
สงัคมคุณธรรม 

วรีวทิ  คงศักด์ิ 

 

 มาถึงวันน้ี...ทุกคนในชาติคงจะยอมรับว่า ลัทธิทุนนิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างความเสียหาย

ให้กับชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ือง “ความประพฤติ” ของคนในชาติ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ท าให้หลายคนไม่สามารถแยกแยะพฤติกรรมที่กระท าว่า สิ่งที่ดี “ควรท า” และสิ่งใดไม่ดี “ไม่ควรท า”  จึงมี

กระแสเรียกร้องให้น า “สงัคมคุณธรรม” กลับมาสู่สงัคมไทย 

 “สังคมคุณธรรม” ที่ทุกคนคาดหวัง คือ “สังคมที่อยู่ร่วมกันดว้ยความดี ความถูกตอ้ง และมี

ความเป็นธรรม” ท าให้ทุกคนมีความสขุและเกดิพลังความสมานฉันทใ์นการพัฒนาสงัคมให้เจริญรุ่งเรือง 

 “ความด”ี ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง การกระท าทีก่่อใหเ้กิดความสุขและเป็นประโยชน ์

 ถ้าขยายความต่อให้ได้ความชัดเจนขึ้น อาจได้ว่า เกิดความสุขแก่ตนเอง ผูอื้่น และสงัคม และเป็น

ประโยชนที์เ่กิดจากความสมดุลระหว่างประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม  

 “ความถูกต้อง” หมายถึง การกระท าที่เป็นไปตาม “กฎ กติกา มารยาท” ที่ก าหนดไวเ้ป็น 

“บรรทดัฐาน” (Norms) ของสงัคม ซ่ึงในสังคมประชาธิปไตยบรรทดัฐานที่ก  าหนดข้ึน จะต้องเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของคนในสงัคม เพ่ือให้เกดิการ “ยอมรับ” และน าไปสู่การปฏบัิติจนเป็น “ลักษณะนิสยั” 

 “ความเป็นธรรม” หมายถึง การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาค ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 

ซ่ึงควรเกดิขึ้น ทั้งกรณีผู้ปกครองต้องใช้อ านาจแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าให้กับทุกคนในสังคมอย่างเสมอหน้ากัน

โดยไม่เลือกพวกเขา พวกเรา และผู้ถูกปกครองกต้็องปฏบัิติตามหน้าที่ของตน เช่ือฟังค าสั่ง และให้เกียรติผู้

มีอ านาจปกครองอย่างเสมอกนั โดยไม่เลือกว่าเป็นคนที่ตนเลือกมาหรือไม่ 

 ดังน้ัน อาจสรุปได้ว่า “สังคมคุณธรรม” จะเกิดขึ้นได้เมื่อ ทุกคนในสงัคมปฏิบติัตนอยู่ในบทบาท 

หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามบรรทดัฐานที่คนในสงัคมร่วมกนัก าหนด โดยยึดถือประโยชนส่์วนรวม

เป็นหลกั ซ่ึงจะช่วยให้เกดิสงัคมแห่งความสุขและสนัติสขุ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง 

 ในอดีตสงัคมไทยของเราเป็นสังคม “คุณธรรม” ที่ทุกคนเช่ือ “ผู้น า” เคารพนับถือ และเช่ือมั่นใน

องค์พระมหากษัตริย์ เน่ืองจากทรงใช้อ านาจในกรอบของ “ทศพิธราชธรรม” เสมอมา  กฎ กติกา มารยาท 

ของการอยู่ร่วมกนัจึงเป็นตามหลักความดี ความถูกต้อง และเป็นธรรม ประชาชนทุกคนจึงช่วยกันพัฒนาชาติ

ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ชาติของเราจึงเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุบนผืนแผ่นดินน้ี 

 เมื่อกระแสประชาธิปไตยในแนวคิดของชาวตะวันตกแผ่เข้ามาในแหลมทองของเรา คนไทยบางกลุ่ม

หลงใหลใน “เสรีภาพ” ที่จะเข้ามาในชีวิต โดยคาดหวังว่าจะท าให้เกิดชีวิตใหม่ที่ดีขึ้ น เลยมองข้าม “ยา

พิษ” ที่แทรกซึมมาด้วย คือ ลัทธิ “ทุนนิยม” และ “เสรีนิยม” ซ่ึงท าให้ “ลักษณะนิสัย” ของคน

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “ชนช้ันปกครอง” ที่ เข้ามามีอ านาจการบริหารการปกครองบ้านเมืองแทน

พระมหากษัตริย์ 

 ทั้งน้ีเน่ืองจาก “ทุนนิยม” สอนให้คนสะสม “ทุน” ในทุกด้านรวมทั้ง “อ านาจและเงินตรา” เพ่ือให้

มีศักยภาพในการแข่งขันสงูกว่าบุคคลที่คาดว่าเป็น “คู่แข่งขัน”  จึงท าให้คน “เหน็แก่ตัว” มากขึ้นเพราะคิด

ว่า “อ านาจและเงินตรา คือ พระเจ้า” จึงพยายามสร้างสมไว้ให้มีมากที่สุด โดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรม

และผลกระทบที่เกดิข้ึนต่อสงัคมในภาพรวม รวมทั้งไม่สนใจกฎ กติกา มารยาทต่างๆ ที่เคยปฏบัิติด้วย 
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เมื่อผสมกับ “เสรีนิยม” ที่เหน็ว่า กลไกการตลาดมี “มือที่มองไม่เหน็” ควบคุมอยู่ ซ่ึงปกติควรจะ

เป็นไปตามสภาพความต้องการของผู้บริโภคและผลผลิตที่มี ท าให้มีการแข่งขันกัน ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นสิ่งที่ดี 

หากกติกาที่ควบคุมเป็นไปตาม“ธรรมชาต”ิ ไม่มี “คน” มาบันดาลให้เกดิสภาพผิดธรรมชาติ 

“คน” กลุ่มน้ี เป็นคนที่ไม่สามารถพัฒนาให้เป็น “มนุษย์” ได้ เพราะมีกิเลสหนา ไม่สามารถ

ควบคุมความทะยานอยากของตนได้ จึงเข้ามาแย่งชิงอ านาจการก าหนดและควบคุมกฎกติกาในสังคม และ

ท าตนเป็น “มือที่มองไม่เหน็” เสียเอง กลไกการตลาดจึงถูกเบ่ียงเบนไปสู่ความ “ไม่เป็นธรรม” และท าให้ 

“การแข่งขัน” เปล่ียนเป็น “การต่อสู้” อย่างรุนแรง จนมีการแบ่งพรรค แบ่งพวกอย่างที่เหน็ในปัจจุบัน 

การใช้อ านาจและเงินตราเพ่ือสร้างและสะสม “ทุน” ให้เหนือกว่า เพ่ือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากที่สุดน้ี 

ท าให้คนมีความเหน็แก่ตัวมากขึ้ น จึงเกิดปรากฎการณ์ “ปลาใหญ่กินปลากินเลก็” และ “คนโง่ย่อมเป็น

เหย่ือของคนฉลาด” ซ่ึงส่งผลให้ “คุณธรรมความด”ี ค่อยๆ สญูหายไปจากสงัคมไทย 

หลักพระพุทธศาสนาได้อธบิายเร่ืองน้ีไว้ใน “พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน” ว่า  

“...มนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกาม เรื่องกิน และเรื่องเกียรติ จนลืมนึกถึงส่ิงหนึ่ง ซึ่ง

สามารถใหค้วามสุขแก่ตนไดทุ้กเวลา ส่ิงนัน้คือ ดวงจิตทีผ่่องแผว้ เรื่องกามเป็นเรื่องทีต่อ้งด้ินรน เรื่องกิน

เป็นเรือ่งทีต่อ้งแสวงหา และเรือ่งเกียรติทีต่อ้งแบกไว.้..” 

“...การแก่งแย่งกนัเป็นใหญ่เป็นโตนัน้ ในทีส่ดุกรู็เ้องวา่เหมือนแย่งกนัเขา้ไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่ม

รอ้นกระวนกระวาย เสนาบดีดืม่น า้ดว้ยภาชนะทองค ากับคนจนๆ ดืม่น า้ดว้ยภาชนะทีท่ าดว้ยกลามะพรา้ว 

เมือ่มีความพอใจย่อมมีความสขุเท่ากนั นีเ่ป็นขอ้ยืนยนัวา่ ความสขุนัน้อยู่ทีค่วามสขุทางใจเป็นส าคญั...” 

“...ลาภและยศนัน้เป็นเหยือ่ของโลกทีน่อ้ยคนนกัจะสละและวางได ้จึงแย่งลาภแย่งยศกนัอยู่เสมอ 

เหมือนปลาทีแ่ย่งเหยือ่กนักิน แต่หารูไ้ม่ว่าเหยือ่นัน้มีเบ็ดเกีย่วอยู่ดว้ย หรือเหมือนไก่ทีแ่ย่งไสเ้ดือนกนัจิกตี

กนั ท าลายกนัจนพินาศไปทัง้สองฝ่าย น่าสงัเวชสลดจติย่ิงนกั ถา้มนุษยใ์นโลกน้ีลดความโลภลง มีการเผือ่แผ่

เจือจานโอบออ้มอารี ถา้เขาลดโทสะลง มีความเห็นอกเห็นใจกนั มีเมตตากรุณาต่อกนั และลดโมหะลง ไม่

หลงงมงาย ใชเ้หตผุลในการตดัสินปัญหาและด าเนินชีวติ โลกน้ีจะน่าอยู่อีกมาก...” 

พุทธโอวาทที่อัญเชิญมาเขียนไว้ในบทความน้ี สะท้อนให้เหน็สิ่งที่เกิดข้ึนในสังคมไทย และสามารถ

น ามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของชาติที่เกดิในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนที่สดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบทสดุท้าย  

ดังน้ัน ผมจึงขอส่งข้อความน้ีไปยังบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่  “แย่งชิงอ านาจ” จนท าให้

บ้านเมืองของเรา “วุ่นวาย” อยู่ในขณะน้ี เพ่ือให้คนเหล่าน้ีได้ “สติ” คืนมา สามารถลด ละ เลิก ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง และอวิชชาได้ด้วยเถิด บ้านเมืองของเราจะได้กลับมาสู่สนัติสขุเสยีที 

ส าหรับกระบวนการสร้าง “สังคมคุณธรรม” ให้เกิดขึ้ นน้ัน ตามปกติจะเร่ิมจากการปลูกฝังสั่งสอน

ของครอบครัวต้ังแต่เยาว์วัยด้วยการน าหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาสอน จึงท าให้มีค าโบราณว่า

กล่าวเดก็ที่ท  าไม่ดีว่า “พ่อแม่ไม่สั่งสอน”   

เมื่อโตขึ้นจะเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ที่จะบ่มเพาะความดีให้กับเดก็ ร่วมกับพ่อแม่ ผู้สอนศาสนา 

และผู้น าชุมชน โดยมี “สื่อมวลชน” เป็นผู้เสริมให้เดก็เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต และเมื่อโตเป็น

ผู้ใหญ่ ผู้ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือให้เป็น “คนดี” ของสังคม คือ สื่อมวลชนและกลุ่มเพ่ือนร่วมสังคม ได้แก่ 

กลุ่มวิชาชีพและประชาสงัคม ซ่ึงระบบน้ีเรียกว่า “กระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคม” (Socialization) 
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สิ่งที่ต้องยอมรับกัน คือ ทุนนิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้กระบวนการกล่อมเกลาในสังคมของ

สงัคมไทย “เพ้ียน” ไป ทุกคนจึง “ลืมหน้าที่” ของตน ปล่อยให้กิเลสน าพาไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยที่ไร้

ขอบเขตและกฎกติกา สงัคมไทยจึง “ติดเบด็” ท าให้สญูเสยีสงัคม “คุณธรรม” อย่างที่เหน็ 

การที่จะออก “กฎหมาย” มาบังคับคนในสังคมให้ท าดีกท็  าได้ยาก เพราะกระบวนการตรากฎหมาย

ใช้เวลานานกว่า ๒ ปี และเม่ือเข้าไปพิจารณาในรัฐสภากม็ักจะถูกเบ่ียงเบนไปสู่ประโยชน์ของพรรคการเมือง

ที่มีเสียงข้างมาก อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมกยั็งไม่มีประสิทธิภาพและใช้เวลามาก ประชาชนจึง “ไม่ได้

อะไร” เหมือนเดิม และท าให้สงัคมเกดิความสบัสนว่า “ความดี ความถูกต้อง คือ อะไร” 

เมื่อถึงจุดน้ี การน าสงัคมไทยกลับมาสู่ “สงัคมคุณธรรม”  ต้องเร่ิมที่ “ชนช้ันปกครอง” โดยเฉพาะ

นักการเมืองที่ เ ข้ามามีอ านาจก าหนดและควบคุมกฎ กติกาของสังคมไทย คือ สมาชิกรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรี ต้องรักษา “มารยาท” อันดีของสังคมไทยที่เคยปฏิบัติมา กล่าวคือ มี “ทศพิธราชธรรม” 

เช่นเดียวกบัพระมหากษัตริย์ และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิ “พอเพียง” เข้ามาใช้ในการด ารงชีวิตและบริหาร

ประเทศจนเป็น “วิถีชีวิต” เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัคนไทยทุกคน 

ทั้งน้ีเพราะความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภมูิคุ้มกัน โดยยึดหลักความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นการ

ลด “อวิชชา” และช่วยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงบรรเทาเบาบางลง  

“ความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม” ในสงัคมคุณธรรมกจ็ะเกดิขึ้นเองครับ 

 
------------------ 

เขียนให้ “โพสต์ทูเดย์” 
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