไมมีอะไรตองทํ าเพ่ือตัวเองแลว ทานพรอมที่จะทํ าตาม
สิง่ที่มีเหตุผลทุกอยาง เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงเปนผูนํ าในการปฏิบัติ
ตามสมมติที่ชอบธรรม
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บางคนบอกวา อะไรมันก็ไมเที่ยงแทแนนอน อยาไปยึดม่ันถือม่ันมัน
เลย แลวก็ไมเอาเร่ืองเอาราวอะไร กลับไปบานก็วาเงินทองไมใชของเรา 
เปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ลกูกไ็มใชของเรา ภรรยากไ็มใชของเรา บอกวา
ไมยดึม่ัน น่ีแหละ เจอความยดึม่ันอยางหนกัเขาไปแลว ความยดึม่ันเกดิขึน้
มาโดยไมรูตัว น่ีก็คือ “ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น” เพราะวาความไม
ยดึม่ันทีเ่ขาอางน้ัน เปนเพียงความไมยดึม่ันทีเ่ปน concept หรือเปนสญัญา
ทีรั่บเอามาถือไว แลวก็ยึดม่ันวาฉันจะไมยึดม่ัน เทาน้ันเอง

สวนความไมยดึม่ันทีแ่ทจริง เกดิจากปญญาทีรู่ความจริงแลวใจไมติด 
ใจเปนอิสระอยู แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางจริงจังตามหนาที่หรือตาม
เหตุผลที่ไดตกลงเห็นชอบรวมกัน เพ่ือความดีงามบางอยาง มีอะไรเปนไป 
ใจกไ็มตกเปนทาส ไมถูกครอบงํ า อันนี้สิที่สํ าคัญ สวนการปฏิบัติในทาง
รูปธรรมด ําเนินตามแบบแผนกตกิาทีต่กลงไว ถามันชอบธรรมสมเหตสุมผล
ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปนผูปฏิบัติจริงจังตามสมมติ และเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด

วนัิยนี ้ ในแงหนึ่งเปนการสรางแบบแผนชีวิตตัวอยางสํ าหรับผูที่จะ
มีชีวิตที่ดีงามอยางน้ัน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดวา ทั้งที่พระพุทธเจาสอน
หลกัความไมยึดม่ัน แตวินัยของพระทํ าไมกลับใหเอาจริงเอาจังกับสิ่งตางๆ
มากนัก น่ีแหละวินัยเปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษยที่แท
จริงน้ัน ความไมยึดม่ันที่ถูกตองเปนอยางน้ี

จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับความไมยึดม่ัน ซึ่งอาจจะซอนกันอยูเปน 
๒ ช้ัน คือ

ในช้ันที ่๑ ทานสอนใหไมยดึติด เชน ไมเหน็แกลาภ ไมโลภ ไมหมาย
ม่ันในการที่จะตองไดจีวรอยางน้ีอยางน้ัน ที่จะเอาแตใจ หรือจะมีของใน
ครอบครองใหมาก เพราะฉะนัน้จงึมีสกิขาบทในวนัิยทีบ่ญัญัติวาใหภิกษุมีสิง่
ของเครือ่งใชไดจ ํากดัเทาน้ันเทาน้ี เพียงเทาทีพ่อแกการใชประโยชนทีแ่ทจริง
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ในเวลาเดียวกัน มองอีกขั้นหนึ่ง ก็จะเห็นความไมยึดม่ันในชั้นที่ ๒ 
คอืสิง่ของอยางไหนที่ตกลง (สมมติ) วาเปนของทานแลว ทานตองมีความ
รับผิดชอบอยางเต็มที่

ตัวอยางเชน วินัยกํ าหนดวา พระภิกษุรูปหนึ่ง(มีสิทธิ)มีจีวรไดชุด
เดียว ดูจะเปนการไมใหความสํ าคัญแกเร่ืองเสื้อผาอาภรณ จึงไมใหมีมาก 
แตพระจะบอกวา เร่ืองจีวรน้ีไมสํ าคัญ ฉันไมยึดม่ันถือม่ัน มันไมใชของ
ของเราจริง เราเกิดมามันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็เอาไปไมได แลวก็
ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยใหขาดเปนรู ไมปะชุน

พระภิกษุจะปลอยปละละเลยอยางน้ันไมได วินัยกํ าหนดไววา ภิกษุ
ปลอยใหจีวรขาด ไมปะชุน แมจะเปนรูเทาหลังเล็บนิ้วกอย ก็มีความผิด 
เปนอาบัติ (วินย.อ. ๒/๑๖๘) เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดนี้ 
ปลอยใหขาด ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว

ในทํ านองเดียวกัน ภิกษุมีจีวรชุดเดียวตองรักษาไวใหดี ถาอยู
ปราศจากมันแมแตราตรีเดียว ก็เปนอาบัติ (วินย. ๒/๑๐/๗) ทานเรียกวาขาด
ครอง ญาติโยมไมเขาใจหลักการนี้ก็จะพูดวา พระทํ าไมมายึดม่ันถือม่ันกะ
เร่ืองจีวรแคน้ี สํ าคัญอะไรนักหนา

เพราะฉะน้ัน จะตองเขาใจหลักการนี้ใหถูก วินัยเปนระบบแหงวิถี
ชีวติของการฝกตน ถาเรามองเหน็ธรรม คอืความจรงิแทแหงความถกูตอง
ดีงาม ทีเ่ขามาสูวนิยั คอืระบบการจดัต้ังของมนษุย ในรูปของระเบยีบแบบ
แผนในการดํ าเนินชีวิตแลว ก็ผานตอนนี้ไปได จึงจะขอเลยตอไปสูเร่ืองใน
ระดับการบัญญัติและการใชกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ อีกสัก ๓-๔ อยาง
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ความยึดมั่นกฎหมาย หลงติดในสมมติ จะกลายเปนภัย
แตถาเขาถึงธรรมทีเ่ปนฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเปนนกันติศิาสตรทีแ่ท

การบัญญัติกฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษย มีขอที่ตองระวังหลายอยาง 
ขอระวงัที ่๑ กค็อื การทีม่นุษยจะแปลกแยกจากธรรมชาต ิซึง่จะไมอธบิาย
มาก แตจะเห็นไดจากตัวอยางที่ยกมาพูดตอนตนแลวในเร่ืองกฎมนุษย กับ 
กฎธรรมชาติ ที่ซอนกันอยู

ดังไดบอกแลววา ทีจ่ริงน้ัน การทีเ่ราบญัญัติกฎมนษุยขึน้มา กเ็พราะ
ความตองการแทจริงของเราอยูที่กฎธรรมชาติ เราจึงบัญญัติกฎมนุษยขึ้น
มาหนุนการกระทํ าที่จะใหไดผลตามกฎธรรมชาติน้ัน

ท ําไมเราจงึบญัญัติกฎมนษุยวาใหคนมาท ําสวน ๑ เดือนแลวเราใหเงนิ
เดือน ๕,๐๐๐ บาท การที่กฎมนุษยเกิดขึ้นมาน้ี เพราะแทจริงแลวมีกฎ
ธรรมชาติอยูเบื้องหลัง คือเราตองการผลตามกฎธรรมชาติวา จะใหตนไม
เจริญงอกงาม จึงจัดระบบใหมีคนมาทํ าสวน กฎมนุษยวา ทํ าสวน ๑ เดือน 
ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท ก็มาหนุนกฎธรรมชาติที่วา ทํ าสวน ทํ าใหตนไม
เจริญงอกงาม

ถามนุษยแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ และหลงสมมติ คือติดอยูแค
กฎสมมติเม่ือไร ชีวิตและสังคมจะเริ่มวิปลาสทันที เร่ิมจากคนทํ าสวน ซึ่ง
มาทํ าสวนเพียงเพราะตองการผลตามกฎมนุษย คือ ตองการเงินเดือน 
๕,๐๐๐ บาท เขาไมตองการผลตามกฎของธรรมชาติ ไมไดตองการใหตน
ไมเจริญงอกงาม อะไรจะเกิดขึ้น ผลเสียหรือความวิปลาสที่เกิดขึ้น คือ

๑. ในดานชีวิตของตัวบุคคลนั้นเอง คนทํ าสวนก็ไมมีความสุขในการ
ท ําสวน เพราะเขาท ําสวนดวยความฝนใจเนือ่งจากเขาไมไดตองการผลที่แท
จริงของการทํ าสวน แตสิ่งที่เขาตองการคือเงิน การทํ าสวนจึงทํ าใหเขา
ตองมาทรมาน ตองรอเวลาเดอืนหนึง่กวาจะไดเงนิเดือน ซึง่เปนภาวะทีแ่ย
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จริงๆ เพราะฉะนัน้เขาจงึท ําสวนดวยใจทกุขทรมานเตม็ทตีลอดเวลา
๒. ในดานกจิการของสังคม ประโยชนสวนรวมกเ็สยี เพราะวาเม่ือ

คนท ําสวนไมเต็มใจทํ าสวน นอกจากตัวเขาเองจะไมมีความสุขแลว ก็ยังไม
ต้ังใจท ํางานอกี เม่ือไมต้ังใจท ํา สงัคมกไ็มไดประโยชนทีค่วรจะไดจากเขา กจิ
การของสงัคมกเ็สยี เพราะการท ําสวนไมมีคณุภาพ และไมมีประสทิธภิาพ

นอกจากนั้น เม่ือคนทํ าสวนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการ
ผลแตตามกฎมนุษย และไมต้ังใจทํ าสวน สังคมมนุษยก็ตองต้ังกฎมนุษย
ซอนเพิ่มเขามาอีก เชนจะตองดํ าเนินการต้ังคนคุมขึ้นมาเพ่ือคุมคนทํ าสวน
คนนี ้ แตนายคนคุมก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการแตผลตามกฎ
มนุษยอยางเดียว ก็เลยไมไดเร่ืองอีก แลวก็ต้ังกฎซอนเขามาเปนช้ันๆ จน
ซบัซอนอยางยิ่ง แตผลที่สุดก็ลมเหลวหมด

การที่สังคมนี้ยังดํ ารงอยูได ก็เพราะคนเราบางสวนยังไมแปลกแยก
จากธรรมชาติ ถามนุษยทั้งสังคมนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติมาติดอยู
กับกฎมนุษยอยางเดียวโดยหลงสมมติเม่ือไร สังคมนี้ก็จะปนปวนวิปริต 
และชีวิตก็จะไมมีความสุข จะเสียคุณภาพชีวิต ดังเชนคนทํ าสวนที่ทํ างาน
ดวยความทุกขทรมานดังกลาวมาแลว

เวลานี้ มนุษยเร่ิมเขาสูระบบที่ติดสมมติมากขึ้น ระบบแขงขัน หรือ
ระบบผลประโยชนทีก่ ําลงัเขามา สงผลกระทบตอระบบทกุอยางของสงัคม
ไมเฉพาะดานเศรษฐกิจ แมแตกฎหมายก็จะถูกกระทบดวย เพราะฉะนั้น 
นักกฎหมายจะตองทันตอแนวโนมน้ีดวย ระบบการแขงขันหาผลประโยชน
น้ีเปนระบบที่เต็มไปดวยสมมติ และจะผลักดันใหมนุษยทํ าการตางๆ เพ่ือ
ผลตามกฎสมมติอยางเดียว จนกระทั่งในไมชาคนก็จะแปลกแยกจากธรรม
ชาติแทบจะสิ้นเชิง

ดังตัวอยางที่ยกมาพูดบอยๆ คือ เม่ือคนตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
มาโรงหนึ่ง ในขณะที่สังคมเขาสูระบบแขงขันหาผลประโยชนน้ัน ถามวา
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อะไรเปนเครื่องวัดความสํ าเร็จของโรงพยาบาล คํ าตอบตามระบบผล
ประโยชนก็คือ กํ าไรสูงสุด เพราะเขาต้ังโรงพยาบาลขึ้นเพ่ือผลประโยชน 
เม่ือไดก ําไรสงูสดุกค็อืความส ําเร็จ ถาไมไดก ําไรสงูสดุกไ็มประสบความส ําเร็จ

การต้ังโรงพยาบาลแลวทํ าใหไดกํ าไรสูงสุดน้ีเปนเร่ืองของกฎมนุษย 
ซึ่งหมายถึงการที่การแพทยไดกลายเปนธุรกิจแลว จึงมุงไปที่การไดผล
ประโยชนตอบแทน แตตามกฎธรรมชาติ การแพทยคืออะไร ผลของการ
แพทยคืออะไร การแพทยเปนเหตุ อะไรเปนผลตามกฎธรรมชาติ ตอบวา
การที่คนหายโรค มีสุขภาพดี เปนผลตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น 
ความสํ าเร็จของโรงพยาบาลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนความสํ าเร็จที่แท
จริง กค็อื การที่ไดชวยใหผูคนในสังคมนี้ หางเบาบรรเทาจากโรคภัยไข
เจ็บ มีสุขภาพดีขึ้น น้ีคือความสํ าเร็จตามกฎธรรมชาติ

พูดสัน้ๆวา ความส ําเร็จของมนษุยตามความหมายแหงกฎสมมต ิคอื
การไดก ําไรสงูสดุ แตความส ําเร็จของมนษุยตามความหมายแหงกฎแทของ
ธรรมชาติ คอื การท ําใหชีวติดีงามมีความสขุ สงัคมสนัติ และโลกเปนแดนเกษม

ตอนนี้ ระหวาง ความสํ าเร็จตามกฎมนุษย กับความสํ าเร็จตาม
กฎธรรมชาติ เราจะเลือกเอาความสํ าเร็จอยางไหน ในสังคมปจจุบันนี้กิจ
การทกุอยางกํ าลังกลายเปนธุรกิจ แมแตการศึกษา เรากํ าลังจะมองกันอยู
แคกฎมนุษย และหลงอยูกับกฎสมมติน้ัน ไมวาจะทํ าอะไร ก็มุงผลสํ าเร็จที่
ก ําไรสูงสุด ถาเปนอยางน้ีจริงๆ แมแตแพทย ก็จะคํ านึงแตรายได ไม
ค ํานึงถึงชีวิตของคน คนจะเปนอยางไรก็ชาง ใหฉันไดกํ าไรก็แลวกัน น่ีดี
แตวาแพทยของเรายังมีคุณธรรมอยูหลายทาน

เวลานีก้ิจการทุกอยางกํ าลังจะเปนอยางน้ี น้ีคือการที่มนุษยแปลก
แยกจากธรรมชาติ ติดในสมมติ เขาจึงไมสามารถเช่ือมกฎธรรมชาติกับ
กฎของมนุษยเขาหากัน  เขาไมรูตระหนักวา การที่เราจัดต้ังวินัย คือวาง
ระบบสังคมในหมูมนุษยขึ้นมาน้ี แทจริงแลวก็เพ่ือใหความเปนจริงในกฎ
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ธรรมชาติปรากฏผลที่ดีงามขึ้นมาแกชีวิตและสังคมของมนุษย ถามนุษย
ยังตระหนักรแูละทํ าใหเปนไปอยางน้ีได ก็คือ การเช่ือมระหวางกฎมนุษย
กับกฎธรรมชาติ หรือวินัยกับธรรมได

พระพุทธเจาตรัสธรรมกบัวนัิยไวดวยกนัเปนคกูนั เพราะทีแ่ทน้ัน ฐาน
ของชีวติและสงัคมมนษุยของเราคอืธรรม และประโยชนทีแ่ทของเรากค็อื
ธรรม นิติศาสตรจะตองจับจุดน้ีใหได โดยเฉพาะในเมื่อสังคมตอไปนี้จะ
ประสบปญหาเร่ืองนีม้ากขึน้ทกุท ีซึง่เราจะตองคดิวาจะเอาอยางไรกบัมัน

กฎหมายนั้น วาที่จริง สาระที่แทตองอยูที่เจตนารมณซึ่งสอดคลอง
กบัธรรมนั้น เพราะฉะนั้น ถาคนไมเขาถึงธรรม ก็จะมีปญหาจากกฎหมาย
ไดหลายอยาง ไมวาจะเปนเพราะ

๑. ปญญาไมเขาถึงธรรม ก็ตาม
๒. เจตนาไมเปนธรรม เชน ไมบริสุทธิ์ หรือไมประกอบดวยเมตตา

คือความหวังดีตอเพ่ือนมนุษย เน่ืองจากเห็นแกประโยชนสวนตัวหรือคิด
จะกลั่นแกลงผูอ่ืน ก็ตาม

เพราะฉะน้ัน บางครั้งกฎหมายก็จึงกลายเปนเครื่องมือกดขี่ขมเหง
กันในสังคมได และเราจึงตองคอยตรวจสอบเจตนารมณที่แทจริงของ
กฎหมายกับขอกํ าหนดตามตัวอักษร ดวยความสํ านึกตระหนักวา ขอ
ก ําหนดตามตวัอักษรนัน้ ทีจ่ริงจดัวางไวเพ่ือสนองเจตนารมณของกฎหมาย
แตเม่ือออกมาแลวบางทีมันกลับเปนเครื่องมือในการที่จะไมปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมาย คนจึงใชบัญญัติตามตัวอักษรเพ่ือทํ ารายคนอื่นก็
ได หรือเพ่ือสนองการหาผลประโยชนของตนเองก็ได ดังที่มีคนใชกฎหมาย
เพ่ือผลประโยชนของตัวเองกันมากมาย

เพราะฉะนั้น การที่จะตองตรวจสอบกฎมนุษยคือกฎหมายนี้ใหสอด
คลองกับธรรมและใหชวยนํ ามนุษยเขาถึงตัวธรรมใหได จึงเปนหนาที่ของ
มนุษยที่จะตองทํ าอยูตลอดเวลา สิ่งที่นักกฎหมายโดยเฉพาะผูบัญญัติ
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กฎหมายจะตองมี ก็คือการเขาถึงธรรมทั้งในแง
๑. การเขาถึงธรรมดวยปญญา คอืความรูในความจริงอยางที่วามี

หลายระดับ ต้ังแต
๑) ความรใูนกฎแหงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ความ

เปนไปตามเหตุปจจัย หลักการแหงความถูกตองดีงาม อยางนอยรูตัวกฎ
เกณฑกติกาในความหมายที่แทจริงของมัน และตามที่มนุษยบัญญัติ และรู
ไปถงึสงัคม สภาพปญหาของสังคม เหตุปจจัยแหงความเปนไปในสังคม 
กลไกของความเปนไปนั้น ตลอดจนการหยั่งรูหยั่งเห็นวาการที่วางกฎขอนี้
แลวจะเกิดผลอะไรขึ้นมาในสังคม เปนตน และ

๒) ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย วามนุษยน้ีเปนสัตวที่ตอง
ฝกฝนพัฒนา เขามีความประสงคอะไร ชีวิตที่ดีเปนอยางไร ซึ่งอยางที่
กลาวแลววา คนเราทุกคนมีความเขาใจและความตองการนั้นอยูแมโดยไม
รตัูว ถึงแมเห็นไมชัดมันก็มีอยูในใจ และถาไมชัดน่ีแหละ มันจะมีอิทธิพล 
ซึง่ทํ าใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด

๒. การเขาถึงธรรมดวยจิตใจ คอืมีเจตนาบริสุทธิ์ รักความเปน
ธรรม มีความมุงมาดใฝปรารถนาตอจุดหมายที่จะสรางสรรคชีวิตและ
สงัคมใหดีงาม ดวยการดํ ารงธรรมไวในสังคม อันนี้จะตองมีอยูในใจ คือ
ความใฝปรารถนาที่จะดํ ารงธรรมและสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม

การเขาถึงธรรมที่วามาน้ีจะตองมีอยูในนักกฎหมาย โดยเฉพาะผู
บัญญัติกฎหมาย

เม่ือผบูัญญัติกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจิตใจแลว 
พฤตกิรรมของเขาในการบญัญัติกฎหมายกจ็ะเปนพฤติกรรมทีเ่ขาถงึธรรมดวย

เม่ือผูใชกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจติใจแลว ก็จะมี
พฤติกรรมในการใชกฎหมายอยางผูเขาถึงธรรมดวยพฤติกรรมดวย

ขอยํ้ าอีกทีวา เม่ือมีการบัญญัติกฎหมายใดก็ตาม ในใจของผูบญัญัติ
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ยอมมีความคดิความเหน็ความเขาใจอยางใดอยางหน่ึงทีพ่ระเรียกวา ทฏิฐิ
เกีย่วกบัธรรมชาติของมนษุยอยูในใจ

ตัวอยางเชน คนหนึง่อาจจะเชือ่วา ความสุขของมนุษยอยูที่การเสพ
วตัถุ คนที่มีความเขาใจอยางน้ีอยูในใจ แมจะไมไดท ําความเหน็หรอืความ
เช่ือนั้นใหประจักษออกมาแกตนเอง มันก็ฝงลึกอยู เวลาเขามาบัญญัติ
กฎหมาย เขากจ็ะบญัญัติอยางหน่ึง

แตอีกคนหนึง่มีความเช่ือวา ตามธรรมชาติของมนษุยน้ัน ความสุขไม
ไดอยูเพียงแคการเสพวัตถุ แตอยูที่คุณคาทางนามธรรมที่ลึกซึ้งกวาน้ัน 
เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเขาก็จะบัญญัติอีกอยางหน่ึง

เปนอันวา ทิฏฐิ หรือแนวคิดความเช่ือนี้จะเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง 
ซึ่งจะมากํ าหนดวิถีทางในการคิดวินิจฉัยและใหเหตุผลแกเขาผูน้ันในการ
ท ํากจิกรรมทางปญญาทั้งหมด เร่ืองนี้ใหญมาก เพราะฉะนั้น นักกฎหมาย
จะอยูแคเหตุผลพ้ืนๆ ในทางสังคมเทาน้ันไมได แตเขาจะตองเขาถึงความ
จริงซึ่งรวมทั้งเร่ืองธรรมชาติของมนุษยดวย เพราะวามนุษยที่ตรา
กฎหมายในสภานิติบัญญัติเปนตนนั้น

๑. จะวางกฎหมายจากฐานแหงปจจัยปรุงแตงในตัวเขา ซึ่งมีหลาย
อยาง เชน เขามีปญญารูแคไหน ก็เปนปจจัยปรุงแตงในตัวเขาใหทํ าได
อยางน้ันเทาน้ัน พูดงายๆ ก็ภูมิธรรมภูมิปญญาน่ันเอง ตลอดจนสภาพ
หลอหลอมของคานิยมทางสังคม และวัฒนธรรมเปนตน ซึ่งเขามาเปน
ปจจัยปรุงแตงในใจ แลวแสดงอิทธิพลออกมาเปนการวินิจฉัย การให
ความเห็น ตลอดจนการยกมือวาจะเอาขางไหน พูดงายๆวา ภูมิธรรมภูมิ
ปญญาในตัวคนนั้นสํ าคัญอยางยิ่ง เร่ิมแตทฏิฐิของเขา ซึ่งเปนปจจัยหลอ
หลอมทั้งในตัวบุคคลและในทางสังคม

๒. เม่ือบญัญัติกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็จะไปเปนปจจัยปรุงแตง
ผลกัดันสังคมอีก ทํ าใหสังคมกาวไปทางไหนอยางใดตอไป
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เปนอันวา ทฏิฐิในตัวคนมีความสํ าคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทํ าใหมีผลขึ้น
มา ๒ อยางน้ี โดยเฉพาะนักกฎหมายจะตรากฎหมายที่ดีไมไดถาไมรูธรรม
ชาติของมนุษยวา มีศักยภาพอยางใด ควรมีชีวิตอยางไร

ตัวอยางเชน เวลานี้จะออกกฎหมายเกี่ยวกับสนุกเกอร จะเห็นวา
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยจะอยูเบื้องหลังการตัดสินใจของ
ผอูอกกฎหมาย เชน บางคนกเ็ขาใจวา ความสขุของมนษุยอยูทีก่ารเสพวตัถุ
ซึ่งเจาของความคิดอาจไมรูตัวเลย แตเขาจะวินิจฉัยและตัดสินใจลงมติ
ตางๆ ตามภูมิธรรมภูมิปญญาที่เขามีอยูเบื้องหลังตัวเขาน้ัน เพราะฉะนั้น 
การตัดสินใจของเขาจึงเปนตัวฟองภูมิธรรมภูมิปญญาของตัวเขาเอง

โดยนัยนี้เราจึงพูดไดวา กฎหมายที่ออกมา เปนตัวฟองภูมิธรรม
ภมูปิญญาของนักกฎหมาย หรือของผทูํ างานนิติบัญญัติ

แมวาจะตองค ํานึงถงึหรือไมลมืมองปจจยัทางสงัคม เชน คานิยมทาง
สังคมและวัฒนธรรมดวย แตอยาลมืวา การทีม่นุษยมีปญญาพัฒนามาได
เพียงแคในระดบัทีอ่ยูใตคานิยมของสงัคมยงัไมเพียงพอ มนุษยทีจ่ะแกปญหา
ของมนษุยจะตองไมจมอยูใตปญหานั้นเสียเอง มิฉะนั้น สังคมมีคานิยม
อยางไร แมแตคานิยมที่เปนปญหา คานิยมนั้นก็จะชักพานักกฎหมายไปได 
มนษุยจะเพยีงเปนไปตามสงัคมเทานัน้ไมได มนษุยตองแกไขสงัคมไดดวย

ถงึตอนนี ้ ขอแทรกเรื่องความจริงที่เปนหลักใหญไวอยางหน่ึง ซึ่งที่
จริงเปนเร่ืองสํ าคัญมาก (ควรอยูใน ภาค ๑) แตจะพูดไวเพียงเปนแนว คือ
หลกัที่วา มนุษยน้ีมีภาวะ หรือสถานะ ๒ อยางในเวลาเดียวกัน คือ

๑) เปนชีวิต ซึง่เปนธรรมชาติ อยูในธรรมชาติ และเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ตองขึน้ตอกฎธรรมชาติ ทัง้น้ี แยกเปน ๒ ดาน คือ กาย และใจ
อันจะตองปฏบิติัใหถกูตองดวยปญญา

๒) เปนบคุคล ซึง่เปนสมาชิกอยูรวมในสังคม มีความสัมพันธตอกัน
โดยขึ้นตอเจตจํ านง



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๖๖

เม่ือมองคนตองมองทั้งสองดาน และใหประสานโยงถึงกัน ทัง้ดาน
ทีเ่ปนบุคคลในสังคม และดานที่เปนชีวิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะมองคน
ตองใหถึงชีวิต แตเรามักจะมองคนแคบุคคล ซึ่งเปนดานสังคม

ตามแนวคดิตะวนัตก สงัคมศาสตรมองมนษุยในแงเปนบคุคล  แทบ
ไมพูดถึงในแงเปนชีวิต โดยปลอยใหชีวิตเปนเร่ืองของวิทยาศาสตร ซึ่งก็
ศึกษาชีวิตน้ันแตดานวัตถุรางกายอยางเดียว นิติศาสตรอยูในหมวดสังคม
ศาสตร ก็จึงมองมนุษยในแงเปนบุคคล

แตจุดหมายของศาสตรทั้งหลายที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแก
มวลมนุษยจะไมมีทางสัมฤทธิ์จริงได  ถามองคนเพียงแคดานบุคคล โดยไม
คํ านึงถึงความเปนชีวิต  เพราะมนุษยโดยพ้ืนฐานเปนธรรมชาติ  คือเปน
ชีวติ  และตองมองชีวิตใหครบทั้งดานกายหรือดานวัตถุ และดานจิตใจ

มนุษย ทั้งที่เปนชีวิตซึ่งเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ และเปนบุคคลใน
สงัคม  เกี่ยวเนื่องโยงเปนอันเดียวกัน ถาเราไมเขาใจชีวิตและไมปรับปรุง
ชีวิตใหดี ความเปนบุคคลที่จะอยูรวมกันดวยดีในสังคมก็เปนไปไดยาก 
ชีวิตที่พัฒนาอยางดีจึงจะทํ าใหความเปนบุคคลเจริญงอกงามไดอยางถูก
ตอง หากเราจะใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม อยูในโลกที่ดี มีสังคมที่รมเย็นเปน
สุข เราจะตองประสานความคิดเร่ืองชีวิตกับความเปนบุคคลใหกลมกลืน
และเกื้อหนุนกันใหได

เพียงแครับประทานอาหาร  คนก็กินอาหารทั้งในฐานะที่เปนบุคคล 
และกินในฐานะที่เปนชีวิต มีทั้งการกินเพ่ือสนองความตองการของบุคคล 
และการกินเพ่ือสนองความตองการของชีวิต

แนนอนวา คุณคาที่แทจริงของอาหารคือเพ่ือสนองความตองการ
ของชีวิต การกินเพ่ือสนองความตองการที่ถือวาดีที่สุดของบุคคล (เชน 
อรอย โก แสดงฐานะ ซึ่งรวมทั้งสิ้นเปลืองที่สุด) อาจจะบั่นทอนหรือ
ท ําลายชีวิตของเขาเอง ถาเม่ือใดเขาใจถึงความจริงที่โยงมาประสานกัน ก็
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เทากบัจับจุดของการแกปญหาได ถามองไมเห็นจุดประสาน แมแตคนแต
ละคน กจ็ะไมสามารถเขาใจตัวเองและปฏิบัติตอตัวเองใหถูกตองได

การพัฒนาที่ผิดพลาด ทํ าใหเกิดความขัดแยงระหวางสังคมมนุษย
กบัธรรมชาติต้ังแตระหวางบุคคลกับชีวิตในตัวคนเอง

การตัดสินใจทางสังคม รวมทั้งนิติบัญญัติ มีกรณีมากมาย ที่คํ านึง
ถงึแตบคุคล(และสังคม) โดยไมมองไปใหถึงคุณหรือโทษตอชีวิต(และธรรม
ชาติ) คือ มองคนไมถึงชีวิต เพราะติดอยูแคบุคคล ท ําใหไมอาจสรางสรรค
ประโยชนสุขที่แทจริง และกอปญหาแกอารยธรรมในระยะยาว

ตองยอมรบัวา กฎหมายมากมายในระบบสงัคมทีเ่ปนมา ไดเปนเครือ่ง
บั่นทอนอารยธรรม เชน ท ําใหเกดิ “การพฒันาทีไ่มย่ังยืน” ดังเชนกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมยั่งยืนที่ผานมาแลวใน
สงัคมตะวนัตก ซึง่กต็องเปนเพราะนกักฎหมายเองกมี็สวนในความเขาใจเชน
น้ัน คอืมีมิจฉาทฏิฐิดวย จงึชวยกนัผลกัดันใหเกดิการพัฒนาทีไ่มยัง่ยนื

งานของนกักฎหมายมผีลกวางไกลอยางน้ัน โดยทีนั่กกฎหมายเองอาจ
อยูใตอิทธพิลของนกัปกครองและนกัเศรษฐศาสตรเปนตน และมองความเปน
มนุษยไมทัว่ตลอดถงึความจริงทัง้ดานชีวติและดานบคุคลอยางทีก่ลาวแลวน้ัน

ดังน้ัน ผูบัญญัติกฎหมายก็ตาม ผูใชกฎหมายก็ตาม จึงตองไม
ประมาท จะตองศึกษาพัฒนาตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมีปญญายิง่ขึ้น และ
มีเจตนาดียิ่งขึ้น

การศกึษาทีผ่ลตินักกฎหมายผสูามารถมาสรางกฎหมายทีเ่กือ้หนนุตอ
ชีวติทีดี่งามของมนษุย จะเปนปจจยัส ําคญัในการสรางอารยธรรมของมนษุย

เพราะฉะน้ัน การจะบัญญัติกฎหมายที่ถูกตองใหเปนปจจัยปรุงแตง
สรางสรรคสงัคมทีดี่ไดน้ัน จะตองท ําดวยความไมประมาท โดยมีความรับผดิ
ชอบอยางสงู ทั้งดานปญญาและดานเจตนา ถากฎหมายผิด ก็จะทํ าลาย
ชีวิตมนุษย ทํ าลายสังคม ตลอดจนทํ าลายตัวธรรมทั้งหมดเลยทีเดียว
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น้ีเปนการเตือนใหตองระวงัวา ธรรมทีเ่ปนฐานของกฎหมายหรอืเปน
ฐานของวินัย อาจถูกทํ าลายโดยกฎหมายที่ผิด ดวยปญญาทีรู่ไมเทาถึง
การณ หรือดวยเจตนาทีร่าย ซึง่มีผลเปนการท ําลายอารยธรรมของมนษุย

รวมความวา กฎหมายแทมีหลักอยูในใจที่ตองรักตัวธรรม (เชน รัก
ความเปนธรรม) และรักประโยชนสุขของสังคม พูดงายๆ ก็คือ กลับไป
หลักเกาที่วาตองมีทั้งตัวเจตนา คือเจตจํ านง ที่มีเมตตา มีความใฝ
ปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษย และตอสังคม ตลอดจนมนุษยชาติ และมีความ
รูแจง คือมี ปญญา ทีเ่ขาถึงความจริง จนกระทั่งถือธรรมเปนใหญ

เม่ือไรนักกฎหมายถือธรรมเปนใหญ ก็เรียกวา เปนธรรมาธิปไตย
คอืถอืเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หลักการเปนใหญ แตจะถือ
ธรรมเปนใหญไดก็ตองมีปญญารูธรรม รูหลักการ รูวาอะไรจริง อะไรถูก
ตองดีงาม มันพันกันอยูในตัว เพราะฉะนั้นอยางนอยตองมี ๒ อยางน้ี คือ
รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ โดยรูดวยปญญาและมีเจตนาดีตอเพ่ือนมนุษย 
ซึง่จะทํ าใหมีพ้ืนฐานที่จะบัญญัติกฎหมายที่ดี

กฎหมายและนิติบัญญัติมีความสํ าคัญตอชีวิตและสังคมตลอดจน
อารยธรรมของมนุษยชาติเปนอยางมากเชนนี้ และนักกฎหมายหรอืผทูํ า
หนาทีนิ่ติบญัญัติจะตองมีคณุสมบติัทีเ่ขาถงึธรรม ทัง้ดวยปญญา ดวยจติใจ
และดวยพฤติกรรม อีกทั้งตองมีความสามารถในการจัดต้ังวางระเบียบ
ระบบที่เปนสมมติเพ่ือสื่อธรรมออกมาสูวินัยอยางไดผลดี ดังที่กลาวแลว

ดังน้ัน การศกึษาดานนติิศาสตร จงึเปนเร่ืองใหญ ทีมี่ขอบขายกวาง
ขวางลกึซึง้มาก ไมใชเปนเพียงการเรียนวชิากฎหมายในความหมายตามตวั
อักษรเทาน้ัน แตเปนการศึกษา เพ่ือสื่อสัจธรรมในธรรมชาติสูอารยธรรม
ของมนุษยชาติทั้งหมด และเพื่อรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติใหดํ ารง
อยูในดุลยภาพแหงสัจธรรมของธรรมชาติ ที่จะเอื้ออํ านวยประโยชนแก
มวลมนุษยอยางดีที่สุด ซึง่ตองการปญญาที่กวางขวางยิ่งใหญ
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อารยธรรมของมนุษยจะยั่งยืนเพียงใด
อยูที่ภูมิธรรมภูมิปญญาในการจัดการกับสมมติ

เวลานี้เร่ืองเกี่ยวกับกฎหมาย เชนเร่ือง “สิทธิ” ทีมี่การนํ าเขามา
เผยแพรหรือใชกัน เรามักแยกไมถูก เพราะฉะนั้นจึงขอตั้งขอสังเกตอีกนิด

อยางที่ในวงการนิติศาสตรตะวันตกมีสายความคิดแบบ natural 
law, natural rights ซึง่ดูคลายๆ กับเร่ืองธรรม แตที่จริงไมใชเลย แนว
คดิแบบนีค้ลายๆ จะถือวามีกฎหมายที่เปนกฎสากล ที่ใชไดทุกกาลเทศะ 
อยูในหัวสมองหรือในปญญาของมนุษย แตที่จริงปญญาของมนุษยที่เขา
ถึงตัวความจริงในธรรมชาติที่จะทํ าใหมีกฎสากลอะไรแบบนั้นได ในทาง
พุทธศาสนาแยกเปน ๒ ช้ัน คือ

๑. ความจริงของธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออกใคร เชนความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งมนุษยจะตองรูเขาใจแลวใช
ความสามารถของเรามาจัดต้ังระบบสังคมของเราเอง

๒. ถามนุษยเราเขาถึงความจริงน้ันจริง และมีความสามารถจริง 
เรากจ็ดัระบบสังคม โดยเฉพาะการปกครองและกฎหมาย ซึ่งเปนวินัยไดดี
ทีส่ดุ โดยสอดคลองกับความเปนจริงในธรรมชาติ แลวมนุษยก็จะไดรับ
ประโยชนเอง ดวยเหตุผลนี้ เราจึงมาต้ังขอกํ าหนดตางๆ ขึ้น

อยางไรก็ดี การกํ าหนดในเรื่องสิทธิเปนตนนี้ เปนสมมติ ซึ่งได
กลาวแลววาเปนความสามารถพิเศษของมนุษย ซึ่งทํ าใหเราสรางอารย
ธรรมขึ้นมาได ถามนุษยไมรูจักสมมติ มนุษยก็จะอยูกันไดแคตามธรรม
ชาติพ้ืนฐานเหมือนอยางหมู แมว ชาง มา เทาน้ัน หรืออาจจะแยกวาสัตว
เหลาน้ัน เพราะโดยสญัชาตญาณมนุษยสูสัตวเหลาน้ันไมได ดังไดยกตัว
อยางวา เราสรางกฎใหคนทํ าสวนมาทํ าสวนแลวไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท 
อันนีเ้ปนความสามารถของมนุษย ซึ่งในสัตวอ่ืนไมมี แตก็ไดบอกแลววา 
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ถามนุษยหลงสมมติเม่ือไร เม่ือนั้นคือความพินาศ
การทีจ่ะไมหลงสมมติก็คือ จะตองโยงจากสมมติน้ันเขาถึงตัวธรรม

คอืความจริงอยูตลอดเวลา เชน คนทํ าสวนยังไมแปลกแยกจากธรรมคือ
กฎธรรมชาติ เขาทํ าสวนไดเงินเดือนตามกฎมนุษย ๕,๐๐๐ บาท พรอมกับ
ที่ลึกลงไปในใจที่แท เขาทํ าสวนเพื่อใหไดผลตามกฎของธรรมชาติ คือ 
เพ่ือใหตนไมเจริญงอกงาม

ถาเขามองทะลุสมมติเขาถึงความจริงคือตัวธรรมอยางน้ี ประโยชน
ของสงัคมทีเ่ปนจดุหมายแทกไ็มเสยี แตกลบัท ําใหกลายเปนวาสมมตมิาหนุน
ความจริงแท บญัญัติมาหนุนหลักการ คือวินัยมาหนุนธรรม ทํ าใหความ
ตองการผลตามกฎธรรมชาติบรรลุจุดหมายเปนจริงสมประสงคยิ่งขึ้น

มนุษยเรามีความฉลาด เราจึงบัญญัติสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตอยางที่
บอกแลววา สิทธิ น้ีเปนความสามารถของมนษุยทีต่กลงก ําหนดกนัขึน้ ซึง่จะ
ไดผลดีจริงหรือไมเพียงไรกอ็ยทูีเ่ราจะตองมีจติใจทีบ่ริสทุธิ ์ มีเจตนาทีดี่งาม
มีเมตตาตอเพ่ือนมนุษย หวังประโยชนสุขแกสังคม และทํ าการดวยความรู
ความเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยอยางกวางขวางทั่วถึงที่สุด

นาสังเกตวา ในชวงเวลาแหงความเจริญของอารยธรรมมนุษย ยุค
ปจจบุนั มีการเนนเร่ืองสิทธิมากขึ้น และปญหาเร่ืองสิทธิตางๆ ก็ซับซอน
ขึน้ กบัทั้งมีการกํ าหนดสิทธิใหมๆ แปลกๆ ขึ้นดวย

ขอยกตัวอยางเชน เวลานี้ประเทศที่พัฒนาแลวมีการกํ าหนดสิทธิ
อยางหนึ่งขึ้นเรียกวา pollution rights แปลวา “สิทธิในการกอมลภาวะ” 
ซึง่ไมมีในธรรมชาติ และก็ไมไดถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติ แตก็ทํ านอง
เดียวกับที่กลาวมาแลว คือ เปนสิ่งที่มนุษยกํ าหนดขึ้นมาเพ่ือความดีงาม
ของสังคม เทาที่มนุษยที่กํ าหนดเร่ืองนี้ขึ้นมา จะมีสติปญญามองเห็นวาจะ
เปนเครื่องชวยแกปญหาในหมูมนุษย

ส ําหรับในกรณีน้ีเหตุผลก็คือวา เวลานี้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเสียหาย
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มาก เน่ืองจากการกระทํ าของมนุษย โดยเฉพาะกิจการดานธุรกิจอุตสาห
กรรม ซึ่งเปนเร่ืองของการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาจึงมีวาจะทํ าอยางไรให
มนุษยไมทํ าลายธรรมชาติ ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจก็จํ าเปนตองทํ า 
(ทีจ่ริงอาจเปนวา ทั้งๆที่การพัฒนาเศรษฐกิจผิดทางจนกลายเปนโทษแลว 
หรือเปนการพัฒนาในทางที่กอผลรายเชนเพ่ือสนองความโลภไปแลว เรา
กย็งัจํ าเปนตองทํ าการพัฒนาอยางน้ัน) การผลิตสิ่งของเครื่องใชก็ตองทํ า 
กมี็ทางประนีประนอม คือทํ าใหเขาผลิต โดยสรางมลภาวะใหนอยที่สุด

ในบรรดาวธิกีารทัง้หลายทีจ่ะแกปญหา รวมทัง้จริยธรรมในการปฏบิติั
ตอสิง่แวดลอม กมี็การบญัญัติสทิธขิึน้มาอยางหนึง่คอื สิทธใินการกอมลภาวะ

วธิปีฏิบัติในเร่ืองนี้คือ รัฐเอาสิทธิในการกอมลภาวะใหบริษัท หรือ
โรงงานอตุสาหกรรมแหงใดแหงหนึ่งไป โดยกํ าหนดใหมีสิทธิกอมลภาวะได
เทาน้ี เม่ือไดรับสิทธิไปแลว บริษัทหรือโรงงานนั้นก็ตองไปจัดการระบบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง ใหกอมลภาวะภายในขอบเขตแหงสิทธิที่ได
มา ถาธุรกิจของตนไมมีประสิทธิภาพ ก็กอมลภาวะมากแตผลิตสินคาได
นอย ถาจะดํ าเนินธุรกิจอยูตอไป ก็ไมคุม เพราะหมดสิทธิกอมลภาวะแลว 
จะผลติสินคามากกวาน้ันไมได ก็ขาดทุน อาจจะตองลมเลิกกิจการไปเอง 
เทากับวารัฐไปบีบใหธุรกิจรักษาธรรมชาติแวดลอม

ทน้ีีเม่ือโรงงานหรือกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ ผลิตของไดนอย แต
กอมลภาวะสูง หมดสิทธิที่จะผลิตเกินกวาน้ันแลว ธุรกิจขาดทุนยับเยินจะ
อยูไมได ก็สามารถขายสิทธิน้ีแกบริษัทอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวา คือ
สามารถผลิตของมาก โดยกอมลภาวะนอย บริษัทหรือโรงงานที่มีประสิทธิ
ภาพนั้นก็มาซื้อเอาสิทธิน้ีไป

ตัวอยางน้ีเปนอบุายวธิทีีท่ ําใหการท ําลายสภาพแวดลอมเบาลง ดวย
การผลติของมากแตกอมลภาวะนอย น่ีก็คือภาวะที่เศรษฐกิจก็ไปได และ
สิง่แวดลอมก็มีทางที่จะอยูดีไดพอสมควร นับวาเปนวิธีการประนีประนอม
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อยางหน่ึง ในการพัฒนาที่มีปญหาวาจะไมยั่งยืน
ในเร่ืองสมมติและบัญญัติน้ี มนุษยมีความสามารถก็คิดกันเอา ถา

ปญญาดีและเจตนาดี ความพยายามก็จะไดผลดีดวย และเมื่อเรา
พิจารณาตอไป เห็นวาวิธีน้ียังไมไดผลดีนัก ก็เปลี่ยนไปอีก

เร่ืองสทิธกิฎขอบงัคบัตางๆ น้ีกเ็ปนเร่ืองของมนษุย แตอยางทีว่าแลว 
จะตองไมลืมความจริงของธรรมชาติ มิฉะนั้นจะอายอินเดียนแดงอยางที่
ประธานาธิบดี แฟรงคลิน เพียซ ไดเจอมาแลว เม่ือครั้งซื้อแผนดินเมือง 
ซีแอตเต้ิลจากอินเดียนแดง ถูกอินเดียนแดงตอบมาวา “อะไรกัน ทานจะ
เอาแผนดินและผืนฟามาซื้อขายกันหรือนี่ ความคิดน้ีแปลกประหลาด”
เพราะวามีที่ไหน มนุษยเอาแผนดินมาแบงกัน มันเปนเร่ืองที่สังคมมนุษย
ตกลงกัน แลวเราก็บอกวาเปนสิทธิในทรัพยสิน และในอะไรตางๆ แต
เวลาอางกับธรรมชาติ มันไมฟงเรา

ไมวาจะท ําอะไรกต็องรตูระหนกัในหลกัการ ๒ ช้ันทีโ่ยงเช่ือมกนั คอื
ตัวธรรมความจริงในกฎธรรมชาติที่เราจะตองรูตลอดเวลา ซึ่งเปนฐาน
ของการสรางวินัยที่เปนระบบกฎเกณฑกติกาในสังคม พรอมทั้งเปนจุด
หมายของวินัยนั้นไปดวยในตัว ทั้งน้ีมนุษยจะตองไมประมาท โดยมีการ
ศึกษาพัฒนาตนอยูตลอดเวลา

โดยเฉพาะผูที่อยูในสภานิติบัญญัติ จะตองคํ านึงถึงหลักความจริงน้ี
ใหมาก เพราะดังไดกลาวแลววา กฎหมายที่บัญญัติกันนั้นออกมาจาก
ปจจัยปรุงแตงภายใน คือภูมิธรรมภูมิปญญา พรอมทั้งปจจัยหลอหลอม
จากสังคมภายนอก ซึ่งตนเองเปนผูตัดสินใจ กฎหมายที่ออกมาจึงเปนตัว
ฟองวาผูบัญญัติมีภูมิธรรมภูมิปญญาแคไหน

ตอจากนัน้ กฎหมายทีอ่อกมากจ็ะเปนปจจยัปรงุแตงสงัคมและอารย
ธรรม หรือเปนตัวทํ าลายตอไป ถารายก็ทํ าลายทั้งชีวิตสังคมและทํ าลาย
อารยธรรมตลอดจนทํ าลายตัวธรรมดวย ถาดีก็สงเสริมใหอารยธรรม
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มนุษยเจริญกาวหนาเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
มีขอที่ขอยํ้ าอีกอยางหน่ึงวา พระพุทธเจาทรงจัดต้ังสรางระบบ

สงัคมทีเ่รียกวา สงัฆะ ขึน้มาเพ่ือเปนชุมชนแหงการศกึษา แลวมีการปกครอง
ขึ้นมาเพ่ือใหการศึกษาคือการฝกฝนพัฒนาชีวิตของมนุษยน้ันเปนไปได
ดวยดี การฝกคนหรือใหการศึกษาแกเขาน้ัน แทที่จริงเปนการสรางปจจัย
ทีเ่อ้ือตอการที่เขาจะพัฒนาตัวเอง แตเม่ือทํ าอยางน้ัน พระพุทธเจาก็ทรง
ไดช่ือวาเปนผูฝกเขาดวย และในการฝกน้ันพระองคมีลักษณะอยางหนึ่ง 
เรียกวาเปนผูฝกโดยไมตองใชอํ านาจ หรือที่ศัพททางพระเรียกวา ผูฝก
โดยไมตองใชอาชญา คือไมตองใชการลงโทษ

ลกัษณะนีอ้าจจะเปนอดุมคติวา กฎหมายทีด่ทีีสุ่ด และการปกครอง
ทีด่ทีีสุ่ด ตองบรรลจุดุหมายโดยใชอาชญาใหนอยทีสุ่ด ถาเปนพระพทุธเจา
กไ็มตองใชเลย พระองคจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ฝกคนโดยไมตองใชอาชญา 
และทีจ่ริงน้ันกฎหมายเองกเ็ปนเครือ่งฝกคนอยูแลว แตการทีเ่ปนอยางน้ีได
กอ็ยูทีว่าจะตองท ําใหคนมจีติส ํานึก และมทีาทตีอกฎหมายแบบเปนสกิขาบท 
คอืเปนขอฝกตน ไมใชขอบงัคบั และท ําใหดียิง่ขึน้ไปอกีจนกระทัง่วา กฎหมาย
เปนเพียงเครื่องหมายรูรวมกันในขอสมมติของสังคมอยางที่วามาแลว

โดยนยันี ้แนวทางในการท ํากฎหมาย จงึมี ๒ ทาง คอื ในระบบสงัคมที่
การปกครองเปนจดุหมายในตวั คอืการปกครองเพือ่ใหสงัคมสงบเรยีบรอย ก็
จะเปนการปกครองดวยอ ํานาจ หรือเนนการใชอํ านาจ กฎหมายก็จะมุง
บงัคบัและควบคมุ โดยเนนการก ําจดัคนชัว่ ดวยการลงโทษคนท ําความผดิ

แตในระบบทีถ่อืคตวิาการปกครองเปนการสรางสงัคมทีดี่ขึน้มา เพ่ือ
เปนสภาพเอื้อใหมนุษยไดพัฒนาตนเขาสูชีวิตที่ดีงาม การบัญญัติกฎหมาย
ก็จะเนนการสรางคนดี เพราะเปนเครื่องฝกมนุษยใหขึ้นไปสูชีวิตที่ดีงาม 
เม่ือกฎหมายเปนสิกขาบทคือเปนเครื่องฝกตน กฎหมายก็จะเปนเครื่องมือ
ในการสรางคนดี เพราะฉะนั้น จงึควรเนนกฎหมายในการสรางคนดีมาก



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๗๔

กวาการกํ าจัดคนชั่ว
เปนอันวา กฎหมายมี ๒ แบบ ถาเนนอํ านาจก็จะเปนกฎหมายที่

เดนในดานกํ าจัดคนชั่วโดยมีการหามและบังคับมาก แตถาเปนกฎหมายที่
เนนการศึกษา ซึ่งมุงสรางคนดี ก็จะมีลักษณะในทางจัดสรรโอกาสและมี
การสงเสริมมาก แตในความเปนจริงซึ่งสังคมในขณะหนึ่งๆ มีคนที่อยูใน
ระดับการพัฒนาที่แตกตางกันหลากหลาย การปกครองและกฎหมายจะ
ตองทํ าหนาที่ทั้งสองดาน คือ ทัง้สงเสริมคนดี และกํ าราบคนราย ทั้งน้ี
โดยมีจุดเนนที่การสรางและสงเสริมคนดี

รวมความวา ถาแยกโดยจุดเนน กฎหมายก็มี ๒ แบบ คือ แบบ
สรางคนด ีกบัแบบก ําจดัคนชัว่

ถาใชระบบอํ านาจก็แนนอนวาจะเอียงไปในแบบกํ าจัด แตถาใช
ระบบที่มองสังคมมนุษยเปนสังคมที่คืบหนาไปสูความดีงาม เราก็ออก
กฎหมายมาสรางสภาพเอื้อใหชีวิตพัฒนา ก็เปนกฎหมายที่พยายามสราง
คนใหเปนคนดี และสรางคนใหเปนคนดีใหมากจนกระทั่งเราแทบไมตองลง
โทษคน หรือลงโทษคนใหนอยที่สุด เพราะไมมีคนชั่วที่จะตองลงโทษ ถาทํ า
ไดอยางน้ันก็เปนกฎหมายที่ดี

แตทั้งน้ีกฎหมายยอมสัมพันธกันอยางแนบแนนกับการปกครอง 
การปกครองจึงตองมีนโยบายในการที่จะสรางสรรคสังคมในแบบที่วา ใช
การปกครองเพื่อสรางคน โดยสรางคนดีเพ่ือใหมีคนชั่วที่จะตองลงโทษให
นอยที่สุด ซึ่งก็คือ เปนการถือแนวคิดแบบสิกขา




มองอดีตถึงปจจุบัน เพื่อสรางสรรคอนาคต

ดุลยภาพโดยรวมของสังคมสัมฤทธิ์ไดดวยการจัดการทางสังคม
สูเปาหมายแหงการพัฒนาคน

ฝายนิติบัญญัติของไทยจะทํ าอยางไร
ถาจะคิดเกื้อกูลใหพุทธศาสนาอยูดีเพื่อประโยชนแกสังคมไทย

เทาที่เปนมา เม่ือการพัฒนาคนออนลง และมีการทํ าความชั่วเชน
อาชญากรรมมากขึ้น แนวโนมของสังคมก็หันไปสูการปกครองแบบเนน
อํ านาจมากยิง่ขึน้ และดานกฎหมายกอ็อกขอก ําหนดกฎเกณฑในการบงัคบั
และลงโทษมากยิง่ขึน้

แนวคดิแบบนีก้ไ็ดเขาไปสูระบบการปกครองคณะสงฆดวย หรืออาจ
จะเปนวาคณะสงฆถูกหลอหลอมจากอิทธิพลของกระแสสังคม ใหมีแนว
คดิการปกครองแบบที่เนนอํ านาจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทากับเปนการหลงลืมละ
ทิง้หลกัการแหงวินัยที่แท ซึ่งเปนการปกครองเพื่อการศึกษา ที่มุงเกื้อหนุน
การพัฒนาชีวิตของมนุษย

ตลอดกาลทีล่วงไป พระราชบญัญัติคณะสงฆแทบทกุฉบบัทีอ่อกมา
เปนกฎหมายประเภทที่เนนอํ านาจ คือการปกครองแบบบังคับควบคุม 
แลวลืมหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา ตั้งสังฆะขึ้นมาเพื่ออะไร

ถาจะปฏิบัติใหถูกตอง พระราชบัญญัติคณะสงฆจะตองวางบท
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บญัญัติ เพ่ือเอื้อตอการสรางชุมชนแหงการศึกษาขึ้นมาใหได จึงจะสอด
คลองกับจุดหมายที่แทจริงแหงการปกครองในพระธรรมวินัย

เวลานี้เนนแตการใชอํ านาจและการบังคับบัญชา เจาอาวาสเลิก
เปนอาจารยไปนานแลว ยงัเหลอืแตการเรียกช่ือเทาน้ัน วาเปน “อาจารย” 
ชาวบานไปเจอเจาอาวาสก็ยังเรียกอาจารย แตตัวเจาอาวาสจํ านวนมาก
ไมเคยทํ าหนาที่ของอาจารย เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวาวิปลาสไปแลว เจา
อาวาสทํ าหนาที่เปนผูปกครอง ก็มุงใชอํ านาจบังคับบัญชา ถาอยางน้ีก็ไป
ไมไหว อันนี้เปนเร่ืองหนึ่งที่จะตองยกขึ้นมาพิจารณา

อาตมภาพไดพูดมาใชเวลามากมายแลว ทีน้ีทานอัยการสูงสุด ได
ฝากค ําถามไว ๔ ขอ สํ าหรับ ๓ ขอตนนั้น อาตมภาพคิดวาจะไมตอบละ 
ขอถือวาเน้ือความที่พูดมาเปนเสมือนวาครอบคลุมคํ าตอบไวแลว

สวนขอที่ ๔ คํ าถามดูเหมือนจะเปนวา “ฝายนิติศาสตรจะเกื้อกูล
พุทธศาสนาไดหรือไมอยางไร” อาตมภาพจะไมพูดในแงตัวนิติศาสตรโดย
ตรง แตจะพูดในแงนิติบัญญัติ

ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วา ในสังคมไทยเรามีความสัมพันธระหวางนิติ
บญัญัติของรัฐบาลไทย กับการปกครองของคณะสงฆ โดยรัฐเปนผูตรา
กฎหมายคณะสงฆ ไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ

ในเร่ืองนี้ ถาทางนิติบัญญัติจะเกื้อกูล ก็คือ ชวยใหกฎหมายคณะ
สงฆเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา หมายความวา ทํ าอยางไร
จะใหพระราชบัญญัติคณะสงฆ และขอบัญญัติตางๆ เปนสิกขาบทตาม
หลกัการของพระพุทธศาสนา ซึง่จะเปนตัวเสริมสรางสภาพแวดลอม ระบบ
ความสมัพันธ และระบบสถาบันที่เกื้อหนุนใหบุคคลที่เขามาบวชแลวไดรับ
การศึกษา ที่เรียกวาไตรสิกขา

ถากฎหมายทํ าอยางนี้ไมได ก็แทบจะไมมีความหมายอะไรเลย 
เพราะมนัไมเอ้ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา
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เวลานี้ก็เปนอยางที่ยํ้ าแลววา กฎหมายของเราไดชักนํ าความโนม
เอียงเขามาสูวงการสงฆ ในแบบที่ทํ าใหสถาบันสงฆกลายเปนสถาบันที่
ปกครองดวยอํ านาจไปดวย ซึ่งเปนการไมถูกตอง ถาจะใหเปนไปโดยชอบ
จะตองใหเปนการปกครองดวยการศึกษาและเพื่อการศึกษา

อยางที่บอกแลววา ในพระพุทธศาสนา การปกครองและกฎหมาย
คอืวนัิย เปนเร่ืองของการศึกษา โดยการศึกษา และเพื่อการศึกษา ที่จะ
เกื้อหนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นไปสูความมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น

ตอไปขัน้ที ่๒ ก็คือ ใหขยายหลักการนี้ออกไปสูสังคมใหกวางขวาง 
ถาเห็นดวยกับหลักการของพระพุทธศาสนาตามนิติศาสตรแนวพุทธ
กฎหมายจะตองมีแนวโนมในการที่จะสรางระบบสังคม จัดสรรสภาพแวด
ลอม และวางรูประบบความสัมพันธในการอยูรวมกันของมนุษย ในทางที่
จะเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ใหมนุษยเขาถึงจุดหมาย
ของชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป

พรอมกันนี้ ยังมีความสัมพันธอีกอยางหน่ึงที่จะมาเกื้อหนุนพระพุทธ
ศาสนา ที่พูดมาเม่ือกี้น้ันเปนการเกื้อหนุนในแงของหลักการของพระพุทธ
ศาสนา แตทีน้ีการเกื้อหนุนอีกอยางหน่ึงที่แคบเขามาเปนดานปฏิบัติการ 
กค็อืในหลักธรรมชุดหนึ่งที่พูดไปแลว ไดแก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ

หลกัน้ีขอสดุทายบอกวา หนาทีข่องรัฐอยางหน่ึงคอืจะตองจดัอารักขา
คุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันต ซึ่งในที่น้ีหมายถึงทานผูมีศีล
มีความบริสุทธิ์ เปนผูดํ ารงธรรม สั่งสอนธรรม เปนหลักใจของประชาชน 
และเปนแบบอยางทางศีลธรรมของสังคม กฎหมายและการปกครองจะ
ตองชวยคุมครองและเกื้อหนุน ไมใชละเลย แลวกลับไปหนุนในทางที่ผิด

เวลานี้คงตองถามวา สังคมของเราไดใชกฎหมายเกื้อหนุนในแนว
ทางนีบ้างหรือไม คือเกื้อหนุนผูที่อยูในแนวทางของพระพุทธศาสนา อยูใน
ธรรมในวินัย หรือเกื้อหนุนผูที่ออกไปนอกธรรมนอกวินัย
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เร่ืองนี้เปนงานหนึ่งที่จะประสานกับธรรม เพราะวาเม่ือมองในแง
ประโยชนสวนรวม ในที่สุด สภาพของสถาบันสงฆก็จะฟองถึงสภาพของ
สังคมไทยดวย เน่ืองจากสถาบันสงฆน้ันเปนสถาบันสังคม โดยเฉพาะเปน
สถาบนัทีเ่ปนตัวแทนของจรยิธรรม เพราะฉะนัน้จงึเปนเครือ่งช้ีวดัจริยธรรม
ของสังคมไปดวย

ในแงหนึ่งเรามองวา เวลานี้สถาบันสงฆซึ่งเปนตัวแทนทางจริย
ธรรมของสังคมไทยตกตํ่ าเสื่อมโทรมมาก ถาตกต่ํ าจริงก็เปนดัชนีช้ีวัดวา
เวลานี้สังคมไทยไดมีความตกต่ํ าทางจริยธรรมอยางยิ่ง จนแมกระทั่ง
สถาบนัทีเ่ปนตัวแทนหรอืเปนแกนกลางของจรยิธรรมกย็งัตกต่ํ าถงึเพียงนี้

สภาวะเชนนี้เปนเครื่องเตือนใจผูรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะนัก
ปกครองและผูบริหารทุกทานวา จะตองต่ืนขึ้นมารีบปรับปรุงพัฒนาสังคม
ของเรา รวมทั้งการพัฒนาสถาบันสงฆดวย เพราะวาการที่สถาบันสงฆตก
ต่ํ าน้ันไมไดหมายความวาเฉพาะสถาบันสงฆเทาน้ันที่ตกต่ํ า ดังที่เรามัก
มองกันอยางคับแคบเหลือเกิน เชนมองวาพระไมดีๆ เวลานี้พระตกต่ํ า
อะไรตางๆ แลวก็จบ

แตที่จริงน้ัน สังคมนี้เปนสวนรวมขององครวมตางๆ มากมาย แต
ละสวนนั้นเปนองคประกอบที่ทั้งเปนปจจัยสงผลและทั้งเปนตัวรับผลดวย 
สถาบันสงฆก็เชนเดียวกัน

เมือ่สถาบันสงฆไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถเปนปจจัยปรุง
แตงสรางสรรคสังคมในทางที่ดี แตจะเปนเพียงตัวรับผลจากปจจัยทาง
สังคม และเปนตัวสะทอนปญหาของสังคม

เพราะฉะนัน้จงึขอยํ ้าวา เม่ือสถาบนัสงฆตกต่ํ าเสือ่มโทรม ในแงหนึง่ก็
เปนเครื่องวัดวาเวลานี้สังคมไทยไดตกต่ํ าทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง ถงึ
ขนาดทีแ่มแตสวนแกนกลางทางจรยิธรรมกย็งัแยขนาดนี ้ ฉะนัน้อยาไดไป
คดิมองแคบๆ วาสถาบนัสงฆแย เพราะวาทีแ่ทกค็อืสงัคมไทยทัง้สงัคมแยที่
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สุดแลว ถาเรามองเชนนี้ก็จะเปนประโยชนที่จะทํ าใหเราต่ืนขึ้นมาและรีบ
แกไขปญหาดวยการปรับปรุงสังคมไทยใหขึ้นสูสถานะที่ดีงามถูกตอง ดวย
การพัฒนาสถาบันสงฆเองดวย ใหเขาสูแนวทางที่ถูกตอง

อนึง่ มองในแงปจจัยอยางหน่ึงก็อาจจะเปนไปไดวา นิติบัญญัติของ
สงัคมไทยไดมีสวนเอื้อที่ทํ าใหสถาบันสงฆตกต่ํ าลง

การปกครองดวยอํ านาจนั้น แนนอนวาผิดหลักการของพระพุทธ
ศาสนา เพราะการปกครองในพระพทุธศาสนาเปนเพียงปจจยัทีม่าชวยเสรมิ 
ซึง่มีขึ้นเพ่ือการศึกษาเทาน้ัน คือเพ่ือชวยสนับสนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นสู
ชีวติที่ดีงาม ถาเราไมยอมรับหลักการนี้มาใชในสังคมสวนใหญ ก็ตองยอม
รับในแงของสถาบันสงฆ

ถายอมรับทั้งหมด ก็หมายความวาขยายหลักการนี้มาใชกับสังคม
ไทยสวนรวมดวย ตลอดจนสังคมโลกทั้งหมด เพ่ือใหนิติศาสตรเก้ือหนุน
ระบบการจัดการสังคม ที่เอ้ือตอการพัฒนามนุษย ใหมีชีวิตที่ดีงาม มี
สังคมที่สันติสุข และชวยทํ าโลกใหร่ืนรมยนาอยูอาศัยยิ่งขึ้น

ไดกลาวแลววา การพัฒนาคนเปนทั้งจุดหมายและเปนทั้งปจจัย
ของวินัยอันรวมทั้งกฎหมาย กลาวคือกฎหมายมีไวเพ่ือสรางสภาพเอื้อ
โอกาสแกการที่คนจะพัฒนาชีวิตสูความดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้น
ไป และคนที่พัฒนาดีแลวน่ันแหละจะปฏิบัติตามกฎหมายไดดีที่สุด พรอม
ทัง้ชวยใหกฎหมายบรรลุจุดหมายของมันอยางดีที่สุด

โดยเฉพาะถาคนมีการพัฒนาตนอยางดี จนเขาถึงธรรมดวยปญญา
และดวยจติใจแลว เขาก็จะมีพฤติกรรมทีเ่ขาถึงธรรม ซึ่งจะทํ าใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางสมบูรณแบบ กลาวคือกฎหมายจะไมใชเปนขอ
บงัคบั แตเปนเพียงขอหมายรู หรืออาจจะพูดอีกอยางหน่ึงวา ไมตองมี
กฎหมายแบบขอบังคับ มีแตเพียงกฎหมายแบบขอหมายรู หรือมีวินัยโดย
ไมตองมีสิกขาบท
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ถาไมมีพ้ืนฐานการพัฒนาทางจิตใจและปญญา ไมวากฎหมาย  
หรือวนัิยจะกํ าหนดไวอยางไร ในที่สุดก็จะไปไมรอด เพราะคนจะหาทาง
เลี่ยงกฎหมาย หรืออยางนอยก็ไมมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติ
ตาม และแมจะมีการบังคับและการลงโทษกันอยางไร ก็จะลมเหลวในที่สุด 
เพราะตัวระบบเองจะกรอนโทรมจนหมดประสิทธิภาพ เชน มีการสมคบ
กนัหลบเลี่ยงกฎหมายในทุกระดับ ตองต้ังระบบบังคับควบคุมซับซอนขึ้นๆ 
และลงโทษรุนแรงขึ้นๆ จนไรผล ตลอดจนมีการนํ าเอากฎหมายไปใชใน
ทางที่ผิดเจตนารมณ เพ่ือสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว เปนตน

ฉะนั้น การพัฒนาคนในดานพฤติกรรมตอกฎหมาย พรอมไปดวย
กันกับการพัฒนาดานจิตใจและดานปญญา จึงเปนภารกิจสํ าคัญที่
นิติศาสตรจะตองใหความสนใจ

เปน rule of law นั้นหรือจะพอ อยาเพิ่งภูมิใจ
ถาพฒันาสาระแทขึน้มาไมได อารยธรรมกจ็ะสลายดวยกนิตวัมนัเอง

การพัฒนาคนอาจเกิดจากปจจัยแวดลอมตางๆ ในประวัติศาสตร
ผลักดัน โดยไมไดเกิดจากการต้ังใจปฏิบัติใหถูกตองดวยปญญาที่รูเขาใจ
ความจริงเกีย่วกบัธรรมชาติของคนและสงัคมเปนตน เชน การรักความเปน
ธรรมอยางแรงกลา ที่พัฒนาขึ้นมาในหมูชนบางสังคม เน่ืองจากประสบ
การณในการถูกกดขี่ขมเหงเบียดเบียนกันมาอยางแพรหลายและรุนแรง

จากประสบการณเชนนั้น และดวยความรักความเปนธรรมที่พัฒนา
ขึน้มาอยางน้ันเปนฐาน สังคมดังกลาวก็จะจัดต้ังวางกฎเกณฑกติกาตางๆ 
ขึน้มา เพ่ือรักษาความเปนธรรมนั้นอยางคอนขางไดผล และคนที่รักความ
เปนธรรมทั้งหลายก็จะเคารพและรักษากฎหมายหรือกฎเกณฑกติกาเหลา
น้ันไดอยางหนักแนนและจริงจังม่ันคง

อยางไรก็ดี เม่ือกาลเวลาผานไป และปจจัยแวดลอมทางสังคม
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เปลีย่นแปลงไป ความรักความเปนธรรมเปนตนทีเ่ปนฐานอยภูายในจติใจก็
เลอืนลางจางลงไป แมวากฎหมายและบทบัญญัติตางๆ ที่วางไวยังคงอยู 
และความนิยมและความสามารถในการจัดต้ังวางกฎเกณฑกติกาและตรา
กฎหมายกย็งัสบืเนือ่งตอมา แตปรากฏวาบางทกีฎหมายและกฎเกณฑกติกา
ทั้งหลายไดกลายเปนเพียงรูปแบบที่ไมสนองเจตนารมณที่เปนตัวหลักการ 
จึงไมไดผลสมความมุงหมายบาง กอผลขางเคียงหรือผลพวงในทางลบที่
บางครั้งรายแรงบาง ตลอดจนกลายเปนเครื่องมือหาผลประโยชนของ
บคุคล และกลุมคน หรือกลายเปนเครือ่งท ํารายสงัคมนัน้เอง

สภาพการณเชนนี ้ เปนสิง่ทีนั่กนิติศาสตรและผรัูบผดิชอบตอสงัคม
โดยทัว่ไปจะตองรเูทาทนัและระมดัระวงัโดยไมประมาท เพราะการเปนสงัคมที่
พัฒนาแลว (ตามความหมายสมยัใหมทีเ่นนการพัฒนาทางเศรษฐกจิหรือดาน
วตัถ)ุ ไมเปนหลักประกันวาจะปลอดภัย และอาจเปนปจจัยสํ าคัญอยาง
หนึง่ทีท่ ําใหสังคมตองหมุนไปในวงจรของความเจริญแลวก็เสื่อม

สหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของสังคมยุคปจจุบัน ที่ภูมิใจตนวาเปน
สงัคมที่ถือหลัก rule of law แปลกันวาหลักนิติธรรม คือปกครองกันดวย
กฎหมาย ถือกฎหมายเปนใหญ (คอืเปนธรรมาธิปไตย ในระดับธรรมโดย
บญัญัติ) ไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย ทุกคน ทั้งผูปกครองและผูใตปกครอง 
ตองอยูใตบงัคบัของกฎหมายและไดรับความคุมครองจากกฎหมายเสมอกนั

จะยกตวัอยางปญหากฎหมายกบัสภาพการพฒันาคนในสงัคมอเมรกินั
ซึง่ถอืกนัวาเปนสังคมที่พัฒนากาวไกลที่สุด มาเปนขอพิจารณาสัก ๓ กรณี

๑) ปญหาการแบงแยกผิว เปนตัวอยางของการพยายามแก
ปญหาดวยกฎหมาย ในขณะที่ทางดานจิตใจไมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
จะพัฒนาใหสอดคลองกัน หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา เปนการพยายามเอา
กฎหมายที่เปนรูปธรรมมารวมคนเขาดวยกันโดยรูปแบบ แตไมมีเคร่ืองมือ
ทางนามธรรมที่จะมารวมใจคน ผลก็คือสภาพสังคมอเมริกันที่ปญหาการ
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แบงแยกผวิยิ่งรุนแรง และความหวังในการแกปญหายิ่งเลือนลางลงไปทุก
ท ีขอใหดูตัวอยางคํ ากลาวในหนังสือใหมๆ บางเลมของชาวอเมริกัน เชน

“ในทีสุ่ด เราก็เลิกคติเบาหลอม (melting pot) ไปแลว”
(Naisbitt, 273)

“คนอเมริกันผิวดํ า เปนชาวอเมริกัน แตกระนั้น เขาก็ยังมี
ชีวิตอยูอยางคนตางดาวในผืนแผนดินเดียวที่เขารูจักนั้น . . . 
ดังนัน้ อเมรกิาจงึมองไดวาเปนชน ๒ ชาตติางหากจากกนั . . . 
การแบงแยกนั้นแผคลุมไปทั่วและชํ าแรกลึก” (Hacker, 4)

“สามสิบปผานไปแลว หลังจากออกรัฐบัญญัติวาดวยสิทธิ
พลเมอืง (Civil Rights Act) เราควรจะไดเห็นยุคใหมแหง
ความรวมมอืและความเขาใจกนั . . . แตการขจดัความแบงแยก
ดวยกฎหมาย ไดน ําไปสูการรวมจติใจเขาดวยกนัอยางที ่ดร.คงิ
มุงหวงัหรอืเปลา ความสมานสามคัคมีมีาใหเหน็เงาบางไหม . . .
หรือวาพวกเรายิ่งจมลึกลงไปในหลุมแหงความโดดเดี่ยวและ
ความไมไวใจกนั . . . ความรงัเกยีจผวิเปนบาดแผลแหงสงัคมของ
เรา แตแทนที่เราจะคอยดูแลใหแผลนั้นคอยๆ หายไปอยางชาๆ 
เราก็เหมือนกับสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงอดไมไดที่จะคอยกัดแผลนั้น แผล
กเ็ลยย่ิงเปดกวางมากขึ้น”                                (Howard, 133-143)

๒) ปญหาการทารุณเด็ก การทํ าทารุณกรรมตอเด็กเปนปญหา
ใหญที่แพรหลายมานานในสังคมอเมริกัน และสังคมยิ่งเจริญ ปญหาก็ยิ่ง
รุนแรงมากขึ้น หนังสือ The Day America Told the Truth กลาววา

“คนที่เติบโตขึ้นมาเปนผใูหญทั่วอเมริกาทุก ๑ ใน ๖ คน 
เคยถกูท ําการทารุณทางรางกายในวัยเด็ก และเกือบเทากันนั้น 
คอื ทกุ ๑ ใน ๗ คน สารภาพวา เมื่อเปนเด็กตนเคยถูกทํ า
ทารณุกรรมทางเพศ”                                      (Patterson, 125)
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แมวาตามสถิติที่เปนทางการ จํ านวนเด็กที่มีในรายงานจะนอยกวา
ทีก่ลาวน้ี เชน ในป ๒๕๓๖/๑๙๙๓ มีรายงานเด็กถูกทํ าทารุณ ๒,๘๒๕,๕๙๔ 
คน (The American Almanac 1995-1996, Table No. 347) คนที่ทํ า
การทารุณสวนมากก็คือคนใกลชิด เร่ิมแตพอแมของเด็กเอง

เม่ือปญหาการทารุณเด็กแพรหลายมากอยางที่วาน้ี จึงเกิดความจํ า
เปนที่ทํ าใหรัฐบาลตองออกกฎหมายมาปองกันแกไขปญหาและคุมครอง
เด็ก เชน มีมาตรการในการลงโทษคนที่ทารุณเด็ก แตกฎหมายที่ออกมา
เปนเหมือนดาบสองคม ในดานดี ชวยไดเพียงลงโทษคนที่ทํ าผิด และ
ยบัยัง้บางคนที่จะทํ าราย ชวยบรรเทาปญหาดวยการกั้นกระแสรายไมให
สงัคมเสื่อมโทรมลงไปกวาน้ันอีก (ซึ่งก็ไมไดผลจริง)

แตในดานผลเสีย กลายเปนการทํ าลายบรรยากาศทางจิตใจ และ
ความสัมพันธในครอบครัว รวมทั้งเปนการแทรกแซงกั้นขวางในกระบวน 
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เชน เม่ือพอหรือแมตีหรือดุวาเด็ก ซึ่งอาจยังไมแน
วาเปนการรุนแรงหรือไม เด็กอาจมองวารุนแรงหรือโกรธแลวโทรศัพทไป
แจงตํ ารวจ หรือเพ่ือนบานไดยินไดเห็นแลวอาจโทรศัพทไปแจง หรือเด็ก
ไปโรงเรียนฟองครูแลวครูโทรศัพทไปแจงตํ ารวจ เม่ือตํ ารวจมาจับพอแม
ไป พอแมถูกขัง หรือดํ าเนินคดีอยู แมจะยังไมไดตัดสินวามีความผิดจริง
หรือไม ผลเสียก็เกิดขึ้นแลว (เชน เคยมีกรณีที่พอตรอมใจผูกคอตายใน
หองขงับาง พอแมหลบหนีคดีทํ าใหกิจการงานตองลมเลิกไปบาง)

แมแตเม่ือยังไมมีกรณีเกิดขึ้น แตบรรยากาศในบานที่ควรเปนสภาพ
แหงความรักความอบอุน ก็อาจจะกลายเปนบรรยากาศแหงความหวาด
ระแวงกนั พอแมจะสั่งสอนลูกก็ตองหวาดวาอาจถูกจับถูกฟอง ลูกก็อาจมี
ทาทีแบบเพงจองหาความผิดของพอแม หรือมองพอแมเปนคนละฝายกับ
ตน และไมเกรงพอแม เพราะนึกวามีกฎหมายและเจาหนาที่เปนพวกของ
ตน ดังน้ีเปนตน
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๓) ปญหาการฟองเรียกคาเสียหาย วฒันธรรมอเมริกันเนนการ
พิทกัษสิทธิสวนบุคคล จึงพัฒนามาตรการที่จะปองกันการละเมิดสิทธิของ
กันและกัน มาตรการสํ าคัญคือทางดานกฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิกัน 
กจ็ะมีการฟองเรียกคาเสียหาย (v.= to sue; n. = suit)

เม่ือคนรักความเปนธรรม เขาจึงพัฒนามาตรการทางกฎหมาย คือ
การฟองเรียกคาเสียหายนี้ขึ้นมาเพ่ือรักษาความเปนธรรมนั้นใหมีผลเปน
จริงและดํ ารงอยูอยางม่ันคง แตเม่ือการรักความเปนธรรมซึ่งเปนสาระที่
แทเลือนลางจางลงไป มาตรการทางกฎหมายที่เปนรูปแบบภายนอกก็
คอยๆ แปรความหมายไป คือแทนที่จะเปนเครื่องมือของการคุมครองสิทธิ
เพ่ือรักษาความเปนธรรม ก็กลายเปนวาการฟองเรียกคาเสียหายไดกลาย
เปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนจากผูอ่ืน

เวลานี้ การใชมาตรการทางกฎหมายในการฟองเรียกคาเสียหายมา
เปนเครื่องมือหาผลประโยชน ไดแพรหลายมากขึ้นในสังคมอเมริกัน เชน 
ทนายความบางคนโฆษณาวารับปรึกษาและใหบริการทางกฎหมายฟรี แต
มีความหมายวา ใครมีเร่ืองราวกระทบกระทั่งกับคนอื่น เชน เพ่ือนบาน 
พอจะเห็นทางฟองเรียกคาเสียหายได ก็นํ าเร่ืองมาปรึกษาทนายความๆ 
จะไมคิดคาบริการ ถาเห็นทางตั้งเปนคดีได ก็ต้ังเปนคดีฟองศาล และรับ
วาความใหเปลา แตถาชนะไดเงินชดใชคาเสียหาย ก็แบงกับลูกความ
คนละครึ่ง ถาแพก็แลวไป

โดยวิธีน้ี ชาวบานที่เปนลูกความก็เห็นวาตนมีแตไดไมมีเสีย และ
เหน็เปนวิธีหาเงินที่ไดผลดี ก็ชอบใจ เลยจองหาเรื่องฟองเพ่ือนบาน ทํ าให
คนอยูกันดวยความไมจริงใจและหวาดระแวงกันมากขึ้น

เร่ืองแบบนี้ที่เดนมากอยางหน่ึง คือ คนไขและญาติคนไขคอยจอง
จับผิดแพทยที่รักษา เพ่ือหาแงที่จะไดเงินดวยการฟองเรียกคาเสียหาย
จากแพทย ทํ าใหแพทยเดือดรอนมากขึ้น กระแสของคานิยมนี้กํ าลังกาวไป
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ไกลมากขึ้นในสังคมอเมริกัน
ในสังคมไทยที่ไมมีวัฒนธรรมแบบนี้ แตมีวัฒนธรรมนํ้ าใจ ที่ประชา

ชนและคนไขมองแพทยเปนผูมีพระคุณ กรณีแบบนี้ก็ไมมี แตเม่ือสังคม
หลงสมมติมากขึ้น การแพทยกลายเปนธุรกิจอยางตะวันตกมากขึ้น ความ
เปลีย่นแปลงทางสังคมก็จะตามมา กรณีเชนนี้ก็จะเร่ิมมีขึ้น ตอนแรกก็จะ
เปนเพียงการฟองเพ่ือพิทักษสิทธิ แตตอไปเมื่อคุมกระแสไมได การฟอง
เพ่ือหาเงินหารายไดก็จะเกิดขึ้นและจะเฟองฟูไดดวยเชนกัน และก็จะไม
เฉพาะในวงการธุรกิจการแพทยเทาน้ัน แตอาจจะแผไปครอบงํ ากิจการทุก
อยางของสังคมเลยทีเดียว

จึงเปนเร่ืองที่เรียกรองการพัฒนาคนอยางยิ่ง และหมายถึงการที่
ตองพัฒนาคนนั้นใหทันการณกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ีดวย

กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยเปนคุณ เม่ือมันเปนเครื่องมือ
สนองความตองการธรรม

แตเม่ือความตองการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลาย
เปนเครื่องมือสนองความปรารถนาสวนตัวของบุคคล ที่อาจจะตรงขามกับ
ธรรม เชน เปนเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชนของตน หรือการ 
กลั่นแกลงทํ ารายผูอ่ืน

กฎหมายหรอืกฎสมมตขิองมนษุยมีก ําเนิดขึน้ เพ่ือชวยสนบัสนนุธรรม
หรือกฎแทของธรรมชาติ ใหปรากฏผลเปนจริงหนักแนนในสังคมมนุษย 
แตเม่ือคนแปลกแยกจากความจริงแทแหงธรรม หรือหลงลืมมองขามไป
เขาไมถงึธรรมแลว กฎหมายหรือกฎสมมตขิองมนษุยน้ันกเ็ลือ่นลอยคลาดเคลือ่น
จากคณุคาที่แทจริง และกลับกลายเปนเครื่องทํ าลายสังคมมนุษยเสียเอง

เม่ือมีการพัฒนาดานจิตใจและปญญาภายในตัวคน ทํ าใหคนมีความ
สามารถภายในทีจ่ะควบคมุและน ําพฤติกรรมของตนไปในทางทีถ่กูตองดีงาม
สงัคมจะตองการกฎหมายเพียงเพ่ือมาชวยจัดสรรสภาพแวดลอม โอกาส
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และบรรยากาศ ที่จะอุดหนุนความมั่นคงแหงพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามนั้น
แตถาจิตใจและปญญาไมไดรับการพัฒนา คนไมมีความสามารถ

ภายในที่จะควบคุมและนํ าทางพฤติกรรมของตนใหถูกตอง ก็จะตองเพ่ิม
มาตรการควบคุมจากภายนอกดวยการบัญญัติกฎหมายมาบังคับควบคุม
คนมากขึ้นๆ พรอมทั้งลงโทษหนักหนารุนแรงขึ้นๆ จนในที่สุดกฎหมายก็จะ
หมดความหมาย สังคมก็จะเสื่อมสลาย และชีวิตก็จะไมอาจบรรลุจุดหมาย
แหงประโยชนสุขและอิสรภาพที่แทจริง

อยางไรก็ตาม ดวยปญญาที่เช่ือมโยงกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎ
แทของธรรมชาติได และจัดวางกฎหมายที่เปนกฎสมมติของมนุษยใหเปน
เคร่ืองเกื้อหนุนผลที่มุงหมายแทจริงตามกฎธรรมชาติ ใหกฎหมายและการ
ปกครองเปนเครื่องรองรับและเชิดชูธรรม ต้ังอยูบนฐานแหงธรรมและมี
จดุหมายเพื่อธรรม พรอมทั้งจัดต้ังวางระบบแบบแผน ที่เอ้ือโอกาสใหคน
พัฒนาตนใหสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากความจริงแทคือธรรมน้ัน 
ดวยปรีชาญาณและปฏิบัติการเชนนี้ นติิศาสตรกจ็ะชวยชีวิตมนุษย ชวย
สงัคม และชวยโลกได

อาตมภาพไดพูดมาในเร่ือง “นิติศาสตรแนวพุทธ” แมวาจะไมได
ตอบคํ าถามโดยตรง แตก็ไดกลาวแลววาขอฝากไวใหพิจารณาในหลัก
ตางๆ ที่พูดไปแลว และก็อาจจะใหทานผูฟงไดตอบเองดวย

ขออนโุมทนาทานอยัการสงูสดุ ทีไ่ดมีกศุลเจตนาด ํารินิมนตอาตมภาพ
มาพูด พรอมทั้งทานผูทรงคุณวุฒิ และทานผูสนใจใฝธรรมทุกทานที่มา
รวมฟง ขอกุศลเจตนาของทานจงเปนปจจัยแหงความสุขและความเจริญ
งอกงาม ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีกํ าลังกาย ก ําลงัใจ ก ําลงั
ปญญา ทีจ่ะชวยกนัปฏบิติักจิหนาทีใ่นการสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงาม
ยิง่ขึ้นไป โดยทั่วกันทุกทาน
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จริยธรรมนักการเมือง∗

เร่ิมแรก ขอทํ าความเขาใจเกี่ยวกับคํ าวา "จริยธรรม" จริยธรรม
ในที่น้ีมิใชหมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆ ตามที่เราใชกันปจจุบัน
แบบตะวันตก ซึ่งเนนที่พฤติกรรมทางสังคม แตจริยธรรมในความหมาย
ทางพระพุทธศาสนา ไดแก การดํ าเนินชีวิต หรือกระบวนการแหงชีวิตที่
ดํ าเนินไปทั้งหมด คือความเปนอยู การแสดงออก ความรูสึกนึกคิด และ
คณุสมบัติตางๆ ทั้งจิตใจ ทั้งปญญา ทั้งพฤติกรรม

ในทีน้ี่เราพูดกนัถงึพฤติกรรมของนกัการเมือง เม่ือพูดถงึจริยธรรม
ในระดับของคนชั้นนํ าอยางนักการเมืองนี้ ก็ขอขามเร่ืองจริยธรรมสามัญ
ส ําหรับคนทั่วไป ซึ่งถือวาทุกคนควรจะมีเปนพ้ืนฐานอยูแลว อยางเร่ือง
ของการมีศีล ๕ การไมเบียดเบียน ไมทํ ารายรางกาย ไมทํ าลายชีวิตผูอ่ืน
การไมละเมดิทรัพยสนิของผูอ่ืน การไมประพฤติผดิทางเพศ การไมพูดเทจ็
โกหกหลอกลวง การไมด่ืมสุรายาเมา สิ่งเสพติด และการงดเวนอบายมุข
เหลาน้ีถือวาเปนเร่ืองของจริยธรรมพื้นฐาน ซึง่ทุกคนควรจะมีอยูแลว

                                                          
∗ ขอคิดสั้นๆ พูดไวใน พ.ศ. ๒๕๔๒
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เพราะฉะนั้น ในระดับของนักการเมือง ถือวาตองมีจริยธรรมพื้น
ฐานส ําหรับคนทัว่ไปอยูแลว จงึไมจ ําเปนตองพูดถงึอีก แตเม่ือพูดถงึจริย-
ธรรมของนักการเมือง จะหมายถงึการดํ าเนินชีวติ ความรูสกึนึกคดิ จติใจ
และสตปิญญา ของผูทีจ่ะไปบรหิารบานเมือง หรือเปนผูนํ าของประชาชน
ทีจ่ะพาประเทศชาติบานเมืองไปสูความเจริญงอกงามและสันติสุข

ปญญาที่รูเขาใจจุดหมายของงานการเมือง
เบื้องตน เม่ือพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง ก็ตองพูดถึงจุด

หมายของงานการเมือง เชน การบริหาร การปกครอง หรือการดํ าเนิน
กจิการงานสาธารณะตางๆ ที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ซึ่งเปนเร่ืองที่ตองรู
คือเปนเร่ืองทางดานปญญา

พูดกนังายๆ วา จุดหมายของงานการเมือง ก็คือ การที่จะบริหาร
กจิการหรือปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ใหประชาชนอยูดีกินดี
เปนตน แตอยางน้ียังไมใชจุดหมายที่แทจริง

อะไรคือจุดหมายที่แทจริง เราจะตองมองลึกลงไปวา ธรรมดา
ชีวติของคนเราก็ดี สังคมก็ดีน้ัน มีจุดหมายของมันเองอยูแลว คือชีวิต
ตองการความเจริญงอกงาม ความเปนสุข หรือการที่ชีวิตน้ันจะตอง
พัฒนาใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป สังคมก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดหมายที่จะทํ า
การสรางสรรค เชนมีอารยธรรมที่เจริญกาวหนาเปนตน

การบริหารบานเมืองที่วาใหสงบสุข หรือใหราษฎรอยูดีกินดีน้ัน
ความจริงก็เพ่ือมาเปนสภาพเอื้อใหแกการกาวไปสูจุดหมายของชีวิตและ
จดุหมายของสังคมที่พูดไปแลวน้ันอีกช้ันหนึ่ง

หมายความวา จุดหมายของการเมือง หรืองานการเมืองนั้น คือ
เพื่อสรางสภาพเอื้อ ที่จะชวยใหชีวิตและสังคมพัฒนาไปสูจุดหมายของมัน

ที่พูดอยางน้ีมีความสํ าคัญมาก เพราะถาเราไมมองอยางที่วาน้ี
เราก็จะมองไปตัน เชนเปนนักปกครองก็คิดแคเพ่ือใหบานเมืองรมเย็น
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เปนสุข อยูกันเรียบรอย แลวก็จัดการบานเมืองใหสงบเทาน้ัน ซึ่งบางทีก็
ท ําใหการปกครองไปเนนเร่ืองอํ านาจ หรือมิฉะนั้นอยางนอยก็จะทํ าให
บานเมืองนั้น อยูในวังวนของความเจริญและความเสื่อม

ยกตัวอยางเชน เม่ือมีความสามารถบริหารบานเมืองดี ประชาชน
อยูดีกินดี มีความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจแลว คนก็ลุมหลงเพลิดเพลิน
หนัไปหมกมุนในการเสพบริโภค การบํ ารุงบํ าเรอ แลวก็ละเลิงมัวเมา
สงัคมก็เสื่อมลง

ทีจ่ริงน้ัน ผูบริหารประเทศชาติ และนักการเมืองโดยทั่วไป จะ
ตองจัดการงานบานเมืองนั้นเพ่ือใหเกิดสภาพเอื้ออยางที่วาเม่ือกี้ คือ
ค ํานึงอยูเสมอวา งานการที่เราทํ าหรือการที่จะบริหารกิจการบานเมือง
น้ัน กเ็พ่ือใหชีวิตและสังคมไดสภาพที่เกื้อหนุนตอการที่จะกาวไปสูจุด
หมาย เชน ใหคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตในทางจิตใจ และทางปญญา สังคม
สามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการสรางสรรคตางๆ เจริญในอารย
ธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป มิใชเปนจุดหมายปลายปดที่เพียงวา ใหชีวิตและสังคม
อยูกันสบายแลวก็จบ ถาเปนอยางน้ันก็จะตัน

เม่ือเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองและการปกครอง ตลอดจน
การบริหารกิจการตางๆ แลว ก็จะตองใชปญญาศึกษาใหมากขึ้น คือ ไม
ใชหยดุอยูแควารูเขาใจถึงจุดหมายของการเมืองการปกครอง เพ่ือให
บานเมืองอยูรมเย็นเปนสุข ประชาชนอยูดีกินดี แตจะตองคํ านึงตอไปวา
อะไรคอืจุดหมายของชีวิต อะไรคือจุดหมายของสังคม ที่เขาควรจะกาว
ตอไป แลวก็ไปเกื้อหนุนหรือหนุนนํ าใหชีวิตและสังคมเจริญงอกงาม ไปสู
จุดหมายอยางน้ัน อันนี้เปนดานปญญา
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จติใจที่มุงมั่นตอจุดหมายและใฝดีตอสังคม
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งคือ ดานจิตใจ ภาวะดานจิตใจที่คูกับ

ความรูความเขาใจในจุดมุงหมายของการเมืองการปกครองและการ
บริหารงานแผนดินนี้ ก็คือจิตใจที่ใฝปรารถนาอยากจะบรรลุจุดหมายนั้น

ความอยากน้ีเปนจุดสํ าคัญ เปนแรงจูงใจ และเปนพลังที่จะผลัก
ดันใหนักการเมืองกาวไปในจรยิธรรม ที่เปนวิถีแหงชีวิตและหนาที่การ
งานของตน ยิ่งความใฝปรารถนาหรือความอยากตัวน้ีแรงเขมเทาไร ก็
ยิง่ไดผลเทาน้ัน แตในทางตรงขาม ถาขาดตัวความใฝความอยากความ
ปรารถนาตอจุดหมายนี้แลว ก็พรอมที่จะเขวไดทันที

ในทีน้ี่จะขอพูดถึงเร่ืองของแรงจูงใจ คือความอยากความใฝ
ปรารถนานี้ ซึ่งในเบื้องตนจะตองแยกเปน ๒ อยาง

ความอยากประเภทที่ ๑ คือความอยากที่เราพึงมีตอสิ่งน้ันๆ เอง
ไดแกอยากใหสิ่งน้ันๆ มันดี หรือใหมันเจริญกาวหนางอกงาม พูดงายๆ
วา "อยากใหมันดี" เชนอยากใหประชาชนมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
อยากใหบานเมืองเจริญกาวหนาม่ันคง มีความรมเย็นเปนสุข ไมวาจะ
ท ํางานใดหรือสิ่งใดก็ตาม ก็มีความใฝปรารถนาใหงานนั้นสิ่งน้ันดีที่สุด
สมบูรณที่สุดของมัน เปนความปรารถนาตอสิ่งน้ันเอง

สวนความอยากประเภทที่ ๒ น้ัน ตรงขาม คือ ความปรารถนา
ความอยาก ที่โยงเขามาหาตัวตน อยากเพื่อตนเอง คืออยากไดอยากเอา
อยากใหผลเกิดขึ้นแกตนเอง ไมวาจะไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งใด ก็เพ่ือ
ใหสิง่น้ันอ ํานวยผลประโยชนใหแกตน ความอยากประเภทนี ้เรียกวาตณัหา

ความอยากประเภทที่หนึ่ง เปนความอยากที่เปนกุศล มีช่ือเฉพาะ
วา ฉนัทะ พระพุทธเจาตรัสวา ความอยาก ที่เรียกวาฉันทะนี้ เปนแสง
เงนิแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือเปนแสงอรุณ และเปนจุดเร่ิมที่สํ าคัญ
ของวิถีชีวิตที่ดี



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙๕

นักการเมืองจะตองมีฉันทะตัวน้ี คือตองมีความอยากความใฝ
ปรารถนาที่ดีตอสิ่งที่ตนเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งในที่น้ีก็คืองานการเมือง เร่ิม
ดวยความใฝปรารถนาตอจุดหมายของการเมืองการปกครองที่วามาแลว
น้ัน มีความมุงม่ันเด็ดเด่ียว อยากใหจุดหมายนั้นสํ าเร็จผลอยางแทจริง

ความอยาก ๒ ประเภทนี้ มีความสํ าคัญอยางยิ่ง เรียกวาเปนตัว
ตัดสินทีเดียววา นักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมไดหรือไม

ความอยากประเภทหลัง ที่โยงเขามาหาตัวเองนี้ เรียกงายๆ วา
ความเห็นแกตัว แยกยอยเปน ๓ อยาง

๑. ความอยากเพ่ือตัวเองจะไดจะเอา เชน ความอยากไดผล
ประโยชน ความอยากไดรับการบํ ารุงบํ าเรอ ความอยากเสพ
บริโภค เรียกวา ตณัหา

๒. ความอยากใหตัวเองยิ่งใหญ ความอยากไดอํ านาจ เรียกเปน
ศัพทเฉพาะวา มานะ

๓. ความอยากที่ตองการสนองความยึดถือของตัวเอง ตัวเองยึด
ถอือยางไรก็จะตองใหเปนอยางน้ันใหได รวมทั้งความคลั่งลัทธิ
และการยึดถืออุดมการณอยางรุนแรง ทั้งหมดนี้เรียกวา ทิฏฐิ

ขอที่ ๓ คือ ทฏิฐิน้ีตองระวังแยกใหดี ทิฏฐิเปนการยึดถือติดอยูกับ
ความเช่ือและเอาความเชื่อของตนเองเปนความจริง ซึ่งตรงขามกับการ
เอาความเชื่อเปนเครื่องชวยในการเขาถึงความจริง อันจะตองคอย
พิจารณาตามดูโดยคํ านึงถึงผลตอความดีงามประโยชนสุขของประชาชน 
หรือของชีวิตและสังคม

ถาคนตกอยูใตความอยากประเภทหลัง ที่เรียกวาตัณหา มานะ
และทฏิฐิแลว สันติสุขก็เกิดขึ้นไมได

เพราะฉะนั้น จึงตองมีแรงจูงใจเบื้องตน ที่เรียกวาความอยากที่
เปนกุศล คือฉันทะนี้ ความอยากที่เรียกวาฉันทะ ซึ่งเปนตัวเร่ิมตนที่จะ
นํ าเขาสูจริยธรรม ซึ่งจะตองแยกใหเห็นชัดลงไป อยางที่กลาวเม่ือกี้วา
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ฉันทะ คอืความอยากตอสิ่งน้ันๆ เพ่ือความดีงามหรือความสุขเปนตน
ของสิ่งน้ันๆ คนนั้นๆ เอง ถาพูดงายๆ ก็คือ ความอยากใหมันดี ไมวาจะ
เกีย่วของกับอะไร ทํ าอะไร ก็อยากใหสิ่งน้ันมันดี หรือดีที่สุดของมัน

เม่ืออยากใหมันดี ก็จะตองกาวตอไป คือ อยากทํ าใหมันดี เพราะ
วา เม่ืออยากใหมันดี แตถามันยังไมดี ก็อยากทํ าใหมันดี แลวก็จะกาวตอ
ไปอกีวา เม่ืออยากทํ าใหมันดี ก็ตองรูวาทํ าอยางไรมันจึงจะดีได คืออยาก
รู ซึ่งนํ าไปสูการศึกษา การหาความรู การพัฒนาสติปญญา ฉะนั้น ความ
อยากใหมันดี หรือใฝดี กบัความอยากรู หรือใฝรู จงึเปนความหมาย
ส ําคัญของสิ่งที่เรียกวาฉันทะ

จะมองเห็นความแตกตางกันไดชัดเจนวา ถาเราเขาไปเกี่ยวของ
กบัสิง่ทัง้หลาย ดวยความอยาก ๒ ประเภทนี้ จะมีผลตางกันอยางไร คือ
เขาไปเกีย่วของกับอะไร โดยอยากใหมันดี กับเขาไปเกี่ยวของกับอะไร
โดยอยากใหมันอํ านวยผลประโยชนใหแกตน

ถาเกีย่วของกับสิ่งใดๆ โดยอยากใหมันดี ก็แนนอนวา จะมีจริย
ธรรม เพราะน่ีคือจุดเร่ิมของจริยธรรม

ตอจากนั้นเราก็จะคิด เราก็จะพยายาม เราก็จะทํ าการตางๆ เพ่ือ
ใหสิ่งน้ันมันดี เพ่ือใหผลดีเกิดแกสิ่งน้ันเอง

ฉนัทะนี้ใชไดกับทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งกับคน หรือประชาชน แต
ถานํ ามาใชกับคนหรือประชาชน คํ าวาอยากใหมันดี จะมีความหมายเนน
ไปทีค่วามอยากใหเขามีความสุข คืออยากใหเขามีชีวิตที่ดีงาม ตลอดจน
มีความสขุ ความอยากใหมันดีทีมี่ตอเพ่ือนมนษุย ตอคนหรอืตอประชาชน
น้ี มีศัพทเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา

ฉะนั้น เมตตากรุณา ก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝดีน่ันเอง
ทีแ่สดงออกตอเพ่ือนมนุษย นักการเมืองการปกครองจํ าเปนจะตองมี
ความใฝดีปรารถนาดี อยากใหมันดีอันนี้ ตอชีวิตของเพ่ือนมนุษย หรือ
ตอประชาชน
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เน่ืองจากความมงุหมายของการปกครอง ในที่สุดก็ไปรวมที่
ประชาชน คือการที่จัดการบานเมืองใหดี และดํ าเนินกิจการตางๆ ใหได
ผลดีน้ัน ก็เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน ดังน้ัน ทาทีแหงจิตใจของนัก
การเมืองตอประชาชน จึงเปนองคประกอบที่สํ าคัญยิ่ง เร่ิมแตวานักการ
เมืองมองประชาชนดวยสายตาอยางไร อยางนอยคือมองเพื่อจะเอาจาก
ประชาชน หรือมองเพื่อจะทํ าใหแกประชาชน

การมีเมตตากรุณา ก็ทํ านองเดียวกันฉันทะ คือ เม่ือมีฉันทะก็
อยากใหสิ่งที่ตนไปเกี่ยวของนั้นดีงามสมบูรณ เม่ืออยากใหมันดี ก็อยาก
ท ําใหมันดี และเมื่อทํ าใหมันดีไดแลว ก็สมใจตัว เกิดความพึงพอใจ คือมี
ความสุข

เม่ือมีเมตตากรุณาคือรักประชาชน ก็อยากใหประชาชนเปนอยูดีมี
ความสุข อยากเห็นประชาชนมีความสุข แลวก็อยากทํ าใหประชาชนมี
ความสุข และเมื่อทํ าใหประชาชนมีความสุขไดแลว ก็เกิดความพึงพอใจ
มีความสุข

ถานักการเมืองมีจิตใจใหญกวางจริงๆ เปนนักการเมืองที่แท ก็คือ
จะทํ างานเพ่ือบานเมือง อยางแทจริง ใจอยูที่น่ัน ไมคิดถึงตัวเอง ก็จะ
อยากเห็นประชาชนมีความสุขดวยใจจริง จนกระทั่งเหมือนกับ เอาความ
สขุของตนไปฝากไวกับประชาชน เหมือนกับตองพูดวา "ขาพเจาจะมี
ความสุขได ตอเม่ือไดเห็นประชาชนอยูดีมีความสุข" ถานักการเมืองมี
ความรสูกึอยางน้ีดวยความจริงใจ ก็เรียกวามีจิตใจอยางมหาบุรุษ

ธรรมาธิปไตย เปนแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย
ทีพู่ดเร่ืองนี้ยืดยาว ก็เพราะตองการยํ้ าใหมาก เน่ืองจากเปนจุด

ตัดสนิอยางที่กลาวแลว ถาขาดความใฝดีหรืออยากใหมันดีอันนี้ ก็จะไปมี
ความอยากที่ตรงกันขาม อยางที่กลาวแลว คืออยากไดผลประโยชน
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อยากใหญ อยากโต อยากมีอํ านาจ อยากใหอะไรๆ ตองเปนไปตามความ
ยดึถอืของตัว ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม

ถาถูกตัณหา มานะ หรือทิฏฐิ ครอบงํ า ก็แนนอนวาจริยธรรมเดิน
ไมได เพราะฉะนั้นจะตองมีการพัฒนาความอยากใหมันดี และอยากทํ าให
มันดีน้ีใหเขมขน แรงกลา ใหเปนไปอยางมุงม่ันที่สุด ใหฝงลึกลงไป
ประจํ าอยูในจิตใจใหได

เม่ือมีความใฝดีอยากใหมันดี ปรารถนาประโยชนสุขแกประชาชน
และแกบานเมืองอยางน้ีแลว ความปรารถนานี้ก็จะแผขยายลึกซึ้งและ
ครอบคลุมทั่วไป ซึ่งพูดดวยคํ าสั้นๆวา ความอยากใหธรรมเกิดมีขึ้น หรือ
ความใฝธรรม คือ อยากใหธรรม ความดี ความงาม ความจริง ความถูก
ตอง เกิดมีขึ้นในสังคม ซึ่งเปนเร่ืองใหญและตรงจุดหมาย

เพราะการที่มนุษยมีการปกครอง มีการงานบานเมืองตางๆ น้ี ก็
เพ่ือใหเกิดมีธรรมขึ้นในสังคมมนุษย หรือเพ่ือดํ ารงธรรมใหคงอยู

"ธรรม" น้ีพูดงายๆ ก็อยางที่กลาวแลววา คือความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทจริง รวมทั้งหลักการที่จะใหเกิดความ
ดีงาม ความถูกตองเหลาน้ี

การทีเ่ราจดัต้ังวางหลกัการตางๆ เชน หลกัการทางรัฐศาสตร หลกั
การทางนิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร หรือหลักการในเร่ืองใดๆ
กต็าม ก็เพ่ือใหมีเกณฑมีมาตรฐานในการที่จะดํ าเนินงานเพื่อสรางสรรค
ท ําใหเกิดความดี ความงาม ความถูกตอง และประโยชนสุขที่แทน้ัน

เม่ือเราตองการความดีงามประโยชนสุขแกบานเมือง เราก็ตอง
ยดึถือหลักการเหลาน้ี ซึ่งเรียกดวยคํ าสั้นที่สุดคํ าเดียววา “ธรรม” เพราะ
ฉะนั้น นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสํ าคัญขั้นตอไป ตอจากความอยาก
ทีถ่กูตอง หรือความใฝปรารถนาดี ที่เรียกวาฉันทะนั้น ก็คือการที่จะตอง
ยดึถือธรรมเปนใหญ ที่ทางพระเรียกวา ธรรมาธิปไตย
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ถาคนเราไมถือธรรมเปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอาความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ หรือ
เปนที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขวออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปน
ใหญ เอาผลประโยชนเปนใหญ หรือเอาคะแนนนิยมเปนใหญ เปนตน

ถาถอืเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความยิ่งใหญ อํ านาจของ
ตน เปนตน เปนใหญ ก็เรียกวา อัตตาธิปไตย

ถาถือเอาความนิยม การเอาอกเอาใจกัน ความชอบใจพึงพอใจ
ของคนจํ านวนมาก โดยไมคํ านึงถึงหลักเกณฑกัน ก็เรียกวาเปน
โลกาธิปไตย

ผูเปนนักปกครอง เปนนักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือเปน
เร่ืองสํ าคัญวา ตอนนี้จะออกสูภาคปฏิบัติ ตองต้ังหลักกอน การที่จะต้ัง
หลัก ก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คอืถือหลักการ กฎกติกา
กฎหมาย ถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล ประโยชนสุขที่
แท เปนใหญ เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน

เม่ือถอืธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความถูก
ตองความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้งกฎหมาย ก็จะ
ไมเอนเอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไม
เหน็แกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํ างาน

หลักการ ตองสนองความมุงหมาย
จะตองยํ้ าไววา หลักการนั้นคูกับความมุงหมาย อยางที่ภาษาพระ

เรียกวา ธรรมะ คูกับ อัตถะ
งานการของชีวิตและสังคมตองมีจุดหมาย หรือประโยชนที่

ตองการ แตการที่จะบรรลุจุดหมายนั้นได ก็ตองทํ าหรือปฏิบัติการใหถูก
ตอง คือทํ าเหตุใหตรงพอดีที่จะใหผลที่ตองการนั้นเกิดขึ้น คือการกระทํ า
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หรือปฏบิัติการที่ถูกตองตามความจริงแหงความเปนเหตุเปนผล เราจึง
วางหลกัตางๆ แหงการกระทํ าขึ้น ดังที่เรียกวา หลกัการ

หลกัการเปนฐานแหงปฏิบัติการ ที่จะนํ าไปอยางถูกตองสูจุดหมาย
เราวางหลักการที่เปนธรรมไวเพ่ือเปนฐานที่จะปฏิบัติการใหบรรลุจุด
หมายที่ชอบธรรม หลักการก็สนองจุดหมาย และจุดหมายก็อาศัยหรืออิง
อยูกับหลักการ

เราถือกันวา มนุษยเราจะตองเปนอยูและดํ าเนินกิจกรรมตางๆ
ตามหลกัการ หรืออยางมีหลักการ ชีวิตและสังคมของเรา จึงจะดํ ารงอยู
ดวยดี และไดประสบผลดี ตามความมุงหมาย

อยางไรก็ดี จะตองระวังอยูเสมอ ใหทั้งสองอยางคือหลักการกับ
ความมุงหมายนี้ คูไปดวยกัน มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาด

บางทเีพลินไป ยึดถือแตหลักการ ลืมนึกถึงความมุงหมาย ในแง
หนึง่อาจเปนคนหนักแนน แตก็จะติดอยูกับที่ วนเวียนอยูกับหลัก ไมเดิน
หนาไปไหน

โดยเฉพาะผูนํ า จะตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และเปนคนที่มีจิตใจมุง
ม่ันแนวแนตอจุดหมาย คํ านึงอยูเสมอถึงสิ่งที่จะตองทํ าใหสํ าเร็จ

การมีจุดหมายที่ชัดเจน ท ําใหบริหารและดํ าเนินกิจการอยางมีทิศ
ทางเดนชัด และทํ าใหมีพลังเขมแข็งจริงจัง แลวหลักการก็จะสนองจุด
หมายนั้น ทํ าใหเดินหนาไปอยางม่ันคง

แตถามีจุดหมายโดยไมมีหลักการ ก็อาจจะกลายเปนคนเลื่อนลอย
ไดแตหวัง โดยไมมีหลักประกันที่จะทํ าใหสํ าเร็จ

นอกจากหลกัการ และจุดหมายแลว ในการปฏิบัติ ที่จะเชื่อมโยง
จากหลกัการใหถึงจุดหมาย ก็ควรจะมีวิธีการที่ฉลาดดวย วิธีการนั้น
อาศยัหลักการเปนฐาน ผูฉลาดจะจัดสรรวิธีการตางๆ เพ่ือปฏิบัติให
บรรลุจุดหมาย เราจึงตองการวิธีการที่ดีดวย
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บางลทัธิถือวา วิธีการใดก็ตาม ไมวาจะดีหรือราย จะนุมนวลหรือ
รุนแรง ถาทํ าใหสํ าเร็จผลบรรลุจุดหมายได ก็ถือวาดี แตในทางพุทธ
ศาสนาสอนวา เพ่ือใหบรรลุจุดหมายที่ดี วิธีการตองชอบธรรมดวย

คนทีจ่ะใชวิธีการที่ดี เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีไดน้ัน ถูกจํ ากัด
ขอบเขตใหแคบเขา ทํ างานไดยากลํ าบากกวาคนที่ไมคํ านึงถึงวิธีการวา
จะชอบธรรมหรือไม จะตองมีสติปญญาความสามารถพิเศษจริงๆ จึงจะ
ทํ าไดสํ าเร็จ

ในที่สุด หลักการทีดี่งามชอบธรรม จะเปนตัวจํ ากัดใหเราตอง
ปฏิบัติตามวธิีการที่ชอบธรรม เพ่ือบรรลุจุดหมายที่เปนธรรม

รักษาธรรม คูกับอารักขาประชาชน
เม่ือมีธรรมาธิปไตยเปนหลัก ต้ังตัวอยูในหลักไดแลว ตอแตน้ีก็

กาวออกไปในการทํ างาน อยางที่กลาวแลววา จุดหมายของการงานทาง
ดานการเมืองนั้น เปนเร่ืองเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน คือ สราง
สภาพเอื้อและหนุนนํ าใหชีวิตและสังคมสามารถพัฒนากาวหนาไปสูจุด
หมายของมันอีกช้ันหนึ่ง

การที่จะสรางสภาพเอื้อนี้ขึ้นมาน้ัน เบื้องตนก็อยางที่กลาวแลว
คือ ประชาชนจะตองอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ไมมี
ความเดือดรอน สังคมมีความม่ันคงปลอดภัย และมีสิ่งที่เรียกวา ความ
เปนธรรม

เพราะฉะนั้น หนาที่ของนักการเมือง โดยเฉพาะผูทํ าหนาที่ทาง
ดานการปกครอง ก็คือ การที่จะจัดการบํ ารุงรักษา ใหความคุมครองปก
ปองโดยชอบธรรม ที่ทานใชคํ าวาธรรมิการักขา คอือารักขาที่เปนธรรม

ส ําหรับขอที่ ๒ น้ี ตามหลักเดิมแยกรายละเอียดออกไปมาก ให
เหน็วา มีคนกลุมใดประเภทไหนบางที่ผูปกครองบานเมืองจะตองเอาใจใส
ใหการคุมครองปกปกรักษา เชน อาจจะแยกเปนขาราชการประจํ า ขา
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ราชการการเมือง ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ชาวบานทั่วไป
คนที่ประกอบการอาชีพ ผูทรงศลิปวิทยา พอคาวาณิช สมณพราหมณ
ชาวชนบท ตลอดจนคนที่อยูชายแดน และสัตวบกสัตวบินสัตวน้ํ า

นอกจากคุมครองรักษาใหอยูดีม่ันคงปลอดภัยแลว ก็ยังตองชวย
เกือ้หนนุใหเขาสามารถทํ าสิ่งที่ดีงาม ทํ าการสรางสรรค กาวหนาไปไดใน
กิจการตางๆ

หากคุมครองรักษาประชาชนไมได ใหความเปนธรรม ใหโอกาสแก
ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมไมได งานการเมืองการปกครองก็
เรียกไดวาจะลมเหลว เพราะวาขอนี้แหละ เปนหลักพ้ืนฐานในการสราง
สภาพเอือ้ หรือสรางโอกาสใหแกชีวิตและสังคมที่จะกาวหนาไปสูจุด
หมายของมัน

ขอตอไปในดานตรงขาม นอกจากสงเสริมคุมครองปองกันแลว ก็
จะตองระวงั ปราบปราม แกไขปญหาตางๆ ไมใหมีสิ่งที่จะมาขัดขวางไม
ใหประชาชนอยูดีมีสุข คือการกระทํ าทั้งหลายที่ไมชอบธรรม ที่ทํ าใหเกิด
ความเดือดรอน ที่เปนผลเสียแกชีวิตและสังคม

ขอที่ ๓ น้ีเรียกวา อธรรมการนิเสธนา แปลวา แกไขปองกัน
ก ําราบปราบปรามการกระทํ าที่ไมเปนธรรม และไมชอบธรรม ต้ังแตโจร
ผูราย อาชญากรรม ความอยุติธรรมทุกรูปแบบในสังคม ตลอดจนสิ่งที่
จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจ และความเสื่อมถอยทางปญญา

ปจจัยดี คือเศรษฐกิจที่ทั่วถึง และเพียงพอ
ขอที ่ ๔ ก็มีความสํ าคัญมาก เปนเร่ืองทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งทาง

ธรรมถือวาเปนเร่ืองสํ าคัญขั้นพ้ืนฐานที่เรียกวาปจจัย
การคุมครองรักษาประชาชน และการที่จะปองกันไมใหมีการ

กระทํ าช่ัวรายหรือความไมชอบธรรมในสังคมนั้น จะเดินหนาไปไดยาก
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ถาขาดความเพียงพอทางดานเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐาน เพราะฉะนั้น ทานจึง
วางหลักการขอที่ ๔ น้ีไว เพ่ือใหพยายามจัดดํ าเนินการไมใหมีคนยากไร

การดํ าเนินการในขอนี้เรียกวา ธนานุประทาน แปลวา การจัด
สรรปนทรัพย ใหแกคนยากไร ผูไมมีเงินทอง ใหคนที่ยากจนขัดสนไดรับ
การเอาใจใส ใหมีทางทํ ามาหาเลี้ยงชีพ เปนอยูได

การสงเสริมใหคนรํ่ ารวย จะกลายเปนภัยอันตราย ถาสังคมไมเอา
ใจใสคนที่ยากไรขาดแคลน แตในทางตรงขาม ถาเราเอาใจใสคนยากไร
ขาดแคลน ใหไดรับความเกื้อหนุนมีทางเปนอยูและฟนตัวได การที่จะสง
เสริมความรํ ่ารวยม่ังคัง่ในทางทีจ่ะเพิม่ความหมนุเวยีนของทรพัย กจ็ะกลาย
เปนประโยชนยิ่งขึ้น แตก็จะตองอยูในหลักการ คือเขาใจความหมายของ
ความเจริญพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุ ขอนี้สํ าคัญมาก

ความพร่ังพรอมทางวัตถุ หรือการมีเงินทองเปนตนนี้เรียกวา
ปจจัย หมายความวา เปน means คือ เปนเครื่องเกื้อหนุนใหกาวตอไป
ได ถาเราขาดวัตถุ ขาดปจจัย ๔ เราจะไมสามารถกาวไปสูการสราง
สรรค และทํ าความดีงามที่สูงขึ้นไป

จะตองยํ้ าวา ความเจริญพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุน้ี
เปนปจจัยเกื้อหนุนความกาวหนาที่ดีงามและการสรางสรรค แตไมใชเปน
จุดหมาย

ถาสังคมเขาใจวาความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ ความม่ังมีสิ่งเสพ
บริโภคเปนจุดหมายเมื่อไร น่ันคือความเสื่อมของสังคม

ปญหาปจจุบันนี้ที่สํ าคัญมากก็คือ คนมีความโนมเอียงที่จะมอง
เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองความพรั่งพรอมทางวัตถุ เร่ืองการเสพบริโภคการ
บ ํารุงบํ าเรอนี้เปนจุดหมายไป ฉะนั้นสังคมนี้จะตัน แลวก็จะตกอยูใน
ความลุมหลงมัวเมา แลวก็เสื่อม

เพราะฉะนั้น จะตองมีทัศนคติ ทาทีการมองความหมายของความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุน้ีใหถูกตอง วาเปน
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ปจจยั คือเปนเครื่องเกื้อหนุนตอการสรางสรรคทํ าสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป คือ
การทีจ่ะมีความเจริญกาวหนาพัฒนาทางดานจิตใจ ทางดานปญญา ทาง
ดานวัฒนธรรมและศลิปวิทยาการ เปนตน ไมใชแคมาบํ ารุงบํ าเรอเสพ
บริโภคแลวก็จบ

แตทัง้น้ี ในทางกลับกัน การที่จะกาวไปสูความดีงาม และการ
สรางสรรคเหลาน้ัน ก็จะตองใหคนในสังคมนี้ไมขาดแคลนวัตถุปจจัย
เคร่ืองเลี้ยงชีพ อยางที่กลาวแลว

น่ีคือขอ ๔ ธนานุประทาน การจัดสรรแบงปนทรัพยใหกับคนที่
ยากไรขาดแคลน หรือพยายามจัดดํ าเนินการไมใหมีคนที่ยากไรขาด
แคลน ใหประชาชนมีปจจัยอุดหนุนทางวัตถุเพียงพอที่จะเปนฐานใหกาว
ขึน้สูจุดหมายที่สูงขึ้นไปของชีวิตและสังคม

แสวงปญญาที่ทํ าใหตองการสิ่งที่ดีงามถูกตอง และเปนจริง
ตอไปขอที่ ๕ เปนเร่ืองทางปญญา นักการเมือง ผูบริหาร ผูปก

ครอง จะตองมีคุณสมบัติที่สํ าคัญ คือ การแสวงปญญา ซึง่ตองถือเปน
หนาที่ทีเดียว ขอนี้มักจะมองขามกันไป

อยางที่กลาวแลวขางตนวา นักการเมือง หรือผูบริหารแผนดิน
ดํ าเนินกิจการบานเมืองก็เพ่ือสรางสภาพเอื้อ ใหประชาชนและสังคมเดิน
หนากาวไปสูจุดหมายแหงชีวิตและจุดหมายแหงสังคม เชน สรางสรรค
อารยธรรมเปนตน

การที่จะทํ าหนาที่น้ีได จะตองมีปญญารูวาอะไรดี อะไรเปน
ประโยชนที่แทจริง อะไรควรจะเปนจุดหมายของชีวิต อะไรควรเปนจุด
หมายของสังคม เพราะเราไมไดปกครองหรือบริหารกิจการบานเมือง
เพียงใหบานเมืองสงบสุขอยูเฉยๆ

การทีจ่ะสรางสภาพเอื้อนั้น ก็จะตองมีปญญาที่รูเขาใจวาจะใหเอ้ือ
ตอจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรควรจะเปนจุด
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หมาย อะไรเปนอารยธรรมที่แทจริง เพราะฉะนั้นนักการเมืองนักบริหาร
นักการปกครอง จึงตองแสวงปญญาอยูเสมอ โดยถือเปนหนาที่

โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้น นักการเมืองนอกจากจะตอง
ศกึษาเพ่ือพัฒนาปญญาของตนเองแลว ยังจะตองเกื้อหนุนใหประชาชน
มีการศกึษาดวย ชีวิตและสังคมจะดีงามไมได จะมีความสุขที่แทจริงไมได
ถาคนไมรูวาอะไรดี อะไรเปนประโยชนและไมเปนประโยชนแกตนเอง

เร่ืองนี้เปนปญหาใหญที่สุด เพราะวา มนุษยทั่วไปมีความอยากได
อยากเอา แตก็ไมรูวาอะไรเปนสิ่งที่ตนควรจะไดควรจะเอา อะไรเปน
ประโยชนแกตนหรือไม อาจจะเลือกเอาสิ่งที่เปนโทษแกตน จึงเปนปญหา
ส ําคัญของประชาธิปไตย

ท ําไมประชาธิปไตยจึงจะตองใหประชาชนมีการศึกษา เพราะวา
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เราใหประชาชนเปนใหญ เรียกไดวา
ประชาชนเปนผูปกครอง หรือเปนการปกครองของประชาชน เม่ือ
ประชาชนเปนผูปกครอง ก็คือประชาชนเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจ
โดยถือเอาเสียงสวนมากเปนใหญ

จะตองเขาใจกันใหชัดวา เสยีงสวนใหญน้ันตัดสินความจริง หรือ
แมกระทั่งความดีงามไมได แตเสียงสวนใหญน้ันตัดสินความตองการได

ทีบ่อกวาประชาชนเปนใหญ เอาเสียงขางมากตัดสินนั้น ก็คือตัด
สนิวาประชาชนจะเอาอยางไร แตเสียงขางมากน้ัน ไมเปนเครื่องตัดสิน
วา จริงหรือไมจริง

คนแมจะมาก แตถาหากวาโง ก็บอกวาอะไรจริงไมได ดังที่ยกตัว
อยางบอยๆ เชน เม่ือ ๑๐๐ ปมาแลว คนรอยลาน พันลานคน ซึ่งเปน
เสยีงสวนใหญบอกวาโลกแบน อาจจะมีคนคนเดียวที่รูวาโลกกลม และ
ปรากฏวาคนเดียวนั้นถูก แตคนแปดสิบลาน รอยลาน พันลานนั้นผิด

เปนอันวา เสียงสวนใหญตัดสินความจริงไมได ไมวาคนจะวาอยาง
ไร ความจริงก็เปนอยูอยางน้ัน เสียงสวนใหญน้ันก็ตัดสินไดเฉพาะวาจะ



รัฐศาสตรแนวพุทธ: ตอน จริยธรรมนักการเมือง๒๐๖

เอาอยางไร คือ บอกความตองการของคน ที่วาสังคมประชาธิปไตยใหใช
เสยีงสวนใหญตัดสิน ก็คือบอกความตองการของประชาชนวาจะเอา
อยางไร

แตความตองการของประชาชนที่วาจะเอาอยางไรน้ัน จะเกิด
ประโยชนดีงามแทจริง ก็ตอเม่ือประชาชนมีความรูวา อะไรจริง อะไรถูก
ตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน แลวเลือกตัดสินใจ
เอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปนประโยชน

คนที่จะรูวาอะไรดีงาม จริง ถูกตอง เปนประโยชน ก็จะตองเรียน
รู คือตองมีการศึกษา

เพราะฉะนั้น ในสังคมประชาธิปไตยจึงตองมีการพัฒนาคนดวย
การศกึษา ใหมีปญญาเพ่ิมขึน้อยูเสมอ เพ่ือใหถงึจดุบรรจบทีว่า ประชาชน
ทีว่าเปนเสียงสวนใหญน้ัน จะไดตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกตองดีงามเปน
ประโยชน

เมือ่ใดการตัดสินใจของประชาชนซึ่งเลือกเอาสิ่งที่ตองการนั้น ไป
ตรงกบัสิง่ที่จริงดีงามถูกตองเปนประโยชนแทจริง เมื่อนั้นก็เปนความสํ าเร็จ
ของประชาธิปไตย

แตถาประชาธิปไตยไดแคใหเสียงสวนใหญเลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่
ตองการ โดยไมพัฒนาปญญาใหรูวา อะไรเปนสิ่งดีงามที่ควรตองการ อัน
น้ันกอ็าจจะเปนหายนะของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งเวลานี้ตองยอมรับวา
เปนปญหาอยางยิ่ง คือ คนเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองอยากไดอยากเอาเฉยๆ
ทัง้ทีมั่นเปนโทษ ไมดีไมงามไมถูกตอง ไมเปนประโยชนที่แทจริง

ฉะนัน้ ผูนํ าของประเทศชาติบานเมือง ทั้งผูปกครอง ผูบริหาร
และนักการเมือง จะตองมีการศึกษาอยูเสมอ

น่ีคอืหลักการขอที่ ๕ ที่เรียกวา ปริปุจฉา แปลวา หม่ันปรึกษา
สอบถาม คนควาหาความรูอยูเสมอ เพ่ือใหทราบวาอะไรจริง อะไรถูก
ตอง อะไรดีงาม อะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน อะไรเปนไป
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เพ่ือความเจริญงอกงามที่แทจริงแกชีวิตและสังคม ถาขาดขอนี้เสียแลว
การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไมสัมฤทธิ์ผล

ศกัยภาพของนักการเมืองและประชาชน
ตดัสินคุณภาพของประชาธิปไตย

ขอสรุปวา การปกครองประชาธิปไตยนั้น คือการปกครองที่
ประชาชนเปนใหญ ที่วาประชาชนเปนใหญน้ัน หมายถึงการที่ประชาชน
แตละคน ทุกๆ คนมีสวนรวมในการปกครองนั้น ก็คือมารวมกันปกครอง

แตการที่ประชาชนจะมารวมกันปกครองใหไดผลดี ประชาชนแต
ละคนก็จะตองมีคุณภาพ ที่วามีคุณภาพนั้น ก็คือประชาชนนั้นจะตอง

๑. เปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ต้ังอยูในหลักการ
เคารพกฎกติกา ยึดเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชน
สขุทีแ่ทของชีวิตและสังคม เปนเกณฑ เปนมาตรฐาน

๒. ประชาชนจะเปนธรรมาธิปไตยได ก็ตองมีการศึกษา มีสติ
ปญญา มีความรูความเขาใจวา อะไรเปนตัวธรรม คือ เปนความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม เปนประโยชนสุขที่แท จึงจะมีศักยภาพที่จะปก
ครองตนเองไดโดยสามารถตัดสินใจอยางถูกตอง

คร้ันแลวประชาชนที่มีคุณภาพเหลาน้ัน ก็เอาศกัยภาพของแตละ
คนมาประสานกัน ชวยกันสรางสรรคสังคมของตน ใหสงบสุข เจริญ
พัฒนา มีความดีงาม ยิ่งขึ้นไป

ถงึตอนนี้ งานของนักการเมืองก็เกิดขึ้น คือ
๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือนักการเมืองจะ

ตองจัดสรรสภาพแวดลอม ความเปนอยู และสภาพสังคมใหเอ้ือตอการที่
ประชาชนจะพัฒนาศกัยภาพของตน ดวยการศึกษา ใหเกิดสติปญญา
เจริญงอกงามเปนตน
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อยางที่กลาวแลววา การที่มีการปกครองจัดสรรบานเมืองใหสงบ
สขุ มีความม่ันคง ก็เพ่ือใหเปนสภาพเอื้อตอความมุงหมายที่วา อยาง
นอยประชาชนจะไดพัฒนาศกัยภาพของเขา ทํ าตัวเองใหเปนประชาชนที่
มีคุณภาพ

๒. ดึงศกัยภาพของประชาชนออกมาใชงาน คือนักการเมืองตอง
หาทางที่จะดึงเอาศักยภาพของประชาชนใหออกมามีสวนรวมอยางดีที่
สุดในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติ

ในขณะที่คนมศีกัยภาพแตกตาง ไมเหมือนกัน มีฝมือ มีสติปญญา
มีความรูศลิปวิทยาดานตางๆ นักการเมืองก็จัดสรรวิธีการที่จะดึงเอา
ศกัยภาพของคนเหลาน้ันออกมาใชใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม

๓. ประสานศกัยภาพของประชาชนเพือ่การสรางสรรค คอื นักการ
เมืองตองมีความสามารถที่จะเปนศูนยประสานศักยภาพของประชาชน 
ใหออกมารวมกันในการสรางสรรคสังคมประเทศชาติของตนดวยพลัง
สามัคค ีเพ่ือใหชีวติและสงัคมดงีาม และกาวขึน้ไปสูจดุหมายทีพึ่งประสงค

จดุหมายที่พึงประสงคในการทํ างานการเมือง ซึ่งสามารถใชเปน
เกณฑทั่วไปที่จะวัดความสํ าเร็จของการทํ างาน คือ

๑. สงัคมสงบสุข ม่ังคงปลอดภัย ประชาชนเปนอยูดี มีความพอ
เพียงหรือพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ เปนตน

๒. แมจะมีความสงบสุขพร่ังพรอมเปนอยูดี แตประชาชนก็ไม
ประมาท ไมหลงละเลิงมัวเมาจมอยูกับการเสพบริโภค ยังคงเอาใจใส ต้ัง
ใจประกอบอาชีพการงาน และทํ ากิจหนาที่ของตนเปนอยางดี

๓. มีสภาพแวดลอมและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ทั้งทางรูปธรรมและ
นามธรรม ที่เอ้ืออํ านวย ใหสังคมมีพลังที่จะกาวตอไปในการสรางสรรค
ทางวัฒนธรรม ศลิปวทิยาการ ความดีงามทางจิตใจ และความงอกงาม
แหงปญญา
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จริยธรรมมาตรฐานของนักการเมือง                             
ตองไมขาดจริยธรรมพื้นฐานของชาวบาน

ที่พูดมาน้ีเปนตัวอยางของจริยธรรมในการปกครอง โดยเฉพาะ ๕
ขอที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร หรือหนาที่ของผูปกครองยิ่งใหญ ที่เรียกวา
จกัรพรรดิ ในความหมายของพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงผูที่มีความ
สามารถปกครองใหบานเมืองดีโดยไมตองใชอํ านาจบังคับ

ขอทวน ๕ ขออีกคร้ังหนึ่งวา
๑. ธรรมาธปิไตย เปนผูถอืธรรมเปนใหญ ยดึถอืหลกัการ กฎกติกา

ความจริง ความถูกตอง ประโยชนสุขที่แทของประชาชน เปน
หลกัเกณฑ เปนมาตรฐาน

๒. ธรรมิการักขา จดัการบํ ารุง คุมครองรักษา ที่ชอบธรรม ใหแก
ประชาชนทุกหมูเหลา ตลอดจนสัตวทั้งหลาย ทั้งสัตวบกสัตว
บินสัตวน้ํ า

๓. อธรรมการนิเสธนา ปองกัน แกไข กํ าราบ ปราบปราม ไมใหมี
การกระทํ าที่ไมชอบธรรม ไมเปนธรรม

๔. ธนานุประทาน จดัสรรแบงปนเฉลี่ยทรัพยสินเงินทอง ปจจัย
ยงัชีพ ใหทั่วถึงแกคนที่ขาดแคลนยากไร ใหเพียงพอที่จะเปน
อยูไดทั่วกัน

๕. ปริปุจฉา แสวงปญญา รูจักปรึกษาสอบถาม เขาหาผูรูผูทรง
คณุ คนควาหาความรูอยูเสมอ และยิ่งๆ ขึ้นไป

ในประเพณีการปกครองแบบพุทธของเมืองไทย นอกจาก
จกัรวรรดิวัตร ๕ ขอ ที่ขยายยอยออกไปเปน ๑๒ ขอแลว ยังมีหลักอ่ืนๆ
อีก เชน หลักทศพธิราชธรรม ซึง่เปนความประพฤติสวนพระองคของพระ
ราชา หรือความประพฤติสวนตัวของผูปกครอง ๑๐ ขอ และราชสงัคห
วัตถุ หลกัการสงเคราะหประชาชนของผูปกครอง ซึ่งมี ๔ ขอ ไดแก



รัฐศาสตรแนวพุทธ: ตอน จริยธรรมนักการเมือง๒๑๐

๑. ปรีชาสามารถในการบ ํารุงพืชพันธุธญัญาหาร เรียกวา สสัสเมธ
๒. ปรีชาสามารถในการทะนุบํ ารุงขาราชการ เรียกวา ปุริสเมธ
๓. ปรีชาสามารถในการยึดเหน่ียวจิตใจประชาชน ในเร่ืองอาชีพ

โดยเฉพาะธุรกิจการคาพาณิชยตางๆ ใหคนมีทางประกอบ
อาชีพ และไดรับการสงเสริมสนับสนุน เรียกวา สมัมาปาสะ

๔. ความสามารถในการพูดจาปราศรัย สรางความรูความเขาใจ
รูจักสื่อสาร เพ่ือใหสังคมหรือคนในบานเมืองนั้นเดินหนาไป
ดวยกันไดดี เรียกวา วาชเปยะ

อยางที่พูดแลวขางตนวา จริยธรรมพื้นฐานที่ถือวาเปนเร่ือง
ธรรมดาของทุกคนนั้น นักการเมืองตองมีอยูแลว กอนที่จะกาวไปสูการ
มีจริยธรรมของนักการเมืองเพ่ือทํ าประโยชนใหแกประเทศชาติไดตาม
หนาที่ เพราะฉะนั้นในที่น้ีจึงไมตองพูดถึงจริยธรรมพื้นฐานเหลาน้ัน เชน
การมีศีล ๕ การเวนจากอบายมุข ความเปนผูซื่อสัตย เปนตน

เร่ืองจริยธรรมของนักการเมือง ขอพูดไวเพียงนี้กอน





เศรษฐศาสตรแนวพุทธ∗

วันนี้ ทางคณะผจูดังานไดต้ังช่ือเร่ืองปาฐกถาใหอาตมภาพวา
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เร่ิมตน ผฟูงบางทานก็อาจจะสงสัยวา เศรษฐ-
ศาสตรแนวพุทธนั้นมีจริงหรือ เปนไปไดจริงหรือ

ปจจบุนันี ้ วชิาเศรษฐศาสตรทีเ่รารจูกักนัอย ู เปนวชิาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตก เม่ือพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเรื่องราวเนื้อหาวิชา
เศรษฐศาสตร เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เม่ือคิดถึงเร่ือง
เศรษฐศาสตร เราก็คิดในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก
ดวย ดังน้ัน ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากที่จะทํ าตัวเองให
พนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตกน้ัน  เพราะฉะนั้น การพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจ
จะเปนการพูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก ภาย
ในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกน้ันเอง

อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวยกันพิจารณาเร่ืองนี้ บางที
อาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
จริง กอ็าจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่เอามาใชประโยชนในทาง
เศรษฐศาสตรไดบาง

                                                          
∗ ปาฐกถาธรรม ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ณ หอประชุมเล็ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร วันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๓๑



เศรษฐศาสตรแนวพุทธ๒๑๔

เม่ือประมาณ ๑๕ ปมาแลว นักเศรษฐศาสตรฝร่ังคนหนึ่งช่ือวา
นาย อี.เอฟ. ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือออกมาเลม
หนึ่ง ช่ือวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยดูเหมือนจะใชช่ือ
วา จิว๋แตแจว ในหนังสือเลมน้ี บทหนึ่งคือ บทที่ ๔ ไดต้ังช่ือวา
"Buddhist Economics" แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ

หนงัสอืเลมน้ี และโดยเฉพาะบทความบทนี้ ไดทํ าใหคนจํ านวน
มากทั้งในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดาน
ทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกจิขึน้มา จงึนับวาทานชูมาเกอรน้ีเปนผมีูอุปการคณุ
อยางหนึง่ ในการทีท่ ําใหเกดิความสนใจพุทธศาสนาในแงเศรษฐศาสตรขึน้

แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก การที่ทานชูมาเกอรไดเขียนหนังสือ
เลมน้ีขึ้นโดยมีบทความเรื่องเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และการที่ฝร่ังใน
สถานศึกษาตางๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตร
แนวพุทธนี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถงึปจจุบันนี้ วิทยาการและระบบการตางๆ
ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรูสึกกันวามีความติดตันหรือ
ความอับจนเกิดขึ้น หรือส ําหรับบางคนอาจจะไมยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะ
เรียกวามาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหนึ่ง ที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตางๆ คือมีความรูสึกกันวา
วชิาการตางๆ ที่ไดพัฒนากันมาจนถึงปจจุบันนี้ไมสามารถแกปญหาของ
โลกและชีวิตใหสํ าเร็จได จะตองมีการขยายแนวความคิดกันใหม หรือหา
ชองทางกันใหม

เม่ือเกิดความรสูกึอยางน้ีกันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความคิดที่
นอกจากวงวิชาการของตนออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหมีการสนใจ
ในพุทธศาสนารวมทั้งปรัชญาอะไรตออะไรเกาๆ โดยเฉพาะที่เปนของ
ตะวันออกขึ้นดวย อันนี้ก็เปนปรากฏการณที่เห็นกันชัดเจนในประเทศ
ตะวนัตกปจจุบัน ที่วาไดหันมาสนใจตะวันออก
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ทน้ีี การทีชู่มาเกอรจบัหลกัการของพุทธธรรมโดยพดูถงึ Buddhist
economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรน้ัน เขาก็จับเอาที่เร่ืองมรรคนั่นเอง
มรรคนั้นเรารูจักกันวาเปนขอหนึ่งในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค มรรคนั้นเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา

ชูมาเกอรกลาววา มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธนั้นมีองคประกอบ
อยูขอหนึ่ง คือ สัมมาอาชีวะ ซึง่แปลวา การเลี้ยงชีพชอบ ในเม่ือสัมมา
อาชีวะนี้เปนองคประกอบขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็
แสดงวาจะตองมีสิ่งที่เรียกวา Buddhist economics คือ เศรษฐศาสตร
ชาวพุทธ อันนี้คือจุดเร่ิมตนของทานชูมาเกอร

แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร เศรษฐศาสตรชาวพุทธเปน
อยางไร ตอนนี้ อาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเร่ืองคลายๆ นิทาน
เร่ืองหนึ่ง จากคัมภีรพุทธศาสนาใหฟง ที่จริงไมใชนิทาน แตเปนเร่ืองราว
ทีเ่กดิขึน้ในสมัยพุทธกาล เร่ืองราวเร่ืองนี้จะบอกอะไรหลายอยางที่เกี่ยว
กบัเศรษฐศาสตรในพุทธศาสนา และผฟูงก็อาจจะตีความของตนเองวา
พุทธเศรษฐศาสตรเปนอยางไร เร่ืองมีอยูวา

สมัยหนึ่งในพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ขณะที่
พระองคเสด็จประทับ ณ พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วันหนึ่งตอนเชา
พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคนเข็ญใจคนหนึ่งอยูในเมืองอาฬวีหางไกล
ออกไป เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอที่จะฟงธรรม พระองค
สมควรจะเสด็จไปโปรด ดังน้ัน วันนั้นตอนสาย พระองคก็เสด็จเดินทาง
ไปยังเมืองอาฬวี ซึ่งอยหูางไกลออกไป ๓๐ โยชน ตีเสียวาประมาณ ๔๘๐
กิโลเมตร

เม่ือเสด็จถึงเมืองอาฬวี ชาวเมืองอาฬวี มีความนับถือพระองคอยู
แลว ก็ตอนรับ และในที่สุดก็จัดสถานที่เตรียมที่จะฟงธรรมกัน แตจุดมุง
ของพระพุทธเจาน้ัน เสด็จไปเพ่ือจะโปรดคนคนเดียวที่เปนคนเข็ญใจน้ัน
พระองคจึงทรงร้ังรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนนี้มา
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ฝายนายคนเข็ญใจน้ีไดทราบขาววา พระพุทธเจาเสด็จมา เขามี
ความสนใจอยแูลวอยากจะฟงธรรม แตพอดีวาวัวตัวหนึ่งของเขาหายไป
เขาจงึคิดวา เอ! เราจะฟงธรรมกอน หรือหาวัวกอนดีนะ คิดแลวก็ตัดสิน
ใจวาหาวัวกอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม ตกลงเขาก็ออกเดินทาง
เขาไปในปา ไปหาวัวของเขา ในที่สุดก็ไดพบวัวน้ันและตอนกลับมาเขาฝูง
ของมันได แตกวาเขาจะทํ าอยางน้ีสํ าเร็จก็เหนื่อยมาก

คร้ันแลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไปมากแลว ถาเราจะกลับไป
บานกอนก็จะยิ่งเสียเวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว ตกลงนายคนเข็ญ
ใจคนนีก้็เดินทางไปยังที่เขาจัดเพ่ือการแสดงธรรมของพระพุทธเจา เขา
ไปฟงธรรม แตมีความเหนื่อยและหิวเปนอันมาก

พระพุทธเจา เม่ือทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจน้ีมา พระองค
ทรงทราบดีวา เขาเหน่ือยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคนจัดแจง
ทาน จัดอาหารมาใหนายคนเข็ญใจน้ีกินเสียกอน เม่ือคนเข็ญใจคนนี้กิน
อาหารเรียบรอยอิ่มสบายใจดีแลว พระองคก็แสดงธรรมใหฟง นายคน
เขญ็ใจน้ีฟงธรรมแลวไดบรรลุโสดาปตติผล ก็เปนอันวาบรรลุความมุง
หมายในการเดินทางของพระพุทธเจา

พระองคแสดงธรรมครั้งน้ีเสร็จก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับยัง
พระเชตวัน แตในระหวางทางนั้น พระภิกษุสงฆที่เดินทางไปดวยก็
วพิากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันนี้เร่ืองอะไรนะ พระพุทธเจาทรง
คอนขางจะวนุวาย มีการใหคนจัดอาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน

พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรงหันมาตรัสช้ีแจงแกพระภิกษุ
เหลาน้ัน ตอนหนึ่งพระองคตรัสวา คนทีถู่กความหิวครอบงํ า มีความทุกข
จากความหวิ แมจะแสดงธรรมใหเขาฟง เขาก็จะไมสามารถเขาใจได
แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา เปนตน แปลวา ความ
หวิเปนโรคที่รายแรงที่สุด สงัขารทั้งหลายเปนทุกขที่หนักหนวงที่สุด เม่ือ
ทราบตามเปนจริงอยางน้ีแลว จึงจะบรรลุนิพพานที่เปนบรมสุข
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น่ีคอืเร่ืองที่อาตมภาพเลาใหฟง ลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร
ชาวพุทธนั้นคิดวาปรากฏอยูในเร่ืองที่เลามาน้ีแลว แตผฟูงก็อาจจะตี
ความไปไดตางๆ กัน ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมาวิเคราะห
เร่ืองนี้อีกคร้ังหนึ่ง แตตอนนี้จะขอผานไปกอน ขอใหเปนเร่ืองของผูฟงที่
จะตีความกันเอาเอง



ขอจํ ากัดของเศรษฐศาสตร
แหงยุคอุตสาหกรรม

๑. การแยกตัวโดดเดี่ยว เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทีน้ีหันกลับมาพูดถึงเศรษฐศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตรใน

ปจจบุันนี้ไดแยกเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตางหาก โดด
เด่ียวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ของชีวิตมนุษย และจากวิทยาการดานอื่นๆ
เขาเรียกวาเปนไปตามแนวของ specialization คือ ความชํ านาญพิเศษ
ในทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนลักษณะของ
ความเจริญในยุคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณากิจกรรมของมนุษย เศรษฐศาสตรจึง
ไดพยายามตัดนัยหรือแงความหมายอื่นๆ ที่ไมใชเร่ืองทางเศรษฐกิจออก
ไปเสยี เม่ือจะพจิารณาเร่ืองกจิกรรมการดํ าเนินชีวติอะไรกต็ามของมนษุย
กจ็ะพิจารณาในแงเดียว คือแงที่เกี่ยวกับวิชาการของตนเองเทาน้ัน

การที่เศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดดเดี่ยวอยางน้ีน่ีแหละ นับวา
เปนสาเหตุสํ าคัญที่ไดทํ าใหเกิดปญหาขึ้นมา ซึ่งจะตองมาพิจารณาวา
ทศันะของพุทธศาสนาเปนอยางไร?

ถามองในแงของพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรแนวพุทธไมแยกโดด
เด่ียวจากความรูและความจัดเจนดานอื่นๆ ของมนุษย กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไมแยกโดดเด่ียวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ในการแกปญหาของ
มนุษย เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรที่เสร็จสิ้นในตัวโดย
ล ําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธของ
ชีวติและสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เราก็สามารถมองได
หลายแง ยกตัวอยางเชน การโฆษณา
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การโฆษณาเปนกิจกรรมอยางหน่ึงที่ปรากฏในสังคม และเปนกิจ
กรรมที่เปนเร่ืองของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจน้ัน การ
โฆษณาเปนการชักจูงใจใหคนมาซื้อของ ซึ่งจะทํ าใหขายของไดดีขึ้น แต
ในเวลาเดียวกัน ก็เปนการเพ่ิมตนทุนทํ าใหของนั้นแพงขึ้นไปดวย

ทน้ีี ถาพิจารณาในแงสังคม การโฆษณาก็เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับคา
นิยมของสังคมดวย โดยที่วาคนที่จะโฆษณานั้นเขามักจะอาศัยคานิยม
ของสังคมนั้นเองมาเปนเครื่องชวยในการที่จะจัดวิธีการโฆษณาใหดึงดูด
ใจคนโดยสัมพันธกับจิตวิทยา คือใชจิตวิทยาสังคมเปนเครื่องมือ เอาคา
นิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ

ในทางจรยิธรรม การโฆษณาก็มีความหมายเหมือนกัน เชนอาจจะ
ตองคิดวา วิธีการโฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจน้ัน เปนการ
ชักจงูใหคนมัวเมาในวัตถุมากขึ้นหรือไม อาจจะมีผลไมดีทางจิตใจอะไร
บาง หรืออาจจะใชภาพที่ไมเหมาะไมควร ทํ าใหเกิดผลเสียทางศีลธรรม
อยางไร หรือทางฝายการเมืองก็มีเร่ืองตองพิจารณาวา จะมีนโยบาย
อยางไรเกี่ยวกับการโฆษณานี้ เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพ่ือ
ผลดีในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรมก็ตาม

แมแตในทางการศึกษาก็ตองเกี่ยวของ เพราะอาจจะตองพยายาม
หาทางสอนคนใหรเูทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมีวิจารณญาณวา
ควรจะเชื่อคํ าโฆษณาแคไหน ซึ่งเม่ือใหการศึกษาดีแลว ก็มีผลยอนกลับ
มาทางเศรษฐกิจอีก ทํ าใหคนนั้นมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการที่จะซื้อขาว
ของ เปนตน

อันนีก้เ็ปนเร่ืองทีว่า กจิกรรมตางๆ ในสงัคมมนษุยน้ันมีแงพิจารณา
หลายแง ซึ่งสัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหนึ่งแงเดียวไมได

Specialization หรือความชํ านาญพิเศษในวิทยาการเฉพาะแงใด
แงหนึ่งน้ัน ความจริงก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ตราบเทาที่เรายังไมลืม
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ความมงุหมายเดิม กลาวคือ การที่เรามีกิจกรรมหรือวิทยาการพิเศษ
ตางๆ ขึ้นมาน้ัน ก็เพ่ือเปนสวนรวมกันในการที่จะแกปญหาของมนุษย

ถาเรากํ าหนดขอบเขตของตัวเองใหดี กํ าหนดจุดที่เปนหนาที่ของ
ตัวเองใหดี ทํ าหนาที่ใหถูกตอง และกํ าหนดจุดที่จะประสานกับวิทยาการ
สาขาอืน่ๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวมกันทํ างานในการแกปญหาของ
มนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น

จุดผิดพลาดกอ็ยูที่วา จะเกิดความลืมตัว นึกวาวิทยาการของตัว
เองน้ันแกปญหาของมนุษยไดหมด ถาถึงอยางน้ันแลวก็จะเกิดความผิด
พลาดขึน้ และจะแกปญหาไมสํ าเร็จดวย

เม่ือยอมรับกันอยางน้ีแลว ขอสํ าคัญกอ็ยทูี่จะตองจับจุดใหไดวา
เศรษฐศาสตรน้ีจะโยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอื่นๆ หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ของมนุษยที่จุดไหน เชนวา เศรษฐศาสตรจะเชื่อมโยงกับการศึกษา
ทีจุ่ดไหน จะเชื่อมโยงกับจริยธรรมที่จุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของ
มนุษย ถาจับอยางน้ีได ก็มีทางที่จะทํ าใหการที่ตนเปนศาสตรวิทยาที่
ชํ านาญพิเศษโดยเฉพาะนั้น เกิดประโยชนขึ้นอยางแทจริง

การที่ชูมาเกอรพูดวา ในเม่ือสัมมาอาชีวะเปนองคประกอบอยาง
หนึง่ของมรรคมีองค ๘ ก็ทํ าใหเห็นวาจะตองมี Buddhist economics
คํ าของชูมาเกอรน้ียังมีความหมายแฝงตอไปอีกดวย คือ

ขอที่ ๑ แสดงวา สัมมาอาชีวะนั้นมีความสํ าคัญมาก หรือวา
เศรษฐกิจน้ันเปนสิ่งที่สํ าคัญมาก ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปนองค
มรรคขึ้นมาขอหนึ่ง แสดงวาพระพุทธศาสนายอมรับความสํ าคัญของ
เศรษฐกิจ ยกใหเปนองคมรรคขอหนึ่งเลยทีเดียว

แต ขอที่ ๒ มองในทางกลับตรงกันขามก็มีความหมายวา สัมมา
อาชีวะหรือเร่ืองราวทางเศรษฐกิจน้ัน ก็เปนเพียงองคประกอบอยางหน่ึง
ในบรรดาองคประกอบหลายอยางของวิถีชีวิตที่ถูกตองที่จะแกปญหาของ
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ชีวติได ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นก็ไดบอกไววา มีองคประกอบถึง ๘
ประการดวยกัน

๒. ไมเปนอิสระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม
ในบรรดาองคประกอบที่เกี่ยวกับการแกปญหาของมนุษยซึ่งมี

หลายอยางน้ัน ในที่น้ีจะยกขึ้นมาพูดสักอยางหน่ึง คือเร่ือง จริยธรรม
เพราะเปนเร่ืองทีเ่กีย่วกบัพระ ในฐานะทีเ่ปนบคุคลผทู ําหนาทีท่างจริยธรรม
มากสักหนอย

เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเปนตัวอยางวา จริยธรรมซึ่ง
เปนองคประกอบอยางหน่ึงของการดํ าเนินชีวิตของมนุษยน้ัน มีผล
สมัพันธกับเศรษฐกิจอยางไร โดยทั่วไป เราก็มองเห็นกันชัดเจนอยูแลว
วาเร่ืองจริยธรรมนั้น มีความหมายสํ าคัญตอเร่ืองเศรษฐกิจเปนอยางมาก

แตในที่น้ี จะขอใหเรามายอมเสียเวลากันสักนิดหนอย ดูตัวอยาง
บางอยางที่แสดงใหเห็นวา จริยธรรมนั้นมีความสัมพันธและสํ าคัญตอ
เร่ืองเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรอยางไร สภาพทางจริยธรรมยอมมีผล
ตอเศรษฐกิจทั้งโดยตรงและโดยออม ยกตัวอยางเชนวา

ถาทองถิ่นไมปลอดภัย สังคมไมปลอดภัย มีโจรผูรายมาก มีการ
ลกัขโมยปลนฆาทํ ารายรางกายกันมาก ตลอดกระทั่งวาการคมนาคมขน
สงไมปลอดภัย ก็เห็นไดชัดวา พอคาหรือบริษัทหางรานตางๆ จะไมกลา
ไปต้ังราน ไมกลาไปลงทุน คนก็อาจจะไมกลาเดินทางไปเที่ยว ชาวตาง
ชาติกไ็มกลาที่จะมาทัศนาจร อะไรอยางน้ี ผลเสียทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้น
อันนี้เปนเร่ืองหนึ่งที่มองเห็นไดงาย

ในการโดยสารรถยนตอยางในกรุงเทพฯ ถาคนโดยสารซื่อสัตย
คนเกบ็ต๋ัวซื่อสัตย คนรถซื่อสัตย นอกจากวารัฐจะไดเงินเขาเปนผล
ประโยชนของรัฐอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวก็อาจจะทุนเงิน ประหยัด
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ทรัพย ไมตองมาเสียเงินจางคนคุม นายตรวจ ตลอดจนกระทั่งวาบางที
ไมตองมีคนเก็บต๋ัวก็ได เพราะใชวิธีของความซื่อสัตย อาจจะใหจายต๋ัวใส
ในกลองเอง อะไรทํ านองนี้

ในเร่ืองของบานเมืองโดยทั่วไป ถาพลเมืองเปนคนมีระเบียบวินัย
ชวยกันรักษาความสะอาด รัฐก็อาจจะไมตองเสียเงินมากเพ่ือจางคน
กวาดขยะจํ านวนมากมาย และการใชอุปกรณก็สิ้นเปลืองนอย ทํ าให
ประหยัดเงินที่จะใชจาย

ในทางตรงขามหรือในทางลบ พอคาเห็นแกได ตองการลงทุนนอย
แตใหขายของไดดี ใชสวนประกอบที่ไมไดมาตรฐานปรุงเขาไปในอาหาร
เชน ใชสียอมผาใสในขนมเด็ก เปนตน หรือใชน้ํ าสมที่ไมใชน้ํ าสมสายชู
จริง แตเปนนํ้ ากรด หรือใชน้ํ ายาประสานทอง ใสในลูกช้ินเดง อะไร
ท ํานองนี้ ก็อาจจะทํ าใหเกิดอันตราย มีผลเสียตอสุขภาพของคน เม่ือคน
เสยีสุขภาพแลว ก็ตองเสียคาใชจายสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาลคน
น้ันอกี แลวเราก็จะตองใชจายเงินมากมายในการตรวจจับ และดํ าเนิน
คดี นอกจากนั้น คนที่เสียสุขภาพแลว ก็เสียประสิทธิภาพในทางแรงงาน
ท ําใหการผลิตลดลงหรือเสื่อมเสียไปอีก

พอคาที่เห็นแกไดอยางเดียวนั้น ทํ าการในขอบเขตกวางขวางออก
ไป โดยปลอมปนสินคาที่สงไปขายตางประเทศ ก็อาจจะทํ าใหสูญเสีย
ความไววางใจ ในที่สุดผลเสียหายทางเศรษฐกิจก็สะทอนกลับมา คืออาจ
จะสญูเสียตลาดการคาขายในตางประเทศ เสียรายไดที่จะเขาประเทศ

พอคาที่เห็นแกไดน้ัน เม่ือทํ าธุรกิจในระบบการแขงขันเสรี ก็อาจ
จะท ําใหการคาเสรีกลายเปนไมเสรีไป ดวยความเห็นแกไดของตัวเอง
โดยใชวธิแีขงขนันอกแบบ ท ําใหการแขงขนัเสรีนํ าไปสคูวามหมดเสรภีาพ
เพราะอาจจะใชอิทธิพล ทํ าใหเกิดการผูกขาดในทางตลาดขึ้น อาจจะเปน
การทํ าใหหมดเสรีในแบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได
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หมดเสรีนอกแบบก็เชนวา ใชเงินจางมือปนรับจางฆาผแูขงขันใน
ทางเศรษฐกิจเสีย อยางน้ีเปนตน น่ีก็หมดเสรีเหมือนกัน แตหมดเสรีนอก
แบบ บางทีในตํ าราเศรษฐศาสตรก็ไมไดเขียนไวดวยซํ้ า

ในทางตางประเทศ บริษัทตางประเทศสงยาที่หามขายในประเทศ
ของตน เขามาขายในประเทศดอยพัฒนา ก็เกิดเปนอันตรายตอชีวิตและ
สขุภาพของประชาชน เสื่อมเสียคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน
ในทางเศรษฐกิจ และเสียคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น สิ้นเปลืองงบ
ประมาณของประเทศ

ในอกีดานหนึง่ พอคาโฆษณาเราความตองการใหคนอยากซือ้สนิคา
กส็ิน้เปลืองคาโฆษณา เอามาบวกเขาในตนทุน ทํ าใหสินคาแพงขึ้น คนก็
พากนัซือ้สินคาทั้งที่ไมจํ าเปน และแพงโดยไมจํ าเปนดวย มีความฟุม
เฟอย ใชทิ้งใชขวาง โดยไมคมุคา บางทีใชเด๋ียวหนึ่งก็เปลี่ยน เด๋ียวหนึ่งก็
เปลี่ยน อันนี้ก็เปนความสิ้นเปลืองในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาสัมพันธกับคา
นิยมของคนที่ชอบอวดโก ชอบอวดฐานะ ทํ าใหพอคาไดโอกาสเอาไปใช
ประโยชน เอากลับมาหาเงินจากลูกคาอีก

คนทีมี่คานิยมชอบอวดโก อวดฐานะ ก็อาจจะซื้อสินคาที่แพงโดย
ไมจํ าเปน โดยไมพิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโกเกน้ีมาเปนเกณฑ ทั้งๆ
ทีแ่พงก็ซื้อเอามา ยิ่งกวาน้ัน คนจํ านวนมากในสังคมของเรา ซึ่งชอบอวด
โกแขงฐานะกัน พอมีสินคาใหมเขามา แตเงินยังไมพอ ก็รอไมได ตองรีบ
กยูมืเงินเขามาซื้อ เปนหนี้เขา ทํ าใหเกิดผลเสียรายแรงในทางเศรษฐกิจ
เสร็จแลวตัวเองก็มีฐานะแย เศรษฐกิจของชาติก็แย ดุลการคาของ
ประเทศก็เสียเปรียบเขาไป

ฉะนัน้ คานิยมของคนจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดการเสียดุล
การคาระหวางประเทศ คานิยมไมใชเร่ืองของเศรษฐกิจโดยตรง แตมีผล
ตอเศรษฐกิจมาก
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คนที่อยใูนวงการธุรกิจคนหนึ่งเคยพูดใหฟงวา ถาเห็นพ่ีนองชาว
ซกิสคนหนึ่งน่ังรถมอเตอรไซค ใหสันนิษฐานไดเลยวามีเงินลาน ถาหาก
เหน็พอคาชาวซิกสน่ังรถเกงใหสันนิษฐานวามีเงินเปนสิบเปนรอยลาน

แตถาเห็นคนไทยนั่งรถมอเตอรไซค ทานลองไปบานนอกดู ๕๐%
อาจจะกยูืมเงินเขามาซื้อ น่ีก็เปนเร่ืองของคานิยมเหมือนกัน ทีน้ี ถึงแม
น่ังรถยนตก็เหมือนกัน บางทีมีเงินไมเทาไรหรอกก็ไปกูยืมเขามา หรือใช
ระบบผอนสง เราก็มีรถเกงน่ังกันเกรอไปหมด แลวก็ทํ าใหเกิดปญหา
จราจรติดขัดมาก จราจรติดขัดมากก็มีผลเสียทางเศรษฐกิจอีก ผลที่สุด
มันวนุกันไปหมด เร่ืองทางสังคมกับเศรษฐกิจน้ีหนีกันไมพน

เร่ืองคานิยมอวดเดนอวดโกถือหนาถือตาน้ี ในสังคมไทยเรามีเร่ือง
พูดไดมาก คนไทยบางคนทั้งๆ ที่มีเงินมีฐานะดีพอสมควร แตจะตีต๋ัวเขา
ไปดูการแสดงเพียงคาต๋ัว ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท เสียไมได ตองการ
จะแสดงวาฉันมีอิทธิพล ก็ไปหาทางเขาดูฟรี ไปเอาบัตรเบงวางโต อวด
โกเขาดูฟรี ไมยอมเสียเงิน ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท

แตคนๆ เดียวกันนี้แหละ อีกคราวหนึ่ง ตองการแสดงความมี
ฐานะมีหนามีตา จัดงานใหญโตเลี้ยงคนจํ านวนมากมาย เสียเงินเปนหมื่น
เปนแสนเสียได

ลกัษณะจิตใจหรือคุณคาทางจิตใจแบบนี้ มีผลตอเศรษฐกิจเปน
อยางมาก ซึ่งบางทีนักเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาเมืองไทย เจอเขา
แลว ตองขออภัยพูดวา หงายหลังไปเลย คือแกปญหาเศรษฐกิจไมตก
เพราะวามาเจอลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรมแปลกใหมที่ไมเคยเจอ
เขาแบบนี้แลวคิดไมทัน ไมรจูะแกอยางไร

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองเศรษฐกิจน้ี เราจะตองพิจารณาถึงองค
ประกอบตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของเหลาน้ีดวย เราจะเห็นวา เร่ืองศรัทธา
ความเช่ือตางๆ มีผลในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก
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เราตองมีความเช่ือถือตอธนาคาร มีความเช่ือถือตลาดหุน ถาเกิด
ความไมเช่ือถือ หมดศรัทธาเมื่อไร บางทีตลาดหนุแทบจะลมเลย
ธนาคารบางทีก็ลมไปไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น การมีศรัทธาก็ดี การ
เช่ือแมแตคํ าโฆษณาก็ดี จึงมีผลตอพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัง้สิ้น และความมีศรัทธาก็ดี ความหมดศรัทธาก็ดี ในหลายกรณี เปน
อาการที่ปลุกเรากันขึ้น เชน ดวยการโฆษณา เปนตน

ในวงงานของเรา ถานายงานวางตัวดี มีความสามารถ หรือมีน้ํ า
ใจ ลูกนองรักใครศรัทธา ลูกนองมีความสามัคคี ขยัน ต้ังใจทํ างาน ก็ทํ า
ใหผลผลติสูงขึ้น ถานายจางน้ันมีความดีมากใหลูกนองเห็นใจ บางทีกิจ
การของบริษัทจะลม ลูกนองก็พากันเสียสละชวยกันทุมเททํ างานเต็ม
ก ําลงัเพ่ือกูฐานะของบริษัท ไมหลีกหนีไป แมกระทั่งยอมสละคาแรงงาน
ทีต่นไดก็มี แทนที่จะเรียกรองเอาอยางเดียว

ฉะนัน้ คณุคาทางจิตใจเหลาน้ีจึงเปนตัวแปรในทางเศรษฐกิจไดทั้ง
สิน้ ซึ่งเราก็เห็นกันชัดๆ วา ความขยัน ความซื่อสัตย ความรักงาน
ความตรงตอเวลา มีผลตอสิ่งที่เราเรียกวา productivity คือการเพ่ิมผล
ผลติ รวมทั้ง efficiency คือความมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก

ในทางตรงขาม ความเบื่อหนาย การคดโกง ทุจริต ความรูสึก
แปลกแยก ทอถอย ความขัดแยง แมแตความกลุมใจกังวลในเรื่องสวน
ตัว ก็มีผลลบตอ productivity ทํ าลายการเพิ่มผลผลิตน้ันได เร่ืองนี้ไม
จ ําเปนจะตองพรรณนา

ในวงกวางออกไป เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม ความรูสึกชาตินิยม ถา
ปลกูฝงใหมีขึ้นในคนได ก็อาจจะทํ าใหคนในชาติน้ัน ไมยอมซื้อของนอก
ใช ทัง้ๆ ที่วาของนั้นดี ลอใจใหอยากจะซื้อ อยากจะบริโภค เขาจะสลัด
ความตองการสวนตัวได เพ่ือเห็นแกความยิ่งใหญแหงชาติของตน จะใช
แตของที่ผลิตในชาติ และตั้งใจชวยกันผลิต เพ่ือใหชาติของตนมีความ
เจริญรงุเรือง มีความเปนเอก มีความยิ่งใหญ จนกระทั่งบางทีถึงกับวา
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รัฐบาลอาจจะตองชักชวนใหคนในชาติหันไปซื้อของตางประเทศก็มี เชน
อยางเร่ืองที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนเปนตน ชาตินิยมนี้ก็เปนเร่ืองของคุณ
คาทางจิตใจที่มีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

๓. ไมอาจจะเปน แตอยากจะเปนวิทยาศาสตร
อาตมภาพไดพูดยกตัวอยางมาน้ีก็มากมายแลว ความมุงหมายก็

เพียงเพ่ือใหเห็นวา เร่ืองจรยิธรรมและคานิยม หรือคุณคาทางจิตใจน้ัน
มีผลเกี่ยวของสัมพันธ และสํ าคัญตอเศรษฐกิจอยางแนนอน

อยางไรก็ตาม เทาที่วามาทั้งหมดนั้น เปนความสัมพันธและความ
ส ําคัญของธรรมในแงความดีความช่ัว ที่เรียกวาจริยธรรม แตธรรมที่
สัมพันธกับเศรษฐกิจ ไมใชจํ ากัดอยูแคจริยธรรมเทาน้ัน นอกจากจริย-
ธรรมแลว ธรรมอีกแงหนึ่งที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ก็คือ ธรรมในแงสัจ-
ธรรม หรือสภาวธรรม

ความจริง ธรรมในแง สภาวธรรม หรือ สัจธรรม น้ี มีความสํ าคัญ
ตอเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะวามันเปนแกน เปนตัว เปนเนื้อของ
เศรษฐศาสตรเอง ธรรมในที่น้ีก็คือ ความจริง ในแงของกระบวนการแหง
เหตุปจจัยตามธรรมชาติ ถาหากวาเศรษฐศาสตรร ู เขาใจ และปฏิบัติ
การไมทั่วถึง ไมตลอดสายกระบวนการของเหตุปจจัยแลว วิชาการ
เศรษฐศาสตรน้ันก็จะไมสามารถแกปญหาและสรางผลดีใหสํ าเร็จตาม
ความประสงคได เรียกวาเปนเศรษฐกิจที่ไมถูกธรรมในแงที่สอง คือ แง
ของสัจธรรม

ธรรมในแงของสัจธรรมนี้ ก็คือ ธรรมดาของธรรมชาติ หรือ
สภาวะที่มีอยใูนวิชาการและกิจกรรมทุกอยาง มันไมไดเปนสาขาอะไร
อยางใดอยางหน่ึงที่แยกออกไปตางหากจากวิชาการอื่นๆ เลย แตเปน
แกนแทของวิทยาศาสตร หรือเปนสาระที่วิทยาศาสตรตองการจะเขาถึง
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การที่ปจจุบันนี้เรามีแนวโนมทางความคิดที่ชอบแยกอะไรตออะไร
ออกไปตางหากจากกัน แมกระทั่งในเร่ืองธรรม คือสภาวะความเปนจริง
จึงเปนอันตรายที่ทํ าใหเราอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงที่ควรจะ
เปน ดังน้ัน จะตองมีความเขาใจในความเปนจริงที่กลาวแลวน้ีไวดวย

เศรษฐศาสตรน้ันไดกลาวกันมาวา เปนสังคมศาสตรที่เปนวิทยา-
ศาสตรมากทีส่ดุ และเศรษฐศาสตรกมี็ความภมิูใจในเร่ืองนีด้วยวา ตนเปน
วทิยาการที่เปนวิทยาศาสตรมากที่สุด เอาแตสิ่งที่วัดได คํ านวณได จน
กระทัง่มีผกูลาววา เศรษฐศาสตรน้ีเปนศาสตรแหงตัวเลข มีแตพวกสมการ

ในการพยายามที่จะเปนวิทยาศาสตรน้ี เศรษฐศาสตรก็เลย
พยายามตัดเร่ืองคุณคาที่เปนนามธรรมออกไปใหหมด เพราะคํ านวณไม
ได จะทํ าใหตนเองเปน value-free คือเปนศาสตรที่เปนอิสระ หรือปลอด
จากคุณคา

แตก็มีฝายตรงขาม ซึ่งเปนนักวิจารณเศรษฐศาสตร หรือแมแตนัก
เศรษฐศาสตรเองบางคนบอกวา ความจริงแลว เศรษฐศาสตรน้ีเปน
สงัคมศาสตรที่ขึ้นตอ value มากที่สุด เรียกวาเปน value-dependent
มากที่สุด ในบรรดาสังคมศาสตรทั้งหลาย

จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร เพราะจุดเร่ิมของเศรษฐศาสตรน้ัน
อยูที่ความตองการของคน ความตองการของคนนี้เปนคุณคาอยูในจิตใจ
แลวในเวลาเดียวกัน จุดหมายของเศรษฐศาสตรก็เพ่ือสนองความ
ตองการใหเกิดความพอใจ ความพอใจนี้ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจของคน
เศรษฐศาสตรจึงทั้งขึ้นตนและลงทายดวยเร่ืองคุณคาในจิตใจ

นอกจากนั้น การตัดสินใจอะไรตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ก็ตองอาศัย
คุณคาตางๆ เปนอันมาก ฉะนั้น การที่เศรษฐศาสตรจะเปน value-free
หรือเปนอิสระจากคุณคาน้ันจึงเปนไปไมได
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รวมความวา เศรษฐศาสตรไมสามารถจะเปนวิทยาศาสตรที่
สมบรูณได เพราะจะตองขึ้นตอคุณคาบางอยาง เม่ือมองในแงน้ี จะขอ
ต้ังขอสังเกตเปน ๒ อยาง คือ

ในแงที่หนึ่ง เศรษฐศาสตรไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดโดย
สมบรูณ หรือไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไมอาจเปน
อิสระจากคุณคาตางๆ นอกจากนั้น ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐ
ศาสตร จะเต็มไปดวยอสัซมัช่ัน (assumptions) คือขอที่ถือวายุติเปน
อยางน้ัน เปนความจริงโดยที่ยังไมไดพิสูจน เม่ือยังเต็มไปดวยอัสซัมช่ัน
ตางๆ แลว จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร อันนี้ก็เปนขอแยงที่สํ าคัญ

ในแงที่สอง การเปนวิทยาศาสตรน้ันก็ไมใชเร่ืองที่ดี เพราะวา
วทิยาศาสตรไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง วิทยาศาสตรน้ัน
มีขดีจ ํากัดมากในการแกปญหาของมนุษย วิทยาศาสตรแสดงความจริง
ไดแงหนึ่งดานหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุเปนสํ าคัญ ถาหากวาเศรษฐ
ศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรแลว ก็จะพวงตัวเขาไปอยูในแนวเดียวกับ
วทิยาศาสตร คือสามารถแกปญหาของมนุษยไดเพียงในวงจํ ากัดดวย

ทาทีที่ดีของเศรษฐศาสตรก็คือ การมองและยอมรับตามเปนจริง
การที่เศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรหรือพยายามเปนวิทยา

ศาสตรน้ัน ก็เปนความดีอยางหน่ึงของเศรษฐศาสตร ซึ่งก็เปนคุณคาที่นา
จะรักษาเอาไวดวย

แตในเวลาเดียวกัน เพ่ือการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น
หรือใหไดผลจริง เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ที่ถึงยุคหัว
เลีย้วหวัตอของสังคมมนุษย ก็นาจะเปดตัวกวางออกไป ในการที่จะยอม
รับรวมมือกับวิทยาการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ของมนุษย ยอมรับที่จะ
พิจารณาเร่ืองคุณคาตางๆ ในสายตาที่มองอยางทั่วตลอดยิ่งขึ้น เพราะ
ในเม่ือเรายอมรับเร่ืองคุณคาแลว คุณคาน้ันก็จะมาเปนองคประกอบของ
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วทิยาการตามฐานะที่ถูกตองของมัน ทํ าใหมองเห็นตลอดกระบวนการ
ของความเปนจริงดวย

แตถาเราไมศึกษาเร่ืองคุณคาน้ันใหตลอดสาย การที่จะเปนวิทยา
ศาสตร ก็เกิดขึ้นไมได เพราะเราจะไมสามารถมีความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนความจริงที่มีคุณคาน้ันเปนองคประกอบอยูดวยโดยตลอด หรือ
โดยสมบูรณ

เศรษฐศาสตรน้ันตองอิงอาศัยคุณคาที่เปนนามธรรม แตปจจุบันนี้
เศรษฐศาสตรยอมรับคุณคาน้ันเพียงบางสวน บางแง ไมศึกษาระบบคุณ
คาใหตลอดสาย ทํ าใหเกิดความผิดพลาดในการคาดหมายหรือคาดคะเน
ผลเปนตน ในเม่ือมีองคประกอบดานคุณคาเขามาเกี่ยวของเกินกวาแง
หรือเกินกวาระดับที่ตนยอมรับพิจารณา

ขอยกตัวอยางเชน เรามีหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่งวา คนจะ
ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตอเม่ือไดสิ่งอ่ืนมาทดแทน จึงจะไดความพอใจเทา
กนั อันนี้เปนหลักการทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง

เร่ืองนี้ทางฝายของพวกนามธรรมก็อาจจะแยงวาไมจริงเสมอไป 
บางทคีนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจ แมวาจะเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป
โดยไมไดสิ่งอ่ืนมาทดแทนก็มี อยางเชน พอแมรักลูก พอรักลูกมาก ก็
ยอมเสยีสิ่งหนึ่งสิ่งใดให เม่ือลูกไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไป พอแมไมจํ าเปนตอง
ไดอะไรตอบแทน แตพอแมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมาก
กวาการไดอะไรตอบแทนดวยซํ้ า ในกรณีน้ี ที่เปนอยางน้ันก็เพราะวาพอ
แมมีความรัก

ทน้ีี ถาหากวามนุษยสามารถมีความรักคนอื่นไดกวางขวางขึ้น ไม
รักเฉพาะลูกของตัวเอง แตขยายออกไป รักพ่ีรักนอง รักเพ่ือนรวมชาติ
รักเพ่ือนมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโดยไมไดอะไร
ตอบแทนมา แตกลับมีความพึงพอใจมากขึ้น ไมใชวาไมไดรับความพึงพอ
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ใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอใจมากขึ้นดวยซํ้ าไป อันนี้ก็เปนเร่ืองของ
คณุคาที่เขามาแสดงผลในทางเศรษฐศาสตรเหมือนกัน

หลกัอีกขอหนึ่งบอกวา ราคาต่ํ าลงคนยิ่งซื้อมาก ราคายิ่งแพงคน
ยิง่ซื้อนอยลง น้ีก็เปนหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง และตามธรรมดาทั่ว
ไปกเ็ปนอยางน้ัน ถาของราคาตํ่ าลง คนก็มีอํ านาจซื้อมาก ก็ซื้อไดมาก
คนกม็าซื้อกันมากขึ้น แตถาของนั้นแพงขึ้น อํ านาจซื้อของคนก็นอยลง
คนก็มาซื้อนอยลง

แตมันไมใชเปนอยางน้ันเสมอไป ถาเรารูวาคนในสังคมไหนมีคา
นิยมชอบอวดโก อวดฐานะกันมาก เราก็เอาคานิยมมาใชเราใหเกิดความ
รสูกึวาของแพงน้ันโกมาก คนไหนซื้อของแพงได คนนั้นเดนมีฐานะสูง
ปรากฏวา ยิ่งขึ้นราคาของแพงขึ้น คนกลับยิ่งไปซื้อมาก เพราะอยากจะ
โก อยากแสดงวาตัวมีฐานะ ฉะนั้น หลักเศรษฐศาสตรบางอยางจึงตอง
ขึ้นตอเร่ืองคุณคาเปนอยางมาก

วาทีจ่ริง ตัวอยางตางๆ ก็มีทั่วๆ ไป ที่แสดงใหเห็นวา คานิยมหรือ
คณุคาตางๆ ในสังคมนี้เปนตัวกํ าหนดราคา ซึ่งเศรษฐศาสตรก็เอามาใช
ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ

สมมุติวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยูบนเกาะหนึ่ง คนหนึ่งมีขาว
ตาก ๑ กระสอบ อีกคนหนึ่งมีสายสรอยทองคํ า ๑๐๐ สาย ตามปกติ ใน
สงัคมทัว่ไป คนที่มีสายสรอยทองคํ า ๑ สาย อาจจะซื้อขาวตังหรือขาว
ตากไดหมดทั้งกระสอบ หรือวาขาวตากทั้งกระสอบนั้น อาจจะไมพอกับ
ราคาคาสายสรอยทองคํ าเสนเดียวดวยซํ้ า

แตตอนนี้เขาไปติดอยบูนเกาะ มองไมเห็นทางวาจะรอด ไมเห็นวา
จะมีเรืออะไรมาชวยเหลือ ตอนนี้มูลคาจะตางไป ผิดจากเดิมแลว ตอนนี้
คนทีมี่ขาวตากหนึ่งกระสอบอาจจะใชขาวตากเพียง ๑ ช้ิน แลกเอาสาย
สรอยทองคํ าทั้ง ๑๐๐ สายก็ได บางทีไมยอมรับดวยซํ้ าไป คุณคาจึงเปน
ไปตามความตองการ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓๑

แตที่ตองการชี้ในที่น้ีก็คือวา เศรษฐศาสตรจะตองแยกแยะเกี่ยว
กบัความหมายของความตองการ ตลอดจนคุณภาพของความตองการ
ดวย เศรษฐศาสตรบอกวา เราเกี่ยวของแตความตองการอยางเดียว
เราไมเกี่ยวของกับคุณภาพของความตองการ น้ีเปนหลักการของเศรษฐ
ศาสตร แตคุณภาพของความตองการนั้นก็มีผลตอเศรษฐศาสตร

นอกจากนั้น คนสองคนนี้อาจจะไมแลกเปลี่ยนกันก็ได คนที่มีสาย
สรอยทองคํ าอาจจะถือโอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยูมาลักเอาขาวตาก
ไปเสยีก็ได โดยไมจํ าเปนตองแลก หรือดีไมดีแกอาจจะฆานายคนมีขาว
ตากเสียเลย เพ่ือจะเอาขาวตากไปเสียหมดทั้งกระสอบ

ในทางตรงกันขาม สองคนนั้นอาจจะเกิดมีความรักกันขึ้นมา ก็
เลยรวมมือกัน เลยไมตองซื้อตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาวตาก
ดวยกันจนหมดกระสอบ อันนี้ก็อาจจะเปนไปไดทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น นอกจากการแลกเปลี่ยน กิจกรรมอาจจะมาในรูป
ของการทํ าราย การรวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได

เพ่ือแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร
เปน objective คือมองอะไรๆ ตามสภาววสิัย ไมเอาคุณคาความรูสึก
ทางจติใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตรบางทีก็จะยกตัวอยางตาง ๆ มา
ใหดู เชนบอกวา เหลาหรือสุรา ๑ ขวด กับกวยเต๋ียว ๑ หมอ อาจจะมี
คุณคาหรือมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากัน การเสียเงินไปเขาไนทคลับ
คร้ังหนึง่ อาจมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาการเขาฟงปาฐกถาครั้งหนึ่งใน
เวลาเทากัน อันนี้เปนความจริงในทางเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรไมพิจารณาคุณคาใดๆ ทั้งสิ้น เขาจะไมพิจารณาวา
สินคาน้ัน หรือการกระทํ าน้ัน การผลิต การบริโภค หรือการซื้อขายนั้น
จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือโทษอะไรขึ้นหรือไม เขาไนทคลับแลวจะสิ้น
เปลืองเงินทํ าใหหมกมนุมัวเมาเปนอบายมุข หรือจะดีจะช่ัวในแงหนึ่งแง
ใดก็ตาม เศรษฐศาสตรไมเกี่ยว หรือวาเขาฟงปาฐกถาแลวจะไดความรู
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เจริญปญญา เปนประโยชนแกจิตใจ ก็ไมใชเร่ืองของเศรษฐศาสตร เรา
อาจจะพจิารณาคณุหรอืโทษในแงอ่ืนๆ แตเศรษฐศาสตรจะไมพิจารณาดวย

ในกรณีตัวอยางที่ยกมานี้ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ความเปน
วทิยาศาสตร และความเปน objective ของเศรษฐศาสตรน้ันออกจะผิว
เผนิและคับแคบมาก คือมองความจริงชวงเดียวสั้นๆ แบบตัดตอนขาด
ลอยเทาที่ตัวตองการ ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่เปนจริงใหทั่ว
ถงึตลอดสาย ซึ่งเปนลักษณะของเศรษฐศาสตรในยุคอุตสาหกรรม ทํ าให
เศรษฐศาสตรไมอาจจะเปนวิทยาศาสตรไดจริง และไมเปน objective
เพียงพอ

เศรษฐศาสตรยุคตอไป อาจจะขยายการมองใหทั่วถึงตลอด
กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับความจริงมากยิ่งขึ้น ดังที่มี
แนวโนมขึ้นบางแลวในปจจุบัน ดังในตัวอยางที่ยกขึ้นมาพูดเร่ืองเหลา ๑
ขวด กับกวยเต๋ียว ๑ หมอ เรามองไดวา มูลคาในทางตลาดซื้อขายนั้น
เทากันจริง แตมูลคาแมในทางเศรษฐกิจน้ันเอง ความจริงก็ไมเทากัน ถา
พิจารณาลึกซึ้งลงไป จะมองเห็นวา สุรา ๑ ขวดนั้นมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
อีกมากมาย

๑. มูลคาทางเศรษฐกิจที่มาจากการเสียคุณภาพชีวิต สุราขวดนี้
อาจจะท ําลายสุขภาพของคน และทํ าใหตองเสียเงินรักษาสุขภาพของคน
น้ัน จะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร น่ีเปนความสูญเสียในดานคุณภาพชีวิต
แตมีผลทางเศรษฐกิจดวย

๒. ในการผลิตสุราน้ัน โรงงานสุราอาจจะทํ าใหเกิดควันที่มีกลิ่น
เหม็น ควันที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทํ าใหเกิดสาเหลา เปนตน ซึ่งเปน
การทํ าลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แลวมูลคาความเสียหายทาง
ธรรมชาติน้ีก็กลับมามีผลตอเศรษฐกิจอีก อาจจะทํ าใหรัฐตองสิ้นเปลือง
งบประมาณระยะยาวในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม
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๓. คนทีก่นิสุราแลวน้ัน อาจจะขับรถไปแลวก็เกิดรถชนกัน ก็ทํ า
ใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีก

๔. ผลเสยีหายในทางสังคม เชน ทํ าใหเกิดอาชญากรรม ซึ่งคิด
เปนมูลคาทางเศรษฐกิจอีกจํ านวนมาก

๕. เหลา ๑ ขวดนี้ อาจจะทํ าใหคนนั้นเมามาย มีสติไมคอยดี ทํ า
ใหสญูเสียประสิทธิภาพในการทํ างาน ก็กระทบตอ productivity คือการ
เพ่ิมผลผลิตอีก

ทัง้หมดนี้เปนเร่ืองของเศรษฐกิจทั้งสิ้น เปนอันวา เราจะตองคิด
เร่ืองเศรษฐกิจ หรือมูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะราคาที่
ตีในตลาดเทาน้ัน

ปจจุบันนี้ก็มีความโนมเอียงในการที่จะเอามูลคาในดานอื่นนี้เขามา
รวมดวย เรียกวาเปน external costs แตปจจุบันนี้ยังมองเฉพาะเรื่อง
มูลคาทางดานสภาพแวดลอม คือมลภาวะ ดังที่นักเศรษฐศาสตรบาง
กลุมใหนํ าเอามูลคาในการทํ าลายสภาพแวดลอมนี้ รวมเขาในมูลคาทาง
เศรษฐกิจแมแตในการที่จะตีราคาสินคาดวย

แตวาที่จริงแลวยังไมพอหรอก ก็อยางสุรา ๑ ขวดที่วาเม่ือกี้ เรา
อาจจะคิดแตคาสภาพแวดลอม แตคาทางสังคมศีลธรรมและสุขภาพ
(เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการผลิต) อีกเทาไร ซึ่งมูลคาเหลาน้ี
ลวนยอนกลับมามีผลทางเศรษฐกิจอีกทั้งสิ้น

๔. ขาดความชดัเจนเกีย่วกบัความเขาใจในธรรมชาตขิองมนษุย
เทาที่พูดมาในตอนนี้ใหเห็นวา เศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับ

เร่ืองอื่นๆ ที่มีผลยอนกลับมาหาเศรษฐกิจอีก ซึ่งโดยมากก็เปนเร่ืองเกี่ยว
กบัคุณคาตางๆ ก็เลยเขามาสปูญหาสํ าคัญอีกปญหาหนึ่ง คือปญหาเกี่ยว
กบัความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย
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ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนเร่ืองสํ าคัญมากใน
ศาสตรวทิยาทุกแขนงเลยทีเดียว เราจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรม
ชาติของมนุษยน้ีเปนฐานกอน ถาเขาใจธรรมชาติของมนุษยผิดพลาด
แลว วิทยาการนั้นๆ จะไมสามารถเขาถึงความจริงโดยสมบูรณ และจะ
ไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดจริงดวย

ในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยน้ี เศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร และ
พุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร

ไดบอกแลววา เศรษฐศาสตรน้ันมองถึงธรรมชาติของความ
ตองการของมนุษย แตมองความตองการของมนุษยน้ันเพียงดานเดียว
โดยไมคํ านึงถึงคุณภาพของความตองการ ถาเปนอยางน้ีก็ตองถามวา
คุณภาพของความตองการของมนุษยน้ันเปนธรรมชาติหรือไม ถามันเปน
ธรรมชาติก็แสดงวาเศรษฐศาสตรไมยอมพิจารณาความจริงที่มีอยูใน
ธรรมชาติทั้งหมด ถาเปนอยางน้ีแลวเราจะมีเศรษฐศาสตรที่สมบูรณได
อยางไร และจะแกปญหาของมนุษยไดโดยสมบูรณอยางไร

เศรษฐศาสตรอาจจะแกตัวออกไปไดวา เราก็เปนสาขาสเปชเชียล
ไลเซชัน่ มีความชํ านาญพิเศษเฉพาะดานหนึ่ง จะตองไปรวมมือกับวิทยา
การอื่นๆ ในดานที่ตัวเราน้ันเกี่ยวของตอไป ถายอมรับอยางน้ีก็พอไปได
แตอาจจะชาไป หรือเขาแงเขามุมไมถนัด

ก. ความตองการ
ทีน้ี มาพูดกันถึงเร่ืองธรรมชาติของมนุษยในแงความตองการกอน

ในแงความตองการของมนุษยน้ัน อยางนอยเศรษฐศาสตรสมัยใหมน้ีก็มี
ความเขาใจตรงกับพุทธศาสนา ที่วา ความตองการของมนุษยไมจํ ากัด
มนุษยมี unlimited wants เราบอกวา ความตองการของมนุษยน้ันไมมี
ที่สิ้นสุด

ในพุทธศาสนามีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเร่ืองนี้มากมาย เชนวา
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นตฺถิ ตณฺหาสมา นที  แมนํ้ าเสมอดวยตัณหาไมมี
เพราะวาแมน้ํ าน้ัน บางโอกาส บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได แต

ความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม บางแหงบอกวา ถึงแมเงินตราจะตก
ลงมาเปนหาฝน ความอิ่มในกามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหง
ทานวา ถึงจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองทั้งลูก ก็ไมสามารถจะทํ าใหคนแม
แตคนหนึ่งคนเดียวพึงพอใจไดโดยสมบูรณ ไมเต็มอ่ิมของเขา

ฉะนั้น ในทางพุทธศาสนาจะมีเร่ืองพูดมากมายเกี่ยวกับความ
ตองการที่ไมจํ ากัดของมนุษย ในที่น้ี อาตมภาพจะเลานิทานใหฟงเร่ือง
หนึง่ ยอมเสียเวลากับนิทานสักนิดหนึ่ง ความจริงนิทานนี้มิใชเอามาเลา
เฉยๆ มันมีนัยความหมายแฝงอยู ทานเลาไวในชาดกเร่ืองหนึ่งวา

ในอดีตกาลเรียกวาปฐมกปัปทีเดียว มีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง
พระนามวาพระเจามันธาตุ (พอดีช่ือมาใกลกับนักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญ
ของอังกฤษคนหนึ่ง ที่ช่ือวามัลธัส - Malthus) พระเจามันธาตุน้ีเปนพระ
เจาแผนดินที่ยิ่งใหญมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ

พระเจาจักรพรรดิมันธาตุก็ปรากฏเปนเร่ืองราวในนิทานวา มีอายุ
ยนืนานเหลือเกิน มีรัตนะ ๗ ประการ ตามแบบแผนของพระเจา
จกัรพรรดิทั้งหลาย แลวก็มีฤทธิ์ ๔ ประการ ซึ่งทานรูกันจึงไมไดบอกไว
วาฤทธิ์อะไรบาง รวมความวา เปนบุคคลที่เรียกวาอัจฉริยมนุษย ไมมีใคร
เหมือน มีอะไรพรั่งพรอมสมบูรณทุกอยาง

พระเจามันธาตุน้ีมีอายุยืนยาวมาก ไดเปนเจาชายอยู ๘๔,๐๐๐ ป
แลวก็เปนพระอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองราชสมบัติเปนพระเจา
จักรพรรดิมาอีก ๘๔,๐๐๐ ป

พอลวงมา ๘๔,๐๐๐ ปแลว วันหนึ่ง พระเจามันธาตุก็แสดงอาการ
เบือ่หนายใหปรากฏวา ทรัพยสมบัติที่มีมากมายนี้พระองคไมเพียงพอเสีย
แลว เม่ือพระองคแสดงอาการใหปรากฏแลว ขาราชบริพารทั้งหลายก็
ทลูถามวา พระองคเปนอยางไร มีอาการอยางน้ี ไมสบายพระทยัอะไร
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พระองคก็ตรัสวา แหม! ความสุขสมบูรณหรือสมบัติที่น่ีมันนอยไป มีที่
ไหนที่มันดีกวาน้ีม๊ัย ขาราชบริพารก็กราบทูลวา ก็สวรรคซิพระเจาขา

พระเจามันธาตุน้ีเปนจักรพรรดิ และมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญมากที่วา ๔
ประการนั้น และมีจักรรัตนะ เม่ือเขาบอกวาสวรรคดีกวา ก็ทรงใชจักร
รัตนะนั้น (จักรรัตนะก็คือวงลอของพระเจาจักรพรรดิ) พาใหพระองคขึ้น
ไปถึงสวรรคช้ันจาตุมหาราช มหาราชทั้ง ๔ พระองคก็ออกมาตอนรับ
ทลูถามวา พระองคมีความตองการอยางไร เม่ือรูความประสงคแลวก็
เชิญเสด็จใหเขาครองราชสมบัติในสวรรคช้ันจาตุมหาราชทั้งหมด

พระเจามันธาตุน้ีครองราชสมบัติอยูในสวรรคช้ันจาตุมหาราชเปน
เวลายาวนานมาก จนกระทั่งตอมาวันหนึ่งก็แสดงอาการเบื่อหนายให
ปรากฏอีก แสดงวาไมพอเสียแลว สมบัติในช้ันนี้ไมมีความสุขเพียงพอ
ขาราชบริพารก็ทูลถาม พระองคก็บอกใหทราบและตรัสถามวา มีที่ไหนดี
กวาน้ีอีกไหม? ขาราชบริพารก็ทูลตอบวา มีซิพะยะคะ ก็สวรรคช้ัน
ดาวดึงส ไงละ

พระเจามันธาตุก็เลยอาศัยจักรรัตนะหรือวงลอของพระเจา
จกัรพรรดิน้ันขึ้นไปอีกถึงสวรรคช้ันดาวดึงส สวรรคช้ันดาวดึงสน้ันพระ
อินทรครอบครอง พระอินทรก็ออกมาตอนรับเชิญเสด็จ แลวก็แบง
สวรรคช้ันดาวดึงสใหครอบครองครึ่งหนึ่ง

พระเจามันธาตุครอบครองสวรรคช้ันดาวดึงสรวมกับพระอินทร
คนละครึ่ง ตอมาเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งพระอินทรองคน้ันหมดอายุ
สิน้ไป พระอินทรองคใหมก็เกิดมาแทน ครองราชยไปก็สิ้นอายุอีก พระ
อินทรครอบครองราชสมบัติสิ้นอายุไปอยางน้ี ๓๖ องค พระเจามันธาตุก็
ยังครองราชยอยูในสวรรค

มาถึงตอนนี้พระเจามันธาตุชักไมพอใจ เอ! สวรรคคร่ึงเดียวนี่มัน
นอยไป เรานาจะครองสวรรคทั้งหมด กเ็ลยคิดจะฆาพระอินทรเสียเลย
แตมนุษยน้ันฆาพระอินทรไมได เพราะมนุษยฆาเทวดาไมสํ าเร็จ เม่ือ
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ความอยากนี้ไมไดรับการตอบสนอง ความอยากหรือตัณหาของพระเจา
มันธาตุน้ัน ทานบอกวามีรากเนา ตัณหามีรากเสียเสียแลว ไมไดสม
ประสงค ไมไดความพึงพอใจ พระเจามันธาตุก็เลยแก แกแลวก็เลยตาย
ตกจากสวรรค หลนตบุลงมาในสวน ทานวาอยางน้ัน

เปนอันวา พระเจามันธาตุก็ตกจากสวรรคหลนลงมาในสวน คน
สวนมาพบเขา ก็เลยไปกราบทูลพระญาติวงศทั้งหลายมากันพรอมหนา
แลว ก็ทํ าพระแทนที่ประทับบรรทมให พระเจามันธาตุก็เลยสวรรคตใน
สวนนั้นเอง แตกอนจะสวรรคต พระญาติวงศก็ถามวา พระองคมีพระ
ราชดํ าริอะไรจะฝากฝงสั่งเสียไหม

พระเจามันธาตุก็ประกาศความยิ่งใหญวา เราน่ีนะเปนจักรพรรดิ
ยิ่งใหญ ไดครองราชสมบัติในมนุษยมาเทาน้ัน ไดขึ้นไปครองสวรรคช้ัน
จาตุมหาราชเทาน้ัน และไดไปครองสวรรคช้ันดาวดึงสอีกคร่ึงหนึ่งเปน
เวลาเทาน้ัน แตยังไดไมเต็มตามตองการก็ตายเสียแลว กเ็ลยจบ

เร่ืองพระเจามันธาตุก็จบเทาน้ี เอาละ น่ีเปนการเลานิทานใหฟง
วา ในเร่ืองความตองการของมนุษยน้ัน พุทธศาสนาเห็นตรงกับเศรษฐ-
ศาสตรอยางหน่ึงวา มนุษยมีความตองการไมจํ ากัดหรือไมสิ้นสุด แตไม
เทาน้ี พุทธศาสนาไมจบเทาน้ี พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย
อยางนอยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจะพึงเขาใจ ๒ ประการ

ประการที่หนึ่ง คอื ความตองการนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ในแงที่
หนึ่งยอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํ ากัด แตน้ันเปนเพียงความ
ตองการประเภทที่ ๑ พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ ประเภท
ความตองการอีกประเภทหนึ่งจํ ากัดชัด ความตองการ ๒ ประเภทนี้ ถา
ใชภาษาสมัยใหมยังหาศัพทโดยตรงไมได

ความตองการประเภทที่หนึ่ง ขอเรียกวา ความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน คือ ตัณหา เปนความตองการที่ไมจํ ากัด
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สวนความตองการประเภทที่ ๒ ขอเรียกวา ความตองการคุณ
ภาพชีวิต คือ ฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขตจํ ากัด

ประการที่สอง ซึง่สมัพันธกับหลักความตองการ คือ พุทธศาสนา
ถอืวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได และการที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝน
พัฒนาไดน้ี ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต กลาวคือ การที่
มนุษยตองการคุณภาพชีวิตน้ัน เปนการแสดงถึงการที่มนุษยตองการ
พัฒนาตนเอง หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไป

เพราะฉะนั้น สาระอยางหน่ึงของการพัฒนามนุษยก็คือ การที่เรา
จะตองพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความตองการจากความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพชีวิต น้ีเปนลักษณะ
อยางหน่ึงของการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย ซึ่งก็มาสัมพันธกับเร่ือง
ความตองการ

เปนอันวา พุทธศาสนาถือวา ความตองการมี ๒ ประเภท คือ
ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนที่ไมมีขีดจํ ากัด และความตองการคุณ
ภาพชีวิตที่มีขอบเขตจํ ากัด ความตองการ ๒ อยางของมนุษยน้ันมักจะมี
ปญหาขัดแยงกันเองบอยๆ

ยกตัวอยางเชนวา เราจะกินอาหาร เรายอมมีความตองการ ๒
ประเภทนีซ้อนกนัอย ู แตในมนษุยทัว่ไปนัน้ความตองการคณุภาพชวีติอาจ
จะมีโดยไมตระหนัก มนุษยมักตระหนักรูตัวแตความตองการประเภทที่ ๑

ความจริงน้ัน ความตองการที่เปนสาระคือตองการคุณภาพชีวิต
มนุษยตองการกินอาหารเพื่ออะไร เพ่ือจะหลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรง
ใหมีสุขภาพดี อันนี้แนนอน

แตอีกดานหนึ่งที่ปรากฏแกมนุษยคืออะไร มนุษยตองการเสพรส
อาหาร ตองการความอรอย ตองการอาหารที่ดีๆ ในแงของความ
เอร็ดอรอย และความตองการนี้อาจจะขัดแยงกับความตองการคุณภาพ
ชีวิต คือมันอาจจะกลับมาทํ าลายคุณภาพชีวิตดวย
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ความตองการเสพรสนี้จะทํ าใหเราแสวงหาอาหารที่มีรสชาติดีที่
สดุ แลวอาจจะมีการปรุงแตงรสอาหาร ซึ่งสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่น สี และรส
ของอาหารนั้น อาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุขภาพ เสีย
คุณภาพชีวิต

อีกประการหนึ่ง คนที่กินเอาแตความอรอย ก็อาจจะกินโดยไมมี
ประมาณ กินเกินไป กินจนกระทั่งทองอืดไมยอย หรืออาจจะอยางนอย
ท ําใหอวนเกินไป ก็เปนอันตรายตอสุขภาพอีก กับทั้งทํ าใหแพงโดยใชเหตุ

อาหารที่ใหคุณภาพชีวิต อํ านวยคุณคาที่ชีวิตตองการนั้น อาจจะ
หาไดในราคาเพียง ๒๐ บาท แตคนที่กินเพ่ือเสพรสอรอย เสริมความโก
จะตองวิ่งไลตามตัณหาอยางไมมีที่สิ้นสุด ราคาอาหารเพื่อสนองความ
ตองการประเภทที่ ๑ ที่วาสนองความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน อาจ
จะรอยบาท พันบาท คาอาหารมื้อเดียวเปนหมื่นบาทยังเคยไดยินเลย
เพราะฉะนั้น ความตองการประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๑ บางทีก็ขัดกัน
และขัดกันบอยๆ ดวย

ถามนุษยสนองความตองการประเภทสิ่งเสพปรนเปรอตนนี้มาก ก็
จะท ําลายคุณภาพชีวิตไปเร่ือย ไมเฉพาะในการบริโภคอาหารเทาน้ัน ใน
กจิกรรมของมนุษยทุกอยาง แมแตเทคโนโลยีก็เหมือนกัน จะตองแยกให
ไดวาอันไหนเปนความตองการคุณภาพชีวิต อันไหนเปนความตองการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน และเอาสองดานนี้มาพิจารณา

หลักเร่ืองความตองการสองอยางน้ีนํ าตอไปสูเร่ืองคุณคา เพราะ
ความตองการทํ าใหเกิดคุณคา ในเม่ือความตองการมี ๒ อยาง คุณคาก็
เกดิขึ้นเปน ๒ อยางเชนเดียวกัน จะแยกเปน

๑. คุณคาแท คอืคุณคาที่สนองความตองการคุณภาพชีวิต
๒. คณุคาเทยีม คอืคณุคาเพ่ือสนองความอยากเสพสิง่ปรนเปรอตน
ถาเราจะมีอะไรสักอยางหน่ึง คุณคาที่แทก็จะมีสวนหนึ่ง แตมักจะ

มีคณุคาเทียมที่เกิดจากตัณหาและมานะ เพ่ือใหไดอรอย เพ่ือใหไดโกเก
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เพ่ือแสดงความมีฐานะ ตลอดจนคานิยมทางสังคมอะไรตออะไรพรั่งพรู
เขามา

ข. การบริโภค
จะพูดตอไปถึงเร่ืองการบริโภค ซึ่งก็เชนเดียวกัน ตองแยกวา เปน

การบริโภคเพื่อสนองความตองการแบบไหน บริโภคเพื่อสนองความ
ตองการคุณคาแท หรือเพ่ือเสพคุณคาเทียม

การบริโภคนี้เปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษยน้ันจุดยอดอยูที่การบริโภค เราเขาใจความหมาย
ของการบริโภควาอยางไร เศรษฐศาสตรแบบยุคอตุสาหกรรมกับเศรษฐ-
ศาสตรแบบพุทธ จะใหความหมายของการบริโภคไมเหมือนกัน

การบริโภคเปนการบํ าบัดหรือสนองความตองการ อันนี้แนนอน
เราอาจจะพูดในแงเศรษฐศาสตรวา การบริโภค คือ การใชสินคาและ
บรกิารบ ําบดัความตองการ เพื่อใหเกิดความพอใจ น่ีคือคํ าจํ ากัดความของ
เศรษฐศาสตรแบบยุคอตุสาหกรรม บํ าบัดความตองการเพ่ือใหไดรับ
ความพึงพอใจ แลวก็จบ

ทีน้ีขอใหมาดูเศรษฐศาสตรแบบพุทธ เศรษฐศาสตรแบบพุทธบอก
วา การบรโิภค คอื การใชสินคาและบริการบํ าบัดความตองการ เพื่อใหได
รบัความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น หมายความวา การบริโภคจะตองมี
จดุหมายที่ตระหนักรู ไมใชแคบริโภคใหพอใจ แตมองเห็นดวยปญญาวา
บริโภคเพื่อประโยชนอะไร

เศรษฐศาสตรแบบยุคอตุสาหกรรมบอกวา ตองการแลวก็บริโภค
แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จบ ไมตองรวูาหลังจากน้ันมันจะเปนอยางไร
ฉะนัน้ จะบริโภคอะไรก็ได ใหเราพอใจก็แลวกัน มันจะเสียคุณภาพชีวิต
หรือไมเสีย ไมคํ านึง แตพระพุทธศาสนาบอกวา จะบํ าบัดความตองการ
เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจก็ถูกตอง แตไดรับความพึงพอใจแลวตองใหมี
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ผลตามมาโดยเกิดคุณภาพชีวิต ฉะนั้น การบริโภคก็ตองมีความมุงหมาย
วาเพ่ือใหไดคุณภาพชีวิต น้ีก็เปนแงหนึ่งที่ตางกัน

ค. งาน และการทํ างาน
เม่ือตางกันในธรรมชาติของเร่ืองเหลาน้ี คือ เร่ืองความตองการ

เร่ืองคุณภาพของความตองการ เร่ืองคุณคา เร่ืองการบริโภคแลว มันก็
ตางกันแมกระทั่งในเร่ืองธรรมชาติของงาน

ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตรกับพุทธเศรษฐศาสตร
ตางกันอยางไร โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางน้ัน

แบบที่ ๑ ถาทํ างานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้ง
ตองการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํ างาน
ตรงกับความตองการทันที เพราะฉะนั้น การทํ างานจึงเปนความพึงพอใจ

แบบที่ ๒ ถาทํ างานดวยความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ผลได
จากการทํ างานไมใชผลที่ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผลอยางอ่ืนที่
ตองการ เพราะฉะนั้น การทํ างานจึงเปนความจํ าใจ

ความหมายของงานเปนคนละอยาง เม่ือกี้การทํ างานเปนความ
พอใจ แตเด๋ียวนี้ การทํ างานเปนความจํ าใจ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกน้ันมาจากฐานความคิดที่ถือวา 
work คอื การทํ างาน เปนเร่ืองจํ าใจ เราทํ างานคือ work ดวยความ
ล ําบากเหน็ดเหน่ือย เพ่ือใหไดเงินมาซื้อหาสิ่งเสพบริโภค เราจึงตองมี
เวลาเหลือที่จะมี leisure หาความสุขสํ าราญยามพักผอนจากงาน แลวก็
ไดรับความพึงพอใจ ฉะนั้น งานกับความพึงพอใจจึงเปนคนละเรื่องกัน
อยูตางหาก เปนฝายตรงขามกัน

อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมตะวันตกไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความ
ใฝรใูหแกฝร่ังอยางแนนลึก ฝร่ังจํ านวนมากจึงมีความสุขจากการศึกษา
คนควาและทํ างานอยางเอาจริงเอาจังอุทิศตัว แตถาสังคมใดไมมีวัฒน
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ธรรมใฝรแูละรักงานเปนฐานที่ม่ันคง แลวไปรับเอาความคิดแบบทํ างาน
เพ่ือเปนเงื่อนไขใหไดผลตอบแทนมายึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามี
ผลเสยีแกการทํ างาน แกเศรษฐกิจ แกชีวิตและสังคมทั้งหมด

ขอยกตัวอยางการทํ างานที่มีลักษณะตางกันสองแบบนั้น นาย ก.
ท ํางานวิจัยเร่ืองหนึ่ง สมมติวาเร่ืองการกํ าจัดแมลงดวยวิธีไมใชสารเคมี
นาย ก. ทํ างานวิจัยเร่ืองนี้เพ่ือความรูและการใชประโยชนจากตัวความรู
น้ีโดยตรง เขาตองการความรใูนเร่ืองนี้จริงๆ นาย ก. จะทํ างานนี้ดวย
ความพอใจ เพราะวาความรูและการที่ไดใชประโยชนจากงานวิจัยนี้คือ
ตัวผลทีต่องการจากการทํ างาน ฉะนั้น ความกาวหนาของงานวิจัย และ
การไดความรเูพ่ิมขึน้ จึงเปนความพึงพอใจทุกขณะ เม่ือเขาทํ างานไปเขา
กไ็ดรับความพึงพอใจ เม่ือความรเูกิดขึ้น มีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ความพึงพอใจก็ยิ่งเกิดเพ่ิมขึ้นเร่ือยไป

นาย ข. ทํ างานวิจัยอยางเดียวกัน คือเร่ืองกํ าจัดแมลงดวยวิธีไม
ใชสารเคมี แตวิจัยเพ่ือเงิน เพ่ือจะไดเลื่อนขั้น ทีน้ี ผลไดจากงาน คือ
ความรแูละประโยชนจากการวิจัยนั้น ไมใชผลที่เขาตองการโดยตรง แต
จะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน คือเปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทนอยางอ่ืน
ทีเ่ขาตองการอีกทีหนึ่ง ฉะนั้น ตอนที่เขาทํ างานนี้เขาจะทํ างานดวยความ
จ ําใจ ไมเกิดความสุขจากการทํ างาน

เทาที่วามาในตอนนี้ เปนเร่ืองธรรมชาติของงาน ซึ่งจะเห็นวา
งานในแงของพุทธศาสนาที่ทํ าเพ่ือสนองความตองการคุณภาพชีวิต จะ
ท ําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา คนสามารถทํ างานดวยความสุข
เราจึงเรียกการทํ างานประเภทนี้วา ท ําดวยฉันทะ

แตถาทํ างานดวยความตองการอีกประเภทหนึ่ง คือดวยความ
ตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ก็เรียกวา ท ํางานดวยตัณหา ถาทํ างานดวย
ตัณหา ก็ตองการเสพบริโภค แตเม่ือยังทํ างานอยู ยังไมไดบริโภค ก็ยังไม
ไดรับความพึงพอใจ จึงทํ างานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๔๓

ในเร่ืองธรรมชาติของความตองการ ธรรมชาติของคุณคา ตลอด
มาจนกระทั่งถึงเร่ืองของงานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกขั้นตอน
ความจริงที่วา คนทั้งหลายจะตองมีตัณหาเปนธรรมดานี้ ก็ยอมรับดวย
แตในเวลาเดียวกันก็มองเห็นวา มนุษยมีความตองการคุณภาพชีวิตอยู
ดวย ซึ่งเปนความตองการที่แทของชีวิตเอง และในการตองการคุณภาพ
ชีวติน้ี เขาก็ตองการที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหดียิ่งขึ้นไปดวย

เพราะฉะนั้น ในการเปนอยูของมนุษย แมวามนุษยจะมีตัณหา แต
ทํ าอยางไรเราจะหันเหความตองการนี้ใหเบนไปสูความตองการคุณภาพ
ชีวติใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แลวใหการสนองความตองการคุณ
ภาพชีวิตน้ัน เปนไปเพื่อการพัฒนาตนตอไป

ความหมายที่เปลี่ยนไปนี้จะมีผลโยงไปถึงเร่ืองอื่นๆ ตอไปอีก แม
แตค ําจํ ากัดความเกี่ยวกับ wealth หรือโภคทรัพย คํ าจํ ากัดความเกี่ยว
กบัสนิคาและบริการ คํ าจํ ากัดความเกี่ยวกับเร่ืองการแขงขันและการ
รวมมือ เปนตน เม่ือฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตางกันไปหมด

ง. การแขงขัน-การรวมมือ
ขอยกมาพูดอีกเร่ืองหนึ่งคือ การแขงขันและการรวมมือ ในแง

ของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะมีการแขง
ขนักนั แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยน้ันมีธรรมชาติทั้งแขงขันและ
รวมมือ ยิ่งกวาน้ันยังอาจจะแยกเปนวา มีความรวมมือแท และความ
รวมมือเทียม

ความรวมมือเทียมเปนอยางไร การแขงขันกันเปนเร่ืองธรรมดา
เม่ือเราแขงขันกันเพ่ือสนองความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน เราจะ
แขงขันกันเต็มที่ เพราะตางคนตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากที่สุด
เพราะมันไมรูจักพอ มันไมรูอ่ิม มันไมเต็ม ฉะนั้น ถาเอาเขามาที่ตัวเองได
มากทีสุ่ด คนอื่นไมไดเลย ก็เปนการดี จึงตองแขงขันเพ่ือใหตนไดมากที่
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สดุ เปนเร่ืองธรรมดา มนุษยมีธรรมชาติแหงการแขงขันกันเพราะเปนไป
ตามธรรมชาติของความตองการในแงที่หนึ่ง

อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติของการแขงขันนั้นมาใช
เปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวาทํ าใหคนฝายหนึ่งรวมมือกันเต็มที่
เพ่ือจะแขงขันกับอีกฝายหนึ่ง โดยอาศัยการแขงขันนั้นเองมาทํ าใหเกิด
การรวมมือกันขึ้น เชนวา เราอาจจะยั่วยุชักจูงใหประชาชนมีชาตินิยม
รวมหัวกันแอนตีส้นิคาจากตางประเทศก็ได แตฐานของมันก็คือการแขง
ขนัทัง้สิ้น การนํ าเอาการแขงขันมายั่วยุทํ าใหเกิดการรวมมือกันในระดับ
หนึ่งอยางน้ี เรียกวา ความรวมมือเทียม

อีกอยางหน่ึงคอืความรวมมือแท ความรวมมือแท กค็อื การรวมมือ
กนัในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต เม่ือตองการ
คุณภาพชีวิตน้ัน มนุษยสามารถรวมมือกันได เพ่ือชวยกันแกปญหาของ
มนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยจึงมีทางที่จะฝกใหรวมมือกันได
และการฝกฝนพฒันามนษุยอยางหน่ึง กค็อื การทีจ่ะหนัเหใหมนุษยเปลีย่น
จากการแขงขันกันมารวมมือกัน ในการที่จะแกปญหาของมนุษย

เปนอันวา เพ่ือคุณคาแท มนุษยก็สามารถรวมมือกันได แตเพ่ือ
คณุคาเทียม มนุษยจะแขงขันกันสุดชีวิตจิตใจ เพ่ือชวงชิงตํ าแหนงหรือ
ลาผลประโยชน

น่ีกเ็ปนเร่ืองราวตางๆ ที่ขอยกมาเพื่อเปนตัวอยางแสดงถึงความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือ ธรรมชาติของความ
ตองการ

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค
จะขอแทรกเรื่องหนึ่งเขามา ซึ่งไมตรงกับประเด็นที่กํ าลังพูดโดย

ตรง แตสัมพันธกัน กลาวคือ เราเคยมีปญหาเกี่ยวกับเร่ือง สันโดษ ก็จึง
อยากจะยกมาพูดในที่น้ีดวย ความสันโดษนี้ก็เกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพชีวิต
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เกีย่วกับเร่ืองความตองการของมนุษย ที่แยกเปนความตองการประเภท
ที ่๑ และความตองการประเภทที่ ๒

ตามธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความ
ตองการของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันนี้เปนธรรมดาแทๆ แตใน
กรณีที่ถูกตอง ความสันโดษ กค็ือ ไมมีความตองการเทียม ไมเห็นแก
ความตองการประเภทเสพสิง่ปรนเปรอตน แตมีความตองการคณุภาพชวีติ

การที่เราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไมไดแยก
เร่ืองความตองการ คนที่มีความสันโดษนั้น ยังตองมีความตองการคุณ
ภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายที่ถูกตอง จุดที่พลาดก็คือ เม่ือไมรูจัก
แยกประเภทความตองการ ก็เลยพูดคลุม ปฏิเสธความตองการไปเลย
คนสันโดษก็เลยกลายเปนคนที่ไมตองการอะไร อันนี้เปนความผิดพลาด
ขัน้ที่หนึ่ง

ทีจ่ริงแลว ความตองการคุณคาแท-คุณคาเทียม ยังนํ าไปสูอีกสิ่ง
หนึง่ที่เรียกวาความขาดแคลนแท-ความขาดแคลนเทียม แตอันนี้เด๋ียวจะ
มากไป ขอผานไปกอน

หนักลับมาเร่ืองความสันโดษ เรามีความเช่ือกันวา คนไทยสันโดษ
แตมีงานวิจัยแสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก เคยสังเกต
หรือไมวา สองอยางน้ีมันไปกันไมได มันขัดแยงกันในตัว เราเคยจับมา
เขาคเูทียบกันหรือเปลา

มีความเช่ือวาคนไทยนี้สันโดษ แตพรอมกันนั้นก็มีผลงานวิจัยออก
มาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก ถาคนไทยสันโดษ คนไทยจะไม
สามารถมีคานิยมบริโภค ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยจะไม
สามารถสันโดษ ฉะนั้น จะตองผิดอยางใดอยางหน่ึง

แตที่เราพูดไดอยางหน่ึงก็คือ มีคํ าติเตียนวา คนไทยสันโดษ ทํ าให
ไมกระตือรือรน ไมขวนขวาย ไมด้ินรน ทํ าใหประเทศชาติไมพัฒนา อันนี้
ขอเรียกวาเปนคํ ากลาวหา
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ทีน้ีก็มีคํ าพูดอีกดานหนึ่งวา คนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยไม
ชอบผลิต ก็ขัดขวางการพัฒนาเชนเดียวกัน

ตกลงวา มองแงหนึ่งคนไทยสันโดษ ก็ขัดขวางการพัฒนา อีกแง
หนึง่ คนไทยมีคานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา

แตที่แนๆ ก็คือ การที่เราความตองการใหชอบบริโภคมาก ไมจํ า
เปนจะตองทํ าใหเกิดการผลิตมากเสมอไป ฉะนั้น การที่มีความเช่ือกันใน
ชวงหนึ่งวา จะตองเราความตองการใหคนอยากบริโภคใหมาก จึงจะทํ า
ใหคนพัฒนาประเทศชาติไดสํ าเร็จ แตเสร็จแลวปรากฏผล คือ คนไทยมี
คานิยมบริโภคมาก โดยไมชอบผลิต เลยกลับทํ าใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะมีอะไรก็จะกินจะใชจะซื้อจะหาทา
เดียว แตไมรูจักทํ า

ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไรใชอยางไร เราก็อยากจะมี
จะใชบาง แลวก็ภูมิใจที่มีที่ใชอยางเขา แตไมภูมิใจที่จะทํ าใหไดอยางเขา
น่ีแหละคือคานิยมที่ขัดขวางการพัฒนาเปนอยางมาก มันเปนเครื่องสอ
แสดงวาการเราความตองการโดยไมเขาใจธรรมชาติของมนุษยใหถูกตอง
น้ัน จะไมนํ าไปสูผลที่ตองการอยางแทจริง

การที่เราเราคานิยมบริโภค ตองการใหคนบริโภคมาก ไมจํ าเปน
ตองทํ าใหเกิดการผลิตขึ้น แตจะทํ าใหเกิดความฟุงเฟอ การกูหนี้ยืมสิน
ทจุริต เพ่ือการบริโภคไดมาก เปนการพัฒนาที่ผิดพลาดอยางยิ่ง

เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหนึ่ง) อาจจะสันโดษจริง และคน
ไทย (อีกสมัยหนึ่ง) ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยที่คนไทยเปลี่ยนนิสัย
เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยมบริโภค ถาเปนอยางน้ีก็หมาย
ความวา การนํ าเอาระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย
หรือการน ําเศรษฐศาสตรแบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทยนั้น ไดนํ า
มาใชอยางผิดพลาด ทํ าใหเกิดผลเสีย
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ทีแ่ทน้ัน ถาคนไทยมีความสันโดษจริง มันก็เปนโอกาสวา เรา
สามารถใชสันโดษนั้นเปนฐาน แลวสงเสริมใหเกิดการผลิตขึ้น คือเดิน
หนาจากความสันโดษนั้นมาตอเขากับการผลิต เหมือนอยางประเทศ
ตะวันตกเม่ือเร่ิมยุคอุตสาหกรรมใหมๆ ก็เร่ิมความเจริญทางอุตสาหกรรม
ดวย work ethic ที่เรียกกันวา Protestant ethic

ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตน้ีสอนฝรั่งใหรักงาน มีความเปนอยู
แบบสันโดษ ใหประหยัด ใหเปนอยอูยางมัธยัสถ ใชจายเขียมที่สุด ไมหา
ความเพลิดเพลินสุขสํ าราญ หรือฟุงเฟอฟุมเฟอย เม่ือมีรายได ก็เก็บออม
ไว เพ่ือเอาเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพ่ือจะไดผลิตใหมากขึ้น

ฉะนั้น คนในยุคที่เรียกวาปฏิวัติอุตสาหกรรมในตะวันตกน้ัน จะ
มีความเปนอยูอยางสันโดษ แตมีความตองการในการผลิตมาก ก็จึงหัน
เหแรงงานของตัวเอง แทนที่จะใชในการบริโภค ก็เอามาใชในการผลิต
เพ่ือสรางสรรคพัฒนาใหเกิดความเจริญทางอตุสาหกรรม

โดยนัยนี้ ก็หมายความวา เรามีทุนดีอยูแลวสวนหนึ่ง คือคนของ
เรามีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอ ไมเหอในการบริโภค รจูักประหยัด ใช
นอย เราก็ปลุกเราความตองการอีกดานหนึ่งเติมหรือผนวกเขามา คือ
สรางนิสัยรักงาน และความอยากทํ าใหสํ าเร็จขึ้นมา ก็จะทํ าใหเกิดการ
ผลติขึ้นได ทํ าใหบรรลุผลคือความเจริญทางอุตสาหกรรม

แตถาเราเขาใจธรรมชาติของคนผิด แลวใชระบบเศรษฐกิจน้ี
อยางผิดพลาด ก็มาเราความตองการบริโภค ใหคนเกิดคานิยมบริโภคขึ้น
ความสันโดษที่มีอยูเดิมก็หายไป และการผลิตก็ไมเกิดขึ้น ก็เลยทํ าใหเกิด
ความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว พัฒนาเศรษฐกิจไมสํ าเร็จ

ฉะนัน้ สันโดษนั้นถาเขาใจใหถูกตอง ก็คือวา มันตัดความตองการ
ประเภทที่ ๑ คือ ความตองการคุณคาเทียม ตัดความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิต ซึ่งจะตองหนุนเสริม
ขึ้นไป
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ในทางพุทธศาสนานั้น สนัโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอไป
สนัโดษเพ่ืออะไร เพ่ือจะไดประหยัดแรงงานและเวลาที่จะสูญเสียไปใน
การทีจ่ะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลานั้นไปใชในการทํ างาน
ปฏิบัติหนาที่ สันโดษมีความมงุหมายอยางน้ี น่ีก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับธรรม
ชาติของมนุษย

ฉ. การผลิต
ทีจ่ริงมีเร่ืองจะตองพูดอีกมากเกี่ยวกับการผลิต การผลิตน้ีก็เปน

เร่ืองใหญ การพิจารณาเร่ืองนี้ ไมใชเปนเพียงการเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติทั้งหมดในวงกวาง

ในทางเศรษฐศาสตร การผลิตเปนคํ าพูดที่ลวงตาและลวงสมอง
ในการผลิต เราคิดวาเราทํ าอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทที่จริงน้ันการผลิต
เปนการแปรสภาพ คอืแปรสภาพอยางหน่ึงไปเปนอีกอยางหน่ึง จากวัตถุ
อยางหนึง่ไปเปนวัตถุอีกอยางหน่ึง จากแรงงานอยางหน่ึงไปเปนอีกอยาง
หนึง่ การแปรสภาพนี้เปนการทํ าใหเกิดสภาพใหมโดยทํ าลายสภาพเกา
เพราะฉะนั้น ในการผลิตน้ันตามปกติจะมีการทํ าลายดวยเสมอไป

ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรที่แทจริงแลว จะคิดถึงแต
การผลิตอยางเดียวไมได การผลิตแทบทุกคร้ังจะมีการทํ าลายดวย การ
ท ําลายในบางกรณีน้ันเรายอมรับได แตการทํ าลายบางอยางก็เปนสิ่งที่
ยอมรบัไมได ฉะนั้น จึงมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจน้ี
เชนวา การผลิตบางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการทํ าลาย ซึ่งจะมี
ปญหาวาควรจะผลิตดีหรือไม ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวนการ
ผลติ และการงดเวนการผลติน้ันกเ็ปนกจิกรรมทีเ่สริมคณุภาพชวีติไดดวย

ฉะนั้น ในเศรษฐศาสตรแบบใหมน้ี จะพิจารณาคนดวยการผลิต
หรือไมผลิตเทาน้ัน ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทํ าหรือเปน
กจิกรรมที่ดีทางเศรษฐกิจก็ได
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เราจะตองพิจารณาเร่ืองการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน ๒
ประเภท คือ การผลิตที่มีคาเทากับการทํ าลาย (เชน การผลิตที่เปนการ
ท ําลายทรัพยากร และทํ าใหสภาพแวดลอมเสีย) กับการผลิตเพ่ือการ
ท ําลาย (เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ) มีทั้งการผลิตที่มีผลในทางบวก
และการผลิตที่มีผลในทางลบ มีผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทาง
ทํ าลายคุณภาพชีวิต

อีกประการหนึ่ง ในเศรษฐศาสตรแบบยุคอตุสาหกรรมนี้ การผลิต
มีความหมายแคบ มองเฉพาะในแงของการที่จะเอามาซื้อขายกันได เปน
เศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะฉะนั้น อาตมภาพอยูที่วัด ทํ าโตะ ทํ า
เกาอ้ีขึ้นมาชุดหนึ่ง เอามานั่งทํ างาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต

คนหนึง่ขึ้นเวทีแสดงจํ าอวดตลกจี้เสน ทํ าใหคนหายเครียด บันเทิง
ใจ จดัการแสดงโดยเก็บเงิน เราบอกวามีการผลิตเกิดขึ้น การจัดแสดง
จํ าอวดเปนการผลิต แตอีกคนหนึ่งอยูในสํ านักงานหรือสถานศึกษา เปน
คนที่มีอารมณแจมใส คอยพูด คอยทํ าใหเพ่ือนรวมงานราเริงแจมใสอยู
เสมอ จนกระทั่งไมตองมีความเครียด ไมตองไปดูจํ าอวด แตเราไม
พิจารณาพฤติกรรมของคนผูน้ีวาเปนการผลิต

แลวทีน้ี คนที่ทํ าใหคนอื่นเครียด มีกิริยาวาจาที่ทํ าใหคนอื่น
เครียดอยูเสมอ จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเครื่องบันเทิงคือไปดู
จ ําอวด เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจกันเลย

อีกตัวอยางหน่ึง เขาจัดแสดงการฆาวัว เชนในเมืองสเปน เขาให
คนลงไปฆาวัวกระทิงใหคนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงนี้เราเรียกวา
เปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ แตเด็กคนหนึ่งพาผูใหญพาคนแกขามถนน
เราไมเรียกพฤติกรรมของเด็กน้ีวาเปนการผลิต

กรณเีหลาน้ีขอใหคิดดู น่ีเปนตัวอยางเทาน้ัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การพิจารณาในทางเศรษฐกิจน้ันยังแคบมาก ความหมายของการผลิตก็
ยงัแคบ ในทางพุทธเศรษฐศาสตรจะตองขยายวงความคิดน้ีออกไป ใน
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เร่ืองนี้ถาเราจะมองหา the invisible hand (มือลองหน) ของ Adam
Smith กค็งตองรองทุกขวา the invisible hand ของ อาดัม สมิธนี้
ท ํางานไมทั่วถึง

เร่ือง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดี
เร่ือง wealth คือความมั่งคั่งก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม เชนวา
ความเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจน้ี เพ่ืออะไรกันแน ถามันเปนไป
เพ่ือ the increase of the quality of life คือเพ่ือความเจริญเพ่ิมพูน
ของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได



ลักษณะสํ าคัญของ
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

๑. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: การไดคุณภาพชีวิต
เม่ือมีความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแลว ก็จะขอชี้ถึง

ลกัษณะสํ าคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ กลาวคือ เศรษฐศาสตรแนว
พุทธนี้มีลักษณะเปนสายกลาง อาจจะเรียกวาเศรษฐศาสตรสายกลาง
หรือ เศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนาที่เรียก
วามรรคนั้น ก็มีช่ืออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา

องคของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การที่เปน
สมัมาน้ันก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทํ าใหเกิดความพอดี ความ
เปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้น ก็คือความพอดีน่ันเอง

ชูมาเกอรบอกวา เม่ือมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist
economics ตองมีเศรษฐศาสตรแบบพุทธ ขอพูดตอไปวา เม่ือมีสัมมา
อาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวยเชนเดียวกัน เม่ือมีสัมมาอาชีวะ คือ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผิดพลาดดวย ทีน้ีเศรษฐกิจถูกตองที่เปนสัมมา ก็คือ
เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา

ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติที่เต็มไปดวยเร่ืองมัชฌิมา ความ
เปนสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดี
เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับที่เราใชคํ าวา สมดุล หรือดุลยภาพ
ค ําเหลาน้ีเปนคํ าสํ าคัญในทางพุทธศาสนา
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ที่วาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ ได
ดุลยภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูที่ไหน

ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน
หมายความวา เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความ
ตองการคุณภาพชีวิต เม่ือถึงจุดน้ี ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ที่พูดมา
เม้ือกี้น้ีวา การบริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ

ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกคร้ังหนึ่ง ถาเปนการ
บริโภคในทางเศรษฐศาสตร ก็หมายถึงการใชสินคาและบริการบํ าบัด
ความตองการ ซึ่งทํ าใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด

แตในแบบพุทธ การบริโภคคือการใชสินคาและบริการบํ าบัดความ
ตองการ ซึ่งทํ าใหไดรับความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น พอ
บริโภคปบก็เกิดมีคุณภาพชีวิตขึ้น น่ันคือการบริโภคที่สํ าเร็จผล

ถาบริโภคเฉยๆ ไดรับความพึงพอใจก็จบ แคน้ีไมถือวาเปนเศรษฐ-
ศาสตรชาวพุทธ เพราะบริโภคแบบคลุมเครือ ทํ าตามๆ กันไป ไมเขาใจ
และไมคํ านึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุงหมายที่แทของการ
บริโภคน้ัน เม่ือบริโภคไปไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็จบเทาน้ัน
แตพึงพอใจ อาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางที่พูดเม่ือกี้วาทํ าใหเสียคุณ
ภาพชีวิต

สวนการไดคุณภาพชีวิต ยอมเปนฐานสนับสนุนการพัฒนาศักย
ภาพของมนุษยตอไป ทํ าใหชีวิตมีความดีงามยิ่งขึ้น ฉะนั้น เศรษฐศาสตร
จงึไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษยทั้งหมด ที่จะเปนอยูอยางดี มีชีวิตที่
ดีงาม ทํ าสังคมใหมีสันติสุข

โดยนัยนี้ ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง เศรษฐ
ศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศกัยภาพของมนุษย ในการทํ าใหมนุษย
มีความสามารถที่จะดํ ารงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขรวมกันไดดียิ่งขึ้นดวย
มิฉะนั้นเศรษฐศาสตรจะมีไวเพ่ืออะไร
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จดุยอดของเศรษฐศาสตรทีว่าเม่ือกีอ้ยทูีก่ารบริโภค เศรษฐศาสตร
ของชาวพุทธ จึงปรากฏตัวในหลักที่เรียกวา โภชเน มตฺตฺุตา หลักน้ีมี
กลาวอยเูสมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขที่เราเรียกวาหัวใจพุทธศาสนาก็
ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจัก
ประมาณคอืรจูกัพอดี ความพอประมาณ คอืความพอดี ค ําวา มัตตัญุตา
คือความรจูักพอดี เปนหลักสํ าคัญกระจายอยูทั่วไป ในสัปปุริสธรรม ๗
ประการกมี็ โดยเฉพาะในหลกัการบริโภคจะมมัีตตัญุตาน้ีเขามาทันที

ตัวกํ าหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือ มตัตัญุตา ความรูจัก
ประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ใหคุณภาพของ
ชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ

ในคํ าสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ
เม่ือจะบริโภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลหรือความมุงหมายของการ
บริโภค ตามสูตรที่วา ปฏสิงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ... พิจารณาทุกอยาง
ไมวาจะบริโภคอะไร แตเด๋ียวนี้เราวากันเปนมนตไปเลย ไมรูเร่ือง สวด
จบเปนใชได

อันทีจ่ริงน้ันทานสอนวา เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา คือ
พิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร เนว ทวาย
น มทาย น มณฺฑนาย  มิใชเพ่ือสนุกสนาน มิใชเพ่ือลุมหลงมัวเมา มิใช
เพ่ือโก หรูหรา ฟุมเฟอย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส แตบริโภคเพื่อใหราง
กายม่ันคงดํ ารงอยูได เพ่ือใหชีวิตดํ าเนินไป เพ่ือกํ าจัดทุกขเวทนาเกา
เพ่ือปองกันมิใหมีทุกขเวทนาใหม เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพ่ือ
เกื้อกูลตอชีวิตที่ดีงาม เพ่ือความอยูผาสุก

เวลาบรโิภคจะตองเขาใจความหมายอยางน้ี และบริโภคใหไดผล
ตามความมุงหมาย แลวความพอดีกอ็ยูที่น่ี ฉะนั้น จึงบอกวา ความพอดี
หรือสายกลาง อยูที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะวาผู
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ที่เปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการบริโภควาเพ่ือความมี
สุขภาพดี เพ่ือเกื้อกูลตอการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยูเปนสุข

ดังน้ัน คุณภาพชีวิตคือสิ่งที่ตองการในการบริโภค และบริโภคแลว
ไดรับความพงึพอใจทีไ่ดคณุภาพชวีติน้ัน น้ีคอืความหมายของ มัตตัญุตา
คอื ความพอดีที่วาเปนทางสายกลาง

เปนอันวา กิจกรรมในทางเศรษฐกิจน้ี เปน means คือ มรรคา
ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง ผลที่ตองการในทางเศรษฐศาสตร
ไมใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาตนของมนุษย เพ่ือชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือใหเขาบริโภค
อาหารแลวไมใชอ่ิมเฉยๆ ไมใชอ่ิมแลว พออรอยๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแค
น้ัน แตใหเขาอิ่มเพ่ือใหเขามีกํ าลังกาย มีกํ าลังความคิดจะไดทํ าสิ่งที่ดี
งามเปนประโยชน จะไดฟงไดพิจารณาในเรื่องที่เจริญปญญาตอไป

ดังในเร่ืองที่ยกมาเปนตัวอยางที่วา พระพุทธเจาใหคนจัดหา
อาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เม่ือเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใชจบ
แคน้ัน แตเพ่ือใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means

ในเม่ือหลักการมีอยอูยางน้ีแลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่แยก
ซอยออกไปอีก เชน ในกรณีที่คนมีกินอยแูลว เรากลับไมสอนใหเขากินให
เต็มที่ ไมสอนใหกินตามที่อยาก ยิ่งกวาน้ัน บางครั้งยังมีการยกยองพระ
บางองคที่ฉันม้ือเดียว

ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนที่กินให
มากที่สุด บริโภคสี่ม้ือสิบม้ือคงยิ่งดีใหญ แตในกรณีที่พอแกความตองการ
คุณภาพชีวิต เรากลับสรรเสริญพระบางองคที่ฉันม้ือเดียว

แตไมใชการฉันม้ือเดียวนั้นเปนจุดหมายนะ ถาฉันม้ือเดียวแลวไม
ไดทํ าอะไรใหเกิดผลจากการฉันม้ือเดียว ก็ไมไดเร่ือง กลายเปนเบียด
เบยีนตัวเองไป ฉะนั้น จะตองพิจารณาโดยมีเงื่อนไข คือบริโภคสิ่งที่และ
เทาที่จะชวยเกื้อหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี
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ในเร่ืองนี้แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะพระ บางทีมาถือ
อุโบสถงดอาหารในเวลาเลยเที่ยงไปแลว ไมรับประทานในเวลาบาย
เวลาคํ่ า การงดกินอาหารที่เคยกินมาตามปกติ กลับมีความหมายเปนกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณคาเพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฉะนั้น การบริโภคจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ซึง่เปนไปไดทั้งในแงบวกคือกิน และแงลบคือไมกิน

หมายความวา “ไมกนิ” กเ็ปนกจิกรรมทางเศรษฐกจิในทางทีจ่ะเพิม่
คณุภาพชวีติไดเหมือนกนั แลวคนกส็ามารถมีความพึงพอใจจากการงดกนิได
ดวย คอื สามารถไดรับความพงึพอใจจากการไมบริโภค แตไดรับคณุภาพชวีติ

ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค แตในหลาย
กรณี เรามีความพึงพอใจจากการไมบริโภคหรือไมไดบริโภค

อยางไรก็ตาม การไดรับความพึงพอใจจากการงดการบริโภค อาจ
จะเกดิจากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเราน่ีเกง เราน่ีแน
จงึงดไมรับประทานอาหาร แลวรสูึกภูมิพองในใจวา เราน้ีรับประทาน
อาหารมื้อเดียวได เราเกงแลวก็พึงพอใจ แตเปนความพึงพอใจจากกิเลส
คอืมานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาขึ้นไปสูมานะ

สวนความพึงพอใจที่ถูกตอง คือความพึงพอใจที่วา การกินนอยลง
หรือการอดอาหารครั้งน้ี เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือเปนสวนที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การที่เรางดการบริโภคครั้งน้ี มันชวย
ใหคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น ถาเกิดความพึงพอใจอยางน้ีขึ้น ก็เปนความ
พึงพอใจที่ถูกตอง

ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทํ าใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริโภคนั้น คนจํ านวนมากทีเดียว เม่ือบริโภคเพื่อบํ าบัดความตองการ
เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทํ าใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกาย
เบียดเบียนทั้งตนเองและผอ่ืูน กินสุราทํ าใหพอใจ แตทํ าใหเสียสุขภาพ
กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ
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ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกนิไป เกดิเปนโทษตอสขุภาพ หรือ
กินโดยไมมุงคุณภาพ กินโดยไมมงุคุณคาอาหาร กินมากเปลืองมาก บาง
ทกีนิมากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร บางคนกินของดีเอร็ดอรอย
มากมาย แตตอมาปรากฏวาเปนโรคขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แต
มันกเ็ปนไปแลว และไมเทาน้ัน แถมทํ าใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย ตัวเอง
กข็าดธาตุอาหาร คนอื่นก็พลอยอดกิน เพราะตัวเองกินมากเกินไป

ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความพอใจ
น้ันไมมาพรอมกับการไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางครั้งกลับเปนตัว
การทํ าลายอรรถประโยชน เชน ทํ าใหคนหลงมัวเมา ทํ าลายสุขภาพ เสีย
คุณภาพชีวิต เปนตน

ทางเศรษฐศาสตรน้ันเขามีหลักอันหนึ่งวา สินคามีอรรถประโยชน
โดยสามารถท ําใหเกดิความพอใจแกผบูริโภค เศรษฐศาสตรเขาวางหลกัไว
อยางน้ี แตมองในทางกลบักนั เรากส็รุปไดวา ถาอยางน้ันกบ็ริโภคใหมาก
กนิเขาไปเพ่ือใหไดรับความพงึพอใจ แตแลวกเ็กดิผลอยางเม่ือกีน้ี้ ผลบวกก็
มี ผลลบก็มี ทํ าลายคุณภาพชีวิตก็มี อยางน้ีหรือเปนอรรถประโยชน

ทน้ีีถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและบริการ
มีอรรถประโยชน โดยสามารถท ําใหเกดิความพอใจ ในการทีไ่ดเสริมคณุภาพ
ชีวติแกผบูริโภค ตองเติมตอทายอยางน้ี ฉะนัน้ ค ําจ ํากดัความเร่ืองสนิคา
เร่ืองบริการ เร่ืองโภคทรัพย อะไรตออะไร ตองเปลี่ยนใหม ไมใชเปลี่ยน
ทัง้หมด แตอาจจะตอง modify ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง

๒. เศรษฐศาสตรมชัฌมิา: ไมเบียดเบยีนตน ไมเบียดเบยีนผอูืน่

ความหมายอีกอยางหน่ึงของความพอดีหรือมัชฌิมา คือไมเบียด
เบียนตน ไมเบียดเบียนผอ่ืูน อันนี้เปนหลักสํ าคัญเหมือนกัน เปนหลักตัด
สินพฤติกรรมมนุษยของพุทธศาสนา ไมเฉพาะในการบริโภคเทาน้ัน แต
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ในทกุกรณทีเีดียว เปนมัชฌมิา กค็อื ไมเบยีดเบยีนตน ไมเบยีดเบยีนผอ่ืูน
คํ าวา ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ในพุทธศาสนานั้น ไมใชเฉพาะคน เรามี

หลักวา อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งสมัยนี้
เขาเรียกวา ecosystems แปลกันวาระบบนิเวศๆ น้ีเปนศัพทที่คอนขาง
ใหม หมายถึงระบบชีวิตทั้งหมด ที่สัมพันธกันในสภาพแวดลอม

เม่ือมองในแงของพระพุทธศาสนาอยางน้ี หลักการทางเศรษฐ
ศาสตรก็เลยมาสัมพันธกับเร่ืองระบบการดํ ารงอยูของมนุษย ที่วามีองค
ประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู องคประกอบ ๓ อยางน้ีคือ
มนุษย ธรรมชาติ และสังคม

ธรรมชาติในที่น้ี จํ ากัดวงแคบเขามา ในความหมายของคํ าวา
ecosystems ซึง่ในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือเรียก
งายๆ วา ธรรมชาติแวดลอม

เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น ตองสอดคลองกับกระบวนการแหง
เหตุปจจัยอยางครบวงจร การที่จะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุ
ปจจยัอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับองคประกอบทุก
อยางในระบบการด ํารงอยขูองมนษุย องคประกอบทัง้สามในการด ํารงอยู
ของมนุษยน้ัน จะตองประสานเกื้อกูลกัน หมายความวา องคประกอบ
เหลาน้ีประสานกันดวย และเกื้อกูลตอกันดวย ในการดํ ารงอยูรวมกัน
และก็เดินไปดวยกัน

ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปในทางที่
ไมเบียดเบียนตน คอื ไมทํ าใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตใหเปนไปใน
ทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตน้ัน น่ีเปนการไมเบียดเบียน
ตน และไมเบียดเบียนผูอ่ืน คอื ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทํ า
ใหเสียคุณภาพของ ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม

ปจจุบันนี้ไดมีความต่ืนตัวกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว โดยพา
กนัหวงใยตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เชน การใชสารเคมี และ
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การเผาผลาญเช้ือเพลิง ซึ่งสงผลในการทํ าลายสุขภาพตนเอง ทํ าลายสุข
ภาพผอ่ืูน และทํ าลายสภาพแวดลอม เขาหลักวา เบียดเบียนตน เบียด
เบียนผอ่ืูน ซึ่งเปนปญหาใหญของอารยธรรมมนุษย

เม่ือพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคมนี้ ก็
มีเร่ืองแทรกเขามา คือเร่ือง เทคโนโลยี

ปญหาอยางหน่ึงคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความ
หมายของพุทธศาสนา หรือเฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยีคือ
อะไร เน่ืองจากเวลาหมดแลว จึงขอรวบรัดวา ในความหมายของพระ
พุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย

เรามีมือ มีเทา มีหู มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ เรามีอินทรีย แต
อินทรียของเรามีขีดความสามารถจํ ากัด เราตองการจะตอกตะปูตัวหนึ่ง
เราตองการเดินทางไปยังสถานที่แหงหนึ่ง เราจะเดินก็ชา เราจะเอามือ
ตอกตะปูก็เจ็บแย แลวจะทํ าอยางไร เราก็เลยตองผลิตฆอนขึ้นมา ฆอนก็
มาชวยขยายวิสัยแหงอินทรีย ทํ าใหมือของเราสามารถทํ างานไดผลดียิ่ง
ขึน้ ตอกตะปูไดสํ าเร็จ เราขยายวิสัยของเทา จะเดินทางก็มีรถยนต ตอ
มาก็มีเคร่ืองบิน

ตาของเราเห็นไดจํ ากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สรางกลอง
จุลทรรศนขึ้นมา ทํ าใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆ ได ตาของเรา
มองไปไดไกลไมพอที่จะเห็นดวงดาวซึ่งอยไูกลมากดูเล็กเกินไป บางดวงก็
ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนขึ้นมา มองไปเห็นสิ่งเหลาน้ันได

ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเราออกไป 
โดยสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรขึ้นมา รวมความวาเทคโนโลยีเปนเครื่อง
ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย

ในยคุปจจุบันนี้ เราขยายวิสัยแหงอินทรียดวยวิธีการทางวัตถุ ทํ า
ใหเกิดความเจริญในระบบอตุสาหกรรมขึ้นมา แตในสมัยโบราณยุคหนึ่ง
คนเอยีงสุดไปทางจิต ก็ไดพยายามขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต
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การขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิตน้ันก็ทํ าใหเกิดเปนฤทธิ์ เปน
อภิญญาขึ้นมา ดังที่มีเร่ืองบอกไววา คนนั้นคนนี้มีฤทธ มีปาฏิหาริย เหาะ
เหนิเดินอากาศได เปนตน ก็เปนการขยายวิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน
เปน physical technology คือ เทคโนโลยีทางกายอยางหน่ึง กับ
psychical technology คอื เทคโนโลยีทางจิตอยางหน่ึง

เปนอนัวา เทคโนโลยเีปนเครือ่งมือขยายวสิยัแหงอินทรยีของมนษุย
และเทคโนโลยีน้ันก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดํ ารงอยูของมนุษยที่มี
องคประกอบ ๓ ประการนั้น กลาวคือ มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่อง
มือของตนในการเขาไปสัมพันธเกี่ยวของกับองคประกอบสวนอื่นในการ
ดํ ารงอยูของมนุษย คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีน้ีก็เกิดเปน
สภาพแวดลอมอยางใหมขึ้นมา เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น

สภาพแวดลอมสวนที่มนุษยสรางขึ้นนี้ บางทีก็ไปรุกรานหรือขัด
แยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทํ าใหเกิดปญหา
ขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้น วาโดยรวบยอด คือ

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน อาจจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่ขัด
แยงกับระบบการดํ ารงอยูของมนุษย ทํ าใหเสียคุณภาพ ทํ าใหเสียดุลใน
ระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวางความสัมพันธที่ดี ที่
เกือ้กลูกัน ระหวางองคประกอบทั้งสามอยางน้ัน

๒. มีการใชเทคโนโลยีน้ัน ในลักษณะที่เปนการเบียดเบียนตนและ
เบียดเบียนผูอ่ืน

ฉะนัน้ เม่ือสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้โดย
พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะที่จะทํ าใหเกิดการประสานและเกื้อกูลกัน 
ภายในระบบความสมัพันธขององคประกอบสามอยางแหงการดํ ารงอยขูอง
มนุษยน้ัน และใชเทคโนโลยเีพ่ือประโยชนเกือ้กลูทัง้แกตนเองและแกผอ่ืูน



สรุป
อาตมภาพพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสํ าคัญๆ ที่คางอยูอีก สิ่ง

หนึง่ที่ขอยํ้ าไวก็คือ ใหมองวา ผลไดที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรน้ี ไม
ใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือมรรคา สวน end คือ
จดุหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย
ฉะนั้น เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงถือวา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวยสนับสนุนการ
มีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของมนุษย

ขอกาวเลยไปสูการสรุปเร่ืองที่อาตมาเลาใหฟงตอนตนวา พระ
พุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจน้ัน มีแงพิจารณาหลายเรื่องในทาง
เศรษฐกิจ เชนวา พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง
๔๘๐ กิโลเมตร เปนการคมุคาไหมในทางเศรษฐกิจ ที่จะไปโปรดคนเข็ญ
ใจคนหน่ึง ขอนี้นักเศรษฐกิจก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังน้ี
เปนตน แตในที่น้ีเราจะไมวิเคราะห จะขอพูดเพียงนิดเดียว

ประเด็นสํ าคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนาถือวา
เศรษฐกิจมีความสํ าคัญมาก ไมเฉพาะในแงที่วาสัมมาอาชีวะเปนองคหนึ่ง
ในมรรคมีองค ๘ เทาน้ัน แตจากเร่ืองนี้เราจะเห็นวา ถาทองหิว คนจะฟง
ธรรมไมรเูร่ือง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาวเสียกอน เศรษฐกิจจึง
มีความสํ าคัญมาก

แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอิ่มแลว รางกาย
แขง็แรง ก็เอารางกายนั้นไปใชทํ าการราย ปลนฆา ทํ าลายไดมาก และ
รุนแรง

เพราะฉะนั้น การไดบริโภคหรือความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจ
จงึไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสํ าหรับการพัฒนามนุษย เปน
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ฐานที่จะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต ไดสิ่งที่มีคุณคาสูงยิ่งขึ้นไป เชน นาย
คนเขญ็ใจน้ีไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย

เพราะฉะนั้น การสรางความพร่ังพรอมในทางเศรษฐกิจจึงเปน
ภารกจิสํ าคัญที่จะตองทํ า แตเราจะตองใหความเจริญกาวหนาพร่ังพรอม
ทางเศรษฐกิจน้ันสัมพันธกับจุดหมาย ใหเปนไปเพื่อจุดหมาย คือใหเกิด
คณุภาพชีวิต ซึ่งทํ าใหมนุษยพรอมที่จะสรางสรรคหรือปฏิบัติเพ่ือชีวิตที่ดี
งาม เราจึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต

ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓ แปลอยางงายๆ วา
ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือจุด
หมายเบื้องตน จุดหมายทามกลาง และจุดหมายสูงสุด

จุดหมายเบื้องตนคือ ทฏิฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตาเห็น
ซึ่งมีความม่ันคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสํ าคัญ แตประโยชน
ทางเศรษฐกิจหรือจุดหมายทางเศรษฐกิจน้ี จะตองประสานและเกื้อกูล
ตอจุดหมายอีกสองอยางที่สูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชน
ในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และปรมัตถ คอืจุด
หมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษยที่ภายในชีวิตจิตใจของ
แตละคน

ในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลอยางน้ี เศรษฐศาสตรจะตองมองตน
เองในฐานะเปนองคประกอบรวม ในบรรดาวิทยาการและองคประกอบ
ตางๆ ที่อิงอาศัยและชวยเสริมกันและกันในการแกปญหาของมนุษย

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ สิ่งสํ าคัญที่เศรษฐศาสตรจะตองทํ า ก็คือ
การหาจุดสัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอ่ืนๆ วาจะรวมมือกับเขาที่จุด
ไหนในวิชาการนั้นๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร

ตัวอยางเชน ในดานการศึกษา เศรษฐศาสตรจะสัมพันธหรือรวม
มือกบัการศึกษาเพ่ือแกปญหาของมนุษยที่จุดไหน เชนวา การศึกษาอาจ
จะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิด รจูักพิจารณาวา
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อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็มาชวยกัน รวมมือ
กับเศรษฐศาสตร ในการที่จะพัฒนามนุษยขึ้นไป

ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เปนกิจกรรมที่ครอง
เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษยน้ันใชไป
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไขปญหาของ
มนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวาจะเปนการผลิตก็
ดี การทํ างานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี เปนกิจกรรมในการ
สรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม

เราสามารถทํ าใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และนี่เปนทางหนึ่งที่จะทํ าให
เศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริง ในการที่จะแกปญหาของมนุษย คือ ให
กจิกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตไปดวยพรอมกัน

เม่ือวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอม
เปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพอยู
แลวในตัว อันนี้ถือวาเปนสาระสํ าคัญของเร่ืองเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ที่
พูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเร่ือง

อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมาก็พอสมควรแกเวลา ขอให
งานที่รวมกันจัดคร้ังน้ี ซึ่งแสดงถึงน้ํ าใจที่มีคุณธรรม คือ ความกตัญู
กตเวที และความสามัคคี เปนตน จงเปนเครื่องชูกํ าลังใจใหทุกทานมี
ความพร่ังพรอมในการที่จะบํ าเพ็ญกิจหนาที่ เพ่ือประโยชนสุข ทั้งสวนตัว
และสวนรวมสืบตอไปชั่วกาลนาน



บทพิเศษ

หลักการทั่วไปบางประการ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
 (เศรษฐศาสตรมัชฌิมา)

๑. การบริโภคดวยปญญา
การบริโภคเปนจุดเร่ิมตน (โดยเหตุผล) ของกระบวนการ

เศรษฐกจิทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยนและการแจกจาย
หรือวิภาคกรรมก็ดี เกิดขึ้นเพราะมีการบริโภค

พรอมนัน้การบริโภคกเ็ปนจดุหมายปลายทาง (โดยสภาพความจรงิ)
ของกระบวนการเศรษฐกิจทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยน
และการจํ าหนายจายแจกหรือวิภาคกรรมนั้นก็ดี บรรลุผลที่การบริโภค

ผูบริโภคในฐานะผูรับผลดีและผลรายของกระบวนการเศรษฐกิจ 
ควรมีอิสรภาพ โดยเปนตัวของตัวเองในการเลือกตัดสินใจ เพ่ือใหตนเอง
ไดรับประโยชนที่แทจริงจากการบริโภค ดังน้ันจึงตองใหเปนการบริโภค
ดวยปญญา ซึ่งจะเปนการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ

การบริโภคดวยปญญา จะท ําใหผูบริโภคเปนผูกํ าหนดปจจัยตัวอ่ืน
ในกระบวนการเศรษฐกิจ และทํ าใหทั้งการบริโภคนั้นเอง และกระบวน
การเศรษฐกิจทั้งหมด บังเกิดความพอดี และเปนประโยชนอยางแทจริง
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ยกตัวอยางงายๆ ของการบริโภคดวยปญญา เชน ในการกิน
อาหาร ผูบริโภคตระหนักรูความจริงที่ตน

๑. เปนบคุคลทีเ่ปนสวนในสังคม ผูมีความตองการที่ถูกกระตุนเรา
โดยอิทธิพลทางสังคม เชนคานิยม เปนตน อาจบริโภคเพื่อแสดงสถานะ
ทางสังคม ความโกเก ตลอดจนสนุกสนานบันเทิง

๒. เปนชีวิตทีเ่ปนสวนในธรรมชาติ ผูมีความตองการที่ถูกกํ าหนด
โดยเหตุปจจัยในธรรมชาติ ที่จะตองบริโภคเพื่อใหชีวิตเปนอยูได ใหราง
กายแขง็แรง มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเบียดเบียน เปนอยูผาสุก มีราง
กายที่พรอมจะนํ าไปใชในการดํ าเนินชีวิตที่ดีงามและสรางสรรค

ถาผูบริโภครูวา ความตองการที่แทจริงในการกินอาหาร คือ
ความตองการของชีวิตในขอ ๒ เขาจะตองบริโภคเพื่อความมุงหมายที่จะ
ใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดํ าเนินชีวิตที่ดี ที่พูด
สั้นๆ วา คุณภาพชีวิต

ดังน้ัน ผูบริโภคนี้ จะบริโภคอาหารเพื่อสนองความตองการของ
ชีวติใหไดคุณภาพชีวิตเปนหลัก หรือเปนสวนจํ าเปนที่จะตองใหสัมฤทธิ์
กอน สวนการที่จะสนองความตองการเชิงสังคมหรือไมแคใด ถือเปนสวน
เสริม ซึ่งจะพิจารณาตามสมควร

การบริโภคอยางน้ีเรียกวาเปนการบริโภคดวยปญญา ซึ่งจะทํ าให
ผูบริโภคไดประโยชนจากสนิคาและบรกิารอยางถกูตองตามความเปนจริง

ถาพูดดวยภาษาเศรษฐศาสตรตามแบบ การบริโภคก็มิใชเปน
เพียงการใชสินคาและบริการบํ าบัดความตองการ เพ่ือใหเกิดความพอใจ
อยางเลื่อนลอย แต การบริโภค คอืการใชสินคาและบริการ บํ าบัดความ
ตองการ เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจโดยรูวาจะไดคุณภาพชีวิต คือ จะเกิด
ผลดีแกชีวิตตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการบริโภคอาหาร
เปนตนนั้น
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การบริโภคดวยปญญาน้ี จึงเปนหัวใจหรือเปนศูนยกลางของ
เศรษฐกิจที่ชอบธรรม หรือที่เปนสัมมา เพราะจะทํ าใหเกิดความพอดีของ
ปริมาณและประเภทของสิง่เสพบริโภค ทีจ่ะสนองความตองการเพ่ือบรรลุ
จดุหมายที่ถูกตองเปนจริงของการบริโภคสินคาและบริการแตละอยาง

พรอมนั้น การบริโภคดวยปญญาจะเปนเกณฑมาตรฐานที่คุมการ
ผลติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอ่ืนๆ ใหพอดี ปองกันแกไขคานิยม
ทีผ่ิดในสังคม เชน ความนิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย และลดการเบียดเบียนทั้ง
ในสงัคม และการเบยีดเบยีนธรรมชาต ิทีท่ ําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสิน้เปลืองสูญเปลา และกอมลภาวะเกินกํ าลังที่จะขจัด

ในทางตรงขาม การบริโภคอยางขาดปญญา คือบริโภคโดยไม
ตระหนักรูและไมไดพิจารณาถึงความมุ งหมายที่แทจริงของการเสพ
บริโภคสินคาและบริการนั้นๆ เชน บริโภคเพียงเพ่ือสนองความตองการ
ทางคานิยมในสังคม ใหโกหรูหรา อวดฐานะ เปนตน นอกจากจะไม
สมัฤทธิจ์ดุหมายทีแ่ทจริงของการบรโิภคแลว ยงักอใหเกดิความสิน้เปลอืง
สญูเปลา นํ าไปสูการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และการทํ าลายสิ่งแวดลอม

หน ําซํ้ า การบริโภคอยางขาดปญญาน้ัน ทั้งที่สิ้นเปลืองมากมาย
แตกลับทํ าลายคุณภาพชีวิตที่เปนจุดหมายอันแทจริงของการบริโภคไป
เสยีอกี เชน บริโภคอาหารโกหรูหรา สิ้นเปลืองเงินหมื่นบาทไปแลว กลับ
ท ําลายสุขภาพ เกิดโรคภัย บั่นทอนรางกายและชีวิตของตนเอง ในขณะ
ทีผู่บริโภคดวยปญญาจายเงินเพียง ๕๐ บาท กลับบริโภคแลวได
ประโยชนที่สัมฤทธิ์จุดหมายของการบริโภค

ยิง่ในยคุปจจุบัน ที่เศรษฐกิจแบบธุรกิจเพ่ือกํ าไรสูงสุด แผขยาย
เปนโลกาภวิตัน กิจกรรมเศรษฐกิจดานการผลิตไดกาวรุดหนาไปไกล
เวลานีแ้ทนที่วาผูผลิตจะเปนผูรับใชผูบริโภค หรือเปนผูสนองความ
ตองการของผูบริโภค และผูบริโภคเปนผูกํ าหนดการผลิต ก็กลับกลาย
เปนวา ผูผลิตจะมีอิทธิพลเหนือผูบริโภค จนกระทั่งผูผลิตสามารถ
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ก ําหนดการบริโภค ทํ าใหการบริโภคเปนการสนองความตองการของผู
ผลติ ดวยการปลุกปนความตองการและคานิยมใหมๆ ใหแกผูบริโภค ซึ่ง
ไมเปนผลดีอยางแทจริงแกผูบริโภค และแกโลก ทั้งโลกมนุษยและโลก
ธรรมชาติ

ทีเ่ปนอยางน้ี ก็เพราะผูบริโภคขาดการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนา
ตัวไมทันกับอารยธรรม จึงจํ าเปนจะตองมีการพัฒนาผูบริโภค เพ่ือใหทัน
กบัผูผลิต โดยใหผูผลิตที่มีความคิดริเร่ิม เปนเพียงผูนํ าเสนอสินคาและ
บริการตรงตามบทบาทที่ควรจะเปน และผูบริโภครูจักใชปญญาตัดสินใจ
ดวยวจิารณญาณ ที่จะใหการบริโภคสัมฤทธิ์ประโยชนที่แทจริง และผู
บริโภคยังดํ ารงความเปนอิสระ อยูในฐานะปนผูกํ าหนดกระบวนกิจกรรม
เศรษฐกิจใหสนองจุดหมายที่แทจริงของมนุษย

ดังน้ัน การบริโภคดวยปญญาน้ี จึงเรียกวาการบริโภคที่พอดี ซึ่ง
เปนแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ซึ่งสมควรจะ
เปนเศรษฐกิจของมนุษยที่มีการศึกษา มีอารยธรรม

แนนอนวา เศรษฐกิจมัชฌิมาน้ี ตองสัมพันธไปดวยกันกับการ
พัฒนามนษุย คือการศึกษา และโยงเปนปจจัยแกกันกับหลักการขออื่นๆ
ของเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้

๒. ไมเบียดเบียนตน-ไมเบียดเบียนผูอื่น

คํ าวา “ตน” หรือตนเอง หมายถึงมนุษยแตละคน
๑) ทั้งในดานที่เปนชีวิต ที่เปนสวนในธรรมชาติ
๒) ทั้งในดานที่เปนบุคคล ที่เปนสวนในสังคม
คํ าวา “ผูอ่ืน” หมายถึง
๑) หมูมนุษยที่ยกเอาตนเองเปนสวนพิเศษออกไป ไดแกสังคมที่

ตนเขาไปอยูรวมดวย
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๒) ระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดลอม หรือโลกทั้งหมด
ความหมายในหัวขอนี้ ชัดเจนในตัวพอสมควรแลว จึงไมตอง

บรรยายมาก ควรพูดแตเพียงวา มนุษยในฐานะเปนสวนรวมอยูในระบบ
สงัคมและสิ่งแวดลอมทั้งหมด จะอยูดีมีสุขได นอกจากไมเบียดเบียนตน
แลว ก็ตองเปนสวนรวมที่ดีที่เกื้อกูล ไมกอความเสียหายเสื่อมโทรมแก
ระบบที่ตนอาศัยอยูดวยนั้น เพราะความดํ ารงอยูดวยดีหรือทุกขภัยความ
เดือดรอนที่เกิดแกระบบนั้น ยอมมีผลถึงตนเอง

กอนนี้ไมนาน (ชวงกอน ค.ศ. ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๓) เศรษฐ
ศาสตรเรียกไดวาไมเอาใจใสเร่ืองสิง่แวดลอมเลย เพราะถือวาอยูนอก
ขอบเขตความเกี่ยวของของตน แตหลังจากน้ันไมนาน ก็ถูกความจํ าเปน
บงัคบัใหเดินไปในทางตรงขาม คือหันมาใหความสํ าคัญอยางมากแก
ความอยูดีของสิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะกิจกรรม
เศรษฐกจิในยุคที่ผานมา ไดเปนปจจัยตัวเอกที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวด
ลอมทัง้หมด ที่โลก(ทั้งโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ)ไดประสบ

แตเศรษฐศาสตรไมควรจะรอใหถูกความจํ าเปนบังคับ จึงคอยสน
ใจปญหาตางๆ เพราะในความเปนจริงปญหาตางๆ โยงถึงกันหมด และ
เศรษฐกิจมีบทบาทสํ าคัญในเร่ืองที่เศรษฐศาสตรยังอาจจะไมสนใจดวย
เชน บทบาทของเศรษฐกิจตอความอยูดีของชีวิต ก็อาจจะยังไมไดมองไป
ใหถงึ เศรษฐศาสตรจะตองโยงและเชื่อมตอตัวเองไปเกื้อหนุนระบบการ
ดํ ารงอยูดวยดีของมนุษยทั้งหมด ทั้งชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม

กอนจะผานหัวขอนี้ไป มีจุดที่ควรยกขึ้นมาพูดไวเปนที่สังเกตเล็ก
นอยวา คํ าวา “ไมเบียดเบียนตน” น้ัน มิใชหมายความเพียงแควา ไม
ปลอยตัวใหอดอยากขาดแคลน แตมีปจจัย ๔ และเครื่องใชสอยอํ านวย
ความสะดวกตางๆ ใหเพียงพออยูผาสุกเทาน้ัน แตหมายรวมถึงความ
ปลอดพนจากการมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนโทษตอชีวิตของตนเอง 
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แมโดยไมเจตนา และรูไมเทาถึงการณ เชน การไมรูจักบริโภคดวย
ปญญา บริโภคไมรูจักประมาณ หรือไมรูพอดีดวย

ดังทีย่กตัวอยางบอยๆ บางคนอาจจะใชจายเงินมากมาย บริโภค
อาหารที่หรูหราฟุมเฟอยสนองความตองการของตัวตนในทางเอร็ดอรอย 
หรือคานิยมโกแสดงฐานะในสังคม แตกินอาหารนั้นแลว ไมสนองความ
ตองการของชีวิต กลับเปนโทษ บั่นทอนสุขภาพ ทํ ารายรางกายของตน
เอง ในระยะสั้นบางระยะยาวบาง อยางน้ีก็เรียกวาเบียดเบียนตน

การไมเบียดเบียนตนในแงน้ี หมายถึง การบริโภคดวยปญญาที่
สนองความตองการของชีวิต ใหมีสุขภาพดีเปนตน ดังเคยกลาวแลว

การเบียดเบียนตนอีกอยางหน่ึงสํ าคัญมาก เพราะสัมพันธกับ
ธรรมชาติของมนุษย และการที่จะมีชีวิตที่ดี ซึ่งเปนจุดหมายที่แทของกิจ
กรรมเศรษฐกิจ กลาวคือ มนุษยน้ีเปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาได และจะมี
ชีวิตที่ดีงาม เปนสัตวประเสริฐไดดวยการฝกศึกษาน้ัน

มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นๆ ดวยการฝกศึกษาใหมีพฤติกรรม
กาย วาจา ที่ประณีตงดงามชํ านิชํ านาญ ทํ าการไดผลดียิ่งขึ้น จิตใจมีคุณ
ธรรม มีสมรรถภาพเขมแข็งม่ันคง มีความสุขสดชื่นมากขึ้น มีปญญารู
เขาใจความจริงของสิ่งตางๆ สามารถสรางสรรคศลิปวัฒนธรรมและผล
งานรงัสรรคทางปญญา ตลอดจนน ําชีวติจติใจเขาถงึสนัติสขุและอสิรภาพ
ทีแ่ทจริงได

การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนปจจัยเกื้อหนุนใหมนุษยสามารถ
พัฒนาศกัยภาพที่กลาวน้ี แตถามนุษยปลอยตัวใหขาดแคลนสิ่งบริโภคนี้ก็
ดี บริโภคดวยโมหะ เกิดความลุมหลงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคหา
ความสุขทางอามิส ตัดโอกาสของตนเองจากการฝกศึกษาพัฒนาศักย
ภาพนั้น ก็ช่ือวาเปนการเบียดเบียนตน

ในยุคปจจุบันนี้ สังคมมนุษยบางสวนมีวัตถุเสพบริโภคนับวาพร่ัง
พรอม แตแทนที่จะใชสิ่งเหลาน้ีเปนโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
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ของตนใหชีวิตเขาถึงสิ่งดีงามสุขประเสริฐสูงขึ้นไป มนุษยจํ านวนมาก
กลบัหลงละเลิงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคอยางฟุงเฟอฟุมเฟอย ตก
อยูในความประมาท ทิ้งศกัยภาพแหงชีวิตของตนใหสูญสิ้นไปเปลาอยาง
นาเสียดาย นับวาเปนผูเบียดเบียนตนในขั้นอุกฤษฏทีเดียว

จงึจะตองใหมนุษยดํ าเนินชีวิตอยูบนฐานของเศรษฐกิจ ที่นอกจาก
ไมเบยีดเบยีนผูอ่ืนแลว กไ็มเบยีดเบยีนตนเองในความหมายทีก่ลาวมาน้ีดวย

๓. เศรษฐกิจเปนปจจัย
การสรางความเจริญสมัยใหมไดเนนความขยายตัวเติบโตทาง

เศรษฐกิจ คือมุงความมั่งคั่งพร่ังพรอมทางวัตถุ หรือสิ่งเสพบริโภค
ตลอดมาถึงชวงระยะ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไดยอมรับกันอยางกวางขวางชัด
เจน และเปนทางการทั่วโลก โดยประกาศขององคการสหประชาชาติ วา
การพัฒนาที่ไดทํ ากันมาน้ันเปน การพัฒนาที่ไมยั่งยืน

เปนที่ยอมรับกันดวยวา การพัฒนาที่ไมยั่งยืนนั้นมีสาเหตุหลักคือ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผิดพลาด โดยไมคํ านึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และเปนการพัฒนาอยางไมสมดุล มิไดบูรณาการเขากับการพัฒนาคน

อยางไรก็ตาม ทั้งที่ยอมรับความผิดพลาดแลว แตการแกไขที่จริง
จังตามที่ยอมรับนั้นก็ยังไมมี การพัฒนาที่เนนความมั่งคั่งพร่ังพรอมทาง
เศรษฐกิจ อยางขาดบูรณาการ โดยไมสมดุล ก็ยังดํ าเนินตอมา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่สมดุลมีบูรณการ ยังเปนเพียงคํ าพูด
ส ําหรับไวอางอิงหรืออวดอางกันไป

สาเหตทุีท่ํ าใหยังแกปญหาไมไดน้ัน อาจพูดไดวา เพราะหลักการที่
จะแกไขยังไมชัดเจน และไมมีความม่ันใจในทางออก แตก็ยังไมใชตัวเหตุ
ทีแ่ท สาเหตุใหญที่แทจริงก็คือ การแกไขปญหานั้น ขัดตอสภาพจิตใจ
หรือฝนความปรารถนาของคน
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การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดสรางความเคยชินทางจิตใจ
หรือจิตนิสัยขึ้นมา ใหคนมองความมั่งคั่งพร่ังพรอมทางวัตถุ หรือความ
เจริญทางเศรษฐกิจน้ัน วาเปนจุดหมายของชีวิตและของสังคม และฝาก
ความหวังในความสุขไวกับการมีสิ่งเสพบริโภคบํ ารุงบํ าเรอใหมากที่สุด

พูดงายๆ วา แนวคิดความเช่ือกระแสหลักของคนยุคนี้ คือการ
มองเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุ เปนจุดหมาย

เราตองยอมรับวา เร่ืองเศรษฐกิจหรือวัตถุเสพบริโภคนั้นมีความ
ส ําคญัและจํ าเปนที่จะทํ าใหมนุษยมีชีวิตอยูได แตไมใชเทาน้ัน เศรษฐกิจ
หรือการมีวัตถุยังมีความสํ าคัญเหนือขึ้นไปกวาน้ันอีก ถาเศรษฐกิจขัด
ของ เร่ิมแตขาดแคลนปจจัย ๔ มนุษยจะไมสามารถพัฒนาและทํ าการ
สรางสรรคทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้นไป ซึ่งเปนสาระที่แทจริงของ
วัฒนธรรมและอารยธรรม และเปนคุณคาที่แทจริงของความเปนมนุษย

ตรงน้ีหมายความวา เศรษฐกิจหรือความมีวัตถุเสพบริโภคพรั่ง
พรอมนั้นมิใชเปนจุดหมายของมนุษย แตเปนปจจัย ทั้งในแงที่จะให
มนุษยมีชีวิตอยูได และที่จะใหสามารถสรางสรรคและเขาถึงสิ่งดีงาม
ประเสริฐที่สูงขึ้นไป เทาที่มนุษยมีศกัยภาพซึ่งจะพัฒนาขึ้นไปได

ทั้งน้ีเหมือนในเรื่องที่พระพุทธเจาทรงใหจัดอาหารใหคนเลี้ยงโคผู
หวิรับประทานใหกายอิ่มกอน เพ่ือใหเขามีกํ าลังพรอมที่จะฟงธรรมและ
กาวสูความเจริญงอกงามทางจิตปญญาสูงขึ้นไป

ถามนุษยมองเศรษฐกิจเปนจุดหมาย เขาก็จะฝากความหวังและ
ความสขุไวกับวัตถุเสพบริโภค พรอมทั้งสาละวนวุนวายกับการแสวงหา
วตัถ ุ ท ําชีวิตและสังคมใหจมอยูกับความลุมหลงหมกมุนในสิ่งเสพบริโภค
เหลาน้ัน และทวีการเบียดเบียนในโลก กลายเปนวาเงินสะพัดเพ่ือให
ความช่ัวสะพรั่ง

อยางที่พูดแลวในหัวขอกอนวา นาเสียดายที่คนเหลาน้ัน เอาชีวิต
ไปติดจมอยูเพียงแคน้ัน ไมไดพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยูใหกาวขึ้นสูคุณคา
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ดีงามประเสริฐที่สูงขึ้นไป ปลอยศกัยภาพที่ตนมีอยูใหสูญไปเสียเปลา
กลายเปนความเจริญที่ไรคุณภาพ

ภาวะอยางน้ี กเ็หมือนกรณพีระเจามันธาต ุทีว่าบคุคลโลภคนเดยีว
มีอายุยืนยาวออกไป วัตถุเสพบริโภคมากเทาไรก็ไมสามารถสนองความ
ตองการใหเพียงพอ (สวนในกรณีของมัลธัส เม่ือจํ านวนประชากรเพิ่ม
มากขึน้ไป วตัถเุสพบรโิภคกเ็พ่ิมไมทนัทีจ่ะสนองความตองการใหเพียงพอ)

ถาเศรษฐศาสตรจะมีบทบาทชวยสรางสรรคอารยธรรมมนุษย ก็
จะตองมองเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเปนปจจัย ทีจ่ะเกื้อหนุนให
มนุษยพรอมหรือมีโอกาสดียิ่งขึ้นๆ ในการที่จะพัฒนาศกัยภาพของตน ให
สามารถทํ าการสรางสรรคและบรรลุถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจและ
ทางปญญาที่สูงขึ้นไป อันสมกับคุณคาแหงความเปนมนุษยของตน และ
ทํ าใหวัฒนธรรม-อารยธรรมงอกงามประณีตยิ่งขึ้น

เศรษฐศาสตรอาจจะพูดตัดบทตามแบบของวิชาการในยุคแยก
สวนชํ านาญพิเศษวา การทํ าอยางน้ันเกินหรืออยูนอกขอบเขตของ
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกี่ยวของเพียงแคพยายามทํ าใหมนุษยมี
วตัถุเสพบริโภคสนองความตองการทางเศรษฐกิจเทาน้ัน

แตการตัดบทแยกตัวเชนนั้น เปนไปไมได เพราะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกอยางจะเปนอยางไร ยอมไมพนอิทธิพลของชีวทศันและโลก
ทศันในตัวคน และการแยกตัวเชนนั้น ก็พนสมัยไปแลว ดังที่เศรษฐ
ศาสตรไดยอมรับเอาเรื่องสิ่งแวดลอมเขามาอยูในขอบเขตของตนดวย

เม่ือยอมรับความสํ าคัญของระบบนิเวศทางฝายธรรมชาติภาย
นอกแลว เศรษฐศาสตรก็หนีไมพนที่จะตองสนใจเรื่องของชีวิตตอไป และ
จะตองสัมพันธกับแดนสวนอื่นของสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย

การบริโภคเปนจุดหมายปลายทางของกระบวนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแลว ก็มาเปนจุดเร่ิมของปญหาในความสัมพันธกับธรรมชาติ
อีกฉนัใด การบริโภคที่เปนจุดจบของการสนองความตองการใหเกิดความ
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พอใจแกบุคคลแลว ก็มาเปนจุดเร่ิมของการที่ชีวิตจะพัฒนาสูความงอก
งามและการสรางสรรคตางๆ ฉันนั้น

เม่ือประมาณ ๖๐ ปกอนโนน มีนักเศรษฐศาสตรไทยทานหนึ่ง
เขยีนไวในหนังสือของทานตอนหนึ่ง มีใจความวา เม่ือพิจารณาในแง
เศรษฐศาสตร พระพุทธรูปองคหนึ่ง กับปุยหนึ่งเขง ก็(มีคา)ไมตางกัน ขอ
ความนี้ไมไดยกมาพูดเพ่ือวากลาวกัน แตใหรูวาน่ันคือทัศนะในยุคที่แนว
คดิแยกสวนชํ านาญพิเศษทางวิชาการกํ าลังเฟองเต็มที่ และเปนตัวอยาง
ค ํากลาวเพ่ือแสดงใหเห็นวาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร จึงเปน
ศาสตรที่ปลอดคุณคา คือ value-free

ไมตองพูดถึงแงที่วาในคํ าพูดน้ันเอง มีเร่ืองของคุณคาแฝงอยูดวย
หรือไม แตเวลานี้ตองพูดเลยไปกวาน้ันแลววา ยุคของวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดแยกสวนและวิทยาศาสตรที่มองธรรมชาติเฉพาะดานวัตถุ กํ าลัง
จะหมดสิ้นหรือพนสมัย วิชาการกาวหนามาถึงยุคที่มนุษยสํ านึกในการที่
จะโยงความสัมพันธมองถึงบูรณาการ

ในการที่เศรษฐศาสตรจะทํ าหนาที่ไดผลตามวัตถุประสงคของ
เศรษฐศาสตรเองก็ดี โดยความสอดคลองของโอกาสแหงยุคสมัยก็ดี สิ่ง
ส ําคัญที่จะทํ าเวลานี้ คงมิใชการพยายามแสดงตนวาปลอดคุณคา/
value-free แตภารกจิสํ าคัญที่นาจะทํ าก็คือ การแยกและโยงใหเห็นวา
สาระสวนที่ปลอดคุณคา จะไปโยงประสานกับสวนที่เปนเร่ืองของคุณคา
ไดอยางไร

ที่วาน้ีมิใชหมายความวา เศรษฐศาสตรจะตองไปศึกษาทุกเร่ืองทั่ว
ไปหมดจนพรา เศรษฐศาสตรก็ยังคงดํ ารงความเปนศาสตรเฉพาะสาขา
หรือชํ านาญพิเศษเฉพาะทางอยูน่ันเอง แตหมายถึงการที่เศรษฐศาสตร
น้ันจะตองจับจุดประสานสัมพันธสงตอเปนตนใหถูกตอง เช่ือมโยงกับ
แดนดานอื่นแหงปญญาของมนุษย โดยมีจุดหมายเพื่อรวมกันหนุนนํ าให
มนุษยมีชีวติทีดี่งาม อยูในสงัคมทีส่นัติสขุ และในโลกทีร่ื่นรมยนาอยูอาศยั



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗๓

ถามนุษยมีวตัถพุร่ังพรอมดวยภาวะฟขูึน้ของเศรษฐกจิแลว ลุมหลง
มัวเมาจมอยูแคน้ัน ปลอยศกัยภาพใหสูญไปเปลา มีชีวิตและสังคมที่ต่ํ า
ทรามลงไป เปนความเจริญที่ไรคุณภาพ ซึ่งคนไดวัตถุเพ่ือสูญเสียความ
เปนมนุษย เศรษฐศาสตรก็จะไมพนถูกเรียกอีกวาเปน dismal science
ในความหมายซึ่งลึกกวาที่ฝร่ังเคยเรียกแตเดิม

แตถาเศรษฐศาสตรใหมนุษยจัดการกับเศรษฐกิจอยางเปนปจจัย
ตามนัยที่กลาวมา เศรษฐศาสตรก็จะไมติดจมอยูกับการพยายามทํ าให
เศรษฐกิจพรั่งพรอมส ําหรับการบํ ารุงบํ าเรอตนของบางคนบางกลุม แต
จะมุงทํ าใหเศรษฐกิจพอเพียงสํ าหรับทุกคนที่จะกาวไปสรางสรรคชีวิต
สงัคมและโลกที่ดีงามผาสุก

เศรษฐกิจที่วาน้ี ไมใชเสรีนิยมทีจ่มอยูกับความลุมหลงมัวเมาเอา
แตตัวจะเสพ และไมใชสงัคมนิยมเสมอภาคที่ฝนใจจํ ายอมอยูกับภาวะ
เขมงวดกดดันอยางเทาเทียมกัน แตเปนความพอเพียงที่จะสนองความ
ตองการของคนหลากหลายที่กํ าลังพัฒนาตนทามกลางความพรั่งพรอม
แหงองคประกอบทุกสวนของอารยธรรม

ถาเศรษฐศาสตรมองเศรษฐกิจเปนปจจัยอยางน้ี เศรษฐศาสตรก็
จะมีบทบาทสํ าคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคอารยธรรมของมนุษย สม
ตามจดุหมายที่ควรจะเปน และทั้งจะสมกับช่ือที่เรียกในภาษาไทยวา
เศรษฐศาสตร ซึง่แปลวา “ศาสตรอันประเสริฐ”

๔. สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
สภาพจิตหรือแรงจูงใจอยางหน่ึงที่เกี่ยวของอยางมากกับเร่ือง

เศรษฐกิจ ก็คือความอยากได ที่เรียกวา ความโลภ (greed)
นักเศรษฐศาสตรบางทานถอืวา ความโลภเปนธรรมชาตขิองมนษุย

ดังน้ัน จึงไมเปนความเสียหายอยางใดที่จะใหคนทํ ากิจกรรมเศรษฐกิจ
ดวยความโลภ ยิ่งกวาน้ัน บางทานก็เห็นวาควรสนับสนุนความโลภ
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เพราะจะเปนเครื่องกระตุนเราใหคนขยันขันแข็ง มีการแขงขันอยางแรง
เขม ท ําใหกจิกรรมเศรษฐกจิดํ าเนินไปอยางมีพลงั เชน เพ่ิมผลผลติไดมาก
เปนตน

ที่วาความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน ก็ถูกตอง แตบกพรอง
คอืขาดการจํ าแนกแยกแยะ และเปนการมองดานเดียว เปนความเขาใจ
ในธรรมชาติของมนุษยที่ไมเพียงพอ เปนไดเพียงการทึกทักในทางการพูด
และการคิดเห็นโดยมิไดมีการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งเปนจุดออนสํ าคัญ
อยางหนึ่งที่ทํ าใหเศรษฐศาสตรยากที่จะแกปญหาของมนุษยได

ขอสงัเกตบางอยางเกี่ยวกับความบกพรองของคํ ากลาววา “ความ
โลภเปนธรรมชาติของมนุษย” น้ัน คือ

ก) ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียงธรรม
ชาติอยางหน่ึงของมนุษยน้ัน มนุษยยังมีคุณสมบัติอยางอ่ืนอีกมาก รวม
ทัง้คุณสมบัติที่ตรงขามกับความโลภนั้น เชน ความมีเมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟอเผือ่แผตลอดจนเสยีสละ ซึง่กเ็ปนธรรมชาตขิองมนษุยดวยเชนกนั

ข) บางคนมองความโลภที่วาเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน เหมือน
อยางทีเ่หน็วาความโลภเปนธรรมชาตขิองสตัวทัง้หลายอืน่ทัว่ๆ ไป เชน ชาง
มา วัว ควาย สุนัข หนู หมู แมว เปนตน แตความจริงหาเหมือนกันไม

ความอยากไดของสตัวอ่ืน (ดิรัจฉาน) เหลาน้ัน เปนไปตามสญัชาต
ญาณ เม่ือไดสนองความตองการในการกนิ อยู สบืพันธุ ขัน้พ้ืนฐานแลวกจ็บ

แตความโลภของมนุษยมีการปรุงแตงดวยศกัยภาพในการคิด ทํ า
ใหขยายขอบเขต ทั้งดานปริมาณ และขีดระดับ เชนทํ าใหเกิดความรุน
แรงอยางไมจํ ากัด ดังที่ความโลภของคนคนเดียว อาจเปนเหตุใหฆาคน
อ่ืนเปนจํ านวนลาน อาจทํ าใหเกิดการทํ าลายลาง กอความพินาศแก
เพ่ือนมนุษย แกสังคม และแกธรรมชาติ หรือโลกนี้ อยางคํ านวณนับมิได



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗๕

ยิง่กวาน้ัน ในการที่จะสนองความโลภ มนุษยอาจใชความพลิก
แพลงยักเยื้องดวยวิธีการตางๆ ในทางทุจริตไดซับซอนพิสดารอยางที่ไม
มีในสตัวอ่ืนทั้งหลาย ความโลภถาจัดการไมถูกตอง จึงกอปญหาใหญยิ่ง

ค) นักเศรษฐศาสตรบางทานถึงกับเขาใจวาความโลภเปนสิ่งที่ดี 
โดยเขาใจวาทํ าใหขยันขันแข็งอยางที่กลาวแลว เปนตน บางทีพาลไปนึก
วาวงการเศรษฐศาสตรเห็นอยางน้ัน แตนักเศรษฐศาสตรใหญๆ ที่สํ าคัญ
แมแตในกระแสหลักเอง ก็รูวาความโลภเปนความชั่ว

ดังเชน เคนส (John Maynard Keynes) มองวาความโลภเปน
ความช่ัวอยางหน่ึง เพียงแตมนุษยยังตองอาศัยใชประโยชนจากมันไป
กอนอีกสักระยะหนึ่ง (“อยางนอย อีก ๑๐๐ ป”) โดยเขาเขาใจวา ความ
โลภ อยากไดเงินทองนี้ จะตองมีตอไปกอน จนกวาเศรษฐกิจจะเติบโต
สนองความตองการของมนุษยไดเพียงพอ และทํ าใหมีศักยภาพที่จะ
ก ําจัดความยากไรใหหมดไป

(หลายคนคงบอกวา สํ าหรับเศรษฐกิจแบบที่เปนอยู ถาจะรอ
อยางเคนสวาน้ี ใหเวลาอีก ๕๐๐ ป หรือใหเศรษฐกิจโตอีก ๕๐๐ เทา ก็ไม
มีทางขจัดความยากไรไดสํ าเร็จ)

แตที่สํ าคัญที่สุดคือ ๒ ขอตอไป ไดแก
ง) นักเศรษฐศาสตรเหลาน้ันไมเขาใจธรรมชาติของความโลภ ไมรู

จกัความหมายของมันจริง มองเห็นคลุมเครือและพรามัว เร่ิมแตไมรูวา
ความตองการ ทีเ่รียกวาความอยาก มีความแตกตางกัน แยกในระดับ
พ้ืนฐานก็มี ๒ ประเภท ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยาง

- เด็กชาย ก. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากใหบานสะอาด
  แตเด็กชาย ข. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากไดขนมเปนรางวัล
- คนในวงวิชาการคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํ างานวิจัยขึ้นมา

เร่ืองหนึง่ เพราะอยากใหคนรูเขาใจเร่ืองนั้น จะไดชวยกันแกปญหาหรือ
ท ําการสรางสรรคแกสังคมอยางใดอยางหน่ึง
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แตคนในวงวิชาการอีกคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํ างานวิจัยขึ้นมา
เร่ืองหนึ่ง เพราะอยากไดคะแนนมาเลื่อนขั้น หรือไดคาตอบแทนจํ านวน
หนึ่ง

ในตัวอยาง ๒ แบบ ๒ ขอนี้
๑. ความอยากแบบแรก เปนความตองการทํ าใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด

มีขึน้ ซึ่งเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํ า
ความตองการนี้เม่ือเกิดขึ้นแลว ก็เปนเหตุใหเกิดการกระทํ าโดย

ตรง ไดแก ความอยากทํ า (ในทีน้ี่หมายเอาการทํ าเพ่ือผลที่ดี หรือทํ าใหดี
ทีเ่รียกวาการสรางสรรค = ใฝสรางสรรค) โดยตองการผลของการ
กระทํ าน้ัน

๒. ความอยากแบบที่สอง เปนความตองการไดสิ่งสํ าเร็จแลว
อยางหน่ึงมาครอบครอง หรือเพ่ือเสพบริโภค แตตนยังไมมีสิทธิในสิ่งน้ัน
และมเีงือ่นไขวาจะตองทํ าอะไร (อีกอยางหน่ึงตางหาก) จึงจะไดรับสิ่งที่
ตนตองการ

ความตองการแบบที่ ๒ น้ี เม่ือเกิดขึ้นแลว ไมเปนเหตุใหเกิดการ
กระท ํา (สรางสรรค) โดยตรง แตทํ าใหหาทางด้ินรนขวนขวายอยางใด
อยางหนึ่งเพ่ือใหไดมา โดยเฉพาะถูกกํ าหนดดวยเงื่อนไข ใหตองทํ า(งาน
น้ี)จงึจะได(สิ่งน้ัน) เรียกวา ความอยากได ซึง่จะทํ าเพราะถูกกํ าหนดโดย
เงือ่นไข เพราะไมตองการผลของการกระท ําน้ันโดยตรง (เชน ไมตองการ
ความสะอาด) แตตองการผลตามเงื่อนไข (เชน อยากไดขนมรางวัล)

ความอยากที่เรียกวา ความโลภ หรือโลภะนั้น ไดแกความอยาก
ในขอที่ ๒ คือ ความอยากได
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สวนความอยากในขอที่ ๑ มีช่ือเรียกตางหากวา ฉันทะ แปลวา
ความอยากทํ า หมายถงึอยากทํ าใหเกิดผลดีอยางใดอยางหน่ึง บางทีจึง
เรียกวาอยากสรางสรรค (รวมทั้งอยากทํ าใหรูดวย)∗

เน่ืองจากความโลภเปนเพียงความอยากได คนที่โลภมิไดอยากทํ า
และมไิดตองการผลของการกระทํ าน้ัน เขาจะทํ าตอเม่ือมีเงื่อนไขวาตอง
ท ําจงึจะได ถาไดโดยไมตองทํ า ยอมจะตรงกับความตองการมากที่สุด

ดังน้ัน เม่ือตองทํ า เขาจึงทํ าดวยความจํ าใจหรือไมเต็มใจ คือทํ า
ดวยความทุกข และไมเต็มใจทํ า ทํ าใหตองจัดต้ังระบบการบังคับควบคุม
ซึง่อาจจะซบัซอนและฟอนเฟะ และเพราะถาหลีกเลี่ยงไดเขาจะไมทํ า แต
จะใหไดโดยไมตองทํ า จึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริต และการเบียดเบียน
ตางๆ ในสังคมไดทุกรูปแบบ

ในเม่ือความโลภ คือความอยากได (และความอยากทํ าที่เรียกวา
ฉนัทะ) มีบทบาทสํ าคัญมากในชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะเปนตัวนํ าและ
ขบัดันกิจกรรมเศรษฐกิจ จึงมีความสํ าคัญตอเศรษฐกิจอยางมาก ถา
เศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจกอผลดีแกชีวิตและสังคมมนุษย ก็จะตองทํ า
ความรูจกัและจดัการกบัมันใหถกูตอง ซึง่ในขัน้นีจ้ะสมัพันธกบัขอตอไปดวย

จ) แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบนิ่ง หรือตายตัว
(static) เศรษฐศาสตรปจจุบันซึ่งเจริญมาตามแนวคิดตะวันตกน้ัน จึง
มองความโลภ และความตองการตางๆ เปนแบบเดียว หรือเหมือนวาจะ
ตองเปนอยางน้ันตลอดไป และมุงแตจะสนองความตองการในแบบหนึ่ง
แบบเดียวนั้นด่ิงไป

แตที่จริงธรรมชาติของมนุษยน้ันเปลี่ยนแปลงได และตรงนี้เปน
ประเด็นสํ าคัญที่สุด ธรรมชาติของมนุษยคือเปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษา
พัฒนาได และการฝกศึกษาน้ีเปนหนาที่ของทุกชีวิต พรอมกับเปนภารกิจ
                                                          
∗ ในทีน่ียั้งไมไดพูดถึงความตองการ คือความจํ าเปนที่พึงตองมีตองได ที่ฝรั่งเรียกวา need
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ของสงัคม เปนหัวใจของการจัดการเกี่ยวกับชีวิตและสังคมมนุษยทั้งหมด
ในการที่จะใหมีชีวิตที่ดี และใหสังคมมีสันติสุข เปนคุณสมบัติพิเศษที่ทํ า
ใหมนุษยสามารถเปนสัตวประเสริฐ และมีวัฒนธรรม มีอารยธรรมเจริญ
งอกงามได

โดยเฉพาะจุดที่สํ าคัญยิ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรมาก คือ
เร่ืองความตองการ รวมทั้งความอยาก ๒ แบบขางตน ซึ่งปรับเปลี่ยน
พัฒนาได

ความตองการนี้ เม่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนไป นอกจากทํ าใหเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปนปจจัยนํ า
การเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนอีกมากมาย รวมทั้งการพัฒนาความสุขดวย

การพัฒนาคุณสมบัติเชนวาน้ีแหละ คือการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่ง
สมัพันธสอดคลองไปดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดที่เปนปจจัยแก
กนัและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายที่ถูกตอง

ขอยกตัวอยางเล็กนอย เชนในเรื่องการทํ างาน เม่ือเราพัฒนา
ความตองการโดยมีฉันทะในการทํ างาน หรือเปลี่ยนจากความอยากแบบ
โลภะมาเปนความอยากแบบฉันทะ ความหมายของงานและทาทีตองาน
กเ็ปลี่ยนไป

อยากได (โลภะ)                         อยากทํ า (ฉนัทะ)

 ⌫ ⌫
  
  ⌫   ⌫
     ⌫

เร่ืองนีข้อพูดไวเปนหลักการทั่วไปกอน ยังไมลงไปในรายละเอียด
แตเพียงเทาที่พูดมาน้ี ก็บงช้ีถึงการปฏิบัติในการบริหารจัดการใน

ทางเศรษฐกิจวา ผูบริหารเศรษฐกิจ และผูปกครองบานเมือง เร่ิมตนก็
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ตองมองและยอมรับความจริงวา ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตาม มนุษยใน
สงัคมนี้อยูในระดับการพัฒนาที่แตกตางไมเทากัน มีพฤติกรรม มีสภาพ
จติใจ มีปญญาความรูความเขาใจ มีความตองการและระดับความ
สามารถในการมีความสุขไมเทากัน ซึ่งผูบริหารหรือผูปกครอง

๑. จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอ้ืออํ านวยบริการและสิ่งเกื้อหนุน
ตางๆ ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาที่ตางกันของคนเหลาน้ัน โดยสนอง
ความตองการของคนที่ตางกันเหลาน้ัน เทาที่ไมกอความเบียดเบียนเสีย
หาย ไมเสียความชอบธรรม

๒. กบัทั้งพรอมกันนั้น ก็เกื้อหนุนใหทุกคนกาวขึ้นสูการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ไมไชถอยหลังหรือยํ่ าอยูกับที่

แนนอนวา ตามหลักการนี้ ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจดวยวา
ในเวลาหนึ่งๆ น้ัน คนที่พัฒนาในระดับสูงขึ้นไปมีจํ านวนนอยกวา แตคน
ที่พัฒนาในระดับต่ํ ามีจํ านวนมากกวา

ยกตัวอยาง เชนในเรื่องความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ใน
สงัคมน้ีมีคนอยูสวนหนึ่ง ซึ่งมีจํ านวนนอย ที่เปนผูมีความใฝรูใฝสราง
สรรค มีความอยากทํ าแบบฉันทะ และมีความสุขอยูกับการคนควาหา
ความรูแสวงปญญาและการทํ างานสรางสรรค คนกลุมน้ีแมจะมีจํ านวน
นอย แตเปนผูสรางความเจริญงอกงามแกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนา
อารยธรรมที่แทจริง

แตคนสวนมาก ซึ่งยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาดฉันทะ มีความ
ใฝรูใฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มีโลภะคือความ
อยากได ซึ่งทํ าใหโนมเอียงไปในการที่จะหลีกเลี่ยงการทํ า คืออยากได
โดยไมตองทํ า

เม่ือมีความรูความเขาใจอยางน้ี ผูบริหารที่ฉลาด ก็จะจัดสรรต้ัง
วางระบบและดํ าเนินการจัดการสังคม ใหสอดคลองกับความจริงแหง
ความแตกตางกันนี้ ใหไดผลดี
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๑. คนจํ านวนมากหรือสวนมาก อยูดวยความโลภ ก็จะอยากไดแต
ไมอยากทํ า และหาทางใหไดโดยไมตองทํ า ดวยวิธีตางๆ เชน

ก. บนบานออนวอน รอผลดลบันดาล
ข. หวงัผลจากลาภลอยคอยโชค เชนการพนัน
ค. เปนนักขอ รอรับความชวยเหลือหยบิยื่นใหจากผูอ่ืน
ง. ท ําการทุจริต หาทางใหไดมาดวยการหลอกลวงฉอฉล ตลอด

จนลักขโมย
จ. ใชอํ านาจครอบงํ า ขมเหง เบียดเบียนบีบคั้นเอาจากผูอ่ืน
ฉ. ดํ าเนินชีวติแบบฟุงเฟอฟุมเฟอย ลุมหลงมวัเมาในการเสพบริโภค
ส ําหรับคนจํ านวนมากที่เปนอยางน้ี ผูบริหารจะดํ าเนินการดังน้ี
ก. จดัต้ังวางระบบเงื่อนไข เพ่ือใหทุกคนจะไดตอเม่ือทํ า หรือตอง

ท ํางานจึงจะไดเงิน
ข. วางมาตรการเสริมประกอบ เชน
- จดัวางระบบบังคับควบคุมลงโทษ ตอผูละเมิดกติกาในระบบ

เงื่อนไขนั้น
- ปองกนัแกไขการทุจริตอยางจริงจัง และมิใหมีการบังคับขม

เหงคุกคามกัน
- ก ําจดัแหลงอบายมุข แหลงการหลอกลวงและลอเราใหคนหวัง

ผลไดโดยไมตองทํ า
- ดํ าเนินกลวิธีตางๆ ที่จะกระตุนเราปลุกคนใหไมเฉื่อยชา ไมตก

อยูในความประมาท
กลไกส ําคัญยิ่ง ที่จะใหระบบเงื่อนไขนี้ดํ าเนินไปอยางไดผล คือ
๑) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักด์ิสิทธิ์ มีการบังคับใชอยางมี

ประสิทธิภาพ ใหไดผลจริงจัง
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๒) เงือ่นไขนั้นจะตองจัดวางอยางฉลาด เพ่ือคุมและเบนความ
โลภ ใหเปนเงื่อนไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรคมากที่สุด อยางชนิดที่
วา ถายิ่งโลภ ก็ยิ่งตองเกิดการทํ างานที่เปนเปาหมายมากที่สุด

๒. คนที่มีฉันทะ ทํ างานดวยความใฝรูใฝสรางสรรค มีความสุข
ดวยการคนควาหาความรูแสวงปญญา และทํ างานสรางสรรคอยางอุทิศ
ตัว แมจะมีจํ านวนนอย แตเปนกํ าลังสรางสรรคสังคมที่แทจริง

ผูบริหารจะตองใสใจ สนใจ คนหาคนประเภทนี้ และสงเสริมเกื้อ
หนุนอยางจริงจัง

๓. ดังไดกลาวแลววา ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวที่ฝกศึกษา
พัฒนาได และคนทั่วไปยอมมีธรรมชาติแหงศักยภาพทั้งฝายดีและฝาย
รายปะปนกันอยูในตัว โดยเฉพาะ ความอยาก หรือความตองการ ๒
ประการนี้ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

ถาคนมีความอยากทํ า คือฉนัทะ กจ็ะพัฒนาความรักงาน และ
นิสยันักผลิต พรอมทั้งความเขมแข็งและมีวินัยเปนตน

แตถาคนมคีวามอยากได คอืโลภะกนัมาก สงัคมกจ็ะประสบปญหา
จากคานิยมเสพบริโภค ความฟุงเฟอ การทุจริต ความออนแอ ความขาด
ระเบยีบวินัย ความผิวเผินฉาบฉวย และความเสื่อมเสียทุกอยาง

ดังน้ัน รัฐหรือผูบริหารจะตองสงเสริมเอ้ืออํ านวยโอกาสและจัด
สรรปจจัยเกื้อหนุนใหประชาชนมีการศึกษา ทีจ่ะกระตุนโลภะใหเปน
ปจจยัแกฉันทะบาง ใหลดละโลภะเพิ่มกํ าลังฉันทะบาง โดยเฉพาะสง
เสริมฉนัทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค ใหมีกํ าลังแรงเขมแกกลา ที่จะกอ
เกดิผลในการพัฒนาชีวิตและสังคมอยางแทจริง

ลกัษณะคืบเคลื่อนคลี่ขยาย (dynamic) ของธรรมชาติมนุษยที่
เปนสัตวผูศึกษาพัฒนาไดน้ี ยังมีที่ควรกลาวถึงอีกมาก เชน เม่ือมนุษยยัง
หยอนการพัฒนา ความสุขของเขาขึ้นตอการเสพบริโภควัตถุมาก แต
มนุษยยิ่งมีพัฒนาการทางจิตปญญาสูงขึ้นไป ความสุขของเขาก็พ่ึงพาขึ้น
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ตอวัตถุเสพบริโภคนอยลง เปนอิสระมากขึ้น การบริหารจัดการสังคมจะ
ตองดํ าเนินการใหสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติมนุษยที่เปน
เชนนี้

 ขอที่ควรยํ้ าอีกอยางหน่ึงคือ โดยธรรมชาติของมนุษย เม่ือไมมี
ทกุขบีบคั้นภัยคุกคาม ถาอยูสุขสบาย มนุษยจะมีความโนนเอียงที่จะ
เฉือ่ยชา ลุมหลงละเลิงมัวเมาประมาท จึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะ
จัดวางมาตรการกระตุนเราใหสังคมตั้งอยูในความไมประมาท ซึง่เปน
ปจจัยตัวเอกในการปองกันความเสื่อมและสรางสรรคความเจริญ

ทีก่ลาวมาน้ี เปนเพียงตัวอยางของการบริหารจัดการในทางสังคม
ใหสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมชาติของมนุษย

หลกัทั่วไปของเศรษฐศาสตรมัชฌิมา ยังมีอีก เชน การประสานให
เกือ้หนนุกนั ระหวางความเจริญแบบปลายเปดของสังคม กับความเจริญ
แบบปลายปดของชีวิตบุคคล แตเห็นวาควรกลาวไวเทาน้ีกอน

หมายเหตุ: บทพเิศษนี้เปนการเขียนสรุปรวบรัด หลักฐานอางอิงบางอยาง ที่ยังไมได
ระบไุว จะไดนํ ามาลงใหเต็มเมื่อมีโอกาสเขียนขยายความ
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