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ความน�ำ

จากสภาพการเป็นอยูข่ องสังคมโลกปัจจุบนั ในประเทศต่างๆ ของเอเชียและประเทศในโลกทีส่ าม
จนท�ำให้ทั่วโลกก�ำลังประสบปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่หาทางแก้ไขได้ยาก คือ เศรษฐกิจตกต�่ำ ทรัพยากร
ธรรมชาติขาดแคลน น�้ำมันแพง เนื้อวัวแพง เกิดเงินเฟ้อยังยืน ค่าแรงงานตกต�่ำ สินค้าต่างๆ มีราคาแพง
ตามกันเป็นวัฏจักรทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะระบบอุตสากรรมและเกษตรกรรม มีการพัฒนา
ภายใต้ระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่น จีน
เป็นผูก้ ำ� หนดบทบาทวิธกี ารและทิศทางอยูเ่ บือ้ งหลัง เพือ่ ตักต่วงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศ
ทีส่ ามภายในอุคมการณ์ ค�ำว่า การพัฒนา (Devenlopment) และโลกาภิวฒ
ั น์(Globalization) ซึง่ เป็น
1
วิธีสร้างความเสมอภาคให้มนุษย์เป็นแบบเดียวกันทั่วโลกเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคม
จากสงครามโลกครั้งที่ ๒ โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนไป ในสังคมโลกไม่สามารถที่จะ
ด�ำเนินนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบผลประโยชน์และความต้องการของกลุม่ ต่างๆ ในสังคมได้อย่าง
ประสานสอดคล้องจึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมจากความสุดขั้วภายในสังคมและระหว่างสังคม
ระหว่างคนรวยกับคนจน ด้ายเหตุนี้ การเกิดขึ้นของระบบการเมืองนั้น ปัจจัยประการหนึ่ง คือ การใช้
การเมืองเป็นเครื่องในการจัดการความขัดแย้งในด้านต่างๆ ของประชากรที่อาศัยอยู่ในรัฐหรือชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับโอกาสทั้งในแง่ของทุน ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการด�ำรง
อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของกลุ่มชนต่างๆ จะเห็นได้ว่า ระบบเศรษฐกิจ (Economy) ระบบการเมือง
การปกครอง (Politics) จึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกันและเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ
ระเบียบยกตัวอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจที่ดีจะช่วยเกื้อหนุนและเป็นปัจจัยให้ระบบสังคมเคลื่อนไหว
อย่างราบรื่นในขณะที่ระบบสังคมที่ดีก็จะเกื้อหนุนให้ระบบการเมืองและการปกครองด�ำเนินไปอย่าง
2
ไม่สะดุดเป็นต้น
1

เพียงขวัญ อ�ำพันธุเ์ ปรม, พระพุทธศาสนากับจริศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๖.
2
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร :
เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๘.
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พระพุ ท ธเจ้าทรงน�ำเสนอตัวอย่างของการแก้ ปั ญ หาด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและ
การปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�ำเสนอสาเหตุของตัวสาเหตุที่แท้จริง ตลอดจนแนวทางการ
แก้ปัญหาแบบยั่งยืนเอาไว้ใน “กูฏทันตสูตร” และยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนทั้ง ๕
ขั้นตอน ผู้เขียนจะน�ำมาเสนอดังต่อไปนี้
จากสิ่งเหล่านี้เป็นอุดมการณ์ที่สวยหรูและเป็นแนวคิดที่มีความปรารถนาดีประเทศที่ร�่ำรวย
ที่มอบให้แก่ประเทศยากจนกว่าจริงหรือไม่ หรือเป็นการใช้ความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าเพื่อการล่า
อาณานิคมเหมือนในอดีตเพียงแต่เปลี่ยนจากการยึดครองโดยตรง เป็นการสร้างสถานการณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือ โดยกองทุนส่งเสริมสถาบันการเงิน การลดทอนอ�ำนาจของรัฐบาลโดยมีบริษทั
เงินทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ด�ำเนินการ เช่น บิกชี โลตัส เป๊นต้น ดังที่ ทวีวัฒน์
ปุณฑริกวิวัฒน์ ได้อธิบายว่า ค�ำว่าการค้าเสรี การพัฒนา ตลอดจนโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันล้วนเป็น
เครื่องมือทางอุดมการณ์ (Ideology) ที่มหาอ�ำนาจตะวันตกสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นภาพลวงตาว่า
การยึดครองทางเศรษฐกิจของโลกที่หนึ่งที่มีตามโลกที่สามนั้นได้ด�ำเนินการไปบนความถูกต้องแล้ว
แต่แท้จริงแล้วเป็นแผนในการตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบและความร�่ำรวยให้แก่ตนเอง ผลของการพัฒนานั้นได้สร้างปัญหาด้านต่างๆ ไปทั่วทุกมุม
แห่งโลก ความสุข ความเสมอภาคไม่เคยปรากฏ มีแต่ความขัดแย้งการท�ำลายความสมดุลของสรรพสิ่ง
จนเกิดภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนเกิดวิกฤตไปทั่วโลก ประเทศที่สามจึงเป็นเหยื่อของระบบเศรษฐกิจ
3
แบบทุนนิยมอย่างถอนตัวไม่ขึ้น หรือที่เรียกว่าไม่รู้
ท�ำอย่างไรเราจะออกจากระบบทุนนิยมได้ ท่านผู้อ่านครับ อะไรเป็นเครื่องมือที่แท้จริงที่จะ
ช่วยให้มนุษยชาติเป็นสุขแบบยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เป็นค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนปัจเจกก็ควรตระหนักในค�ำถามนี้ได้เช่นกัน เพื่อการ
รับมือกับกระแสทุนนินมแบบโลกาภิวัฒน์และระบบอาเซียนก�ำลังด�ำเนินการอยู่ปัจจุบันนี้ ในส่วน
ของประเทศไทยนัน้ เราประสบกับความล้มเหลวในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการเมือง
จากการใช้ระบบทุนนิยมตะวันตกพัฒนาประเทศมาไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ปี ของการพัฒนา ตัง้ แต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ถึงปัจจุบัน ผลการพัฒนาอยู่ในสภาพเศรษฐกิจ
ดีขึ้น แต่สังคมมีปัญหาเพราะขัดแย้งทางการเมือง การพัฒนาไม่ยั่งยืนเป็นต้น ในด้านปัจเจกชนคนใน
ชนบทมีความหวังจะได้ความเจริญร�ำ่ รวยอยากเสพสุขตามแบบคนรวย จึงพากันอพยพย้ายถิน่ ทิง้ วิถชี วี ติ
ชาวชนบททีเ่ คยอยูอ่ าศัยกับธรรมชาติแบบพอเพียงมีความสุข เปลีย่ นมาฝากชีวติ ไว้กบั เงินตรา เข้าเมือง
3

เพียงขวัญ อ�ำพันธุ์เปรม, พระพุทธสาสนากับจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๗.
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หางานท�ำทัง้ ทีย่ งั ไม่มคี วามรูค้ วามสามารถ ท�ำอย่างไรก็แข่งขันกับคนเมืองไม่ได้ ท้ายสุดต้องตกงาน ชีวติ
ด�ำรงอยู่อย่างแร้นแค้นยากล�ำบาก รายจ่ายสูงกว่ารายได้ ปัญหาสังคมเกิดตามมามากมาย เช่น ชุมชน
แออัด อาชญากรรม ยาเสพติด การค้าประเวณี การลักพาเด็ก การท�ำแท้งที่เป็นข่าวทางสื่อต่างๆ
และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเป็นต้น และการเป็นทาสเทคโนโลยีที่ต้องชื้อหามาในราคาแพง
เสียค่าบริการมากขึน้ ทัง้ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการใช้งานให้เกิดคุณประโยชน์ไม่คมุ้ ค่า เช่น โทรศัพท์เคลือ่ นที่
(มือถือ) จะเห็นว่า นิสิตนักศึกษา เด็ก เยาวชน พ่อค้าแม่ค้า คนขับมอเตอร์ไชต์รับจ้าง ชาวสวนชาวไร่
ชาวนา ทุกคนใช้กันหมด ถ้าใครไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ คนนั้นผิดปกติ เดือนหนึ่งต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
อย่างมากเพราะเราใช้ชวี ติ ตามแฟชัน่ นิยม มากกว่าการได้ประโยชน์ทเี่ ป็นคุณค่าแท้หรือไม่ ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมากกว่าความเจริญทางวัตถุพร้อมความสุขที่หายไป ปัจจุบันนี้คนกลุ่มชาวไร่ชาวนาก�ำลัง
ตื่นตัวรู้ทันหันมาใช้ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
4
เช่น ราคาสินค้าตกต�่ำ เช็นยางพารา เป็นต้น ขอฝากผู้เกี่ยวข้องน�ำไปทบทวนพิจารณาด้วย
ในกูฏทันตสูตร เราจะเห็นการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในเชิงพุทธทัง้ ในมิตขิ องหลักการ วิธกี าร
และข้อปฏิบัติตนของฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามยุทธศาสตร์
5
แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนทั้ง ๕ ขั้นตอน โดยจัดตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังต่อไปนี้คือ

ยุทธศาสตร์ขั้นที่ ๑ : แก้ปัญหาพื้นฐานที่ต้นเหตุคือความยากจน

เริ่มต้นด้วยการปราบผู้ร้ายแบบถอนรากถอนโคนโดยหลีกเลี่ยงวิธีเผชิญหน้าคือลงโทษผู้กระท�ำ
ความผิด แต่ใช้วิธีแก้ไขทางอ้อมคือ หันไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาคือความยากจนที่มีสาเหตุมาจาก
เศรษฐกิจทีย่ ำ�่ แย่ โดยการส่งเสริมให้ผทู้ ขี่ ยันขันแข็งในอาชีพการงานได้มกี ำ� ลังใจและมีทนุ ในการประกอบ
การโดยใช้วิธีการ ๓ ประการ คือ
๑) ให้โอกาสแก่กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนในระดับรากหญ้าที่ถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ
๒) ให้ทุนแก่กลุ่มพ่อค้าเพื่อความหมุนเวียนและความลื่นไหลของระบบเศรษฐกิจ
๓) ดูแลรักษาผลประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการซึง่ ถือเป็นตัวแทนของประเทศ และเป็น
ผู้ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหาร รัฐบาล และประชาชน
4

เพียงขวัญ อ�ำพันธุ์เปรม, พระพุทธสาสนากับจริยศาสตร์, หน้า ๙๘.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (บทความ), (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี, ๒๕๕๔), หน้า ๑๘๗.
5
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ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างตรงจุด กล่าวคือเมือรัฐเข้าไปส่งเสริม
กลุ่มบุคคลทั้ง ๓ กลุ่มที่มีความขยันท�ำมาหากินแล้ว กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า และกลุ่มข้าราชการ
ท�ำให้ประมาณ และทรัพยากรของประเทศที่หมดไปจากการช่วยเหลือนั้นเกิดผลงอกงามไพบูลย์ข้ึน
โดยสมบูรณ์ อนึง่ ประชาชนทัง้ ๓ กลุม่ นีน้ นั้ ถือได้วา่ เป็นเสมือนเครือ่ งยนต์สามตัวทีจ่ ะขับเคลือ่ นอ�ำนาจ
และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดีมีก�ำลังใจในการขวนขวาย
ประกอบอาชีพของตน เพื่อเป็นต้นแบบของคนที่ดีมีคุณธรรม เป็นระบบที่ยั่งยืนบ้านเมืองอยู่ร่มเย็น
เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ขั้นที่ ๒ : สร้างเครือข่ายบริหารประเทศ

สาเหตุที่ต้องท�ำเช่นนี้ ก็เพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างแนวร่วมในการบริหารประเทศเนื่องจาก
กลุ่มบุคคล ๔ กลุ่ม คือ
๑) เจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขต
๒) อ�ำมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขต
๓) พราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขต
๔) คหบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขต
ถือว่าเป็นบุคคลระดับสูงที่มีอิทธิพลทางสังคมและด้านการเมือง ทั้งยังมีสติปัญญาทรัพย์สิน
และง่ายต่อการขยายเครือข่าย เพราะมีเครือข่ายที่ขยายครอบคลุมอยู่ในสังคมในวงกว้างถือเป็นการ
วางหมากอย่างชาญฉลาด เพื่อความส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบที่เป็นพันธมิตร
(Alliance) เพื่อช่วยในการกระจายอ�ำนาจไปสู่ระดับมหภาคอีกด้วย
จากหลักการสร้างเครือข่ายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าส่งผลให้กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพระเจ้ามหาวิชิตราชด�ำเนินไปอย่างคล่องตัวไม่ติดขัดเนื่องจากมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือตลอดสาย เปรียบเหมือนแม่เหล็กที่ทรงพลัง พลังแห่งความดึงดูดของ
แม่เหล็กนั้นย่อมดึงดูดน�ำพาโลหะเหล็กประเภทเดียวกันให้มารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่มีมวลรวมมาก
ยิง่ ขึน้ ดังเช่นตัวอย่างของพระเจ้ามหาวิชติ ราช ด้วยเหตุทพี่ ระองค์ทรงสร้างความสัมพันธ์กบั กลุม่ บุคคล
ทัง้ ๔ จนเกิด “พันธมิตร” แล้วการประกอบพิธบี ชู ามหายัญของพระองค์จงึ ส�ำเร็จลุลว่ งอย่างดี กล่าวคือ
พันธมิตรเหล่านั้นนอกจากจะเห็นด้วยกับพระองค์แล้ว ยังน�ำทรัพย์สมบัติมากมายของพวกตนมา
ถวายด้วย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ พระราชทรัพย์ของพระองค์มาจากภาษีอากรทีช่ อบธรรม
ของราษฎรนั่นเอง บุคคลทั้ง ๔ พวกจึงได้น�ำทรัพย์ของตนเหล่านั้นยกขึ้นในทิศทั้ง ๔ ของหลุมยัญ
แล้วแจกทานเหล่านั้นให้กับประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป แนวทางนี้ ถือได้ว่าเป็นการ
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แบ่งปันผลประโยชน์ของตัวเองกลับคืนไปร่วมพัฒนาชุมชนต่างๆ ทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคม ท�ำให้สงั คม
เกิดสุขยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ขั้นที่ ๓ : สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ขั้นตอนต่อไปได้แก่การสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น (Trust) ให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ
ด้วยการรับรองคุณสมบัตทิ งั้ ๘ ประการของพระเจ้ามหาวิชติ ราชผูเ้ ป็นเจ้าของพิธี ว่าเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เพียบพร้อมที่สุด เหมาะสมที่สุดในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ปกครองประเทศและเป็นประธานในพิธีมหายัญ
ทีท่ ำ� นอกเหนือจากนัน้ คุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบพิธี ได้แก่ พราหมณ์ปโุ รหิต ก็เป็นสิง่ ทีถ่ กู น�ำมาพิจารณา
ประกอบด้วย กล่าวคือจะต้องมีคณ
ุ ลักษณะถึง ๔ อย่างเท่านัน้ ซึง่ นับเป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของ
มหายัญ จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบทั้ง ๑๖ ประการนี้ กล่าวคือ อนุมัติ ๔ ประการ คือ
๑) เจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขต
๒) อ�ำมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วราชอาณาเขต
๓) พราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขต
๔) คหบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่นิคมและอยู่ในในชนบททั่วพระราชอาณาเขตเป็นต้น
ในที่นี้จะได้น�ำกล่าว ๔ ประการเท่านั้น

ยุทธศาสตร์ขั้นที่ ๔ : สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครอง

เป็นยุทธศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยเรือ่ งของความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองประเทศให้มคี วามเข้มแข็งแกล้วกล้า
และเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่ตนก�ำลังปฏิบัติอยู่วา่ เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรดีแล้ว ทัง้ ยังป้องกันความรู้สกึ
สงสัยไม่มั่นใจในแนวทางนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลออกมาในด้านลบ หากผู้น�ำมีความอ่อนแอก็ไม่สามารถ
ปกครองประชาชนคนทั่วประเทศได้ สาเหตุที่พราหมณ์ปุโรหิตแนะน�ำให้พระเจ้ามหาวิชิตราชปฏิบัติ
ตามยัญพิธี ๓ ประการนั้นคือ
๑. เมือ่ พระองค์ปรารถนาจะทรงบูชามหายัญก็ไม่ควรท�ำความเดือดร้อนพระทัยว่า กองโภคสมบัติ
อันยิ่งใหญ่ของเราจักสิ้นเปลือง
๒. เมื่อพระองค์ก�ำลังทรงบูชามหายัญอยู่ก็ไม่ควรท�ำความเดือดร้อนพระทัยว่า กองโภคสมบัติ
อันยิ่งใหญ่ของเราก�ำลังสิ้นเปลืองไป
๓. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญแล้วก็ไม่ควรท�ำความเดือดร้อนพระทัยว่ากองโภคสมบัติอันยิ่ง
ใหญ่ของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้ว
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ก่อนการบูชายัญก็เนื่องมาจากกุศโลบายในการช�ำระจิตใจของผู้ประกอบพิธีให้สะอาด สบายใจ
ไม่เดือดร้อนกังวลใจในกองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ต้องถูกใช้ไปกับพิธีนั้น ท�ำให้การบูชานั้นถึงความ
สมบูรณ์ ได้รับอรรถประโยชน์ครบถ้วนตามหลักของพระพุทธศาสนาดังในคัมภีร์ปรมัตถโชติกา
สุตตนิบาต อรรถกถาขุททกนิกาย ได้อธิบายไว้ว่าได้แก่ “ยัญญสัมปทา” หมายถึง ความสมบูรณ์ของ
6
การบูชาครบ ๓ กาล คือ ๑) ก่อนให้ก็มีใจดี ๒) ขณะให้ ก็ท�ำจิตให้ผ่องใส ๓) ครั้นให้แล้วก็ชื่นใจ
หรือกล่าวอีกในนัยหนึ่งคือ เป็นกุศโลบายในการวางใจให้เป็นกลางกับการลงทุนในรูปแบบของ
การท�ำมหาทานให้กับประชาชนของพระองค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การปกครองในระดับมหภาค อันจ�ำต้องอาศัยเวลาและความอดทนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
ได้ในปฏิบัติยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ขั้นที่ ๕ : ส่งเสริมและสนับสนุนคนดี

การที่พราหมณ์ปุโรหิตทูลถวายค�ำแนะน�ำ ๑๐ อย่างก่อนที่พระเจ้ามหาวิชิตราชจะทรงท�ำพิธี
บูชายัญนั้น มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ ด้วยกัน ได้แก่
๑. เพื่ อ ปรั บ สภาพจิ ต ใจของพระเจ้ า มหาวิ ชิ ต ราชให้ ส ะอาดก่ อ นท� ำ พิ ธี บู ช ายั ญ กล่ า วคื อ
ให้พระองค์ทรงเจริญอุเบกขาธรรม ไม่ให้เกิดเดือดร้อนพระทัย วางพระทัยของพระองค์ให้เป็นกลาง
ไม่ยินดีหรือเกิดความทุกข์เมื่อเผชิญกับประชาชนพวกประพฤติอกุศลกรรมบถ
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดีได้มีโอกาสได้ท�ำความดี กล่าวคือให้พระองค์
ทรงเจาะจงเลือกสนับสนุนเฉพาะทีเ่ ว้นขาดจากการประพฤติอกุศลกรรม ๑๐ ประการมีการฆ่าสัตว์และ
ลักทรัพย์เป็นต้น แล้วจึงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา และทรงท�ำพระทัยให้เลื่อมใสเนื่องจาก
ในพิธีจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปนกัน มิเช่นนั้น พระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชก็อาจจะหม่นหมอง
ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดีแต่ประการใด
การด�ำเนินตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประการนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสย�้ำในประเด็นนี้เอาไว้อย่าง
น่าสนใจว่า ยัญพิธีที่พระเจ้ามหาวิชิตราชท�ำนั้นไม่มีการเบียดเบียนท�ำให้สัตว์ใด ๆ ต้องเดือดร้อนแม้แต่
ตัวเดียว ไม่มีการฆ่าโค แพะ แกะ ไก่ สุกร เป็นต้น ที่เขาพูดกันว่า เป็นแพะรับบาปก็ไม่มี ไม่มีการ
ตัดต้นไม้เพื่อมาท�ำหลักบูชายัญไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น แม้ประชาชนผู้ที่เป็นทาส
คนรับใช้ กรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชก็ไม่ถูกลงอาญา ไม่มีผู้เดือดร้อนเพราะไม่มีใครถูกบังคับให้
มาร่วมพิธี ยัญพิธีนั้น ยัญพิธีนั้นส�ำเร็จลงเพียงเพราะเนยใส น�้ำมัน เนยข้น นมเปรี้ยว น�้ำผึ้ง และน�้ำอ้อย
7
เท่านั้น
6
7
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บทสรุป

พุทธศาสนากับคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการปกครอง
พระพุทธศาสนามองว่า เศรษฐกิจมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก การที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ให้อย่างยั่งยืนนั้นจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
ในการพิจารณาประกอบ เช่น แก้ไขที่ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การส่งเสริมให้บุคคล
ในสังคมได้มคี ณ
ุ ธรรม คือจริยธรรมและศีลธรรมควบคูก่ นั ไป ส่งผลให้เกิดพัฒนาการใน ๒ มิตคิ อื ภายนอก
ได้แก่สงิ่ แวดล้อม และภายในได้แก่จติ ใจ ดังทีพ่ ระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ชวี้ า่ การสร้างความ
พรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจจึงเป็นภารกิจส�ำคัญที่ต้องท�ำ แต่เราจะต้องให้ความเจริญก้าวหน้าพรั่งพร้อม
ทางเศรษฐกิจนัน้ สัมพันธ์กบั จุดหมาย โดยให้เป็นไปเพือ่ จุดหมาย คือให้เกิดคุณภาพชีวติ ซึง่ ท�ำให้มนุษย์
พร้อมที่จะสร้างสรรค์หรือปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามจึงเรียกว่า เศรษฐกิจศาสตร์หรือศาสตร์พระราชาและ
เศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต8
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์โลกนี้ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ที่เปรียบเสมือนลูกโซหรือฟันเฟือง
จ�ำนวนมากที่เกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในสถานะ
ที่เป็นปรกติหรือดี ประชาชนไม่ยากจน ไม่มีความล�ำบากในการท�ำมาหากินแล้ว ก็จะส่งผลต่อฟันเฟือง
ตัวอืน่ ๆ ได้แก่ระบบสังคม คือคนในสังคม ประชาชนในประเทศก็จะมีคณ
ุ ภาพการเมืองและการปกครอง
ก็ราบรื่นไม่สะดุดติดขัด และในท้ายที่สุดความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับสังคมๆ นั้น
จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงยกเรือ่ งพระเจ้ามหาวิชติ ราชขึน้ มาแสดงเป็นตัวอย่างเพือ่ ให้พราหมณ์
น�ำไปปฏิบัติในการท�ำพิธีบูชายัญ ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงต้องการที่จะให้เห็นถึงข้อบกพร่อง
การแก้ปัญหาเท่าที่ปฏิบัติสืบๆ มา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคมมักจะมองออกไปนอกตัวจนเกินไป เช่น
มองไปที่อ�ำนาจเหนือธรรมชาติเป็นผู้ท�ำให้เกิดปัญหาในสังคม เป็นต้น เมื่อมองปัญหาพลาดก็จะน�ำไปสู่
การแก้ปัญหาพลาดเช่นเดียวกัน แทนที่จะกับมามองที่สังคมว่ามีปัญหาอะไร และอะไรเป็นสาเหตุของ
ปัญหานั้นแล้วจะด�ำเนินไปสู่การแก้ไขอย่างไร กลับเบนความสนใจไปสู่สิ่งที่อยู่นอกเหนือสังคม เลยเป็น
ที่มาของการแก้ปัญหาด้วยการท�ำพิธีบวงสรวงเอาใจเทพเจ้า สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไปโดย
เปล่าประโยชน์
เมื่อได้ชี้ให้เห็นถึงการแก้ปัญหาและวิธีมองปัญหาที่ไม่ถูกจุดแล้ว พระพุทธองค์ทรงพยายามที่จะ
ประยุกต์การแก้ปญ
ั หาสังคมด้วยพิธบี ชู าเทพเจ้าแบบใหม่ดว้ ย กล่าวคือ ผูร้ บั เครือ่ งบูชายัญแทนทีจ่ ะเป็น
เทพเจ้าเหมือนแต่ก่อน ก็ให้น�ำเอาเครื่องบูชาเหล่านั้นไปให้ประชาชนที่เดือดร้อนแทน คือให้การ
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สนับสนุนส่งเสริมอาชีพของประชาชน เพราะผู้ประสบปัญหาคือประชาชนไม่ใช่เทพเจ้า เมื่อประชาชน
มีปญ
ั หาเรือ่ งเศรษฐกิจ ผูส้ มควรได้รบั การแก้ปญ
ั หาก็นา่ จะเป็นประชาชน นอกจากนัน้ ในการมองปัญหา
สังคม พระองค์ทรงมองปัญหาแบบองค์อันเป็นการเชื่อมโยงแนวความคิดทั้งหมดเข้าด้วยกัน มิได้
มองแบบแยกส่วน กล่าวคือ ปัญหาโจรกรรม และอาชญากรรมที่ปรากฏอยู่นั้น มีข่าวทางสื่อต่างๆ
แทบทุกวัน ส่วนใหญ่มรี ากฐานมาจากปัญหาเรือ่ งเศรษฐกิจ ถ้ามัวไปแก้ปญ
ั หาโจรกรรมหรืออาชญากรรม
โดยไม่สนใจปัญหาที่รากฐานจริงๆก็นับเป็นเรื่องที่ยากต่อการด�ำเนินการแก้ไขให้ส�ำเร็จ เพราะเป็นการ
แก้ ป ั ญ หาที่ ป ลายเหตุ เมื่ อ กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งตามนั ย แห่ ง กู ฎ ทั น ตสู ต ร
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเน้นให้เห็นถึงการปราบปรามผู้อย่างเด็ดขาด ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยมอง
เห็นว่า เมือ่ ทุกคนอยูด่ มี คี วามสุขทางด้านร่างกายในระดับหนึง่ แล้ว เรือ่ งการลักเล็กขโมยน้อย โจรผูร้ า้ ย
ก็จะค่อยๆ หมดไปจากสังคม สังคมก็จะเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริงหากด�ำเนินนโยบายเชิงรุก
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