ผู้นํากับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

บทน�ำ

การศึกษาภายใต้โครงการ “ผู้นำ�กับโลกแห่งวัตถุ” เป็นการศึกษาภาวะ
ผู้นำาจากประเด็นการจัดการทรัพย์สินผ่านมุมมองปรัชญาจีนและพุทธปรัชญา
โดยมีสมมุตฐิ านว่า ‘ความสามารถในการมองเห็นปฏิสมั พันธ์อนั ซับซ้อนระหว่าง
โลกของวัตถุหรือทรัพย์สินกับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม เป็นเครือ่ งแสดงภาวะผูน้ าำ ทีส่ าำ คัญ’ เพราะความสามารถดังกล่าว
‘ช่วยจัดการโลกแห่งวัตถุให้เกิดคุณค่าต่อชีวติ ทีด่ ขี องมนุษย์ รวมทัง้ ป้องกันไม่ให้
โลกแห่งวัตถุกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ความรุนแรงและความเดือดร้อน
ของสังคม’
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หนังสือ เศรษฐศิลป์ เป็นผลของการวิจัยที่นำาเสนอผ่านบทความจากนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธปรัชญา 1 บทความ และปรัชญาจีน 3 บทความ ซึ่งส่วนปรัชญาจีน
สะท้อนพัฒนาการทางความคิดของปรัชญาจีนในยุคชุนชิว-จั้นกั๋ว เริ่มจากแนวคิดที่ให้
ความสำาคัญต่อการปรับเปลีย่ นความปรารถนาภายในตนเองของปรัชญาสำานักเต๋า ตามด้วย
หลักการและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำาคัญกับจารีตวัฒนธรรมของสำานักขงจื่อ แนวปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมจากระบบกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐในปรัชญานิตินิยมของหานเฟยจื่อ และ
บทความจากมุมมองพุทธศาสนาเถรวาท ซึง่ สะท้อนความเชือ่ ทีท่ รงอิทธิพลต่อเนือ่ งยาวนาน
ในประเทศไทย โดยคณะผูว้ จิ ยั หวังว่าบทความทัง้ 4 เรือ่ งจะเป็นกระจกสะท้อนและเปิดมุมมอง
ให้ผสู้ นใจได้เห็นแง่มมุ ของปัญหาทีส่ งั คมไทยเผชิญอยู่ ซึง่ คำาตอบอาจแฝงอยูใ่ นระดับปรัชญา
ความคิดที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย ในตอนท้ายบทความแต่ละเรื่อง คณะวิจัยได้เชื่อมโยง
บทเรียนจากข้อค้นพบในงานวิจัยกับประเด็นปัญหาในสังคมไทย เช่น ปัญหาคนจนเมือง
ปัญหาการเบียดบังทรัพยากร
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การให้ความสำาคัญแก่ระบบทุนนิยมทีเ่ น้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมทั้งในโลกของคนทั่วไปและนักบวช โดยเฉพาะกรณีพระสงฆ์กับ
ความมั่งคั่งในสังคมไทย ซึ่งขัดแย้งกับคำาสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ประสงค์ให้
พระสงฆ์ในฐานะผู้นำาทางจิตวิญญาณและจริยธรรมมีเงินทองของมีค่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
ให้พระสงฆ์มเี พียงปัจจัย 4 ทีจ่ าำ เป็นแก่การดำารงชีพอันได้รบั การสนับสนุนจากผูศ้ รัทธาเท่านัน้
ในสมัยหลังพุทธกาล เกิดความเห็นทีต่ า่ งกันต่อการครอบครองทรัพย์สนิ ของพระสงฆ์
สืบเนื่องจากคำาสอนเรื่อง “บุญกริย�วัตถุ” ที่อนุญาตให้ชุมชนมีส่วนร่วมในบุญกุศลทาง
ศาสนา โดยเฉพาะเรื่องทานที่ให้คุณค่าต่อการถวายสิ่งของหรือปัจจัยที่ดีเลิศแก่พระสงฆ์
ทำาให้การรับทานวัตถุจากผู้ศรัทธาสร้างความมั่งคั่งแก่วัดหรือพระสงฆ์ตามลำาดับ จนเกิด
แนวคิดแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ‘เถรวาท’ ทีย่ ดึ ถือว่าการดำารงตนอย่างนักบวชไม่มที รัพย์สนิ
เป็นวิถีซื่อตรงและเป็นไปตามพระธรรมวินัย และ ‘สำานักอื่น’ ที่เห็นว่านักบวชควรดำารงตน
อย่างสมถะและสันโดษ แต่กม็ ที า่ ทียอมรับว่าเงินหรือวัตถุปจั จัยมีความจำาเป็นต่อการเผยแผ่
ศาสนา
ปัจจุบัน ท่าทีของพระสงฆ์เถรวาทต่อทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับสมัย
100 ปีหลังพุทธกาล พระสงฆ์เถรวาทไม่ได้ยนื หยัดวิถกี ารบำาเพ็ญตนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
แต่กลับเอนเอียงไปในทางการสะสมทรัพย์สินและความมั่งคั่ง เช่น พระสงฆ์ในประเทศไทย
และศรีลังกาทำาให้เกิดการตีความพระธรรมวินัยใหม่เป็น 2 แนวทาง คือ ฝ่ายแรกตีความว่า
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ทรัพย์สินของวัดเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามจารีตตามพระวินัย จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนา อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย
เพราะมองว่าเป็นการตีความที่ไม่ซื่อตรงต่อพระไตรปิฎก เพราะการที่วัดมี
ทรัพย์สินมากขึ้นและมีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นให้พระสงฆ์เกิด
กิเลสตัณหา ซึง่ ขัดขวางการพัฒนาตนสูค่ วามหลุดพ้นและการทำาหน้าทีท่ ถ่ี กู ต้อง
ตามพระธรรมวินัย
ความขัดแย้งนี้เป็นกรณีตัวอย่างของโลกของวัตถุล่วงล้ำาไปพัวพันกับ
โลกศาสนาและวิถีชีวิตของผู้นำาทางจิตวิญญาณจวบจนปัจจุบัน ในขณะที่
สังคมโลกและประเทศไทยซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังของของทุนนิยมได้พัฒนา
ก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำาให้คุณภาพชีวิตของคน
ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรง
การก่อการร้าย การเอารัดเอาเปรียบ ธรรมชาติเสื่อมโทรม ภัยพิบัติรุนแรง
จึงนำาไปสูก่ ารพยายามหาทางออกใหม่ผา่ นโครงการ “ผูน้ �ำ กับโลกแห่ง
วัตถุ” โดยมีเป้าหมายเพือ่ สืบค้น แสวงหาวิธคี ดิ เกีย่ วกับผูน้ าำ หรือการนำามวลชน
หรือการเห็นความเป็นผู้นำาของมวลชนในภูมิปัญญาตะวันออก ที่อาจเป็น
ทางออกของปัญหาที่สังคมไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน
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ความปรารถนาที่ ไม่น่าปรารถนา:
1
ผู้น�ำแบบส�ำนักเต๋ำ กับกำรสร้ำงอิสรภำพ
ในโลกแห่งวัตถุ

“เต๋�” แปลว่า “วิถี” แต่สำานักเต๋าใช้ในความหมายเชิงอภิปรัชญาเพื่อสื่อถึงความเป็นจริงที่เป็นต้นกำาเนิดของสรรพสิ่งและกฎเกณฑ์
แห่งวิถีธรรมชาติและจักรวาล ส่วนคำาว่า “คว�มเป็นธรรมช�ติ (จื้อหร�น)” หรือ “คว�มเป็นไปด้วยตนเอง” หมายถึง ความเป็นปรกติ
ตามธรรมดาหรือวิถธี รรมชาติทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นไปเอง โดยปราศจากสาเหตุหรือผูก้ ระทำา ความเป็นธรรมชาตินนั้ อาจปรากฏในสังคมมนุษย์
ได้เช่นกัน ซึ่งสะท้อนผ่านการที่โลกมนุษย์และวิถีธรรมชาตินั้นกลมกลืนกันโดยปราศจากความขัดแย้งหรือไร้ระเบียบ อันเป็นคุณค่าและ
เป้าหมายสูงสุดตามอุดมคติชีวิตที่ดีแบบสำานักเต๋า
1
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ในสมัยชุนชิว-จัน้ กัว๋ ของจีน เป็นยุคทีแ่ คว้นต่างๆ สูร้ บแย่งชิงทรัพยากร ความทุกข์ยาก
ของประชาชนจึงสะท้อนผ่านปัญหาความอดอยาก ความยากจน การละเมิดในทรัพย์สิน
เช่น การลักขโมย การฉ้อโกง การแย่งชิงผลประโยชน์ ฯลฯ จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเกิด
มุมมองของแต่ละสำานักที่มีความคิดต่างกัน
‘สำานักขงจือ่ ’ มองว่าสภาพดังกล่าวเป็นเพราะความเสือ่ มของศีลธรรมในสังคม ‘สำานัก
นิตินิยม’ มองว่าเป็นเพราะความไร้ประสิทธิภาพและความอ่อนแอของรัฐในการจัดการ
ทรัพยากร ส่วน ‘สำานักเต๋า’ มองว่าสภาพดังกล่าวมาจากการทีค่ นไม่เข้าใจความเป็นจริงของ
วิถีธรรมชาติ และมีการดำาเนินชีวิตที่ออกห่างจากวิถีแท้ที่เรียกว่า “เต๋�”
ในทัศนะของสำานักเต๋า มองว่าการเชิดชูจารีตและคุณธรรมต่างๆ เช่นที่สำานักขงจื่อ
เสนอการออกกฎระเบียบ การลงโทษอย่างเข้มงวดในการจัดการทรัพยากร การถือครอง
ทรัพย์สนิ ตามข้อเสนอของสำานักนิตนิ ยิ ม ล้วนเป็นความไม่เข้าใจความเป็นจริงในวิถธี รรมชาติ
กล่าวคือ หากไม่มีการลักขโมยหรือการแย่งชิงผลประโยชน์ ก็ไม่จาำ เป็นต้องเรียกร้องให้ผู้คน
เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม และไม่ต้องออกกฎระเบียบรวมถึงใช้การ
ลงโทษที่รุนแรงเพื่อให้คนหวาดกลัว
“คัมภีร์เต๋�เต๋อจิง” มองว่าการที่สังคมถอยห่างจากเต๋า เป็นเพราะผู้ปกครองเข้าไป
แทรกแซงจัดการวิถชี วี ติ ของประชาชนมากเกิน เช่น การเก็บภาษีอย่างหนัก การเกณฑ์แรงงาน
ในฤดูเพาะปลูก การกันพื้นที่ทำากินไว้เป็นของหลวง รวมทั้งการที่ผู้ปกครองกำาหนดนโยบาย
ทีก่ ระตุน้ ความอยากให้คณ
ุ ค่า อยากครอบครองของมีคา่ ชือ่ เสียงและลาภยศ โดยไม่จาำ เป็น
รวมถึงการคิดถึงผลประโยชน์มากเกินไปจนทำาให้เกิดการแก่งแย่งเพือ่ ผลประโยชน์ ‘สำานักเต๋า’
จึงปฏิเสธความโลภของผู้ปกครองและนโยบายกระตุ้นความปรารถนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปกครอง แต่ไม่ได้ปฏิเสธความอยากในการมีวตั ถุสง่ิ ของ ทรัพย์สนิ แต่อย่างใด หากความ
อยากในสิง่ ของวัตถุนน้ั เป็นไปเพือ่ การดำารงชีพอย่างเรียบง่าย เช่น การมีอาหารพอเพียง การ
มีสุขภาวะที่แข็งแรง
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ในส่วนของ “คัมภีร์จวงจื่อ” แม้ไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้ปกครองหรืออำานาจรัฐเป็นสาเหตุ
สำาคัญที่ทำาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในโลกวัตถุ แต่ก็ยังมองว่า

ปญหา วา ั แ ้งในโลกแห่งวัตถุ ่ว่าระ ับใ
ล้วน า ากการ นุ
่ ้าใ วา ปน รง องวถ รร ชาต
ต กับการแบ่งแ ก ุ ่า นุ อุปโลกน น า
น ่ า ารถ าํ นนชวต ้อ ่างอ ระและ ร้าง รร
สำาหรับจวงจื่อแล้ว ‘มนุษย์ที่แท้’ คือ ผู้ที่เข้าใจว่า ชีวิต ความตาย การถนอมรักษา
ความสูญเสีย ความล้มเหลว ความสำาเร็จ ความยากไร้ ความมั่งคั่ง ความมีคุณค่า ความไร้
คุณค่า การปรามาสใส่ร้าย ชื่อเสียง ความหิวโหย ความกระหาย ความหนาว ความร้อน
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งในโลก เป็นการกระทำาของชะตา ดังนั้น
ข้อเสนอในการลดความปรารถนาจึงไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองและการลดอำานาจของรัฐในการ
กระตุ้นความอยากของประชาชนเท่านั้น แต่รวมถึงการปรับเปลี่ยนของปัจเจกบุคคลด้วย
คำาถามเกี่ยวกับผู้นำากับการจัดการโลกแห่งวัตถุ จึงไม่ใช่การจัดการทรัพยากรและ
ผลประโยชน์อย่างไรเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคม แต่เป็นคำาถามว่ามนุษย์จะดำาเนินชีวิตในโลกแห่งวัตถุได้อย่างเป็นอิสระและเรียบง่าย
ได้อย่างไรโดยไม่เป็นทาสแห่งวัตถุ
‘โลกแห่งวัตถุ’ ในนัยของสำานักเต๋าหมายถึงสิ่งของวัตถุหรือทรัพย์สินที่สัมพันธ์กับ
มนุษย์หรือสังคม ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง
ยศ อำานาจ ชื่อเสียง โดยมนุษย์เป็นผู้ให้คุณค่าและให้ความหมาย ส่วนการเป็น ‘อิสระใน
โลกแห่งวัตถุ’ ที่สำานักเต๋าให้ความหมาย คือ การเป็นอิสระจากการจัดรูป โดยการให้คุณค่า
และความหมาย ซึ่งคำาว่าอิสระในที่นี้มีสองความหมาย คือ หนึ่ง อิสระของบุคคลและชุมชน
8
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ในการจัดการกับโลกแห่งวัตถุในพื้นที่ชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกลมกลืนกับความเป็น
ธรรมชาติ สอง อิสระจากพันธนาการทางกรอบความคิด ทัศนคติ และความอยากได้ใคร่มี
การให้คุณค่าแก่สิ่งต่างๆ ในโลกแห่งวัตถุ
แก่นคิดสำาคัญในเรื่องการสร้างภาวะผู้นำาของปรัชญาสำานักเต๋ามองว่า เครื่องบ่งชี้
ความมีภาวะผู้นาำ ในแง่การจัดการโลกแห่งวัตถุ อยู่ทกี่ ารสร้างอิสระในการตอบสนองต่อโลก
แห่งวัตถุในสองความหมายข้างต้น เพราะสำานักเต๋ามีหลักคิดว่า การขับเคลื่อนสังคมหรือ
ชุมชนควรมาจากการริเริ่มสร้างสรรค์ และดำาเนินไปเองจากพลังของปัจเจกชนคนสามัญใน
ระดับรากหญ้า เพราะผู้นำาที่สำาคัญที่สุดไม่ใช่ผู้ปกครองหรือผู้นาำ ที่มาจากการแต่งตั้งแต่เป็น
‘ทุกคนในชุมชน’

การ าํ ให้ป กชน า ารถ ปนผู้นํา
โ การ ร้าง ลังแห่งตน อง
อนําตน อง นใกล้ช และชุ ชน
ะ าํ ให้ า ารถ ผชญและ ั การกับ วา ปล นแปลง
หรอโช ชะตาใน น ชวตตน อง ้อ ่าง ปนอ ระ
และ า ารถ ํารงชวตต่อ ป ้
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การสร้างความเป็นอิสระในการตอบสนองต่อโลกแห่งวัตถุ เป็นโจทย์สาำ คัญ
ของผูน้ าำ ในการจัดการโลกแห่งวัตถุของสำานักเต๋า เมือ่ เปรียบเทียบกับสำานักอืน่ ซึง่
ไม่ได้ปฏิเสธการครอบครองทรัพย์สนิ และการดำาเนินชีวติ ในโลกแห่งวัตถุ ข้อเสนอ
ของสำานักเต๋าจึงนอกเหนือไปจากการอาศัยกฎหมาย การให้ความหมายกับคุณค่า
การจั ด ระเบี ย บคุ ณ ค่ า และการให้ ล ดละเลิ ก กิ เ ลสหรื อ ดำ า เนิ น ตามหลั ก แห่ ง
ความพอเพียง ดังเช่นหลักปฏิบัติทางศาสนา
กรอบของบทความวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาข้อเสนอของสำานักเต๋าเรื่องการสร้าง
ความเป็นอิสระ ท่ามกลางโลกแห่งวัตถุ โดยศึกษาจากคัมภีรเ์ ต๋าเต๋อจิง และคัมภีร์
จวงจื่อเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนแรก การพิจารณาข้อโต้แย้งและข้อวิพากย์ของสำานักเต๋าที่มีต่อ
สำานักขงจื่อ และการใช้อำานาจรัฐในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
โลกแห่งวัตถุ
ส่วนที่สอง การศึกษาแนวคิดเรื่องอู๋เหวยและการลดความปรารถนา
ในเต๋าเต๋อจิง
ส่วนที่ส�ม การศึกษาแนวคิดเรื่องการลดความปรารถนาในจวงจื่อ
ซึ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีต่อโลกแห่งวัตถุ
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วา ั แ ้งในโลกแห่งวัตถุกับตรรกะแห่ง วา อ
สำานักเต๋ามีฐานคิดสำาคัญว่า

นุ ปน ่วน ลกน้อ อง รร ชาตหรอ ักรวาล
ง รร ชาตหรอ ักรวาลนัน ก ก หรอวถ ปน ป
ร กว่า ‘เต๋า’
การเข้าไปจัดการกับโลกเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาในรูปแบบต่างๆ ที่
ไม่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติดังกล่าว ย่อมนำามาซึ่งความเสื่อมสลายหรือความสูญเสีย
การดำาเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติสุขจึงต้องตระหนักรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับ
วิถธี รรมชาติ และมองสรรพสิง่ จากกรอบคิดทีส่ มั พันธ์กบั วิถธี รรมชาติ ด้วยเหตุนเี้ มือ่ เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในโลกแห่งวัตถุ เช่น การลักขโมย การแย่งชิงทรัพยากร และการฉ้อโกง
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คัมภีรเ์ ต๋าเต๋อจิงมองว่าการเกิดปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพราะการไร้ประสิทธิภาพของบรรทัดฐาน
ในการจัดระเบียบของสังคม แต่มองว่าบรรทัดฐานและการให้ความหมายทีม่ นุษย์กาำ หนดขึน้
ในการจัดการ เป็นอาการของความเสื่อมถอยจากการละทิ้งเต๋าหรือวิถีธรรมชาติ เพราะ
หากทุกสิ่งดำาเนินตามวิถีดังกล่าวแล้วไม่จำาเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบและการลงโทษที่รุนแรง
เพื่อควบคุมให้คนทำาตามกฎหรือเรียกร้องให้สังคมหันมายึดถือจารีตและคุณธรรมอย่างที่
ขงจื่อเสนอ
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ทั้ง ‘คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง’ และ ‘คัมภีร์จวงจื่อ’ ต่างวิพากย์ว่า การที่สำานักขงจื่อให้คุณค่า
และความสำาคัญกับดนตรี จารีต คุณธรรม และปัญญาความรู้ เป็นการกำาหนดและให้ความหมาย
กับคุณค่าและแบบแผนปฏิบัติบางอย่างโดยปรับแต่งรูปลักษณ์ให้กับโลก จนความเป็น
ธรรมชาติดั้งเดิมในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ถกู ทำาลาย ดังนัน้ ยิง่ มีการเชิดชูหรือชืน่ ชมความรู้
การมีมนุษยธรรม และครรลองธรรม ผ่านการให้รางวัล เกียรติยศ หรือความมีชอื่ เสียง ยิง่ ทำาให้
ผู้คนต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงนั้น
อย่างไรก็ตามการวิพากย์สาำ นักขงจือ่ ไม่ได้หมายความว่าสำานักเต๋าปฏิเสธการทีม่ นุษย์
ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างมีจริยธรรม หรือดำาเนินชีวติ ตามวิถธี รรมชาติไม่เกีย่ วข้องกับการมีศลี ธรรม
แต่ไม่เห็นด้วยเพราะสำานักขงจือ่ ยกย่องความรูเ้ ป็นการสร้างอารยธรรมและปรุงแต่งวัฒนธรรม
ของมนุษย์ ทำาให้ธรรมชาติเดิมแท้สญ
ู หาย และเป็นการยกย่องคุณค่าบางชุดเหนือกว่าชุดอืน่
ซึ่งไม่รองรับความเป็นจริงของธรรมชาติที่สรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน
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‘สำานักเต๋า’ มองว่ายิ่งพัฒนาความรู้หรือเครื่องมือต่างๆ เพื่อจัดการกับโลก ยิ่งทำาให้
ต้องดิน้ รนต่อสูก้ บั การดำารงอยูใ่ นโลกแห่งวัตถุ บัน่ ทอนอิสรภาพในการดำาเนินชีวติ ทีเ่ รียบง่าย
นำาไปสูค่ วามยุง่ ยากมากขึน้ หรือทำาให้เกิดปัญหาอืน่ ตามมาอย่างไม่รจู้ บ เช่น ยิง่ ออกกฎหมาย
เพื่อปราบปรามทุจริตหรือการฉ้อโกง ก็ยิ่งทำาให้มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
มากขึน้ การให้คา่ กับการครอบครองวัตถุมคี า่ ทำาให้โจรผูร้ า้ ยยิง่ ชุกชุม และยิง่ ทำาให้ตอ้ งสร้าง
เครื่องมือเพื่อป้องกันมากขึ้น ยิ่งรัฐเข้าไปจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างผลประโยชน์ ก็ยิ่งทำาให้
ประชาชนยากลำาบาก เนื่องจากถูกจำากัดการเข้าถึงทรัพยากร เป็นต้น

ง ั นา วา รู้หรอ รอง อต่าง อ ั การกับโลก
ง ําให้ต้อง นรนต่อ ู้กับการ าํ รงอ ู่ในโลกแห่งวัตถุ
บัน อนอ ร า ในการ าํ นนชวต ร บง่า
นํา ป ู่ วา ุ่ง าก าก น
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คัมภีร์เต๋าเต๋อจิงมองว่า การพัฒนาความรู้และเครื่องมือเพื่อจัดการกับโลกส่วนใหญ่
มาจากนโยบายของรัฐ ยิ่งรัฐหรือผู้ปกครองออกนโยบายให้กับโลกมากเท่าไร ยิ่งเป็นตัวเร่ง
ปัญหาความขัดแย้งในโลกแห่งวัตถุให้มีความรุนแรงและยุ่งเหยิงมากขึ้น ทำาลายความอิสระ
ของประชาชนในการจัดการโลกแห่งวัตถุในพื้นที่ชีวิตของตนเอง
ข้อเสนอของเต๋าเต๋อจิง คือ ให้พิจารณาถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหา จากกรอบคิด
ที่มีธรรมชาติเป็นบรรทัดฐานว่า

วา ่งุ ห ง องปญหา า ากการใช้อาํ นา รั แ รกแ ง
หรอ ุ่ง ก ว ั การ วา ปน รร ชาต แ ้
การทีร่ ฐั หรือผูป้ กครองออกนโยบายนัน้ เพราะต้องการสัง่ สมความมัง่ คัง่ อำานาจ และ
ผลประโยชน์ เพือ่ ตอบสนองความปรารถนาของตน ในขณะทีค่ วามยากจนและความอดอยาก
ของประชาชนทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพอากาศ กลับเป็นสาเหตุ
ที่น่ากังวลน้อยกว่าการเก็บภาษีมากเกินเพื่อสะสมความมั่งคั่งให้แก่รัฐ
ในคั ม ภี ร์ เ ต๋ า เต๋ อ จิ ง ได้ เ ปรี ย บเที ย บผู้ ป กครองที่ ล ะโมบมุ่ ง สั่ ง สมความมั่ ง คั่ ง และ
ทรัพย์สมบัติว่าเป็น ‘ผู้นำามหาโจร’ กล่าวคือ ผู้นำามหาโจรปล้นทำาลายความเป็นธรรมชาติ
เดิมแท้ และครอบครองทรัพย์สินที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิตตามวิถีธรรมชาติของประชาชน
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การเปรียบเทียบดังกล่าวมีนยั ของการวิพากษ์วจิ ารณ์ความไม่ชอบธรรมในการ
ครอบครองทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ป กครองในยุ ค สมั ย นั้ น ด้ ว ย กล่ า วคื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
ของหลวงหรือของสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบธรรมด้วยตัวเองแต่

นํา รั

วา

่ชอบ รร ก น อผู้ปก รองหรอรั
น ่วนกลางนัน าใช้ อผลประโ ชน ่วนตน

ใน ‘คัมภีร์จวงจื่อ’ มีการเปรียบเทียบผู้ปกครองเป็นมหาโจรเช่นกัน แต่เน้นการ
วิพากย์วิจารณ์ความไม่ชอบธรรมของผู้ปกครองที่ทำาสงครามแล้วยึดแผ่นดินในรัฐอื่น
มาเป็นของตน มากกว่าประเด็นเรื่องความไม่ชอบธรรมของการนำาทรัพย์สินของ
ประชาชนมาเป็นของหลวง และยังวิพากษ์วิจารณ์ปราชญ์สำานักขงจื่อที่มุ่งหวังการ
รับราชการเพื่อเป็นผู้รับใช้ผู้ปกครองว่า เปรียบได้กับการช่วยสั่งสมผลประโยชน์ให้กับ
มหาโจร ซึ่งเป็นท่าทีปฏิเสธการรับราชการอันเป็นค่านิยมของคนทั่วไปตามวิธีคิด
ของสำานักขงจื่อ เป็นความต่างจากคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงที่มองว่า ให้รัฐหรือผู้ปกครองลด
การใช้อาำ นาจแทรกแซงการจัดการ น่าจะเป็นวิธเี ลีย่ งภัยจากมหาโจรได้ดที สี่ ดุ แต่คมั ภีร์
จวงจื่อมองว่าการไม่มีผู้ปกครองหรือการใช้อำานาจรัฐเลยต่างหาก เป็นการหลีกเลี่ยง
อันตรายจากความฉ้อฉลของผู้ปกครองได้ดีที่สุด
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จุดร่วมของ ‘คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง’ และ ‘คัมภีร์จวงจื่อ’ คือ ต่างมองว่าสาเหตุของ
ความวุ่นวายในโลกแห่งวัตถุมาจากการแย่งชิงผลประโยชน์ จากการที่ผู้ปกครองและ
ผู้คนในสังคมมีความโลภหรือความปรารถนาในผลประโยชน์และอำานาจ ด้วยเหตุนี้
ข้อเสนอของสำานักเต๋าในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงเรื่องการจัดการโลกแห่งวัตถุ จึงมุ่งเน้นไปที่
การจัดการกับความปรารถนา ‘ลดความปรารถนาของผู้ปกครองกับการใช้อำานาจรัฐ’
ส่วนคัมภีร์จวงจื่อเน้นการจัดการกับ ‘ความปรารถนาที่ติดอยู่กับพันธนาการของ
กรอบคิดในการแบ่งแยกคุณค่า’ ซึง่ การลดความปรารถนาในทัง้ สองลักษณะต่างมุง่ เพือ่ ให้

ป กชนและชุ ชน า ารถ ร้าง ลังแห่งตน อง
และ วา ปนอ ระในการ ั การโลกแห่งวัตถุ ้ อง
ตา วถ รร ชาต

17

ผู้นํากับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

แนว

รองอู หว กับการล วา ปรารถนา

แนวคิดของสำานักเต๋ามองว่า การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งในโลกแห่งวัตถุ ต้องใช้วธิ กี าร
จัดการกับความปรารถนาทั้งในระดับการเมือง การปกครอง และระดับปัจเจกชน ซึ่งแนวคิด
นี้สาำ นักคิดอื่นต่างมองเช่นเดียวกันแต่ในมุมที่ต่างกัน เช่น
‘สำ�นักขงจื่อ’ มีมุมมองปัญหาความขัดแย้งในโลกแห่งวัตถุเกี่ยวกับการที่มนุษย์
ไม่รจู้ กั การลำาดับคุณค่าและความปรารถนาว่า ความรืน่ รมย์ใดควรให้ลาำ ดับความ
สำาคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อการมีชีวิตที่ดี อีกทั้งไม่ได้ใช้มนุษยธรรมและจารีตใน
การขัดเกลาและชี้นำาความปรารถนาเพื่อให้เป็นแรงขับทางศีลธรรมที่ถูกต้อง
‘สำ�นักมัว่ จือ่ ’ มีมมุ มองว่าความวุน่ วายในโลกแห่งวัตถุ มาจากการทีม่ นุษย์รกั ตัวเอง
และตอบสนองความพึงพอใจของตนเองเป็นอันดับต้น การแก้ปญ
ั หาจึงควรคำานึง
ถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และใส่ใจอาทรผู้อื่นอย่างเท่าเทียม
‘สำ � นั ก นิ ติ นิ ย ม’ มี มุ ม มองว่ า ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ค วามปรารถนาตาม
สัญชาตญาณ และมุ่งตอบสนองความปรารถนาของตนเป็นหลัก การปกครองจึง
ต้องอาศัยการให้รางวัล การลงโทษด้วยเครื่องมือทางกฎหมายเป็นแรงจูงใจ และ
ควบคุมความปรารถนาของประชาชน
นักวิชาการตะวันตกได้ตีความว่าวัตถุของความปรารถนาเป็น ‘ความรื่นรมย์’ โดย
นักปรัชญาจีนต่างเสนอวิธีการแสวงหาความรื่นรมย์แตกต่างกัน 3 วิธี คือ หนึ่ง ‘ลดคว�ม
ปร�รถน�’ ทัง้ แง่ปริมาณและความเข้มข้นของความปรารถนา เช่น ‘แนวคิดไม่กระทำ�’ ของ
สำานักเต๋า คือ รัฐเต๋าจะไม่กระตุน้ ความปรารถนาในสิง่ ของทีฟ่ งุ้ เฟ้อหรือขัดต่อการดำารงชีวติ
อย่างเรียบง่าย สอง ปรับเปลี่ยนหรือแปรเปลี่ยนความปรารถนาให้ละเมียดละไม แล้วทำาให้
ความปรารถนานัน้ ได้รบั การชีน้ าำ ด้วยบรรทัดฐานทีม่ รี สนิยมสูงขึน้ เช่น ก�รใช้หลีห่ รือจ�รีต
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ในก�รแปรเปลีย่ นคว�มปร�รถน�ทีช่ วั่ ร้�ยของมนุษย์ ให้กล�ยเป็นคว�มปร�รถน�ท�ง
ศีลธรรม รวมทั้งการใช้หลี่จัดระเบียบคุณค่าและความรื่นรมย์เพื่อประกันความพึงพอใจ
ที่ทุกคนในสังคมจะได้รับจากการปฏิบัติตามจารีตนั้น สาม แบ่งปันความปรารถนาและ
ความรื่ น รมย์ เช่ น ‘แนวคิ ด ของเมิ่ ง จื่ อ ’ รั ฐ ที่ ป กครองด้ ว ยจิ ต ใจแห่ ง มนุ ษ ยธรรมและ
ครรลองธรรม จะเน้นการแบ่งปันสิ่งของที่ก่อให้เกิดความรื่นรมย์เพื่อจะได้มีประสบการณ์
รื่นรมย์ไปด้วยกัน
ทั้งนี้นักวิชาการตะวันตกให้ข้อสังเกตว่าปรัชญาจีนมอง ‘คำาคู่ตรงข้ามความรื่นรมย์’
คือ ‘ความรูส้ กึ ไม่มน่ั คงปลอดภัย’ ซึง่ ความกังวลคืออารมณ์สะท้อนความรูส้ กึ นัน้ ‘สำานักขงจือ่ ’
มองว่าความรื่นรมย์มีที่มาจากการมีความสัมพันธ์งอกเงยกับผู้อื่น อาศัยการลงแรงและ
ก่อร่างมายาวนาน อาศัยเครื่องมือหรือเครื่องชี้นำาทางจารีตและมนุษยธรรม ในขณะที่
‘สำานักเต๋า’ มองว่าความรื่นรมย์มาจากการสามารถผดุงชีวิตในสังคมได้อย่างปรกติสุข
ตามอายุขัยและดำาเนินชีวิตสัมพันธ์กับสรรพสิ่งอย่างอิสระ
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แม้ว่าการอยู่ในโลกแห่งวัตถุจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นโชคชะตา
แต่ก็สามารถมีความรื่นรมย์ได้จากการขัดเกลาตนตาม “แนวท�งแห่งก�รไม่กระทำ�”
ซึ่งเน้นการลดความปรารถนาเพื่อความเป็นธรรมชาติเดิมแท้ทั้งในตัวปัจเจกบุคคล
และสังคม เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งวัตถุ
มากกว่าการหลีกลี้หรือลดความปรารถนาในแง่ของการลดละเลิกกิเลส
การไม่กระทบหรือการกระทำาในลักษณะเชิงอ่อน เป็นฐานคิดสำาคัญของจริยศาสตร์
และหลักการปกครองของสำานักเต๋า โดยเน้นการปรับเปลีย่ นตามแนวทางดังกล่าว 3 ประการ
คือ การปฏิบัติ ความปรารถนา และความรู้ ในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง การลดความปรารถนา
มี 2 ความหมาย คือ
1) การลดความปรารถนาไม่ใช่การละเลิกความปรารถนาทางผัสสะ เพราะเป็นสิ่งที่
เลีย่ งไม่ได้ เช่น หิวต้องกิน แต่ปญ
ั หาคือการปรุงแต่งการตอบสนองความปรารถนา
ทางผัสสะจนเกินพอดี
2) การลดความปรารถนาไม่ ใช่ ก ารขั ด เกลาตนจนไร้ ค วามปรารถนาโดยสิ้ น เชิ ง
แต่หมายถึงการ ลด ละ อ�ก�รคว�มปร�รถน�ที่มีลักษณะของก�รจัดก�รหรือ
จัดรูปให้กับโลก ในลักษณะของการครอบครอง การเป็นเจ้าของและการควบคุม
จัดการ

การล วา ปรารถนา ่ใช่ าะการ ั กลา ตใ องปราชญ
และผู้ปก รอง แต่ผู้ปก รอง ป บัตตา แนว างแห่งอู หว
ะ ่ ่ง ร ให้ประชาชน วา ปรารถนาใน ง นํา ป ู่ปญหา
หรอ วา ั แ ้งในโลกแห่งวัตถุ
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ประโ ชนใน วา ร้ประโ ชน การ ร้าง ลังแห่งตน าก วา ร้
คัมภีร์จวงจื่อ มองว่า ปัญหาความขัดแย้งในโลกแห่งวัตถุมาจากการที่มนุษย์ไม่เข้าใจ
ในความเป็นจริงของวิถีธรรมชาติ แล้วจัดรูปให้กับโลกด้วยกรอบเกณฑ์ต่างๆ ติดยึดกับการ
แบ่งแยกคุณค่าและความหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นการจัดการกับโลกแห่งวัตถุจึงมุ่งเน้น
ให้ ‘ปัจเจกชนสร้างพลังแห่งตน ตอบสนองต่อโลกแห่งวัตถุอย่างเป็นอิสระและสอดคล้องกับ
วิถีธรรมชาติ’ เพื่อนำาตนและผู้อื่นในแวดวงและชุมชน ให้สามารถเผชิญและจัดการกับ
ความเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีช่ วี ติ ของตนได้อย่างเป็นอิสระและสามารถดำารงชีวติ ได้ ความเป็นจริง
ของวิถีธรรมชาติที่มนุษย์มักจัดรูปด้วยกรอบเกณฑ์มีอยู่ 3 ประการ คือ
สรรพสิ่งในโลกแม้มีความแตกต่างหลากหลาย แต่สภาวะธรรมชาติเดิมแท้ของ
สรรพสิง่ ดำารงอยูเ่ ป็นองค์รวมหรือเป็นหนึง่ เดียว ก�รแบ่งแยกสิง่ ต่�งๆ เกิดจ�ก
มนุษย์เป็นผู้กระทำ� เมื่อมนุษย์ได้สร้างภาษาและความหมายขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อ
ใช้กล่าวถึงคุณสมบัติและการดำารงอยู่ของสิ่งนั้น
ทุกสรรพสิ่งต่างมีวิถีชีวิตหรือวิถีธรรมชาติที่ดาำ เนินไป ทำาให้มีกรอบคิดและเกณฑ์
ตัดสินบางอย่างทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ตามธรรมชาตินนั้ เช่น คนกินเนือ้ สัตว์นานา
ชนิด กวางกินหญ้า ตะขาบกินเนือ้ งู นกเค้าแมวและเหยีย่ วต่างกินหนู สัตว์โลกทัง้
สี่นี้ใครคือผู้รู้ว่าอาหารควรมีรสชาติเช่นไร

การ นุ ร้าง วา ห า และกําหน ก ก ั รูปให้กับโลก
ําให้ องโลกอ ่างแบ่งแ กโ
ต กับ วา ห า
และ ักใช้ วา ห า นัน ปน ก ตั นละ ผู้อน
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สรรพสิ่งในวิถีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและอิงอาศัยสัมพันธ์กันและกันจนเป็น
กระแสการเปลีย่ นทีล่ นื่ ไหล ไม่ส�ม�รถแบ่งแยกขอบเขตได้ว�่ มีจดุ เริม่ ต้นหรือ
จุดสิ้นสุดอยู่ที่ใด การที่มนุษย์เข้าใจโลกผ่านกลไกทางภาษา ทำาให้มนุษย์เข้าใจ
ว่าโลกเป็นอย่างที่ภาษาสื่อ มีลักษณะนิ่งตายตัวและสามารถแบ่งแยกขอบเขตได้
ชัดเจนว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ และ ‘ถูก’ หรือ ‘ผิด’
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ในบรรดากรอบเกณฑ์ที่มนุษย์ใช้ในการจัดรูปให้กับโลก จวงจื่อเน้นถึงกรอบคิดและ
เกณฑ์การแบ่งแยกระหว่าง ‘ประโยชน์’ กับ ‘ไร้ประโยชน์’ เป็นสำาคัญ สิ่งใดที่มนุษย์มองว่า
มีประโยชน์มักได้รับความสนใจและตอบสนองในบางลักษณะ เช่น การไขว่คว้า แย่งชิง
หรือละเมิดผู้อื่น เพื่อให้ได้มาในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ใดที่มนุษย์มองว่าไร้ประโยชน์ สิ่งนั้น
จะไม่ได้รับความสนใจหรือมองว่าไร้ค่า จนแทบจะหลงลืมว่ามีของเหล่านั้นอยู่บนโลก
สำานักคิดอื่นๆ มีมุมมองการใช้กรอบเกณฑ์ ‘ประโยชน์’ และ ‘ไร้ประโยชน์’ เช่นกัน กล่าวคือ
‘เมิง่ จือ่ ’ มองว่าหากผูป้ กครองคำานึงถึงผลประโยชน์เป็นหลัก ผูใ้ ต้ปกครองก็ยอ่ มคำานึง
ถึงผลประโยชน์เช่นกัน ผลที่ตามมาคือ การแย่งชิงผลประโยชน์ในทุกระดับชั้น ดังนั้นการ
จัดการโลกแห่งวัตถุจะต้องใช้มนุษยธรรมและครรลองธรรมชี้นาำ
‘มั่วจื่อ’ มองว่า ข้อเสนอของสำานักขงจื่อที่ให้คำานึงถึงมนุษยธรรมจะนำาไปสู่การเห็น
แก่ประโยชน์ในพวกพ้องของตนเอง การปกครองโดยใช้แนวคิดหลักสากลซึ่งคำานึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมจึงเป็นแนวทางที่ดีกว่า
ทั้งนี้ ‘จวงจื่อ’ มองว่า ทั้งสองแนวคิดต่างอยู่บนกรอบคิดการแบ่งแยกระหว่าง
‘ประโยชน์’ กับ ‘ไร้ประโยชน์’ ซึ่งเป็นท่าทีไม่สอดคล้องกับความจริงตามวิถีธรรมชาติ
3 ประการข้างต้น จึงเสนอการ ‘ถอดถอนการติดยึดกับกรอบคิดที่แบ่งแยกประโยชน์กับ
ความไร้ประโยชน์’ ซึ่งการถอดถอนนี้จะนำาไปสู่การสร้างพลังแห่งตนเพื่อตอบสนองต่อ
โลกแห่งวัตถุอย่างเป็นอิสระด้วยการไม่กระทำาต่อไป โดยจวงจื่อถอดถอนกรอบคิดดังกล่าว
ด้วยการชี้ให้เห็นประโยชน์ในความไร้ประโยชน์ เพื่อให้เราตอบสนองต่อทุกเกณฑ์และ
ทุกความหมายอย่างเป็นอิสระมากกว่าจะติดยึดอยู่กับเกณฑ์ใดเกณฑ์เดียว
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ผู้นํากับการ ั การโลกแห่งวัตถุใน ั ร ตา ตอ งและ ั ร วง อ
เต๋�เต๋อจิง

ประเด็น

ข้อเสนอ

เน้นเรื่องการอ่อนน้อมและ
การไม่กระทำา

เน้นการไม่แบ่งแยกระหว่างอัตวิสัยและวัตถุวิสัย
การตอบสนองต่อโลกอย่างเป็นอิสระและลื่นไหล
และการมีประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ในระดับการเมืองการปกครอง
ผู้นาำ ในระดับการเมืองการปกครอง
เป็นเงื่อนไขที่จะช่วยส่งเสริม
ความเป็นอิสระในชีวิตของประชาชน

เน้นการถอดถอนกรอบคิดและปรับเปลี่ยนท่าทีและทัศนคติ
มุ่งเน้นให้เป็นผู้นาำ มีความเป็นอิสระในการค้นหาและดึงพลัง
แห่งตนจากความเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราได้ สามารถ
สร้างความรื่นรมย์และความพึงพอใจในการอยู่ท่ามกลาง
โลกแห่งวัตถุที่มาจากการกำาหนดของตนเอง

รัฐหรือผู้ปกครองเป็นอุปสรรคสำาคัญ
ในการแทรกแซงความเป็นอิสระ
การลดความ จึงเน้นการลดความปรารถนาของ
ปรารถนา ผู้ปกครองและการกำาหนดนโยบายรัฐ
ที่จะเป็นอุปสรรค

จุดร่วม

24

จวงจื่อ

การจัดการต้องไม่ทำาลายความเป็น
ธรรมชาติเดิมแท้ และเน้นให้เกิด
ความยั่งยืนในการดำารงชีวิต
สร้างความเป็นอิสระให้ปัจเจกชน
ได้ดำาเนินชีวิตในพื้นที่ชีวิตของตนเอง
ด้วยการลดความปรารถนา
ตามแนวทางแห่งการไม่กระทำา

อุปสรรคสำาคัญที่จำากัดความเป็นอิสระ คือ การยึดติด
กรอบความคิดและเกณฑ์การแบ่งแยก โดยเฉพาะ
การแบ่งแยกระหว่างประโยชน์กับไร้ประโยชน์ จึงเน้น
การถอดถอนการยึดติดนั้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติและท่าที
เพื่อลดความปรารถนาที่มาจากการติดยึดอยู่กับ
กรอบเกณฑ์อย่างตายตัว
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บ น นา าก ุ อง องปรัชญา ํานัก ตาต่อกร
ในบรบ ัง
ร่ว ั

ก า

ข้อเสนอของสำานักเต๋ามีลกั ษณะของการให้แนวทางปฏิบตั ใิ นเชิงรับและในเชิงการปรับ
ท่าทีและทัศนคติ ต่อการจัดการสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งวัตถุ มากกว่าการให้แนวทางปฏิบัติที่
เอาไว้ใช้อย่างสำาเร็จรูป บทเรียนสำาคัญเมื่อพิจารณาในบริบทของสังคมไทยร่วมสมัย
คือ วิถีการดำาเนินชีวิตของคนไทยที่ให้ความสำาคัญต่อการป้องกันระวังทรัพย์สิน
เป็นอันดับต้น และมีวิธีการที่ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับตัวเลข สถิติ และ
ปรากฎการณ์ เช่น สถิตกิ ารโจรกรรมและอาชญากรรมจากการละเมิดทรัพย์สนิ มีอตั ราสูงขึน้
อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการป้องกันภัย อุปกรณ์ปอ้ งกันภัย รวมถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยี
และนโยบายรัฐเพื่อเน้นการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็มากขึ้นตาม โดยลดการพึ่งพา
คนหรือความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในชุมชน
หากมองจากแง่มุมมองตรรกะแห่งความเสื่อมของสำานักเต๋า อาจกล่าวได้ว่ายิ่งพึ่งพา
และพัฒนาเทคโนโลยีปอ้ งกันมากเท่าไร ยิง่ สะท้อนการให้คา่ กับสิง่ ของวัตถุ เล่หเ์ หลีย่ ม และ
ความซับซ้อนของภัยจากการละเมิดทรัพย์สินมากขึ้น รวมทั้งเป็นความเสื่อมของสังคมที่
ห่างไกลจากวิถีธรรมชาติ จึงไม่สามารถพึ่งพาพลังของชุมชนและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล
ไว้วางใจกัน ซึ่งเป็นรูปแบบของการป้องกันภัยอย่างสามัญเรียบง่ายแบบเดิมได้
กรณีศึกษาพลังของคนจนเมืองหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่
อาศัยอยูใ่ นเมือง ซึง่ มักประกอบอาชีพและมีรายได้ไม่แน่นอน ขาดความมัน่ คงในทีอ่ ยูอ่ าศัย
และการเข้าถึงทรัพยากร และขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ แต่บุคคลเหล่านี้
กลับเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพสัมพันธ์กับแทบทุกวงการและทุกมิติของเศรษฐกิจ
เมือง เช่น อำานวยความสะดวกคนเมืองในการเดินทางผ่านอาชีพคนขับแท็กซี่ คนขับรถเมล์
ดูแลความสะอาดให้กบั เมืองในฐานะพนักงานกวาดถนน ให้บริการอาหารราคาถูกผ่านอาชีพ
หาบเร่แผงลอย สร้างและซ่อมแซมเมืองผ่านอาชีพก่อสร้างและช่าง เป็นต้น
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หากมองผ่านมุมมองประโยชน์และไร้ประโยชน์แล้ว กรณีคนจนเมืองเป็นตัวอย่างที่
สะท้อนถึงความด้อยโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แต่เป็นคนตัวเล็กที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมเมือง แต่มักถูกมองข้ามหรือถูกมองว่าไร้ค่า
ในมุมมองของสำานักเต๋าการดึงพลังจากความไร้ค่าเป็นสิ่งสำาคัญ โดยใช้วิธีลดเงื่อนไขและ
ปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างพลังแห่งตนเองของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม จึงเป็น
สิง่ ทีน่ า่ สนใจว่า รัฐ คนในสังคม และกลุม่ คนด้อยโอกาสเหล่านี้ ได้ตระหนักและเห็นพลังของ
ความไร้มากน้อยเพียงใด และแทนที่จะกำาหนดนโยบายกำาจัดความยากจน หรือแก้ปัญหา
ความยากจนโดยเน้นการให้สวัสดิการ เช่น แจกเงิน ลดค่าน้ำา ค่าไฟ ค่าโดยสารสาธารณะ
เพื่อให้คนจนลดค่าใช้จ่าย รัฐควรตระหนักถึงพลังของความไร้ที่มาจากกลุ่มคนดังกล่าว และ
ออกมาตรการส่งเสริมการดึงพลังขับเคลื่อนที่เป็นไปเองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก
คนกลุ่มนี้เป็นหลัก เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนตัวเล็กตัวน้อยใน
สังคมอย่างแท้จริง

26

ฉ้อฉล จนยาก ภาษี พิธีศพ :
เศรษฐศิลป์ 1แห่งควำมกลมเกลียวสมดุล
ในผู้น�ำแบบขงจื่อ

‘เศรษฐศิลป์’ เป็นคำาทีผ่ วู้ จิ ยั ประดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ สือ่ นัยว่า ‘โลกแห่งวัตถุ’ โดยในปรัชญาขงจือ่ หมายถึงการใช้วตั ถุในฐานะสัญลักษณ์
สำาหรับกำากับตำาแหน่งแห่งบทบาทของมนุษย์ในความสัมพันธ์ชดุ ต่างๆ ถือเป็นศิลปะแห่งการจัดระบบความหมาย จัดรูปความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ให้ราบรื่น
1
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อ้ ล น าก า
ในผู้นาํ แบบ ง อ

ร

ลปแห่ง วา กล กล ว

ุล

โลกแห่งวัตถุในสังคมจีนโบราณ โดยเฉพาะในปรัชญาขงจื่อไม่ได้เน้นวัตถุในแง่
สสารวัตถุ โลกแห่งวัตถุที่ผู้ปกครองในยุคจีนโบราณให้ความสำาคัญ คือ โลกแห่งวัตถุ
วัฒนธรรมทีร่ องรับการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นในสังคมให้กลมเกลียวสมดุล
หรือที่เรียกว่า ‘เศรษฐศิลป์’ ขงจื่อและศิษย์มองว่าความเสื่อมของโลกแห่งวัฒนธรรมใน
สมัยราชวงศ์โจวในยุคปลายชุนชิวนั้น มีสาเหตุสำาคัญมาจากการฉ้อฉลสัญลักษณ์แห่ง
ความชอบธรรมของผูน้ าำ รัฐโดยขุนนาง การแก้ปญ
ั หาต้องเริม่ จากการจัดระเบียบโลกแห่ง
วัฒนธรรม คือ การฟืน้ คืนจารีตการปกครองทีม่ คี วามเทีย่ งธรรม ชอบธรรม และมีเป้าหมาย
เพือ่ สร้างชุมชนทีม่ มี นุษยธรรม โดยบทความนีเ้ สนอการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ
การพัฒนา ‘เศรษฐศิลป์แห่งความกลมเกลียวสมดุล’ เป็นกลไกในการแก้ปัญหา
ความยากจน เพราะการแก้ปญ
ั หาความสัมพันธ์ระหว่างคนให้ถกู ต้องชอบธรรมจะนำามา
สูค่ วามมัง่ คัง่ ทีย่ ง่ั ยืนได้ แต่การแย่งชิงเข่นฆ่าเพือ่ ความมัง่ คัง่ ไม่อาจแก้ปญ
ั หา แต่ยง่ิ ก่อปัญหา
ความยากจนให้บานปลายและหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น
ความสับสนเกี่ยวกับการมอง ‘เกียรติ’ ตาม ‘ยศ’ เพื่อการ ‘สรรเสริญ’ เป็นปัญหา
ที่อาจขัดขวางหรือทำาลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ต้องอาศัยการแสดงออกด้วย
วัตถุวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่คุณธรรมและความชอบธรรม ซึ่งอาจไม่ได้มาพร้อมกับ
ยศ ศักดิ์ หรือตำาแหน่งใดในสถาบันหรือกลไกของรัฐ
เทคโนโลยีทผี่ นู้ าำ พึงพัฒนา คือ ‘เทคโนโลยีหรือสิง่ ประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม ทีเ่ กือ้ กูล
ต่อการจัดระเบียบสังคมและการเมืองที่ชอบธรรม’ เอื้อต่อความกลมเกลียวงดงาม
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ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิเคราะห์ทงั้ 3 ประเด็นดังกล่าวในหัวข้อ ความฉ้อฉล ความยากจน ภาษี
และพิธีศพ ซึ่งมีนัยเกี่ยวข้องกับเรื่อง เศรษฐกิจ อาหาร ปากท้อง ความยากจน และ
ความมั่งคั่ง ด้วยการนำาเสนอความคิดจากปรัชญาขงจื่อคัมภีร์หลุนอี่ว์ และปรัชญาจีน
สำานักอื่น เทียบเคียงประสบการณ์ร่วมสมัยในสังคมไทย โดยหวังว่าบทศึกษานี้จะเป็น
กระจกเงาทีใ่ ช้สอ่ งดูตนเอง เพือ่ กำาหนดทิศทางการเดินทางร่วมกันต่อไปในอนาคตทีส่ ามารถ
เกื้ อ กู ล ต่ อ มนุ ษ ยธรรมได้ ม ากขึ้ น ก่ อ นที่ บ างส่ ว นของสั ง คมจะมั่ ง คั่ ง ร่ำ า รวยท่ า มกลาง
ความเสื่อมสลายของสังคมโดยรวม
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วา ห า อง โลกแห่งวัตถุ
ในขณะที่ชาติตะวันตกมีระบบคิดต่อโลกแห่งวัตถุในสังคมสมัยใหม่ในลักษณะวงจรที่
ประกอบด้วยการมองธรรมชาติเชิงเรขาคณิต คนเป็นนายเหนือธรรมชาติ และสร้างความมัง่ คัง่
โดยให้เครดิตต่อความสำาเร็จส่วนบุคคล แต่ในยุคโบราณหลายอารยธรรมมองว่า สิ่งที่ปรากฏ
แก่ประสาทสัมผัสไม่ได้มีความหมายเพียงแค่วัตถุในแง่ที่เป็นสสารที่ไร้ชีวิต ไร้วิญญาณ
สามารถศึกษาและควบคุมด้วยเครื่องมือสำาหรับชั่ง ตวง วัด หากแต่ ‘มีความหมายในเชิง
จิตวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา’ เช่น แม่น้ำาไม่ได้เป็นเพียงสสารที่มี
องค์ประกอบคือ ไฮโดรเจน 2 ส่วน ออกซิเจน 1 ส่วน ดังเช่นความหมายในวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ แต่แม่น้ำาคือสายเลือดบรรพชนที่ไหลให้เราได้ใช้เพื่อกินดื่ม เพาะปลูกเลี้ยงชีวิต
น้าำ ในโลกยุคโบราณจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การเคารพบูชา
ในบริบทของจีนโบราณ ขอบเขตความรูข้ องขงจือ่ ไม่ได้เน้นโลกแห่งวัตถุในแง่กายภาพ
หรือในแง่ของสสารอย่างมีนัยสำาคัญ ดังเช่นที่จื่อก้งผู้เป็นศิษย์บอกว่าอาจารย์สอน 4 อย่าง
คือ วรรณคดี จริยธรรม ความสัตย์ซื่อภักดี และความน่าเชื่อถือ ทั้งสี่วิชานี้เป็นสิ่งประดิษฐ์
ทางวัฒนธรรม เป็นบรรทัดฐานและกติกาเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ในสังคมราบรื่น
โลกแห่งวัตถุในปรัชญาขงจือ่ ไม่ได้เน้นทีโ่ ลกกายภาพ แต่เป็นวัตถุในฐานะองค์ประกอบ
ทางวัฒนธรรมทีส่ งั คมกำาหนดและยอมรับความหมายร่วมกันว่าเป็นเรือ่ งคุณค่าและความหมาย
ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่เรื่องราคาของวัตถุในฐานะสิ่งของ ตัวอย่างในสังคมไทยน่าจะเป็น
‘ พระแก้ ว มรกต ’ ชนิ ด แร่ ธ าตุ แ ละสารเคมี ใ นฐานะมรกตเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง การศึ ก ษาทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ขงจื่อจะให้ความสำาคัญในฐานะสัญลักษณ์ในทางวัฒนธรรมแห่งรัฐไทย
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าวะผู้นาํ กับโลกแห่งวัตถุ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ‘คัมภีร์หลุนอี่ว์’ บทหนึ่งที่สะท้อนวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดลำาดับ
ความสำาคัญ องค์ประกอบและปัจจัยด้านเกี่ยวกับรัฐจากคำาตอบและปฏิกิริยาของขงจื่อ
ทีม่ ตี อ่ คำาตอบของลูกศิษย์ 4 คน ทำาให้เห็นว่าผูน้ าำ พึงให้ความสำาคัญแก่การบริหารบ้านเมือง
ในแง่ใดบ้าง ดังนี้
การเป็นผู้นำาในการบริหารบ้านเมือง แม้กำาลังแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน
ซึง่ เป็นปัญหาพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งแก้ไข ก็ยงั ต้องตระหนักว่าประเด็นเรือ่ ง ‘หลี’่ และ ‘ดนตรี’
เป็นเรื่องที่สำาคัญ เช่นเดียวกับพิธีกรรมในวิหารบรรพชน ซึ่งเป็นพิธีกรรมสำาคัญที่สุดในการ
แสดงออกถึงความถูกต้องชอบธรรมของรัฐ การบริหารที่ประสบความสำาเร็จมากสุด คือ
การบริหารโดยกลไกในเชิงการจัดการไม่ปรากฏเด่นชัด สะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้คนมีแต่
ความสบายใจ รื่นรมย์กับกิจกรรมง่ายๆ สามัญธรรมดา โดยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไป
ทำาสงครามให้เกิดความอดอยาก พลัดพราก ผู้นำาที่แท้ต้องใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้
ชีวิตดีมีคุณภาพแก่ประชาชน
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้อ ล น าก า
ผู้วิจัยได้เลือกประเด็นทั้ง 4 เรื่องมาศึกษา เพราะเป็นประเด็นที่ยังไม่มีการศึกษา
วิเคราะห์อย่างจริงจัง และยังเป็นประเด็นที่จะแสดงให้เห็นว่า

ปญหาการ น้อ หรอ ปญหา วา าก น ่ใช่ รองการ
า แ ลน รั ากร หรอว ร้าง ูล ่าให้แก่ รั ากร
แต่ ปนปญหา วา ้อ ล องผู้นาํ ปนหลัก
ส่วนเรื่องภาษีเป็นกรณีตัวอย่างบทบาทของขุนนางฉ้อฉลที่ไม่อาจคัดค้านเจ้านาย
นำาไปสู่การฉ้อฉลที่ร้ายแรงขึ้นไปอีก ส่วนกรณีพิธีศพของเหยียนหุย ที่ขงจื่อปฏิเสธการใช้
วัสดุฟมุ่ เฟือยในพิธศี พเพือ่ แสดงความอาลัยแก่การสูญเสียศิษย์รกั เพราะการใช้วสั ดุฟมุ่ เฟือย
ในพิธีศพเป็นการทำาลายความหมายแห่งการไว้อาลัยคนอย่างเหยียนหุยซึ่งดำารงชีวิตด้วย
ความสมถะ การวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าขงจื่อให้ความสำาคัญแก่ ‘เศรษฐศิลป์แห่ง
ความสัมพันธ์’ เป็นอันดับแรก เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานการตัดสินวิธใี ช้โลกแห่งวัตถุ ไม่ใช่การสร้าง
ระบบเศรษฐศาสตร์หลบเลี่ยงปัญหาความฉ้อฉลของผู้นำา
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ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองต้องเผชิญและแก้ไข เพราะเป็นปัญหา
พื้นฐานในเชิงวัตถุที่เป็นแก่นแกนของการต่อสู้ทางการเมือง แต่ขงจื่อเสนอให้มองปัญหา
อีกแง่มุมซึ่งขงจื่อเชื่อว่าเป็นที่มาและทางออกของปัญหา การแย่งชิงดินแดนและโภคทรัพย์
ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า “เศรษฐศิลป์แห่งคว�มกลมเกลียว” โดยขงจื่อมีมุมมองต่อการจัดการ
ปัญหาดังนี้
ขุนนางมีหน้าที่ทัดทานคัดค้านเจ้านายเมื่อเจ้านายกระทำาผิด
การสร้างความสงบต้องอาศัยเครือ่ งมือชนิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อาวุธ แต่เป็นเครือ่ งมือทาง
วัฒนธรรมที่จะช่วยจัดลำาดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในรัฐ อาศัยกลไกทาง
วัฒนธรรมและคุณธรรมสร้างความปรองดองกลมเกลียว เพราะความกลมเกลียว
จะนำาพาบ้านเมืองออกจากความยากจน ไม่ใช่การใช้กำาลังอาวุธเพื่อบังคับให้
สยบยอม กรณีนี้อธิบายได้จากปรากฏการณ์เมื่อรัฐเอาชนะความจนในแง่ปัจจัย
ทางวัตถุที่จำาเป็นต่อการอยู่รอด แต่ความมั่งคั่งที่ได้มานั้น ยิ่งนำาไปสู่ความไม่สงบ
ในสังคม เช่น ความมั่งคั่งของประเทศนำาไปสู่ความเหลื่อมล้ำาไม่เท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจของผู้คนในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เป็นพื้นฐานของ
ความสั่นคลอนและความไร้เสถียรภาพของสังคมและรัฐ
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‘การจัดระเบียบโลกแห่งวัฒนธรรม’ เป็นเรื่องพื้นฐานมากกว่า ‘การใช้อาวุธเพื่อ
ขยายดินแดนหรือแก้ปญ
ั หาความยากจนหรือการมีนอ้ ย’ โลกวัฒนธรรมของขงจือ่

ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ ดึงดูดผูค้ นให้อยากมาอยูใ่ กล้
เมื่ออยู่ใกล้แล้วจึงทำาให้สงบ ในยุคโบราณเมื่อเกิดสงครามย่อมส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในแง่การถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร สัตว์ใช้งานในไร่นาก็ถูกนำาไปเป็น
สัตว์พาหนะขนอาวุธและเสบียงสงคราม ผู้คนต้องพลัดพรากจากที่อยู่ หากผู้นำา
คนใดนำาแนวคิดแบบขงจือ่ ไปสร้างสังคมทีม่ มี นุษยธรรม น่าจะสามารถพัฒนาเป็น
รัฐทีผ่ คู้ นอยากอพยพมาอาศัย เพราะเป็นผูน้ าำ ทีร่ กั มนุษย์และรูจ้ กั มนุษย์ ปฏิบตั ติ น
เป็นคนซื่อตรง ไม่ฉ้อฉล และสามารถทำาให้คนที่ฉ้อฉลเป็นคนซื่อตรงได้
ความรัก 3 ประการของผู้นาำ คือ ‘รักหลี่ รักความถูกต้อง และรักสัจจะ’ เป็นเครื่อง
ดึงดูดประชาชน เพราะความรักทั้ง 3 ประการจะสามารถสร้าง ‘ความสัมพันธ์
ทีร่ าบรืน่ ระหว่างผูป้ กครองกับประชาชน’ ความสัมพันธ์ทรี่ าบรืน่ ทำาให้สงั คมน่าอยู่
มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีเสถียรภาพ
ขงจื่อให้ความสำาคัญอันดับแรกแก่โลกแห่งวัฒนธรรม ที่การจัดสรรแบ่งปัน การจัด
ระบบระเบี ย บสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมเป็ น ภารกิ จ หลั ก ของผู้ ป กครอง
ปัญหาความยากจนเป็นผลจากความฉ้อฉลในระดับผู้นำา ความบกพร่องทางศีลธรรมของ
ประชาชนมาจากความล้มเหลวทางศีลธรรมของผู้นำา
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วา าก น อง ห นหุ กับ วา หวัง องปรัชญา ง อ
เหยียนหุยศิษย์รักของขงจื่อเป็นคนยากจน แต่มีปัญญาและความแช่มชื่น
เบิกบาน ทัง้ ยังเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เหยียนหุยสามารถสืบทอดคำาสอนของขงจือ่ ได้อย่าง
แม่นยำา การดำารงชีวติ ของเหยียนหุยทำาให้เห็นถึงความไร้สาระของการแก่งแย่งแข่งขัน
เพื่อผลประโยชน์เชิงโภคทรัพย์ เพราะหากคนเราสามารถมีความแช่มชื่นเบิกบาน
แม้ยากจนแสนเข็ญได้ การอ้างความชอบธรรมเพื่อใช้กาำ ลังเพื่อยึดครองดินแดนอื่น
ทั้งภายในและภายนอกรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ก็ฟังดูไร้แก่นสารโดยสิ้นเชิง
วิถีชีวิตของเหยียนหุยสามารถทำาลายล้างข้ออ้างความชอบธรรมของการใช้กำาลัง
ระหว่างรัฐได้
ปรัชญาของขงจื่อมุ่งสร้างชุมชนให้มีมนุษยธรรมงดงาม เน้นว่าปรัชญาขงจื่อ
สามารถมอบชีวติ ทีด่ แี ก่ผทู้ สี่ มาทานความคิดนีไ้ ด้ ชีวติ อันแช่มชืน่ เบิกบานท่ามกลาง
ความขาดแคลนทางโภคทรัพย์ของเหยียนหุยเป็นเครื่องยืนยันของความเป็นไปได้
ของชีวิตที่ดีนั้น ชีวิตของเหยียนหุนจึงเป็นความหวังของปรัชญาขงจื่อในแง่การเป็น
ภาพอุดมคติสำาหรับชีวิตที่เป็นจริงได้ ชีวิตของเหยียนหุยทำาให้เห็นว่า โลกแห่งวัตถุ
ในแง่กายภาพ โภคทรัพย์ ผลประโยชน์ ความมัง่ คัง่ เป็นเรือ่ งสำาคัญอันดับรองในการ
เปลี่ยนแปลงโลกแห่งความฉ้อฉลมาเป็นโลกแห่งมนุษยธรรม
เมือ่ เหยียนหุยถามขงจือ่ เกีย่ วกับการปกครอง ขงจือ่ ได้ให้คาำ ตอบทีส่ ะท้อนว่า
การปกครองเป็นเรือ่ งของการบริหารจัดการสัญญะทางวัฒนธรรมทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง
ชอบธรรม มีความมั่นคงยั่งยืน เป็น “เศรษฐศิลป์แห่งความกลมเกลียวสมดุล”
อันสามารถเป็นโครงสร้างแห่งความหมายทีจ่ ดั ระบบระเบียบแก่คณ
ุ ค่าในต่างวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ชดุ ต่างๆ รวมทัง้ การควบคุมจัดการโลกแห่งวัตถุในแง่กายภาพและ
โภคทรัพย์ สำาหรับขงจื่อ ‘โลกวัฒนธรรมนำาโลกแห่งวัตถุ’

36

ผู้นํากับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

หาก น รา า ารถ วา แช่ ชน บกบาน แ ้ าก นแ น ญ ้
การอ้าง วา ชอบ รร อใช้กาํ ลัง อ รอง นแ นอน
ัง า ในและ า นอกรั ่อแก้ปญหา วา าก น
ก ง ู ร้แก่น ารโ น ชง
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การปก รอง ปน รอง อง
การบรหาร ั การ ัญญะ างวั น รร ห าะ
ถูกต้อง ชอบ รร วา ัน ง ัง น
ปน ร ลปแห่ง วา กล กล ว ลุ
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า

ร

ลปแห่ง วา ั ัน

ในวิธคี ดิ แบบขงจือ่ ‘ภาษี’ เป็นประเด็นเรือ่ งมนุษยธรรมของรัฐ ปัญหาเรือ่ งความยากจน
ของประชาชนในสายตาของผู้ปกครองที่ไร้มนุษยธรรม อาจไม่ใช่ความกังวลห่วงใยต่อ
ความลำาบากทุกข์ยากของราษฎร์ แต่อาจเป็นปัญหาการเก็บภาษีได้น้อย ไม่เพียงพอแก่
ค่าใช้จ่ายของรัฐและผู้ปกครอง สำานักขงจื่อมีข้อเสนอเกี่ยวกับเศรษฐศิลป์แห่งความสัมพันธ์
ว่า ‘ค่าใช้จ่ายของรัฐควรแปรตามความเป็นอยู่ของประชาชน’ กล่าวคือถ้าประชาชนมี
พอเพียง ผู้ปกครองจะไม่พอได้อย่างไร แต่ถ้าประชาชนไม่พอผู้ปกครองจะพอได้อย่างไร
การเก็บภาษีทเี่ พิม่ ความเดือดร้อนแก่ประชาชน แต่กลับเพิม่ อำานาจแก่ขนุ นางทีฉ่ อ้ ฉล เป็นการ
ละเมิดกฎเกณฑ์แห่งความหมายโลกแห่งวัฒนธรรมทีข่ งจือ่ มองว่าเป็นรากฐานและเครือ่ งชีน้ าำ
วิธีให้ได้มาซึ่ง ‘วิถีโลกแห่งวัตถุ’ ที่ถูกต้องชอบธรรม
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อง ห นหุ

ร

ลปแห่งการ ว้อาลั

หนึ่ ง ในข้ อ วิ พ ากย์ แ นวคิ ด สำ า นั ก ขงจื่ อ ที่ ม าจากมุ ม มองแบบมั่ ว จื่ อ
(479 - 438 ปีก่อนคริสต์ศักราช) คือ ความฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองในการจัด
พิธีศพ มั่วจื่อมองว่าพวกขงจื่อหากินกับความตายของผู้มีอันจะกิน ในแง่นี้
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีศพที่ใหญ่โต เป็นการทำาให้ชาวบ้านผู้ยากจนต้องหา
ค่ า ใช้ จ่ า ยมาประกอบพิ ธี ศ พของบิ ด ามารดาให้ เ หมาะสม ทำ า ให้ ป ระสบ
ความเดือดร้อนและเป็นหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ แต่ใน ‘คัมภีรห์ ลุนอีว่ ’์ มีเนือ้ หาบางบท
สะท้อนในทางตรงกันข้าม คือ ขงจื่อตอบเมื่อมีผู้ถามถึงพื้นฐานของหลี่ว่า
“หลีแ่ ทนทีจ่ ะสุรยุ่ สุรา่ ย ยอมประหยัดดีกว่าฟุม่ เฟือย ในพิธศี พแทนทีจ่ ะ
ถี่ถ้วน ยอมอาดูรดีกว่า”
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ความคิดพื้นฐานดังกล่าว สะท้อนผ่านการปฏิบัติใน 2 กรณี คือ กรณีแรกเมื่อ
ขงจื่อป่วยหนัก ศิษย์เตรียมจัดงานศพอย่างใหญ่โตเทียบเท่าขุนนางที่มีตำาแหน่ง
บริหารบ้านเมือง เมือ่ ขงจือ่ หายป่วยกลับตำาหนิศษิ ย์วา่ ทำาในสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมเพราะ
ตนเองไม่ได้มตี าำ แหน่งใหญ่โตแต่อย่างใด กรณีทสี่ องคือการจัดงานศพของเหยียนหุย
ทีเ่ หล่าศิษย์ตอ้ งการจัดงานศพใหญ่โต แต่ขงจือ่ ไม่เห็นด้วย เพราะการจัดงานศพอย่าง
เรียบง่ายเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเหยียนหุยที่แช่มชื่นเบิกบานแม้ยากจนแสนเข็ญ
การจัดพิธีศพอย่างใหญ่โตให้แก่คนที่เรียบง่ายยากจนน่าจะเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัว
ทำาให้ไม่เห็นความเป็นเหยียนหุยหลงเหลืออยูเ่ ลย และทำาลายโอกาสในการร่วมรำาลึก
ถึงเหยียนหุยอย่างที่เหมาะสมแก่ความเป็นเหยียนหุย
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ร

า ตรแห่ง ก รต

ร

ลปแห่ง วา กล กล ว

ฉ้อฉล จนยาก ภาษี พิธศี พ กับประเด็นในสังคมไทย ทีมวิจยั เลือกหัวข้อ ‘เศรษฐศ�สตร์
แห่งเกียรติยศ’ โดยยกตัวอย่างการใช้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในสายอาชีพ 15 สาขา
การใช้คำาว่า ‘เศรษฐศาสตร์แห่งเกียรติยศ’ เพราะเป็นวิธีที่สังคมไทยแปรคุณค่าบางอย่าง
ออกเป็นตัวเลข คือ รางวัลตอบแทนเป็นเงินหรือวัตถุวฒ
ั นธรรม เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
สายสะพาย โล่เชิดชูเกียรติ ถ้วยรางวัล มงกุฎ เหรียญตรา เข็มฝังเพชรหรืออัญมณีมีค่า
เป็นต้น การแปรเกียรติเป็นตัวเงิน นับว่าเป็นความสำาเร็จของมนุษย์ที่สามารถแปลคุณค่า
ออกมาเป็นมูลค่า แต่ในขณะเดียวกันการให้รางวัลไม่ใช่แค่ตวั เงิน แต่เป็นวัตถุวฒ
ั นธรรมด้วย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินช่วยบ่งบอกเกียรติคุณได้ แต่เงินอย่างเดียวดูจะไม่พอเพียงและ
ไม่เหมาะสม
ในมุมมองแบบขงจื่อผู้นำามีคุณสมบัติสำาคัญ 2 ประการ คือ รัก ‘มนุษย์’ และ ‘หลี’่
การรักมนุษย์ในฐานะมนุษย์ คือ การมีชวี ติ ทีด่ ใี นฐานะมนุษย์ เป็นเป้าหมายสุดท้ายของสังคม
การเมือง ส่วนการรักหลี่ คือ การใฝ่ศกึ ษาหาวิธกี ารจัดรูป จัดระเบียบเศรษฐศิลป์ให้กลมเกลียว
สมดุลและงดงาม ผู้นำาเป็นผู้กำากับบทเพลงแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สิทธิ ความอาทร ห่วงใย
ความเอาใจใส่ โดยแสดงออกด้วยกระบวนการจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทีร่ มุ่ รวยด้วยสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรม เช่น พิธีเซ่นไหว้บรรพชน พิธีมอบรางวัล พิธีแต่งงาน พิธีศพ ฯลฯ ให้มี
ความเหมาะสมพอดีพองาม ซึง่ การประกอบพิธกี รรมเหล่านีจ้ ะมีกติกา แนวปฏิบตั ิ การลงทุน
ทางทรัพยากร มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งแรงงานแรงใจผู้มีส่วนร่วม ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรไป
ไม่น้อยเพื่อพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจว่าขงจื่อมองเห็นความสำาคัญของ
เศรษฐศิลป์เหล่านี้เป็นประเด็นหลักของการทำางานของผู้นาำ
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ตัวอย่างการให้รางวัลตอบแทนความสำาเร็จตามวิชาชีพทีย่ กตัวอย่าง
เปิดให้เห็นระบบและวิธีการให้เกียรติในสังคมไทยร่วมสมัย ซึ่งเป็นเพียง
เสี้ยวหนึ่งของภาพใหญ่เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ
การจัดลำาดับคุณค่าในสังคมไทย อันควรได้รับการใคร่ครวญอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป ทั้งในฐานะกติกาทางสังคม วัฒนธรรม และในฐานะบทบาทสำาคัญ
ของผู้นำา
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ถกเถียงเรื่อง
“ของหลวง” กับ “ของส่วนตัว”
ในปรัชญำจีนโบรำณสำยนิตินิยม
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ขณะที่สำานักคิดจีนโบราณอื่นมีท่าทีต่อการครอบครองทรัพย์สินในระดับ
ส่วนตัวของปัจเจกชนในสังคมเป็นหลัก นักปรัชญาสายนิตนิ ยิ มเป็นกลุม่ แรกทีย่ า้ำ
ให้เห็นว่า ‘การครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวมีนัยสำาคัญต่อกระบวนการบริหาร
ปกครองบ้านเมือง อาจเป็นเหตุปัจจัยที่ชี้ขาดความอยู่รอดของบ้านเมืองได้’ จึง
เสนอให้มี ‘การแยกแยะของหลวงอย่างชัดเจน ไม่ให้ปนกับของส่วนตัว’ ผู้ที่ทำา
หน้าทีป่ กครองบ้านเมืองมีหน้าทีต่ อ้ งดูแลรักษาของหลวงให้อยูใ่ นสภาพพร้อมจะ
อำานวยประโยชน์แก่ประชาชน และสร้างเสถียรภาพให้แก่บา้ นเมือง โดยต้องดูแล
สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้แสวงประโยชน์จากของหลวง เครื่องมือสำาคัญ
ที่สุดของผู้ปกครอง คือ การกำาหนดกฎบัญญัติให้ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดโดยไม่เห็นแก่ผู้ใดหรือแม้แต่ตนเอง
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บทน�ำ

เพือ่ การเข้าใจในปรัชญาจีนโบราณ จำาเป็นต้องเข้าใจถึงคติความคิดของวัฒนธรรมจีน
ซึ่งมีมโนทัศน์เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรว่า ‘ไม่ควรเป็นกรรมสิทธิ์ของใครโดยเฉพ�ะ’
เนื่องจากขุมทรัพย์ส่วนกลางเป็นทรัพย์สินที่สามารถอำานวยประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือ
แก่ใครก็ได้โดยเสมอกัน มีคำาศัพท์ที่เรียกกันทั่วไปว่า “กง” เป็นมโนทัศน์แห่งจิตสำานึกใน
ทรัพย์ส่วนกลาง และยังมีความหมายครอบคลุมถึงความเป็นสาธารณะ ความเป็นทางการ
ความเป็นเพศชาย ความเป็นราชการ ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความเป็นมาตรฐาน
สากล และความเห็นพ้องร่วมกัน

น โน ั น ก วกับแหล่ง รั ากรว่า ่ วร ปนกรร
องใ รโ
าะ นอง าก ุ รั ่วนกลาง ปน รั น
า ารถอํานว ประโ ชนให้แก่ ่วนรว หรอแก่ใ รก ้โ
อกัน
ในขณะสังคมไทย มีคาำ ว่า “ของหลวง” มีนยั ถึงทรัพย์หรือกิจอันก่อให้เกิดผลประโยชน์
โดยไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คาำ ว่าของหลวงในสังคมไทยไม่ได้ครอบคลุมถึง
ความหมายเชิงจริยธรรม เช่น ความยุติธรรม ความเสมอภาค ฯลฯ ดังเช่นคำาว่า “กง” ที่มี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวาง
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของคำาทั้งสองคำาในสมัยโบราณพบว่า
มีความหมายสอดคล้องกันในหลายมิติ เช่น ทั้ง “กง” และ “หลวง” เป็นชื่อเรียกสถานภาพ
ทางสังคมของชนชั้นสูง คือ เป็นนามบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของทางราชการในการใช้เรียกบุคคล
ทัง้ ยังขยายนัยถึงสินทรัพย์หรือประโยชน์สว่ นกลาง ความหมายดัง้ เดิมของคำาว่ากงทีห่ มายถึง
ตัวบุคคล ยังครอบคลุมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในครอบครอง กิจธุระ พฤติกรรม หรือกิจวัตร
บางบริบทก็หมายถึงกิจการงานหลวงอีกด้วย ดังนั้นในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลาย
จึงมักรับรู้ว่า กิจกรรมและกิจการทั้งปวงของกงแม้จะถือเป็นกิจส่วนตัวของผู้มีศักดิ์สูง
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจที่อาจพัวพันและกระทบกระเทือนถึงการดำาเนินชีวิตของคนอื่น
ในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสวัสดิการ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมจีนโบราณ
ที่ปกครองด้วยระบบศักดินาเผด็จการ ทรัพยากรและ
กิจทัง้ ปวงในแผ่นดินทีห่ ลวงเป็นใหญ่ยอ่ มเป็นเอกสิทธิ์
อ ัง นใ
ของหลวง จนถึงขั้นเป็นเจ้าชีวิตของคนในสังกัดด้วย ประโ ชน ่วนตัว าก น
ด้ ว ยเหตุ นี้ ช าวจี น โบราณจึ ง มั ก มี สั ญ ชาตญาณที่ จ ะ วา อาใ ใ ่ต่อ รั
เอาใจใส่ระแวดระวังต่อทรัพย์และกิจของหลวงอยูเ่ สมอ
และก องหลวง
แม้จะไม่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลโดยตรง
่อ น้อ ลง
ก็ตาม
ความตระหนักและเอาใจใส่ต่อของหลวงดังกล่าว ได้พัฒนาจนกลายเป็นมโนทัศน์
ที่สำาคัญและมีความซับซ้อนมากขึ้นหลังจากที่สังคมจีนยุคหลังเข้าสู่สภาวะที่จำาเป็นต้องมี
การกระจายทรัพย์สินและกิจการบางอย่างที่เคยเป็นของหลวง ให้ประชาชนระดับล่างลงมา
ได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองด้วย จึงเป็นที่มาของการมีทรัพย์และกิจที่เป็น “ของส่วนตัว
(ซือ)” จนกระทัง่ ในสมัยจัน้ กัว๋ เกิดกระแสนิยมแสวงหาและสัง่ สมสินทรัพย์สว่ นตัว เมือ่ สังคม
สนใจประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น ความเอาใจใส่ต่อทรัพย์และกิจของหลวงย่อมน้อยลง

“
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ทันทีที่มีทรัพย์หรือกิจส่วนตัวมาวางเทียบเคียงกับทรัพย์และกิจของหลวง จะทำาให้
เกิดข้อขัดแย้งตามมาหลายประการ เช่น ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ประเด็นการล่วงล้ำา
ประโยชน์ของกันและกัน ประเด็นการกำาหนดขอบเขตให้อยู่ในขนาดหรือระดับที่เหมาะสม
ประเด็นการจัดลำาดับก่อนหลังของผลประโยชน์ทตี่ า่ งกัน หรือกระทัง่ ประเด็นทางจริยศาสตร์
ที่ถามหาความสมควรหรือไม่ในการครอบครองสินทรัพย์บางประเภท
มโนทัศน์เรื่อง “กง” จึงครอบงำาความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวจีนอย่าง
ลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นทั้งบรรทัดฐานของสังคม บรรทัดฐานด้านศีลธรรมจรรยา และ
บรรทัดฐานของการตระหนักรับรู้ของปัจเจกชนมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน ในขณะที่สังคมไทย
คำาว่า “ของหลวง” ในปัจจุบนั ใช้ในความหมายทีค่ ลุมเครือ
ไม่ชัดเจน บางส่วนไปทับซ้อนกับนัยของสมบัติส่วนกลาง
วา ่ชั น อง
ทรัพย์สินสาธารณะ ส่วนราชการ ทรัพยากรที่ไม่มีใคร
วา ห า อง าํ ว่า
ครอบครองเป็นเจ้าของ หรือประโยชน์ส่วนร่วม
องหลวง ง ่งผลให้
การวางท่าทีต่อการรักษาผลประโยชน์ของหลวงมี
่ า ารถปลูก ง
ความสับสนบนความหมายทีไ่ ม่ชดั เจน ทัง้ การใช้สมบัตขิ อง
ต ํานกต่อ ุ ่า
หลวงเหมือนสมบัติส่วนตัว การกีดกันไม่ให้ใช้ของหลวง
าง ัง บางประการ
จนไม่เกิดประโยชน์ที่ควร ความกล้าใช้ของหลวงอย่างไม่
ใน ัง
้
สมเหตุผลเพราะไม่มีเสียงท้วงติงจากเจ้าของที่ชัดเจน
ความขลาดที่จะใช้ของหลวงเนื่องจากความไม่ชัดเจนว่า
หลวงต้องการอย่างไร หรือมีความคิดทุจริตเบียดบังของหลวง เป็นต้น ดังนั้นความไม่ชัดเจน
ของความหมายของคำาว่าของหลวงจึงส่งผลให้ไม่สามารถปลูกฝังจิตสำานึกต่อคุณค่าทางสังคม
บางประการในสังคมไทยได้

“
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นานา ั นะ บองต้น องปราชญ นโบรา
ก วกับการ รอบ รอง รั น
ความขัดแย้งทีท่ บั ซ้อนระหว่างผลประโยชน์สว่ นรวมกับผลประโยชน์สว่ นตัว เป็นประเด็น
ทีน่ กั คิดและปัญญาชนทุกสำานักต่างให้ความสนใจเพือ่ หาวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม แนวคิดสำาคัญ
ใน ‘สมัยชุนชิว-จั้นกั๋ว’ ที่ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ 4 แนวคิด คือ
สำ�นักเต๋� สำ�นักมั่วจื่อ สำ�นักขงจื่อ และสำ�นักนิตินิยม หากพิจารณาแบ่งกลุ่มโดยอาศัย
เกณฑ์ความต่างกันทางชนชั้นอาจจำาแนกได้ 2 ฝ่าย คือ ‘ฝ่ายแนวทางตั้งอยู่บนฐานคิดแบบ
ผู้อยู่ในสถานะของชนชั้นใต้ปกครอง’ ได้แก่ สำานักเต๋า และสำานักมั่วจื่อ และ ‘ฝ่ายแนวคิด
ตามโลกทัศน์ของผู้ที่ครองอำานาจบริหารปกครองบ้านเมือง’ ได้แก่ สำานักขงจื่อ และสำานัก
นิตินิยม โดยแต่ละสำานักมีแนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทรัพย์สินต่างกันดังต่อไปนี้
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สำ�นักเต๋� มีฐานคิดแบบชนชั้นใต้ปกครองที่ต้องการใช้ “ธรรม” ปกครอง
จึงมองว่าการให้คา่ แก่วตั ถุทรัพย์สนิ ทัง้ หลายเป็นเหตุหลักของการแก่งแย่งช่วงชิงกัน
จนส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทั่วทั้งแผ่นดิน ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนให้แสวงหาเพื่อ
ครอบครองทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดที่เกินความจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีพ
การครอบครองหรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากทรัพย์สินไม่เป็นเรื่องสำาคัญ
ต่อชีวติ เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ เท่ากับการปลีกตัวออกจากปัญหาความขัดแย้ง ซึง่ อาจเกิด
จากการปะทะกันระหว่างประโยชน์ของหลวงกับประโยชน์ส่วนตัวโดยปริยาย
การที่ ‘ตนเองละว�งจ�กก�รแสวงทรัพย์’ มีนัยแฝงถึงการไม่ต้องการให้
ผูใ้ ดได้ครอบครองหรือถือประโยชน์จากทรัพยากรใดโดยกรรมสิทธิส์ ว่ นตัวเช่นเดียว
กับตน เท่ากับว่า ‘ก�รปล่อยว�งจ�กประโยชน์สว่ นตัวก็คอื ก�รสนับสนุนประโยชน์
ของส่วนรวมนั่นเอง’
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สำ�นักมั่วจื่อ มีฐานคิดแบบชนชั้นใต้ปกครองที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิด
“คว�มเป็นธรรม” จึงวางบทบาทไว้อย่างชัดเจนว่า จะทำาหน้าที่เฝ้าสังเกต
คอยติดตามความคิดและพฤติการณ์ของชนชั้นปกครอง ตลอดจนวิธีการกำาหนด
นโยบาย แล้ววิพากษ์วจิ ารณ์ทว้ งติงด้วยมุมมองความรูส้ กึ ของผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครอง
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอที่มีเหตุผลอย่างเป็นระบบ จึงตรงกับใจประชาชนระดับล่าง
และได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจนมีน้ำาหนัก และส่งอิทธิพลต่อการ
ปรับปรุงวิธีคิดของนักปกครองของจีนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
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แนวคิดของมั่วจื่อถูกจัดให้เป็นแนวคิดแบบ ‘ผลประโยชน์นิยม’ มั่วจื่อมี
ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมล้วนตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการมุง่ หวังว่า
ตนจะได้รบั ผลประโยชน์ แต่การจะเกิดผลประโยชน์ต้องคำานึงถึงประโยชน์ร่วมด้วย
คือ ต้องดูแลกันและกันเพื่อให้คนในสังคมได้รับผลประโยชน์อย่�งเท่�เทียม
มีปัจจัยพื้นฐานพอเพียงแก่การยังชีพ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเหตุแห่งการแย่งชิง
ทรัพย์สิน นำาไปสู่ความปั่นป่วนในบ้านเมือง สาเหตุของการทำาให้ผลประโยชน์
ไม่ได้รับการแบ่งปันอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม เกิดจากการเลือกที่รักมักที่ชัง เกลียดกัน
รักกันตามอารมณ์ โดยไม่คาำ นึงถึงความถูกต้อง ซึง่ มุง่ หมายผลประโยชน์สว่ นรวมของ
สังคมเป็นทีต่ งั้ สังคมปัน่ ป่วนวุน่ วาย เพราะปราศจากความรักกันและกันเป็นพืน้ ฐาน
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เมือ่ เปรียบเทียบกับปรัชญาเต๋า แนวคิดทัง้ สองนีต้ า่ งไม่สนใจการเข้าไปช่วงชิงทรัพย์สนิ
ปรัชญาเต๋ามองผลประโยชน์ทางวัตถุด้วยสายตาของผู้ปล่อยวาง ส่วนปรัชญามั่วจื่อแม้จะ
แสดงความต้องการวัตถุ แต่ก็เป็นความต้องการของผู้ขาดแคลนที่ต้องการปัจจัยที่พอเพียง
ต่อการดำารงชีพเท่านั้น และยังโน้มน้าวผู้อื่นเห็นดีที่จะแบ่งปันทรัพย์สินให้ ปรัชญาทั้งสอง
แนวทางนี้จึง

ง่ ร ว ‘ไม่ยึดติดกับวัตถุ’ และต่าง หน ้องกับ
‘วิถีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพียงเท่าที่จา� เป็น’
การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรส่วนกลางหรือของหลวง จึงมีเพียงการไม่เห็น
พ้องจากผู้คนที่วุ่นวายกับการแสวงหาประโยชน์ จนสร้างผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
ในสังคม
สำ�นักขงจือ่ มีฐานคิดแบบชนชัน้ ปกครองทีต่ อ้ งการปกครองโดยใช้ “ธรรม” มีมมุ มอง
เป็นไปตามโลกทัศน์ของชนชั้นปกครองที่มีโอกาสในการแสวงหาทรัพย์มากกว่าชนชั้นล่าง
กล่าวคือ ไม่ต่อต้านการครอบครองทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ส่วนตัว แต่การแสวงหา
ทรัพย์สินต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม การแสวงหาทรัพย์และประโยชน์ส่วนตนต้อง
กำากับด้วยคุณธรรมแห่งความเหมาะสม และความเหมาะสมจะเกี่ยวข้องกับสถานภาพทาง
สังคมและการเมืองของคนนัน้ ด้วย ดังนัน้ มาตรการควบคุมความเรียบร้อย การแย่งผลประโยชน์
ของคนในสังคม จึงเป็นการสร้างจิตสำานึกทางจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยการขัดเกลาเป็นระยะ
เวลายาวนาน
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สำ�นักนิตินิยม มีฐานคิดแบบชนชั้นปกครอง เน้นให้มีการจัดการทรัพย์สิน
“ของหลวง” และ “ของส่วนตัว” โดยแบ่งแยกให้เห็นว่า ทรัพย์สิน กิจการ และ
ผลประโยชน์ของเจ้าผู้ปกครองให้ถือเป็นของหลวง ส่วนสินทรัพย์ผลประโยชน์ของ
บรรดาข้าบริพารไม่ว่าระดับใดให้ถือว่าเป็นของส่วนตัว และยังแสดงนัยความหมาย
เชิงคุณค่าไว้อย่างชัดเจนว่า ความเป็นของส่วนตัวจะเป็นต้นเหตุให้เกิดความวิบตั หิ ายนะ
แก่บ้านเมือง ในขณะที่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจาก
‘คว�มเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันกับของหลวง’ กล่าวคือ เป้าหมายของการบริหาร
บ้านเมืองให้สขุ สงบคือ เป้าหมายของหลวง และการเห็นแก่ความเป็นของส่วนตัวทัง้ หลาย
คืออุปสรรค ทีค่ อยขัดขวางหนทางไปสูเ่ ป้าหมายนั่นเอง
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มีการยกตัวอย่าง กรณีตา่ งๆ ทีม่ ลี กั ษณะเข้าข่ายการเห็นแก่ความเป็นของส่วนตัวของ
ข้าบริพาร ซึง่ จำาเป็นต้องขจัดทิง้ หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ ในแวดวงการบริหารบ้านเมือง ดังนี้
การใช้อำานาจหน้าที่ในการนำาเอาของหลวงไปแลกเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์สว่ นตัว เช่น การซือ้ ขายตำาแหน่ง ซึง่ เป็นการคิดถึงผลประโยชน์
ส่วนตัวแทนการพะวงถึงผลเสียต่อบ้านเมือง
การหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งหลาย ทำาให้ข้าบริพารละเลยหรือ
หย่อนยานการปฏิบัติหน้าที่จนทำาให้บ้านเมืองเสียหายหรือล่มสลาย
การที่ข้าบริพารไม่เพียงสั่งสมทรัพย์สินผลประโยชน์เท่านั้น แต่ยังซ่องสุมผู้คน
สร้างบารมีจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลจนไม่ฟังการบังคับบัญชาของผู้ปกครอง และ
มีอำานาจพร้อมที่จะช่วงชิงผลประโยชน์ของหลวงได้ทุกเมื่อ
ยามที่เกิดปัญหาข้อขัดแย้งจนถึงขั้นต้องเลือกระหว่างประโยชน์ของบ้านเมือง
กับประโยชน์ของวงศ์ตระกูล หากเลือกที่จะทอดทิ้งประโยชน์ของหลวงก็ถือว่า
การเลือกนั้นเข้าข่ายลักษณะการเห็นแก่ของส่วนตัว
การยึดเอาศีลธรรมจรรยาความดีงามส่วนบุคคลของตนเป็นใหญ่ แล้วนำาไปข้องแวะ
กับกิจการบ้านเมืองอาจเป็นเหตุให้ของหลวงเสียประโยชน์ เมื่อใดที่คุณธรรม
เฉพาะตัวทั้งหลายเข้าไปพัวพันในกิจการงานของหลวง เมื่อนั้นก็ต้องนับให้กลาย
เป็นของส่วนตัวที่เป็นอันตรายต่อของหลวงในทันที
แม้ใช้ปัญญาความเฉลียวฉลาดอันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของข้าบริพารเข้าไป
แทรกแซงกิจการหรือผลประโยชน์ของบ้านเมือง ก็จัดเป็นของส่วนตัวที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อของหลวงเช่นกัน
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ทางด้านฝ่ายผู้ปกครองเองก็ต้องทำาให้ชัดแจ้งด้วยว่า ของหลวงที่ตนดูแลอยู่นั้น
ไม่ใช่ของส่วนตัวของตนเอง ผูป้ กครองต้องระวังแยกแยะไม่ให้ของหลวงถูกล่วงล้าำ ด้วยกิเลส
อารมณ์ส่วนตัวของตน โดยใช้เส้นแบ่งขอบเขตเช่นเดียวกัน เช่น
ผู้ปกครองจะต้องไม่แทรกแซงการแต่งตั้งอำามาตย์ขุนนางโดยพลการหรือขาด
เหตุผลรองรับที่สามารถชี้แจงได้
ผู้ปกครองต้องระวังอคติความลำาเอียงตามอารมณ์ของตนเอง ต้องเอาใจใส่
สอดส่องการปฏิบัติราชการที่เห็นแก่อารมณ์ส่วนตัวของข้าบริพาร ผู้ปกครองที่
ปล่อยให้บริวารจับอารมณ์ความรู้สึกได้ ย่อมไม่เป็นคุณต่อการบริหารกิจการ
งานของหลวง
ยามเมือ่ ราชการงานของหลวงขัดแย้งกับอารมณ์ความรูส้ กึ ส่วนตัว ผูป้ กครองต้อง
แยกแยะและเลือกอยู่ข้างฝ่าย ของหลวงเสมอ ตามมาตรฐานเดียวกันกับที่
เรียกร้องให้ข้าบริพารปฏิบัติ
ดังนั้นอุดมการณ์การปกครองที่ปรัชญานิตินิยมสนับสนุน คือ ผู้ปกครองต้องยึดถือ
ไว้เสมอว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของของหลวง และมีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องของหลวงนั้นเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
โดยกลไกหรือเครือ่ งมือทีจ่ ะป้องปรามการกล้าำ กรายการเข้าหาประโยชน์จากของหลวง
คือ กฎบัญญัติ ซึ่งตราข้อกำาหนดกติกาไว้อย่างแน่นอน จัดการและวินิจฉัยตามตัวบทของ
กฎบัญญัติอย่างเคร่งครัด จะทำาให้การแยกแยะของส่วนตัวจากของหลวงสามารถเกิดผล
เป็นจริงในทางปฏิบัติ
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ปญหา องหลวง กับกร
า อัน นอง า าก
การ ั การ รั ากร รร ชาต องรั บาล
การจัดการทรัพยากรแร่

วิธคี ดิ ของรัฐเกีย่ วกับทรัพยากรของแผ่นดินตัง้ อยูบ่ นฐานคิดว่า ทรัพยากรทัง้ มวลเป็น
ของรัฐ และรัฐมีอำานาจสิทธิขาดที่จะเก็บรักษา ดูแล และจัดการกับทรัพยากรอย่างไรก็ได้
เห็นได้จากการออกกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่มีอำานาจในการดูแล
ทรัพยากรของชาติ แต่ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐกลับไม่ได้ติดตามดูแล
ให้สมกับทีอ่ า้ งว่าเป็นผูร้ กั ษาสมบัตขิ องชาติ ในกรณีสมั ปทานให้แก่นายทุนก็มคี วามหละหลวม
ในการกำากับการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปในทางทีก่ อ่ ประโยชน์ให้แก่รฐั และประชาชน ปล่อยให้
นายทุนดำาเนินการโดยเสรีปราศจากการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้ทรัพยากรเกิดความเสียหาย
เมือ่ เกิดปัญหาประชาชนได้รบั ผลกระทบก็ขาดจิตสำานึกทีจ่ ะเดือดร้อนไปด้วย เห็นประชาชน
เป็นฝ่ายขัดขวางผลประโยชน์ของรัฐ ดังตัวอย่างเช่น กรณีชาวกะเหรีย่ งบ้านคลิตี้ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบ
จากสารพิษจากตะกั่วซึ่งเกิดจาก
กระบวนการดำาเนินกิจการของ
โรงแต่งแร่
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การจัดสรรที่ดิน

ประเทศไทยมีที่ดิน 320.7 ล้านไร่ ร้อยละ 57.26 เป็นที่ดินของรัฐ ร้อยละ 42.74 เป็น
ที่ดินของเอกชน ทั้งนี้พบว่าการถือครองที่ดินของเอกชนร้อยละ 90 อยู่ในการครอบครอง
ของคนเพียงร้อยละ 10 ของผู้ถือครองที่ดิน 6 ล้านคน โดยร้อยละ 70 ของที่ดินเหล่านี้
ใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มทีเ่ นือ่ งจากเป็นการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ เก็งกำาไร ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็น
ปัญหาการกระจายสิทธิในการครอบครองที่ดินที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ทรัพยากรที่ดินไม่ก่อ
ประโยชน์เท่าทีค่ วร เกิดความเหลือ่ มล้าำ ผลักดันให้ประชาชนทีข่ าดโอกาสครอบครองจำาเป็น
ต้องรุกล้าำ เข้าไปในทีด่ นิ ของหลวง ในขณะเดียวกันนโยบาลของรัฐบาล คสช. มีนโยบายทวงคืน
ผืนป่าส่งผลให้มีการจับกุมผู้กระทำาผิดและทวงคืนผืนดินได้จำานวนหนึ่ง โดยไม่มีมาตรการ
ใดๆ เพื่อจัดการทวงคืนที่ดินจากผู้ที่ครอบครองที่ดินมากจนเกินควรเลย

ทรัพยากรน�า้

การจัดสรรทรัพยากรน้าำ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่ได้พจิ ารณาให้เกิดความเป็นธรรมต่อส่วนรวม
และไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนหมดความคลางแคลงใจได้ กรณีตวั อย่างสำาคัญ คือ กรณี
มาบตาพุด เจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม จนละเลยสิทธิในการใช้และจัดการ
ทรัพยากรน้าำ ของประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการ รูปแบบ แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าำ โดยศูนย์วิจัยเครือข่ายทางธุรกิจและชุมชนเข้มแข็ง คณะวิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่ามีความขัดแย้งที่ร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 57 เรื่อง หน่วยงานที่เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านมากที่สุดอันดับหนึ่งคือ
กรมชลประทาน อันดับสองคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีลักษณะของ
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ความขัดแย้ง 2 อันดับแรก คือ ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
ที่ยังไม่ได้สร้างจำานวน 17 กรณี โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำาลำาน้ำาของภาครัฐ
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน 10 กรณี ทั้งนี้สาเหตุของ
ความขัดแย้งโดยภาพรวมเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนรับรู้และไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจหรือกำาหนดโครงการ จึงวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะมีต่อแหล่งน้ำา
ที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิต นอกจากนี้ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำาหลายกรณี
ไม่ได้เกิดจากโครงการบริหารจัดการน้าำ โดยตรง แต่เกิดจากโครงการของรัฐที่เข้ามา
อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ แหล่ ง น้ำ า ของชาวบ้ า น เช่ น กรณี เ หมื อ งแร่ โ พแทสใน
ภาคอีสาน โรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นต้น
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พุทธศาสนาเกิดจากความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์
สละราชสมบัตอิ อกบวชเป็นสมณะ บำาเพ็ญเพียรจนตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า ธรรมทีท่ รง
ตรัสรู้นั้นมีความประณีต ลึกซึ้ง เข้าใจยาก อยู่เหนือการไตร่ตรองด้วยเหตุผล ผู้ติดข้อง
ในอาลัยกามคุณ 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ (สัมผัส) จะรู้เห็นได้ยาก ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า “ผู้ที่ศรัทธาในตถาคต... ย่อมตระหนักว่า ‘การอยู่ครองเรือนเป็น
เรือ่ งอึดอัด เป็นทางแห่งธุลี การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง การทีผ่ คู้ รองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำาได้ง่าย ทางที่ดีเราควร
โกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต’...”
คำาว่า “เรือน” ในที่นี้มี 2 นัยคือ 1) วัตถุที่สร้างเพื่อใช้อยู่อาศัย 2) ชีวิต
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึง่ เป็นเรือ่ งวัฒนธรรมการดำารงชีวติ จึงเกีย่ วข้องกับกามคุณ
และสิ่งอื่นๆ อันก่อให้เกิดความผูกพันรักใคร่ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ พุทธศาสนา
เชื่อว่าการสละบ้านเรือนเท่านั้นจึงอาจบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางศาสนาได้สมบูรณ์
การไม่ผูกพันยึดมั่นในวัตถุครัวเรือนเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการหลุดพ้นและนิพพาน
ดังนั้นโลกแห่งวัตถุและโลกแห่งนิพพาน จึงเหมือนสองโลกที่ตรงข้ามกัน พุทธศาสนา
สอนให้ละความโลภ ไม่ยึดมั่นในวัตถุสิ่งของ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง เพราะเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุธรรม กระนั้นการครอบครองทรัพย์สินและความมั่งคั่งของบุคคลไม่ได้
ขัดแย้งต่อนิพพานเลยทีเดียว เพราะพุทธศาสนาถือว่าความมั่งคั่งเป็นอานิสงส์แห่ง
กรรมดีทไี่ ด้บาำ เพ็ญทานมาแต่ชาติกอ่ น หรือเป็นผลจากการทำาทานในชาติปจั จุบนั ก็ได้
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คำาสอนเรือ่ งการไม่ยดึ มัน่ เป็นหัวใจของพุทธจริยศาสตร์ การไม่ยดึ มัน่ จะเกิดขึน้
แก่บุคคลเมื่อเขามองสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง เมื่อมองสิ่งต่างๆ อย่างสอดคล้องกับ
สภาวธรรมและตัวตนของเขา ซึ่งเป็นภาวะที่ไร้แก่นสาร ไม่ยั่งยืน เช่นกัน เขาก็จะ
ละการยึดมัน่ ในตัวตนด้วยความหลง ละการยึดมัน่ ในวัตถุ ทรัพย์สนิ หรือความมัง่ คัง่
‘ก�รไม่ยึดมั่นในวัตถุ’ ในที่นี้หม�ยถึง ก�รเป็นเจ้�ของและใช้วัตถุปัจจัยต่�งๆ
โดยไม่ตกเป็นท�สของวัตถุเหล่�นั้น แนวคิดเรื่องการไม่ยึดมั่นจึงใช้ได้กับทั้ง
วิถีชีวิตของพระสงฆ์และฆราวาสทั้งหมด
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การให้ทานเป็นอีกหนึง่ แนวคิดหนึง่ ทางพุทธศาสนาทีส่ มั พันธ์กบั เรือ่ งนิพพาน เป็นการ
กระทำาเพื่อหวังผลทางโลกียะและโลกุตตระในเวลาเดียวกัน

การให้ ปนการบํา ญบาร องผู้ ุ่งห า ะ ้รับ วา ุ ใน นุ
บัต วรร บัต และน าน บัต อ รับกับแนว
การ ั กลาตน อง แ งออกถง ่า แห่ง วา ่ ัน องผู้ให้
พุทธศาสนายอมรับความมั่งคั่งทางทรัพย์สินของฆราวาสได้ ถ้าหากการครอบครอง
ความมั่งคั่งนั้นเป็นไปเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา
พุทธศาสนายอมรับแนวปฏิบัติทางสายกลางที่อยู่ระหว่างความสุดโต่งสองด้าน คือ
ความยากจน-การมีไม่เพียงพอต่อการดำารงชีวติ กับการแสวงหาทรัพย์สนิ เพือ่ ความร่าำ รวยล้วนๆ
ความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย สิ่งสำาคัญคือ ได้มาอย่างไรและถูกใช้ไปอย่างไร ถ้าความมั่งคั่งนั้น
ได้มาอย่างถูกต้องและใช้ไปเพื่อประโยชน์ตนเองและคนอื่นพุทธศาสนาก็ยอมรับได้
บทความวิจยั เรือ่ งนี้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลกแห่งวัตถุกบั
ศีลธรรม และภาวะผูน้ าำ ในภูมปิ ญ
ั ญาพุทธศาสนา 2) แสวงหาแนวดำาเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
ความมัง่ คัง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนาถือว่าเป็นจารีตบรรทัดฐานอันเหมาะสมสอดคล้องกับชีวติ ฆราวาส
และชีวติ ของพระสงฆ์ จากคำาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยแบ่ง
ผู้นาำ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
ผู้นำาในโลกฆราวาสทั้งในระดับการเมืองการปกครอง และระดับครอบครัวซึ่งจะ
พิจารณาตีความจากเรื่องเล่าในพระสูตรเป็นหลัก
ผู้นำาในโลกศาสนาคือพระสงฆ์ในฐานะผู้นำาทางจิตวิญญาณ โดยจะพิจารณา
จากเรื่องเล่าในพระสูตรและพระวินัยบัญญัติเป็นหลัก
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บทความนีม้ สี มมุตฐิ านว่า ภาวะผูน้ าำ แสดงผ่านความสัมพันธ์ทผี่ นู้ าำ กระทำาต่อโลกของ
วัตถุ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินส่วนรวม เพื่อสนองตอบต่อ
ชีวติ ของตนเองและผูอ้ นื่ อย่างเหมาะสม ยุตธิ รรม ถูกต้องทัง้ ในบริบทของรัฐ สังคม ครอบครัว
และบริบททางศาสนาและจิตวิญญาณ

โลกแห่งวัตถุ รั

น และแบบแผน าง ร รร

งั
ะ ก้ ต่อ อ ระ บ บแบบแผน
หรอระบบ ประกันว่า กุ น ะ ร้ ับการป บัต ห าะ
นักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ในโลกตะวันตกเห็นพ้องต้องกันว่า มี 3 มโนทัศน์ที่มี
นัยสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจแนวคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง
ได้แก่ ‘มโนทัศน์เรื่องกฎแห่งกรรม’ ที่ใช้เพื่ออธิบายที่มาของทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
‘มโนทั ศ น์ เรื่ อ งความไม่ยึดมั่น’ ใช้อธิบายท่าทีอันถูกต้องต่อทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
‘มโนทัศน์เรือ่ งทาน’ เป็นรูปธรรมของการใช้จา่ ยโภคทรัพย์หรือกระจายความมัง่ คัง่ ตามหลัก
ความไม่ยึดมั่น
‘อัคคัญญสูตร’ มีสาระสำาคัญที่ชี้ให้เห็นว่า โลกวัตถุเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจริยธรรมคุณธรรมของมนุษย์ ทรัพย์สินตอบสนองความจำาเป็นของชีวิตตามธรรมชาติและชีวิตตาม
วัฒนธรรม ความจำาเป็นที่ต้องมีปัจจัยวัตถุเพื่อการดำารงชีวิตพัฒนาไปเป็นความต้องการ
ที่จะสะสมไว้เพื่อความสะดวกสบายของชีวิต ทำาให้เกิดสำานึกความเป็นเจ้าของและพัฒนา
เทคนิควิธีการเพื่อปกป้องความเสียหายอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของตน
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รัฐยุคแรกเกิดขึน้ จากความต้องการปกป้องทรัพย์สนิ ของปัจเจกชน ผูป้ กครองยุคแรก
จึงมีบทบาทในการป้องกันไม่ให้มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ กันและกันในสังคม รัฐเป็นทางออกทีด่ ี
โดยภาพรวม เพราะชีวติ ทีด่ เี กีย่ วเนือ่ งกับการมีสงั คมทีด่ ี โดยสังคมจะดีได้กต็ อ่ เมือ่ มีระเบียบ
แบบแผนหรือระบบที่ประกันว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม จึงต้องมีผู้ปกครอง
มาทำาหน้าที่บังคับให้กฎกติกามีผลในเชิงปฏิบัติ แต่ไม่ได้มีอำานาจเหนือกฎกติกาซึ่งชุมชน
ร่วมกันกำาหนดขึ้น

รั าํ ปนต้องให้หลักประกันแก่ ล อง
ใน รองการ รั ากรในการ าํ รงช อ ่าง ง อ
‘จักกวัตติสูตร’ แสดงให้เห็นความจำาเป็นที่ผู้นำาต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดจารีตหรือ
แบบแผน เป็นแนวทางสำาคัญในการปกครอง โดยเฉพาะจารีตในการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือ
กระจายผลประโยชน์ทางวัตถุแก่พลเมืองของรัฐ เพราะทรัพย์สินหรือปัจจัยเลี้ยงชีพจำาเป็น
สำาหรับมนุษย์ หากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบรุนแรงแก่สังคมโดยรวมได้
การทีร่ ฐั มีบทบัญญัตทิ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เอกชนจึงเป็นสิง่ จำาเป็น เพราะความยากจน
เป็นปัจจัยสำาคัญที่บั่นทอนระบบศีลธรรมขั้นพื้นฐานของพลเมืองและทำาลายระเบียบสังคม
ดังนัน้ เพือ่ รักษาระเบียบสังคมและศีลธรรมของพลเมือง รัฐจำาเป็นต้องให้หลักประกันพลเมือง
ในเรื่องการมีทรัพยากรในการดำารงชีพอย่างเพียงพอ
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กระ า วา งั ังหรอ ร รั แก่ ล อง า ในรั
ุกระ ับ อง ัง ง่ ร และให้ ร า ตา วา ห าะ
นับ นุนผู้ ชอบ รร
‘กูฏทันตสูตร’ ให้แนวคิดว่า เพราะความยากจนเป็นอุปสรรคต่อศีลธรรมและระเบียบ
ของรัฐ ผู้ปกครองต้องขจัดภาวะที่อาจนำาไปสู่การเสื่อมทางจริยธรรมและความไร้ระเบียบ
ของสังคม ทรัพย์สนิ หรือปัจจัยเลีย้ งชีพเป็นองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับทุกชีวติ มีอทิ ธิพลต่อ
ความมัน่ คงของรัฐ ผูป้ กครองต้องรูจ้ กั วิธขี จัดความยากจนภายในรัฐ โดยกระจายความมัง่ คัง่
แก่ประชาชนด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม
ผู้นำาในการบริหารจัดการรัฐจะต้องเป็นผู้รู้จักพัฒนาความมั่งคั่งหรือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของรัฐ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับบน ซึ่งกูฎทันตสูตรให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การกระจายความมัง่ คัง่ หรือเศรษฐทรัพย์แก่พลเมืองภายในรัฐ 3 ประการคือ 1) การกระจาย
ความมัง่ คัง่ ต้องเป็นไปในทุกระดับของสังคม 2) การกระจายความมัง่ คัง่ ต้องเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนประกอบอาชีพตามฐานะและหน้าทีอ่ นั เหมาะสม มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
และจัดหาทรัพยากรทีจ่ าำ เป็นเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีกาำ ลังใจในการประกอบอาชีพทีต่ นเลือก
3) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ชอบธรรม ไม่เบียดเบียนสังคม จัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้คนชั่วมีโอกาส
ฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม
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ผู้นํา รอบ รัวกับโลก องวัตถุ รั
อง รอบ รัว

นในโลก ราวา และปร

ล

ใน ‘อัคคัญญสูตร’ พบว่าครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่สำาคัญ การรู้จักเพศสัมพันธ์
ทำาให้มนุษย์ในบรรพกาลสร้างบ้านเรือนเพือ่ กิจกรรมทีน่ า่ ละอาย และการมีบา้ นเรือนทำาให้ได้
เรียนรู้ว่าพื้นที่ของเรือนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น เช่น เป็นที่สะสมทรัพย์สิน (ข้าวสาลี)
จาก ‘จักกวัตติสูตร’ ความยากจนมีผลกระทบต่อชีวิตของคน และทำาลายโอกาสที่เขา
จะได้ทาำ หน้าทีท่ คี่ วรทำาในครอบครัว รวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ ทีฆ่ ราวาสจะเกีย่ วข้องด้วย ในฐานะ
คุณค่าทีช่ มุ ชนมนุษย์ยดึ ถือ พืน้ ทีข่ องครอบครัวจึงเป็นทีแ่ สดงออกถึงภาวะแห่งความเป็นมนุษย์
ของปัจเจกบุคคลตามคำาสอนของพุทธศาสนา การปฏิบัติความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลยังมีสำานึกแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ แม้กษัตริย์
ก็ต้องทำาหน้าที่อนุเคราะห์คนในครอบครัวและข้าบริพาร เช่นเดียวกับใน ‘กูฏทันตสูตร’ ที่มี
แนวคิดว่า การมีความสุขกับครอบครัวเป็นสภาพการณ์ทผี่ ปู้ กครองต้องทำาให้เกิดขึน้ ภายในรัฐ
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ความสัมพันธ์ของรัฐกับครอบครัวมีสองมิติคือ 1) รัฐเป็นโครงสร้างส่วนบนที่ต้อง
ทำาหน้าที่จัดวางระบบการปกครองให้เอื้อต่อคุณค่าของมนุษย์ รัฐต้องกระจายทรัพย์สิน
โดยสนับสนุนให้บุคคลสามารถดำารงคุณค่าบางอย่างที่สังคมเห็นว่ามีความสำาคัญ และ
ให้หลักประกันว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีไม่มีความยากจน 2) ผู้นาำ รัฐมีหน้าที่สำาคัญเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป ผู้ปกครองเองก็ต้องปฏิบัติตามคุณค่าความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
ในฐานะผู้นำาครอบครัว
เมือ่ ใช้ ‘สิงค�ลกสูตร’ เป็นกรอบพิจารณาบุคคลในฐานะผูน้ าำ ครอบครัว บิดา มารดา
ครูอาจารย์ บุตร ภรรยา มิตรสหาย ข้าบริวาร ลูกจ้าง สมณะ พราหมณ์ ภายใต้สังคมที่มี
ลักษณะโครงสร้างตามสถานภาพนี้ ทุกคนมีหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมสอดคล้องตาม
สถานะ ผู้นำาครอบครัวไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติความสัมพันธ์ตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์
แต่ยังมีหน้าที่แสวงหาปัจจัยเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและคนอื่นๆ จึงทำาให้เขาต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับคนนอกครอบครัว เช่น เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และมิตรสหาย
พุทธศาสนายอมรับว่า ในโลกฆราวาส ปัจเจกไม่อาจใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเหมือนสมณะ
ผู้แสวงหาความหลุดพ้น มิติของโลกฆราวาสจึงขยายออกนอกขอบเขตของครอบครัวไปถึง
คนอีกจำานวนหนึ่งในสังคม ซึ่งอาจทำาให้ชีวิตของคนเราก้าวหน้าหรือถอยหลังก็ได้ ดังนั้น
ครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน ครูอาจารย์ สมณะ และพราหมณ์ ล้วนถูกรวมไว้ใน
โครงสร้างชีวิตที่ดีของปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลต้องเลี้ยงดูบิดามารดา ภรรยาและบุตร
บริวารตลอดจนมิตรสหายให้เบิกบานและเป็นสุข ซึ่งการจะทำาเช่นนั้นได้ต้องมีทรัพย์สิน
เพียงพอที่จะปฏิบัติการให้ความสัมพันธ์ดำาเนินไปอย่างราบรื่น สำาหรับผู้นำาครอบครัว
พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเรื่องการไม่ข้องแวะกับอบายมุข 6 ประการ1 เพราะจะทำาให้เสีย
ทรัพย์สินซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำารงชีพ ดูแลคนในครอบครัว และผู้คนแวดล้อมได้
อบายมุข 6 ประการ ได้แก่ การเสพสุราเมรัย การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวดูมหรสพ การหมกมุ่นในการพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร
และการหมกมุ่นในความเกียจคร้าน
1
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ใน ‘ธนัญช�นิสตู ร’ มีเรือ่ งเล่าทีแ่ สดงให้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการให้คาำ แนะนำา
แก่ฆราวาสที่ประกอบอาชีพอย่างไม่ถูกต้อง โดยอ้างถึงความจำาเป็นในการเลี้ยงดูคนใน
ครอบครัวและคนใกล้ชดิ ซึง่ พุทธศาสนาเห็นว่ามีความจนบางระดับทีบ่ บี บังคับให้คนละเมิด
ศีลธรรมโดยไม่ตั้งใจ กรณีเช่นนี้ รัฐต้องจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อชีวิตทางวัตถุ
ของพลเมือง พุทธศาสนายืนยันว่า หลักพื้นฐานจริยธรรมทางสังคม (ศีล) อย่างน้อย
4 ข้อ คือ

การ ่ ่า ล่ ัก รั
่ประ ตผ ในกา และการ ห่ ลอกลวง
ปน ง ผู้นํา รอบ รัวต้องใ ่ใ ต่อการ ้ รั น า
้ว วถอัน ่ถูกต้อง
พุทธศาสนาถือว่า เมื่อบุคคลใดขยันหมั่นเพียรหาเลี้ยงชีพด้วยวิถีอันถูกต้อง ย่อมมี
สิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองทรัพย์สินที่หามาได้โดยสุจริต เมื่อได้มาแล้วต้องใช้จ่าย
ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว บริจาคทาน
บูชาแก่สมณะและพราหมณ์ผู้เป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณ จ่ายภาษีแก่รัฐ และไม่ละเมิด
บรรทัดฐานของสังคม (ศีล) 4 ประการ อาจกล่าวได้วา่ ผูน้ าำ ครอบครัวทีค่ าดหวังตามแนวทาง
พุทธศาสนา คือ ผูท้ ที่ าำ หน้าทีใ่ นการรักษาระบบศีลธรรมและระเบียบอันชอบธรรมของสังคม
การมีทรัพย์สินเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บทบาทดังกล่าวดำาเนินไปด้วยดี
การปฏิบัติต่อทรัพย์สินที่เป็นสมบัติส่วนตัวของฆราวาสจึงต้องดำาเนินไปบนรากฐานแห่ง
จริยธรรม
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รั น วนั และน าน บ บัญญัต ก วกับโลกแห่งวัตถุ
อการ าํ รงชวตตา อุ ต าง า นา
การครองเพศบรรพชิต เป็นการเลือกเป้าหมายการดำารงชีวติ เพือ่ นิพพาน ยึดเอาการ
หลุดพ้นจากทุกข์เป็นเป้าหมายหลัก การไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในธรรมทัง้ ปวง รวมทัง้ การไม่ยดึ มัน่
ถือมั่นในวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินส่วนตัว เป็นเงื่อนไขจำาเป็นต่อการหลุดพ้นจากทุกข์
วิถีสมณะย่อมละความผูกพันที่มีต่อโลก โดยต้องสละบ้านเรือน ครอบครัว หรือความมั่งคั่ง
ไปสู่วิถีชีวิตที่สันโดษ มักน้อย ไม่รักใคร่ผูกพันกับกามารมณ์ โดยเชื่อว่า การเป็นอิสระจาก
บ้านเรือน ครอบครัว และทรัพย์สนิ จะช่วยให้สามารถขัดเกลาจิตใจและจิตวิญญาณให้บริสทุ ธิ์
ดังนั้นเมื่อถือเพศบรรพชิต จึงมีข้อปฏิบัติพื้นฐานคือ 1) ต้องอาศัยการบิณฑบาต
เลี้ยงชีพตลอดชีวิต 2) นุ่งห่มผ้าบังสุกุล 3) พักอาศัยใต้ต้นไม้ 4) ฉันยาดองด้วยน้าำ มูตรเน่า
ซึง่ เป็นวิถอี นั ยากจน สำาหรับฆราวาสแล้วความยากจนเป็นอุปสรรคต่อชีวติ แต่เมือ่ เป็นสมณะ
แล้วความมัง่ คัง่ กลับไร้คา่ ความยากจนกลายเป็นคุณค่าทีเ่ กือ้ กูลต่อชีวติ ทีด่ ี พระพุทธเจ้าทรง
มุง่ หมายให้พระสงฆ์ดาำ รงชีวติ ด้วยวิถแี ห่งความจน โดยทรงบัญญัตใิ ห้ถอื ครองทรัพย์สนิ หลัก
ติดตัว 2 อย่าง คือ บาตร และจีวร 3 ผืน ต่อมาทรงอนุญาตให้ภิกษุมีทรัพย์สินติดตัวเพียง
8 อย่าง2 เพือ่ ให้พระสงฆ์มอี สิ ระในการเดินทางปฏิบตั ธิ รรมและสัง่ สอนพระธรรมแก่ประชาชน

ตามพระธรรมวินยั เครือ่ งใช้สอย (เครือ่ งอัฐบริขาร) ของพระภิกษุทที่ รงอนุญาตมี 8 อย่างคือ ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าสังฆาฏิ บาตร มีดโกน
เข็มเย็บผ้า ประคดเอว กระบอกกรองน้าำ เท่านั้น ภิกษุไม่อาจสะสมทรัพย์สมบัติได้เกินไปกว่านี้
2
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พุทธศาสนามีบทบัญญัติแห่งพระวินัยเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต
ของพระสงฆ์ และแนวปฏิบตั สิ าำ หรับฆราวาสเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับชีวติ ของ
พระสงฆ์ โดยมีสาระสำาคัญ คือ การตอบสนองต่อชีวิตอันเรียบง่าย เป็นอิสระทั้ง
ภายนอกและภายใน ขณะเดียวกันก็อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น พระวินัยจึงมี
ลักษณะทั้งการกำากับควบคุมความประพฤติของบรรพชิต และสะท้อนให้เห็นถึง
เมตตาธรรมแก่สรรพสัตว์ ป้องกันไม่ให้วิถีชีวิตของบรรพชิตทำาร้ายผู้อื่นทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชนสงฆ์ เช่น การครอบครองจีวร เสนาสนะที่พักอาศัยให้
ตกเป็นสมบัติส่วนรวม ข้อห้ามไม่ให้ใช้บาตรที่ทำาด้วยวัตถุมีค่า การมีหรือการใช้
วัตถุสง่ิ ของทีท่ าำ ด้วยของมีคา่ การไม่ประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 เช่น การขับร้อง
การเล่นดนตรี การตกแต่งร่างกายด้วยของหอม การไม่นอนบนทีน่ อนอันสูงใหญ่
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การรับอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงให้สุก การมีทาส การมีสัตว์เลี้ยง การมีเรือกสวนไร่นาและที่ดิน
เว้นจากการซือ้ ขาย การโกงด้วยตาชัง่ การรับสินบน การล่อลวง การทำาร้ายผูอ้ นื่ การทรมาน
การฆ่า การจองจำา การวิ่งราว การปล้น และการขู่กรรโชก พระพุทธเจ้ายังทรงบัญญัติห้าม
ภิกษุรับหรือใช้ให้ผู้อื่นรับเงินทอง ทั้งยังห้ามยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนอีกด้วย

การจัดการเรือ่ งใดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ส่วนตัวของภิกษุ พระวินยั อนุญาตให้ทาำ โดยสงฆ์
ทัง้ ในแง่การได้มา การแจกจ่ายทรัพย์สนิ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยแก่ชมุ ชนสงฆ์ การลงโทษ
ผู้ละเมิดพระวินัย และการฟื้นคืนความบริสุทธิ์ของภิกษุที่ละเมิดวินัย โดยผู้ที่รับหน้าที่ให้
จัดการเรือ่ งต่างๆ ต้องได้รบั การยอมรับจากสงฆ์ทงั้ หมด และมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถดำาเนินการ
ได้อย่างเที่ยงธรรม เป็นผู้ฉลาดสามารถเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
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น น อง ประตูบ้าน า้ ว าล กุ น บ น นาระหว่างงานว ั
วา ัง งั วนั น าน กับ ัง
ร่ว ั
การเติบโตของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ตู้นิรภัยของ
ธนาคาร สะท้อนความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ยิ่งข้าวของ
เครือ่ งใช้ในบ้านมีมลู ค่าสูงมากเท่าไร เรายิง่ หวาดระแวงต่อการสูญเสียมากขึน้ เท่านัน้
การมีขโมยเพิ่มขึ้นตามชุมชนต่างๆ ดังที่เป็นข่าว ยิ่งเพิ่มจินตนาการความหวาดกลัว
ให้เรา
ในพระสูตร พุทธศาสนามีคำาอธิบายสองประการเกี่ยวกับ ‘การเกิดขึ้นของโจร
หรือขโมย’ คือ อาจเกิดจากความจน หรืออาจเกิดจากความโลภ

75

ผู้นํากับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

ซึง่ วิธกี าำ จัดโจรพุทธศาสนาเสนอให้เป็นภาระของผูป้ กครองทีพ่ งึ ดำาเนินการให้ชวี ติ
ทั้งนอกบ้านและในบ้านมีความปลอดภัย การเพ่งเล็งต่อทรัพย์สินของคนโลภนอกบ้าน
ทำาให้ผอู้ ยูใ่ นบ้านรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย ยิง่ เราปิดประตูบา้ นใส่หน้าคนจนเสียแล้ว ก็เป็นไปได้วา่
เราจะไม่สามารถเห็นและไม่สามารถมีความเห็นใจคนจนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราได้

วา โล ในใ อง น าก นหรอ นรํารว
ล้วนก่อให้ ก โ ้ ัง น งใน ัง
า การ ั นา
้าน วั า องประชาชน ่ ป โอกา ให้ น ัง และ น าก น
้าถง วั การ องรั อ ่าง ่า
มีขอ้ มูลว่า คนจนเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐได้นอ้ ยกว่าคนมัง่ คัง่ ร่าำ รวย ดังตัวอย่าง
ที่ปรากฏในรายงาน “คนจนเมือง” ที่ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้าำ ระหว่างคนรวยกับคนจน
รัฐและคนเมืองมักมองไม่เห็นคนจน ทั้งรัฐและคนเมืองเป็นเสมือนคนที่ปิดประตูบ้าน
และมองไม่เห็นชีวติ ในรูปแบบอืน่ หรือไม่ให้คณ
ุ ค่าแก่คนจน และไม่เห็นว่าคนจนสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับโครงสร้างของรัฐและการดำารงอยู่ของคนเมืองอย่างไร
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ทัง้ ทีค่ นจนในเมืองมีสว่ นสัมพันธ์กบั ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจของชุมชนเมือง ดังปรากฏ
ในรายงานการศึกษาเรื่อง คนริมคลอง: ความสัมพันธ์ระหว่าง คลอง คน ชุมชน และเมือง
ว่า “ชาวบ้านในชุมชนริมคลองคือคนทำางานในหน่วยงานที่สำาคัญต่อการขับเคลื่อนเมือง
ทั้งในด้านของการให้บริการคนในเมืองโดยตรง และหน่วยงานภาคธุรกิจที่ทำาให้เศรษฐกิจ
ของกรุงเทพฯ เติบโต”
การปิดประตูบา้ น นัยหนึง่ คือการมองไม่เห็นความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผูป้ กครองจึงมีหน้าที่
เปิดประตูบา้ นให้เจ้าของบ้านได้ใช้ชวี ติ ทัง้ ในบ้านและนอกบ้านอย่างปลอดภัย ด้วยหลักประกัน
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ด้วยนโยบายหรือระบบกฎหมายที่ช่วยให้
ทุกคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงามของตนท่ามกลางสังคมที่ปลอดภัย ตามแนวคิดของ
พุทธศาสนาใน ‘กูฏทันตสูตร’ เสนอให้รัฐจัดการกับระบบเศรษฐกิจให้เอื้ออำานวยต่อการ
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พัฒนาความเป็นอยูข่ องคนจน เพือ่ ช่วยให้เขาไม่ตอ้ งกลายเป็นขโมยเพราะความจำาเป็นของ
ชีวิต หรือ ‘อัคคัญญสูตร’ เสนอให้รัฐทำาหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลเมืองมีความปลอดภัย โดยจัดการให้โลกของวัตถุตอบสนองชีวติ ของทุกคนอย่างพอเพียง
และเป็นธรรมเสมอหน้ากัน ดังนัน้ การจัดการของรัฐย่อมไม่ใช่การจัดการในลักษณะเช็คช่วยชาติ
หรือวิธเี ข้ายึดทรัพยากรไว้เป็นของรัฐแล้วส่งผ่านบริษทั -ประชารัฐไปยังประชาชน เปิดโอกาส
ให้นายทุนผู้มั่งคั่งผูกขาดการเข้าถึงทรัพยากรโดยไม่เที่ยงธรรม
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ในอีกโลกหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับสวรรค์และนิพพาน ชีวิตพระสงฆ์อยู่ใต้
อุดมคติแห่งนิพพาน จึงต้องการความสมถะ เรียบง่าย เบาสบาย ทรัพย์สินความมั่งคั่งจึง
ไม่จาำ เป็น เพราะจะก่อให้เกิดความยึดมัน่ ถือมัน่ แต่ในรายงานการศึกษา “เศรษฐกิจวัดไทย”
กลับสวนทางกับจารีตดั้งเดิมในพระวินัย พระสงฆ์ในปัจจุบันมีปัจจัยอื่นที่มีค่ามากขึ้น
วัตถุมคี า่ อยูใ่ นการครอบครองของวัด โดยเฉพาะวัดในเมืองทีไ่ ด้รบั การอุปถัมภ์จากผูศ้ รัทธา
ไม่เพียงเท่านั้นพระสงฆ์และวัดเองได้มีการจัดให้มีการระดมทุนเพื่อหาเงินเข้าวัดอย่าง
เปิดเผย วัดจึงเป็นแหล่งไหลเวียนของทุนและเงินจำานวนมหาศาล

ถานการ องวั ใน ัง
ในป ุบัน ง ํารงอ ู่
อ ่างอหลักอ หลอระหว่าง วา ต้องการ ะ ั กลาตน อง
อ ลา วา
ันถอ ัน ุ่ง ู่การบรรลุน าน
กับการ ั การโลกแห่งวัตถุ อตอบ นอง ุ ประ ง องการ าํ รงอ ู่
อง ุ า นา ้ ั นา ปนอง กรหรอ ถาบัน
จนกลายเป็นมิติที่ห่างไกลจากจุดเริ่มต้นที่มีแนวคิดแบบวิถีสมถะที่เป็นกรอบการ
ดำาเนินชีวิตของสงฆ์ในอดีต
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