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พุทธศาสนากับมโนทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่:
อิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุ1
The Influence of Buddhadasa Bhikkhu’s Political
Economics Thought on Modern Political Concept
เด่นพงษ์ แสนคา2
บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น บทความวิ เ คราะห์ ด้ ว ยทฤษฎี แ ละกรอบแนวคิ ด เชิ ง
มนุษยศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะอธิบายแนวความคิดของพระพุทธศาสนากับมโน
ทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องศีลธรรมทางการเมืองสมัยใหม่
และแนวคิดเกี่ยวกับศีลธรรมทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุที่ว่าด้วย
“ธั มมิ กสั งคมนิย ม” ซึ่ งจะแสดงให้ เ ห็น ถึงอิท ธิ พลและปั ญหาของแนวความคิ ดทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุที่มีต่อการพัฒนาความเป็นสมัยใหม่ทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคมไทย
ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ท่านพุทธทาสภิกขุนาเสนอแนวคิดของ
เศรษฐศาสตร์การเมืองที่นามาใช้เรียกว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” กล่าวคือการดาเนินการ
ทางเศรษฐกิจ และการเมือ งต้ อ งอยู่ ภายใต้ ก ารควบคุ มของ “ศี ล ธรรมทางศาสนา”
นอกจากนี้ท่านพุทธทาสภิกขุยังปฏิเสธแนวความคิดทางการเมืองที่ดาเนินไปด้วยระบบ
“เสรีนิยมประชาธิปไตย” ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของการพัฒนาการเป็นสมัยใหม่ที่ต้อง
ด าเนิ น ไปด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ข องระบบการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยและเศรษฐกิ จ
การตลาดต่างๆ โดยดาเนินการภายใต้กรอบศีลธรรมที่ไม่ต้องอิงอยู่บนหลักการของ
1

บทความนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดโครงการเศรษฐทัศน์ ประจาปี 2560
โดยมีสถาบันที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาบทความ

[153]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ศาสนาซึ่งเป็น กรอบศี ล ธรรมแบบสมัย ใหม่ ข้อ เสนอแนะที่ ชัดเจนในบทความนี้ คื อ
อิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธศาสนาภายใต้การตีความของท่าน
พุ ท ธทาสนั้ น ได้ ผ ลิ ต ซ้ าวาทกรรมทางการเมื อ งและส่ ง ผลโดยตรงต่ อ นั ก คิ ด และ
นักวิชาการของไทยหลายคนและแนวคิดที่อิงอยู่บนฐานของศาสนานี้เองเป็นแนวคิดที่
ขัดแย้งกับการพัฒนาความเป็นสมัยใหม่ นอกจากนี้แนวคิดของท่านพุทธทาสยั งเป็น
แนวคิดที่ขัดแย้งภายในตัวเองอยู่หลายประการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทย
คาสาคั ญ : พระพุ ท ธศาสนา, การเมื อ งสมั ย ใหม่ , เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง,
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ

Abstract
This article is analyzed with the theories and frameworks of
humanities. The purpose of this article is to explain the concept of
Buddhism’s ideal and modern politics, within the framework of modern
political moralities and Buddhadasa Bhikkhu’s moral economics concept,
“Dhammic Socialism”. This theory shows influences and problems of the
Buddhadasa’s political economy on the development of politics and
economy in Thailand.
The result of this article can be concluded that Buddhadasa
Bhikkhu has presented the concept of political economics, “Dhammic
Socilaism”. This concept means that the economic and political actions
must be controlled by “religious morality”. In addition, Buddhadasa also
rejected the political concept which is runing by the system of “liberal
democracy”. Dhammic Socialism contrasts with the concept of
modernization, which politics and economy must be operated under
democratic and marketing economy with modern morality - not based
on religious principles. The noticeable point of this article is that the
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influence of Buddhist political economics under Buddhadasa’s
interpretation has re-produced political discourse and has directly
impacted on many Thai thinkers and scholars. And this base-on-religion
concept has conflicts with the development of modernity. In addition,
Buddhadasa’s concept has many paradoxes, these things will directly
affect Thailand’s social and economic development.
Keywords: Buddhism, Modern Politics, Political Economy,
Buddhadasa Bhikkhu

บทนา
ว่าด้วยการสร้างมโนทัศน์ความเป็นสมัยใหม่ของพุทธทาสภิกขุ
การตีความคาสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดทางสังคมในสมัยปัจจุบัน ลักษณะ
ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นได้อย่างมากมายในวิธีการตีความคาสอนในพุทธศาสนาของท่าน
พุทธทาส เรียกว่า เป็นการนาเสนอธรรมทัศน์ในรูปแบบ “สหวิทยาการ” และ “บูรณา
การ” (อานวย ยัสโยธา, 2546) วิธีการที่เรียกว่าสหวิทยาการและบูรณาการของท่าน
พุทธทาสนี้เกิดจากท่านพุทธทาสเห็นว่า ลาพังการใช้ศาสตร์ความรู้เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบคาถามปัญหาให้ได้นั้นท่านเห็นว่ามีความเป็นไปได้
ยากที่จะสาเร็จลุล่ วงได้ เช่น ถ้าจะแก้ไขปัญหาโดยใช้เพียงแค่พุทธศาสนาเท่านั้นจะ
กระทาไม่ได้ สาเหตุที่ท่านพุทธทาสพยายามใช้ศาสตร์บูรณาการร่วมกันกับพุทธศาสนา
นั้นเพราะท่านมองเห็นว่า สังคมไทยศึกษาคาสอนทางพุทธศาสนาแบบท่องจาและ
อนุรักษ์เท่านั้นแต่ไม่เคยนามาใช้และไม่เคยตั้งคาถามว่าอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
ด้วยเหตุนี้ท่านพุทธทาสจึงได้เริ่มทาการสารวจตรวจสอบพระไตรปิฎกเพื่อสืบค้นและ
เลือกเฟ้นหาแนวคิดในพระไตรปิฎกว่าอะไรคือคาสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและ
นอกจากนั้นท่านพุทธทาสทาการตรวจสอบพระไตรปิฎกนั้นท่านไม่ได้กระทาขึ้นมา
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อย่างลอย ๆ หากแต่ มีเครื่องมือที่จะสารวจตรวจสอบ ก็คือ คาสอนใดเป็นไปเพื่อการ
ดับทุกข์คาสอนนั้นคือคาสอนของพุทธเจ้า ส่วนนอกเหนือจากนี้เป็นคาแต่งขึ้นมาใหม่
การดาเนินการสารวจตรวจสอบพระไตรปิฎกของท่านพุทธทาสถือว่าเป็น
แนวทางการตรวจสอบองค์ความรู้แบบเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกระทากัน
กล่าวคือ ตรวจสอบว่าองค์ความรู้หรือทฤษฎีดังกล่าวเป็นจริงหรือสมเหตุสมผลหรือไม่
และนอกจากนี้เองยังกระท าการตรวจสอบได้โดยมีเครื่องมือในการตรวจสอบด้ว ย
ซึ่งหลักการที่ว่าท่านพุทธทาสทางานหรือมีแนวคิดคล้อยไปตามสังคมสมัยใหม่แบบ
วิทยาศาสตร์นั้น มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนคือ แจ็กสัน ที่ได้อธิบายว่า “ท่านพุทธทาส
เสนอแนวคิดใหม่ว่า ความทุกข์ไม่จาเป็นต้องเป็นผลกรรมเก่าของปัจเจกบุคคลเสมอไป
ในทางตรงกั น ข้ า มความทุ ก ข์ มั น เกิ ด จากปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ ม าจากโลกภายนอก
ในขณะที่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมสอนว่า ความทุกข์ของคนเราแต่ล ะคนเกิดจาก
ภาวะที่คนเราสร้างขึ้นเอง และจะกาจัดออกไปได้ด้วยการที่แต่ละคนปฏิบัติจิตภาวนา
ท่ า นพุ ท ธทาสกลั บ ชี้ ว่ า ความทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด จากการเอารั ด เอาเปรี ย บทางสั งคมหรื อ
เศรษฐกิจและการกดขี่ทางการเมืองนั้นมีที่มาจากภายนอกของคนเราแต่ละคน ความ
ทุกข์เช่นนี้ สามารถกาจัดได้ด้วยการที่สังคมประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนา”
(แจ็คสัน, 2556)
จะเห็ น ว่ า ท่ า นพุ ท ธทาส มองว่ า การที่ เ ราจะเอาชนะความทุ ก ข์ ไ ด้ นั้ น ไม่
เพียงแต่เอาชนะความลุ่มหลงกิเลสของแต่ละคนเท่านั้น แต่ต้องเอาชนะภาวะต่าง ๆ ใน
โลกภายนอกที่เป็นตัวกดขี่หรือก่อให้เกิดทุกข์นั้นด้วย ดังนั้นจุดเน้นของการกระทา
เพื่อให้พ้นทุกข์ตามหลักศาสนาจึงต้องแผ่ออกไปครอบคลุมไม่เฉพาะการรักษาศีลและ
การฝึกสมาธิของปัจเจกบุคคลที่ประสบทุกข์อยู่เท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
สวัสดิภาพในบริบททางสังคมของปัจเจกบุคคลด้วย
นอกจากการนาเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นการบูรณาการกับพุทธศาสนาแล้ว
ท่านพุทธทาสยังมีวิธีการที่ทาให้พุทธศาสนามีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นด้วย นั่นคือ
การปฏิเสธแนวคิดระบบเดิม ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดูจะชัดเจนมากในการที่จะบอกว่า
การตีความพุทธศาสนาของท่านพุทธทาสมุ่งไปที่การพยายามสร้าง “พุทธศาสนาแบบ
แนวคิดสมัยใหม่” ขึ้นมา ซึ่งท่านพุทธทาสได้นาเสนอในลักษณะที่เป็นทัศนะวิพากษ์ต่อ
แนวคิดของพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่เด่นชัดที่สุดคงจะเป็นการวิพากษ์การเรียนการ
[156]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

สอนและการแปลบาลีของไทยที่มุ่งมั่นและยึดถือเพียงตามตัวอั กษรเท่านั้น แต่ไม่เคย
แปลแล้วตีความเพื่อสืบเสาะหาพระวจนะหรือความสมเหตุสมผลในคัมภีร์เลย ข้อด้อย
นี้ท่านพุทธทาสมองว่าเป็นการทาให้คาสอนของพุทธศาสนาล้าสมัยและยังเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ทาให้ท่านพุทธทาสไม่เห็นด้วยกับคัมภีร์บางส่วน
จะเห็นว่าลักษณะของการดาเนินเข้าสู่สมัยใหม่ของพุทธศาสนาในทัศนะของ
ท่านพุทธทาสนั้น จะมีลักษณะที่ตรงตามความเป็นสมัยใหม่ของสังคมโลกด้วย นั่นคือมี
ลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์ ต่อทัศนะดั้งเดิม และใช้กระบวนการสารวจตรวจสอบที่เป็นไป
ตามแบบของวิธีวิ ทยาทางตะวันตกหรื อวิธี การทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่า การ
ตรวจสอบด้วย “บรรทัดฐานอุดมการณ์” และ “บรรทัดฐานมาตรการ”3 ถือว่าทัศนะ
ของท่ า นพุ ท ธทาสที่ ส ร้ า งความเป็ น สมั ย ใหม่ ใ ห้ พุ ท ธศาสนานั้ น เป็ น ไปในแง่ ข อง
“กระบวนการ” และ “วิธีการ” เป็นส่วนมาก เพราะทั้งนี้ท่านพุทธทาสนาเอาวิธีการ
ของสมัยใหม่มาใช้ก่อนที่จะดาเนินการสืบค้นในแง่ของเนื้อหา หนึ่งในการสร้างความ
เป็นสมัยใหม่ผ่านการตี ความพุทธศาสนาของพุ ทธทาสคือการนาเสนอรูปแบบของ
การเมืองและระบบเศรษฐกิจเพราะท่านพุทธทาสมองว่าความทุกข์จริง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้น
จากสภาวะในตัวเองเท่านั้นแต่เกิดขึ้นจากแรงขับดันจากภายนอกของ สังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ ท่านพุทธทาสจึงเสนอทัศนะทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านขึ้นมา
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม
ทัศนะและการตีความพุทธศาสนาของท่านพุทธทาสนั้น ไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า
มีความเป็นสมัยใหม่ทั้งหมดเพราะท่านยังมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมซึ่งมีความขัดแย้งต่อการ
สร้างมโนทัศน์และพัฒนาการความเป็นสมัยใหม่อยู่หลายอย่างด้วยกัน

3

การตรวจสอบด้วย บรรทัดฐานอุดมการณ์ และ บรรทัดฐานมาตรการ ท่านอ้างว่าสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
“ร่อน” เนื้อหาในพระไตรปิฎกได้ถึงร้อยละ 30 – 60 ส่วนจะร่อนออกมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาของผู้
ศึกษาธรรมแต่ละคน ท่านอ้างว่าการกระทาแบบนี้มิใช่กระทาตามอาเภอใจตน มิใช่ “โมฆะบุรุษ” หากแต่ทาด้วยความรู้
สานึกและรับผิดชอบในนาม “ทาสของ พระพุทธเจ้า” ผู้ที่พยายามเดินตามครรลองช่องทางที่พระพุทธองค์ทรงเปิดให้
กระทาได้เท่านั้น ฉะนั้น จึงถือว่าเป็นการกระทาที่ชอบธรรม จึงเห็นได้ว่าการที่ท่านสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบคิดโดย
ตรรกะแบบนี้ แม้จะมีฝ่ายไม่เห็นด้วย แต่หาเหตุผลมาโต้แย้งได้ยาก เพราะไม่สามารถชี้ให้เห็นชัดแจ้งว่าท่านละเมิดพุทธ
บัญญัติข้อใดและละเมิดอย่างไร อ้างใน อานวย ยัสโยธา, ภูมิปัญญาการนาทางสู่เนื้อธรรมของท่านพุทธทาส, (กรุงเทพฯ
: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), น. 192.
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แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุ
ท่ า นพุ ท ธทาสมี ทั ศ นะต่ า งจากคนไทยที่ มี แ นวคิ ด แบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย มทาง
การเมืองจานวนมากอย่างเห็นได้ชัด เมื่อท่านยืนยันว่าลัทธิคอมมิวนิสต์โดยลาพังไม่ใช่
สิ่ งที่ คุ ก คามประเทศไทย สิ่ งส าคั ญ ก็ คื อ การเอารั ด เอาเปรี ย บและการกดขี่ ข่ ม เหง
ต่างหากที่ทาให้คนยากจนหันไปหาลัทธิคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติที่รุนแรง ดังคากล่าว
ของท่านที่ว่า “เรากาลังประสบปัญหาที่พวกนายทุนใจโฉดชั่วสูบเลือดประชาชนทั่วไป
ถึงขั้นที่คนยากคนจนต้องลุกฮือขึ้นต่อสู้เพื่อทาลายศัตรูของพวกเขา จนเลือดนองท่วม
โลก” (พุทธทาสภิกขุ, 2521)
ท่ า นพุ ท ธทาสเห็ น ว่ า ตั ว การมู ล ฐานที่ คุ ก คามประเทศไทยไม่ ใ ช่ ลั ท ธิ
คอมมิวนิสต์ แต่เป็นระบบทุนนิยมที่เอารัดเอาเปรี ยบนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ได้
ถื อ ว่ า การเอารั ด เอาเปรี ย บในระบบทุ น นิ ย มเองเป็ น มู ล เหตุ ส าคั ญ ของปั ญ หาทาง
การเมืองท่านยืนยันว่า การเอารัดเอาเปรียบมีต้นเหตุอยู่ที่ความไม่รู้ ความหลง ความ
ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งมวลนั่นเอง (แจ็คสัน, 2556) ทัศนะดังกล่าว
สามารถอธิบายต่ อไปได้ว่าท่านพุทธทาสมองว่าจริง ๆ แล้วคนส่วนใหญ่ยึดติดในวัตถุ
นิยมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พวกนายทุนได้สร้างขึ้นมาเพื่อกอบโกย
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความร่ารวย ความโลภมากของนายทุนเหล่านี้เป็นเหตุให้
สังคมเกิดความขัดแย้งกันขึ้น และท่านพุทธทาสยังอธิบายต่อไปว่าชนชั้นกรรมกรนี้เอง
ที่ไปยึดติดในกับดักความหลงของพวกนายทุนทั้งหลาย ปัญหาเหล่านี้ท่านพุทธทาส
อธิบายว่า เกิดจากความเห็นแก่ตัวและความไม่มีศี ลธรรมทางศาสนามาคอยกากั บ
นัน่ เอง
ในทัศนะของท่านพุทธทาส เป้าหมายของการเมืองคือประโยชน์สุขของสังคม
การเมืองที่มีธรรมะหรือตรงตามเจตจานงของกฎธรรมชาติ ก็คือการเมืองที่นาไปสู่
ประโยชน์สุข หรือยึดประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่ ฉะนั้นจะเป็นการเมืองระบบใดก็
ได้ถ้ามุ่งประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลัก และทาให้เกิดประโยชน์สุขเช่นนั้นได้จริง ย่อม
เป็นการเมืองที่มีธรรมะหรือเป็นระบบการเมืองที่ดี (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2559) ท่านพุทธ
ทาสกล่าว่า “...จะเผด็จการ หรือว่า ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือกระทั่ง
คอมมิวนิสต์ หรืออะไรก็สุดแท้...ถ้าไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่มีธ รรม...มันไม่มีทางจะ
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สาเร็จประโยชน์ได้ ” (พุทธทาสภิกขุ, 2549) และนอกจากนี้ท่านพุทธทาสไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งกับระบอบแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ดาเนินไปด้วยกรอบคิดที่อยู่
ภายใต้ ร ะบอบของเสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตยเหตุ ที่ ท่ า นไม่ เ ห็ น ด้ ว ยท่ า นอธิ บ ายว่ า
“ประชาธิป ไตยแบบเสรี นิ ยมเปิด ทางให้มี เ สรี ภ าพอย่า งเต็ ม ที่ แต่ไ ม่ ได้ นิ ยามไว้ ว่ า
เสรี ภาพนั้ นคื ออะไร ดั งนั้ นกิ เลสของคนเราจึงฉวยโอกาสที่ จะมีเสรีภ าพตามก าลั ง
อานาจของพวกมัน” (พุทธทาสภิกขุ, 2518)
จะเห็นว่า ท่านพุทธทาสบอกว่าประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างสันติภาพและ
ความสงบสุขได้เลย เพราะโดยตัวของมันเองแล้วนาพาคนไปสู่ความทะยานอยากตาม
ความสามารถที่ตนมีอยู่กล่าวคือ ถ้าทุกคนมีเสรีภาพอย่างเต็มที่คนเหล่านั้นก็ไม่มองเห็น
ว่าจริง ๆ แล้วเราควรพอตัวในสิ่ง ๆ หนึ่งหรือยัง หรืออาจตรงกับคติที่ว่า “มือใครยาว
สาวได้สาวเอา” ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยให้สิทธิของทุกคนที่จะกอบโกยทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเท่ากันแต่มันก็ย่อมส่งผลเสียต่อคนที่ไม่มีกาลังต่อสู้คนที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ชน
ชั้นกรรมาชีพก็ จะไม่ มีทางสู้ พวกนายทุ นได้เ ลย ด้ว ยเหตุ นี้ท่า นพุ ทธทาสจึงคัด ค้า น
แนวคิดของเสรีนิยมแบบประชาธิปไตยในทุก ๆ ด้าน ด้วยลักษณะของประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยมไม่สามารถสร้างสมดุลในความคิดของท่านพุทธทาสได้ท่านจึงเสนอว่าทุก
อย่างต้องถูกกากับด้วย “ศีลธรรม” หรือเรียกว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” นั่นเอง
ท่านพุทธทาส กล่าวถึง “ธัมมิกสังคมนิยม” ว่าเป็นระบบการเมืองที่ประกอบ
อยู่ด้วย ศีลธรรมมากกว่าระบบอื่น เพราะถือเป็นเรื่องประโยชน์สุขของสังคมเป็นสาคัญ
และนาความเป็นระบบที่จะนาความปกติมาสู่สังคม ส่วนคาว่า “ศาสนา” คือภาวะ
สูงสุดของศีลธรรม ระบบการเมืองโดยแก่นแท้แล้วเป็นเรื่องของศีลธรรมนั่นเอง ดังนั้น
การเมืองกับศีลธรรมจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยแนวคิดเรื่องการ
ปกครองที่ท่านเสนอก็คือ การมีนักปกครองที่ดี มีศีลธรรมการให้การศึกษาที่ดี ปลูกฝัง
ศีลธรรมแก่คนในชาติและเศรษฐกิจที่ดีในประเทศ (พุทธทาสภิกขุ, 2518) โดยที่ท่าน
พุทธทาสเห็นว่าสังคมนิยมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสภาวะธรรมชาติ เป็นสิ่งสมดุลสาหรับ
การด ารงอยู่ ข องมนุ ษ ย์ สั ต ว์ แ ละระบบนิ เวศน์ วิ ท ยาของโลก ในสภาวะธรรมชาติ
สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งจะผลิตตามความสามารถ และบริโภค ตามความจาเป็นของตน ไม่มี
สิ่งมีชีวิตใดที่จะกักตุนส่วนเกินไว้เพื่อตนเอง ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกสภาวะที่สมดุลนี้ว่า
สังคมนิยม (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2539) และท่านหวนกลับไปหาหลักการของความ
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เสมอภาคในพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาถือว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ในข้อ
ที่ว่าทุกคนล้วนตกอยู่ใต้อานาจของกฎธรรมชาติเดียวกัน ทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บและ
ตาย ทุกคนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทุกคนต้องได้ รับผลตามที่ตนได้กระทาไว้ ซึ่ง
เป็นสัจธรรมและยอมรับกันในสังคมโดยทั่วไป ดังนั้น การที่จะให้ทุกคนอยู่ในสังคม
อย่างสันติสุ ข ผู้ป กครองหรื อนักการเมื องที่ดี จะต้ องมี ธรรมะที่จะต้องเข้าไปแก้ไ ข
ปัญหาบ้านเมืองให้เป็นไปตามธรรมะ (พุทธทาสภิกขุ, 2549)
ธัมมิกสังคมนิยมนี้มีหลั กว่า ทุกคนเจียดประโยชน์ของตนตามแต่จะเจียดได้
เพื่อ ประโยชน์แ ก่สั งคม และไม่ก อบโกยส่ วนเกิ น ใครมี อานาจ มีก าลั งส่ วนผลิ ตได้
แต่ส่วนที่เหลือจากที่ตนต้องใช้ต้องกิน ควรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคม (พุทธทาส
ภิกขุ, 2538) พุทธทาสภิกขุเห็นว่า การไม่เอาส่วนเกินนั้ นเป็นกฎของธรรมชาติ โดย
ท่านมองไปที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วไม่มีใครเอาส่วนเกิน ทุกชีวิต
บริโภคตามความจาเป็น ไม่มียุ้งไม่มีฉาง ไม่มีที่เก็บไม่มีที่กักตุน ฉะนั้นจึงเอาส่วนเกิน
ไม่ได้ มนุษย์ในระยะแรก ดารงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับธรรมชาติ โดยที่
ถูกธรรมชาติควบคุมไม่ให้เอาส่วนเกินจึงไม่มี ปัญหาสังคมมนุษย์จึงอยู่รอดมาได้หลาย
แสนปี จนมาเป็นพวกเราสมัยนี้เพราะเป็นสังคมนิยมโดยอัตโนมัติของธรรมชาติ ไม่มี
การกอบโกยส่วนเกิน มีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตากรุณาต่อกัน ทุกคนแบ่งไว้ที่จะเลี้ยง
อัต ภาพ ที่เ หลื อ เป็น ส่ ว นเกิน แก่ สั งคม โดยท่ านพุ ท ธทาสอธิ บ ายว่ า “ถ้ าคนไม่ เ อา
ส่วนเกินแล้ว มันจะเหลือมาก ส่วนเกินนั้นก็จะตกทอดไปเป็นของคนอื่น คนอื่นก็ไม่ขาด
แคลน” (พุทธทาสภิกขุ, 2538)
ระบบสังคมนิยมแบบนี้ ท่านพุทธทาสเห็นว่าเป็นระบบการเมืองชนิดเดียวที่
จะทาให้โลกมีสันติภาพ และมีความผาสุกได้อย่างแท้จริงเพราะปัญหาสาคัญของโลก
เกิดขึ้นจากสาเหตุประการเดียว คือการมีส่วนเกิน ดูเหมือนว่าท่านมองว่าแนวคิดแบบ
สังคมนิยมของท่านคือแนวคิดที่เป็นธรรมชาติที่สุดในสังคมมนุษย์ และท่านพุทธทาส
เองมองว่าธรรมะก็คือธรรมชาติดังนั้นท่านจึงหมายรวมทั้งหมดว่า “การเมือง” ก็คือสิ่ง
เดียวกับ “ธรรมะ” หรือ “ศีลธรรม” นั่นเอง และถ้าเรามองเช่นนี้และทาเช่นนี้ สังคม
การเมือง และเศรษฐกิจก็จะดาเนินไปอย่างไร้ปัญหาเพราะทั้งหมดมีธรรมะซึ่งก็คือ
รากฐานทางธรรมชาติคอยกากับอยู่นั่นเอง
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อย่างไรก็ตามท่านพุทธทาสเองก็พยายามปกป้องความคิด ของท่านที่ไม่เห็น
ด้วยกับ ประชาธิป ไตย โดยเสนอว่า เพื่อที่ จะแก้ ปัญ หาของประชาธิป ไตยต้ องผลั ก
“ประชาธิปไตย” ไปสู่ความเป็น “ประชาธิปไตยชนิดธัมมิกสังคมนิยม และก็ใช้วิธีเผด็จ
การ” โดยอธิบายว่า ขณะที่ “เสรีนิยม” ให้ความสาคัญกับบุคคล ปัจเจกชน ต่างคน
ต่างมีเสรี แต่ทว่า “สังคมนิยม” เป็นเรื่องที่ตรงข้าม เพราะต้องดูประโยชน์ของสังคม
ต้องดูปัญหาของสังคมแล้วก็ทาสิ่งต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาของสังคมนี้ ดังนั้น “สังคม
นิยม” จึงปลอดภัยเข้ามาชั้นหนึ่ง คือ ปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือปลอดภัยกว่าเสรีนิยม โดยจะ
มุ่งทาประโยชน์แก่สังคม เสรีนิยมนั้นทาไม่ได้เนื่องจากความเห็นแก่ตัว แต่กระนั้นสังคม
นิยมก็ต้องเป็น “สังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรม” (พุทธทาสภิกขุ, 2538) ท่านพุทธทาส
ได้กล่าวถึงสังคมในอุดมคติของท่านว่า พื้นฐานของสังคมที่ดีมีลักษณะ คือ มีระบบ
เศรษฐกิจที่ถูกต้อง เป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมสอดคล้องและเกื้อกูล
กันตามธรรมชาติ เคารพชี วิตและมีความเมตตากรุณาต่อกัน และต้ องมีระบบการ
ปกครองที่ถูกต้อง คือ เป็นธัมมิกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาธิปไตย ที่ประกอบไป
ด้วยธรรม กล่าวคือพลเมืองจะต้องมีธรรมกากับตลอดจนต้องมีระบบศีลธรรม ศาสนา
และวัฒนธรรมที่ถูกต้อง สามารถอานวยประโยชน์เป็น ไปเพื่อสันติภาพ (พระดุษ ฎี
เมธังกุโร และคณะ, 2532)
โดยสรุปแล้วแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสที่
นาเสนอขึ้นนั้นมีชื่อเรียกว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” การก่อรูปแนวความคิดเรื่อง ธัมมิก
สั ง คมนิ ย ม ของท่ า นพุ ท ธทาส เกิ ด ขึ้ น จากการที่ ท่ า นไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ระบอบ
ประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพอย่างเต็มที่กับทุกคนในสังคม นั่นแสดงว่าคนทั้งหลายก็จะมุ่ง
หมายไปที่ป ระโยชน์ส่ว นตนเป็นหลั กและกอบโกยเอาทรัพ ยากรที่มีอยู่ ตราบเท่า ที่
ความสามารถของตนจะเอามาครอบครองได้ ท่านพุทธทาสบอกว่าประชาธิปไตยแบบ
เสรี นิ ย มจึ ง ไม่ มี คุ ณ ธรรมเพราะใครจะท าอะไรก็ ไ ด้ เสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตยจึ ง ไม่
เหมาะสม ท่านจึงเสนอสังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมขึ้นมา การเสนอแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสดังกล่าวนี้ ท่านสร้างขึ้นจากหลักการทาง
ธรรมชาติ จ ริง ๆ กล่ าวคือ ท่ านมองว่ าสรรพสัต ว์ ทั้ง หลาย จะบริ โภคตราบเท่ าที่ มั น
สามารถบริโภคและเก็บเกี่ยวได้เท่านั้น ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่กักตุนครอบครองส่วนเกินไว้
ทั้งหมดทาเท่าที่ตนทาได้เท่านั้น ปัญหาก็เกิดจากการที่มนุษย์มักกอบโกยเอาส่วนเกิน
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มาเป็นของตนนั่นเอง ท่านจึงเสนอว่าสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการที่ ทุกคน
เอาไว้ได้เท่ากับตนครอบครองได้และไม่เป็นส่วนเกิน ถึงแม้ว่าสังคมนิยมจะดีกว่าเสรี
นิยมตามทัศนะของท่านพุทธทาสแต่จะต้องมีศีลธรรมหรือธรรมะคอยกากับควบคุม
ระบบสังคมนิยมนั้นด้วย จึงจะเป็นสังคมนิยมตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือตาม
หลักของพระพุทธศาสนา

อิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุ
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ชื่อว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” ของท่าน
4
พุทธทาสที่กล่าวไปนั้นได้รับความสนใจจากเหล่าปัญญาชนฝ่ายค้านไทยมากยิ่งขึ้น
และในที่สุดกลายเป็น “กระแสความคิดใหญ่” อีกกระแสหนึ่งในหมู่ปัญญาชนฝ่ายค้าน
ไทยในช่วงปี 2524 – 2534 ส่วนปัญญาชนที่แสดงบทบาทสาคัญๆ ในการทาให้แนวคิด
“ธัมมิกสังคมนิยม” ของท่านพุทธทาส กลายเป็นกระแสความคิดที่โดดเด่นขึ้นมา ก็คือ
สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ประเวศ วะสี ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์และพระไพศาล วิสาโล เป็นต้น
(ธิกานต์ ศรีนารา, 2555) ด้วยแนวคิดที่นาหน้าแบบมีความทันสมัย เป็นเหตุเป็นผล
และสามารถวิจารณ์โต้แย้งแนวความคิดดั้งเดิมบนพื้นฐานของพุทธศาสนาได้นั้น จึงทา
ให้ได้รับความนิยมและมีการผลิตซ้าแนวความคิดผ่านงานของนักวิชาการของไทยหลาย
ท่านที่กล่าวไปนั้น ซึ่งผู้เขียนจะนาเสนอให้เห็นถึงอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
การเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุที่มีต่อการผลิตซ้าวาทกรรมทางการเมืองต่อนักคิดและ
นักวิชาการต่างๆ ดังนี้
พระไพศาล วิสาโล นับว่าเป็นพระสงฆ์ไทยที่มีลักษณะของแนวคิดคล้ายกับ
ท่านพุทธทาส กล่าวคือ การนาเสนอและตีความคาสอนพระพุทธศาสนาให้มีความเป็น
สมั ย ใหม่ แ ละน ามาใช้ กั บ สั ง คมได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และเห็ น ว่ า ระบบการเมื อ งที่ เ รี ย กว่ า
4

ปัญญาชนฝ่ ายค้านในที่นี้ ผู้เขี ยนหมายถึ ง ปัญญาชนฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีแนวคิ ดต่อต้านกระแสความคิดที่ม าจากโลก
ตะวัน ตก เช่น ประชาธิ ปไตยแบบตะวั นตก แล้ วสร้า งประชาธิปไตยแบบไทยและที่เหมาะสมกั บไทย ซึ่ง ขัดแย้งกั บ
แนวความคิ ดของประชาธิป ไตยในโลกสมั ย ใหม่ ในขณะที่ นั ก วิช าการสมั ย ใหม่ ห ลายท่ านพยายามสร้า งความเป็ น
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกในไทย แต่กลับถูกคัดค้านจากปัญญาชนฝ่ายค้านของไทยหลายคน ซึ่งมีอุดมคติเป็นนั ก
อนุรักษ์นิยม
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“ธัมมิกสังคมนิยม” สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการเมือง
การปกครองของไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
พระไพศาล วิสาโล ได้อธิบายถึง ธัมมิกสังคมนิยม ของท่านพุทธทาสไว้ว่า
ธัมมิกสังคมนิยม มีความหมายต่อสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหัวใจของ
สั ง คมนิ ย มที่ มุ่ งแก้ ปั ญ หาส่ ว นเกิ น อั น เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของโลกปั จ จุ บั น อั น ที่ จ ริ ง
ส่วนเกินไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายในตัวมันเอง จะว่าไปแล้ววัฒนธรรมอันสร้างสรรค์ของมนุษย์
เกิดขึ้นได้จากการที่มนุษย์สามารถผลิตส่วนเกินได้ อันเป็นเหตุให้สามารถมีอาหารมาก
เกินกว่าที่คนๆ เดียวจะบริโภคได้หมดในวันเดียว ทาให้มนุษย์มีเวลาว่างในการผลิต
อาหารแล้ ว หั น มาผลิ ต สิ่ งต่ า งๆ ที่ ส ามารถเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ ไ ด้ เช่ น เสื้ อ ผ้ า
ยารั ก ษาโรค หรื อ คิ ด ค้ น วิ ท ยาการความรู้ ต่ า งๆ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ วิ วั ฒ นาการมาเป็ น
อารยธรรมของมนุษย์ มนุษย์จะไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ จนเข้าถึงความลึกล้าของ
ชีวิตและสัจจะตัวแท้ของธรรมชาติได้ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการ
ผลิตปัจจัยยังชีพ ดังนั้น ในแต่ละชุมชน แม้กระทั่งชุมชนอุดมคติก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ความจาเป็นในการผลิตส่วนเกินได้ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ส่วนเกินนั้นเอาไปทาอะไร ได้มา
ด้วยวิธีการอย่างไร และมีความพอดีในการผลิตส่วนเกินนั้นหรือไม่ (พระไพศาล วิสาโล,
2529)
สังคมในอดี ต เช่น สั งคมไทย แม้แ ต่ ล ะคนในหมู่ บ้า นจะผลิต ส่ ว นเกิ น ได้ ไ ม่
เท่ากัน แต่ผู้ที่ผลิตส่วนเกินได้มากไม่อาจที่จะกักเก็บส่วนเกินนี้เพื่อประโยชน์ของตน
ในทางที่จ ะเอารั ดเอาเปรี ยบผู้อื่น ได้ มากนัก คติท างศาสนาได้เ อื้อ ให้ มีการกระจาย
ส่วนเกินนั้นสู่ชุมชน โดยอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเป็นตัวผ่านที่สาคัญ การ
ทาบุ ญในงานเทศกาลต่ างๆ ทาให้ ส่วนเกิ นนั้น แปรสภาพเป็น ศาลา โรงเรี ยน และ
สาธารณูปการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ นอกจากนั้นความผูกพันและแรงยึดเหนี่ยว
ซึ่งมีอยู่มากในชุมชนเล็ก ๆ เป็นตัวกาหนดให้การหาส่วนเกินมีขอบเขต ผู้มีร้านค้าใน
หมู่บ้านจะต้องการกาไร แต่กาไรมิใช่สิ่งเดียวที่จะกาหนดราคา เพราะความเอื้อเฟื้อรู้จัก
มักคุ้นในหมู่บ้านก็ทาให้การหากาไรมีขีดจากัด คติการหากาไรสูงสุดจึงยากที่จะเกิดขึ้น
ได้ (พระไพศาล วิสาโล, 2529) พระไพศาลยังเห็นด้วยกับท่านพุทธทาสที่ว่าส่วนเกินที่
เหลือนั้นควรกระจายออกไปให้ทุก ๆ คนในสังคมได้รับอย่างเท่าเทียมกันว่า
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ตราบใดที่ยังไม่มีการกระจายส่วนเกินที่จาเป็นแก่ชีวิตมนุษย์อย่างจริงจังแล้ว
ส่วนเกินที่เป็นความหายนะจะนาความยุ่งยากอย่างไม่จบสิ้นได้เลย
ในสังคมสมัยใหม่ การที่จะคงสาระหรือแก่นของพุทธศาสนาเอาไว้ได้ หรือพูด
ในสานวนของท่านพุทธทาส การที่จะให้ศีลธรรมกลับมาได้นั้น นอกจากจะต้องมีการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวดในระดับบุคคลแล้ว จาเป็นจะต้องมีการศึกษาระบบกลไกที่
มีอยู่ในสังคมอย่างกระจ่างชัด และให้เห็นศีลธรรมและความไร้ศีลธรรมในระบบนั้นๆ
ด้วย นอกไปจากนั้นการสังเคราะห์พุทธศาสนาให้เป็นอุดมการณ์มีระบบกลไก และ
แบบแผนในทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นแก่น ก็ควรที่จะได้
มีการถกเถียงพิจารณาให้จริงจังมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่น่าจะคานึงถึงก็คือ ที่คติปัจเจกนิยมมี
อิทธิพลในเวลานี้จนมีลักษณะสุดโต่ง ก็เพราะคตินี้ได้รับการสังเคราะห์เป็นอุดมการณ์
ทางเศรษฐกิจและอุด มการณ์ในทางการเมืองและถูกนาไปใช้ เป็นกลไกลของสังคม
นั่น เอง ถ้ า พุ ท ธศาสนาไทยจะเท่ า ทั น กั บ สั งคมสมั ย ใหม่ ความส านึ ก ในเรื่ อ งความ
ยุติธรรม เสรีภาพ เสมอภาค ชนิดไม่มีการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเรา ควรเป็นคุณธรรมข้อ
หนึ่งของชาวพุทธไม่น้อยไปกว่าความรัก ความเอื้อเฟื้อ ความซื่อตรง ยิ่งพุทธศาสนา
ยอมรับคุณค่าสมัยใหม่ได้อย่างใคร่ครวญมากเท่าไร พุทธศาสนาจะมีบทบาทในสังคม
ร่วมสมัยมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองสาระสาคัญของ ธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาส
จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย หากได้มีการพิจารณาอย่างใคร่ครวญในหมู่คนรุ่นใหม่
ก็ย่อมจะช่วยให้เห็นคุณค่าและเกณฑ์วินิจฉัยในการแสวงหาทางออกที่เป็นไปได้ใน
ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง (พระไพศาล วิสาโล, 2529)
นอกจากนี้แนวคิดที่พระไพศาลได้รับจากท่านพุทธทาสยังส่งต่อมาถึงปัจจุบัน
นี้ดังปรากฏในงานเขียนของท่ านก็คือเรื่อง “พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและ
ทางออกจากวิกฤต” ที่อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยในบริบทใหม่ :
เผชิญบริโภคนิยม และหากเราวิเคราะห์งานเขียนดังกล่าวก็จะพบว่างานนั้นใช้แนวคิ ด
หลักมาจากแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธ
5
ทาสนั่นเอง

5

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมงานดังกล่าวได้ที่ พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออก
จากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546).
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จะเห็นว่าอิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสที่มีต่อ
พระไพศาล วิสาโล นั้น สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่า พระไพศาล นาเอาธัมมิก
สังคมนิยมของท่านพุทธทาสมาขยายความต่อให้กระจ่างขึ้น โดยอธิบายว่าสังคมนิยมก็
คือการเห็นสังคมส่วนรวมเป็นหลัก และการผลิตผลส่วนเกินได้นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ
ทั่วๆ ไปที่มีอยู่แล้วปัญหาเรื่องส่วนเกินนี้เองที่พระไพศาลเห็นว่าต้องสร้างความ เท่า
เทียมหรือการกระจายส่วนเกินที่ผลิตได้ออกไปให้กับผู้คนที่ยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งในสังคม
ชนบทท่านบอกว่าเรายังเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแต่ในสังคมเมืองกลับเป็นเรื่องที่ตรงกัน
ข้าม ดังนั้น การนาเอาส่วนเกินไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนย่อมเป็นเรื่องที่ดี และ
โดยธรรมชาติแล้วทุกคนต้องตักตวงเอาส่วนเกินนั้นมาเป็นของตนในแง่นี้พระไพศาลมี
ทัศนะที่แตกต่างจากพุทธทาสอย่างเห็นได้ชัด แต่ข้อสรุปอย่างหนึ่งของพระไพศาลก็ไม่
แตกต่างจากท่านพุทธทาสเลยเพราะพระไพศาลเห็นว่าการตักตวงเอาไปเป็นของตนนั้น
แม้จะเป็นธรรมชาติความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็ตามมันก็จะไม่เกิดความสมดุลได้ ดังนั้น
การกระจายที่ดูจะเป็นธรรมที่สุดก็เอาส่วนเกินที่ถูกกอบโกยไปนั้นมาให้ผู้ที่ขาดแคลน
เสีย ซึ่งการกระทาดังกล่าวไม่ต้องพึ่งอะไรมากนอกเสียจากแรงยึดเหนี่ยวผูกพันจาก
ประเพณี คติความเชื่อ และศีลธรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตามพระไพศาลพยายาม
เสนอแนะเพิ่มเติมจากท่านพุทธทาสว่า ธัมมิกสังคมนิยมควรได้รับการสานต่อในสังคม
ต่อไปทั้งนี้เพื่อที่จะคงแก่นสารสาระของพุทธศาสนาไว้ให้ได้ในสังคมร่วมสมัย
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นหนึ่งนักคิดคนสาคัญที่ได้ต่อยอดแนวคิดของท่าน
พุ ท ธทาสให้ ข ยายออกไปอี ก ขั้ น หนึ่ ง ผลงานที่ ส าคั ญ ปรี ช าได้ เ สนอและอ ธิ บ าย
ธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาส ซึ่งถือว่าเป็นการสานต่ออิทธิพลทางความคิดของ
ท่ า นพุ ท ธทาสก็ คื อ หนั ง สื อ “ธั ม มิ ก เศรษฐศาสตร์ ” โดยปรี ช าได้ เ ริ่ ม อธิ บ ายว่ า
พระพุทธเจ้ามีอุดมคติแนวสังคมนิยมซึ่งยกตัวอย่างของสังคมสงฆ์มาเป็นตัวอย่างว่า ใน
กิจกรรมของสงฆ์ไม่มีหลักการอย่างชัดเจนว่า จะไม่มีการสะสมปัจจัยการดารงชีวิตใน
ปริมาณเกินความจาเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ข้าวปลาอาหาร ยารักษาโรค ทุก
อย่างห้ามมีการสะสม กักตุน กอบโกย ถ้าได้รับมาต้องแจกจ่ายให้ผู้อื่น ถ้าเอาส่วนเกิน
เก็บไว้เกิน มีเกิน กินเกิน ก็ถือว่าเป็นอาบัติ เป็นโทษ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ , 2531)
ปรี ชายั งได้ อ ธิ บ ายในเชิ งสนั บ สนุ น แนวคิ ด ของท่ า นพุ ท ธทาสว่ า ความลั บ สิ่ งหนึ่ งที่
ธรรมชาติ จั ด สรรให้ ชีวิ ต ทั้ งปวงคือ ทุ ก สิ่ งมี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ พ อเหมาะพอดี ไม่ มี ก าร
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กอบโกย ไม่มีการเบียดเบียน หรือการบริโภคที่มากเกินความจาเป็น เสรีภาพแห่งการ
กอบโกยนี้ถูกควบคุมไว้โดยธรรมชาติอย่างแน่นแฟ้น ปรีชาได้เสนอหลักปรัชญาของธัม
มิกสังคมนิยมไว้ว่า สังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมเท่านั้น จึงจะช่วยโลกช่วยมนุษย์ได้
เราอาจชี้ให้เห็นว่าหลักการของธัมมิกสังคมนิยมได้ดังนี้ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2531)
1. ปรัชญาข้อหนึ่งของธัมมิกสังคมนิยมเน้นว่า สังคมนิยมเป็นระบบศีลธรรม
เมื่อมีปรัชญาข้อนี้แล้วเราต้องมองว่า ระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
เพียงด้านเดียว เศรษฐกิจต้องประกอบอยู่ด้วยระบบศีลธรรม จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดี
และต้องประกอบไปด้วยศีลธรรมโดยตรง นั่นคือต้องเป็นสังคมนิยมตามหลักแห่งพระ
ศาสนา ซึ่งเน้นการทาให้เกิดความผาสุก ศานติสุขขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยเน้นธรรม
นิยม ไม่เน้นวัตถุนิยม
2. ปรัชญาอีกข้อหนึ่งคือเราต้องมีสังคมนิยมตามหลักธรรมชาติ คือ ทุกอย่าง
ควรจะอยู่ ณ ที่ จุ ด พอเหมาะพอดี ธรรมชาติ จั ด ให้ ทุ ก คนมี ท รั พ ยากรในสั ด ส่ ว นที่
เพียงพอ ไม่เกินความจาเป็น ไม่มีการกอบโกย และกอบโกยไม่ได้ด้วย “การกอบโกยถูก
ควบคุมไว้โดยธรรมชาติอย่างเฉียบขาด”
3. ปรัชญาหลักข้อสามของธัมมิกสังคมนิยมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า
“เศรษฐศาสตร์แห่งความรัก” โดยตรง ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “ธัมมิกสังคมนิยม คือ
ต้องประกอบไปด้วยธรรม ความถูกต้องที่มีรากฐานอยู่บนความรัก ความเมตตา ทุกคน
เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น อย่างนี้เป็นธัมมิกสังคมนิยม”
4. ปรัชญาข้อที่สี่บ่งว่า สังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมนั้นจะต้องมีธรรม
สาหรับมนุษย์ นั่นคือ “ธรรมของความเป็นมนุษย์ ” ธัมมิกสังคมนิยมเป็นระบบการ
จัดการมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องตามมนุษยธรรม มนุษย์แบบนี้ต้องรู้
หัวใจของธรรม คือรู้หลัก ความรู้ สูงสุดในพุทธศาสนาที่บ่งว่า “สิ่งทั้งปวงมี เหตุแล้ ว
เป็ น ไปตามเหตุ เมื่ อ เขารู้ ห ลั ก นี้ แ ล้ ว เขาจึ ง จะแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
มนุษยธรรม
จะเห็นว่า ปรีชาได้รับอิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองจากท่าน
พุทธทาส ที่มีลักษณะแทบไม่แตกต่างกันเลย โดยสรุปคร่าวๆ ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ของ
ปรีชานั้น ใช้หลักการที่ว่า โดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตจะไม่มีการเอาส่วนเกินเลยเพราะ
ธรรมชาติได้ควบคุมเสรีภาพที่เราจะกอบโกยเอาส่วนเกินนั้นไว้ และสุดท้ายแล้วทั้งหมด
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ต้ อ งด ารงอยู่ ใ นสภาวะที่ เ ป็ น กลางหรื อ มี ค วามพอดี ในแง่ นี้ จึ งเป็ น การน าเสนอใน
ลักษณะเดียวกันกับท่านพุทธทาสที่นาเสนอว่าสังคมนิยมหรื อการเห็นประโยชน์ใน
ส่ว นรวมนั้ นมี อ ยู่แ ล้ว ในธรรมชาติ และสังคมนิ ยมที่ มาจากธรรมชาติ ที่ว่ า นี้ต้ องถู ก
กาหนดและกากับไว้ด้วย ศีลธรรมโดยเฉพาะหลักของพุทธศาสนา ดังนั้น ปรีชาจึงได้รับ
อิทธิพลของเศรษฐศาสตร์การเมืองจากท่านพุทธทาสในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกับ
ท่านพุทธทาส
จากการนาเสนออิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาส
จะเห็นว่า อิทธิพลแนวคิดของท่านพุทธทาสถูกนามาขยายความให้กระจ่างชัดขึ้นและมี
การขยายองค์ความรู้ดังกล่าวด้วย เมื่อพิจารณาในด้านเนื้อหาเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่า
อิทธิพลที่ได้รับจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสก็คือการผลิตซ้า
วาทกรรมทางการเมื อ งที่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบคิ ด ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ของไทย
โดยหลักการง่ายๆ ทั้งหมด อาจสรุปว่า การดาเนินการทางเศรษฐกิจและการเมืองจะละ
ซึ่งศีลธรรมไม่ได้และข้อสาคัญคือหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาที่สามารถอธิบายธรรมชาติ
ของสิง่ ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

วิเคราะห์อิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุ
จากที่ผู้เขียนได้นาเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาส
ที่เรียกว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” นั้น เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวความคิดธัมมิกสังคม
นิยมของท่ านพุ ทธทาสได้เป็น แนวคิดส าคัญ ที่มีอิ ทธิพ ลต่อสั งคมไทยเป็น อย่า งมาก
กระทั่งว่ามีผู้นาไปใช้และยังได้ผลิตซ้าวาทกรรมตลอดจนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
การเมื อ งของท่า นพุ ทธทาสภิ ก ขุด้ ว ย แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื องของท่ า น
พุทธทาสและการส่งเสริมแนวคิดของท่านพุ ทธทาสในข้างต้นนั้น จึงเป็นคาถามต่อว่า
เป็นข้อเสนอทางความคิดที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เอื้อต่อ
ความเป็ น สมั ย ใหม่ ห รื อ ไม่ ค าถามนี้ ค่ อ นข้ า งที่ จ ะเป็ น ค าถามส าคั ญ ในการพั ฒ นา
สังคมไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม เราจะไม่มุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในการวิเคราะห์
แต่จะวิเคราะห์ภาพรวมในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสในทุกๆ
ประเด็นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้มากขึ้น
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ทว่าไปแล้ว แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสที่บอกว่าจริงๆ
แล้วระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่หากสิ่งที่ผิดหากเป็นประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมหรือ
“สังคมนิยมประชาธิปไตย” เพราะท่านพุทธทาสเองพึงพอใจสังคมนิยมเนื่องจากท่าน
เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ
แนวคิ ดสั งคมนิย มประชาธิ ป ไตย ในลั ท ธิ เ ศรษฐกิ จการเมือ งสมั ยใหม่ นั้ น
ปรากฏในงานเขียนของเอ็ ดเวิร์ด เบิร์นสไตน์ ที่ชื่อว่า “พื้นฐานความคิดสังคมนิยม
ประชาธิปไตย” เบิร์นสไตน์ได้อธิบายไว้ว่า กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ได้กาหนดด้วย
ระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แม้ว่าเบิร์นสไตน์จะยอมรับว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสาคัญแต่ก็มี
ปัจจัยอื่นๆ อีกที่มีความสาคัญ เช่น ปัจจัยด้า นจริยธรรมและความคิดของมนุษย์เองที่
กาหนดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เมื่อปัจจัยหลายอย่างมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็เป็นที่เห็นได้ว่า การทานายอนาคตของสังคม
มนุษย์ไม่แน่นอน สังคมนิยมไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามกฎประวัติศาสตร์ สังคมนิยมเป็น
เพียงสิ่งที่ดีที่ควรเกิดขึ้นเท่านั้น การเชื่อจริยธรรมและบทบาทของมนุษย์นี้เท่ากับเป็น
ความเชื่อในเสรีภาพของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งเสรีภาพนี้เองก็เป็นพื้นฐานสาคัญของลัทธิ
สังคมนิยมประชาธิปไตย (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2541) การอธิบายสังคมนิยมประชาธิปไตยของ
เบิ ร์น สไตน์ แ ตกต่ างจากของท่า นพุ ท ธทาสอย่า งเห็ นได้ ชัด ประการแรกก็คื อ ท่ า น
พุทธทาสบอกว่า เสรีภาพเป็นสิ่งที่ไม่ทาให้เกิดขึ้นซึ่งสังคมนิยมแต่เบิร์นสไตน์กลับเห็น
ว่า เสรีภาพนี่เองเป็นพื้นฐานสาคัญของสังคมนิยม นอกจากนี้ดูเหมือนว่าเบิร์นสไตน์ยัง
บอกว่าสังคมนิยมไม่ใช่สิ่งที่เกิ ดขึ้นจากธรรมชาติหรือมีมาแล้วตามประวัติศาสตร์แต่
สังคมนิยมเป็นแค่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างกับท่านพุทธทาสอย่างชัดเจนที่
เห็นว่าสังคมนิยมเราไม่ต้องสร้างไม่ต้องทาเพราะมันมีของมันเองอยู่แล้วในธรรมชาติ
มนุษย์เองที่แปลกแยกออกมาจากธรรมชาติคือสังคมนิยม
อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่ดูจะคล้อยตามกันระหว่างเบิร์นสไตน์กับท่านพุทธ
ทาสก็คือการที่ถือว่าปัจจัยทางจริยธรรมเป็นปัจจัยสาคัญของสังคมมนุษย์ แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่ามีลักษณะคล้อยตามกัน ในความหมายท่านพุทธทาสบอกว่าจริยธรรม
หรือศีลธรรมนี้ต้องควบคุมทั้งระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจจึงจะก่อเกิดสังคม
นิยมที่สมบูรณ์ แต่ในความหมายของเบิร์นสไตน์ศีลธรรมเกิดขึ้นจากเสรีภาพ ซึ่งท่าน
พุทธทาสเองปฏิเสธศีลธรรมชนิดนี้เพราะท่านปฏิเสธการมีเสรีภาพในรูปแบบของเสรี
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นิยมประชาธิปไตย เนื่องจากท่านพุทธทาสถือว่ายิ่งมีเสรีภาพก็ยิ่งมีกิเลสและเมื่อใดที่ยิ่ง
มีกิเลสก็ยิ่งห่างไกลศีลธรรม ในแง่นี้ท่านพุทธทาสจึงมองศีลธรรมกับเสรีภาพเป็นสิ่งที่
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในทัศนะของเบิร์นสไตน์เสรีภาพเป็นสิ่งสาคัญของลัทธิสังคม
นิยม เพราะเสรีภาพก่อให้เกิดความรับผิดชอบส่วนบุคคล อันเป็นความรับผิดชอบทาง
ศีลธรรม ถ้าบุคคลไม่มีเสรีภาพจะถือว่าเขามีความรับผิดชอบไม่ได้ เบิร์นสไตน์กล่าว
อย่างชัดแจ้งไว้ว่า “ลัทธิสังคมนิยมเป็นทายาทของลัทธิเสรีนิยม” (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
2541) ดังนั้น ในแง่นี้ศีลธรรมที่เบิร์นสไตน์กล่าวถึงก็คือศีลธรรมที่มาจากเสรีภาพที่
มนุษย์เลือกได้เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านพุทธทาสปฏิเสธเพราะท่านพุทธทาสเองได้กล่าวไว้
อย่างชัดเจนว่า ก็เสรีภาพนี่เองเป็นตัวชักจูงคนให้ห่างไกลศีลธรรม เมื่อเสรีภาพคือ
พื้นฐานสาคัญของประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาสู่ความเป็น
สมัยใหม่เราจึงเห็นอย่างชัดเจนว่าท่านพุทธทาสสร้างแนวคิดที่ขัดแย้งกับการพัฒนาสู่
ความเป็นสมัยใหม่ นอกจากที่ท่านพุทธทาสปฏิเสธแนวคิดของเสรีนิยมประชาธิปไตย
แล้ว ท่านพุทธทาสยังบอกอีกว่าเสรีภาพไม่ใช่หัวใจสาคัญของระบบสังคมนิยมซึ่งเป็น
การขัดแย้งกับแนวคิดของเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ที่เสนอโดยเบิร์นสไตน์ว่า สังคม
นิยมมีหัวใจสาคัญคือเสรีภาพ
ธั ม มิ ก สั ง คมนิ ย มของท่ า นพุ ท ธทาส ได้ เ ป็ น แนวคิ ด หลั ก อั น ส าคั ญ ของ
สังคมไทยเมื่อได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างงาน
นิพนธ์และตีความให้สอดคล้องและเข้ากันได้กับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น พระไพศาล
วิสาโล และปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ผู้เขียนได้นาเสนอไปแล้วนั้น ซึ่งข้อเสนอแนะที่ดู
ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือการที่ท่านพุทธทาสและพระไพศาลได้อธิบายไว้ว่า เมื่อมี
ส่วนเกินในสังคมสิ่งที่ควรจะทามากที่สุดคือการกระจายส่วนเกินให้ทุกคน นั่นก็คือ
ความหมายในแง่ที่คนรวยผลิตได้มากก็ต้องเอาผลผลิ ตนั้นไปให้คนจนซึ่งผลิตได้น้อย
ทุกๆ คนจึ งจะมีความเท่าเทียมกันการกระจายความเท่าเทียมเช่นนี้ ตามหลักของ
ธัมมิกสังคมนิยม ถือว่า มีความเป็นธรรมที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามเราจะละเลยปัญหา
ดังกล่าวนี้ไปไม่ได้เพราะนี่คือปัญหาสาคัญของปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความ
ยุ ติ ธ รรมและการแบ่ ง สั น ปั น ส่ ว นในผลผลิ ต ของปั จ เจกบุ ค คลในสั ง คม ถึ ง แม้ ว่ า
ธัมมิกสังคมนิยมไม่เห็นด้วยกับเสรีนิยมก็ตามเราจะไม่พิจารณาถึงเสรีนิยมไปอย่าง
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ลอยๆ ไม่ได้เพราะถือว่า เสรีนิยมคือพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยและนาไปสู่
ความเป็นสมัยใหม่ในที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีนักปรัชญาสมัยใหม่ที่พยายามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ
ยุติธรรมก็คือ จอห์น รอลส์ ซึ่งเป็นนักปรัชญาในสมัยศตวรรษที่ 20 โดยรอลส์ได้เขียน
หนังสือชื่อ “A Theory of Justice” เป็นการนาเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีความยุติธรรม
รอลส์เริ่มต้นข้อเสนอของเขา โดยตั้งข้อสังเกตว่าหลักความยุติธรรมจะเป็ นหลักที่เที่ยง
ธรรมบริ สุ ท ธิ์ จ ริ ง ๆ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ บุ ค คลผู้ คิ ด ค้ น ก าหนดหลั ก ดั ง กล่ า วนั้ น ไม่ เ อา
ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง ปกติแล้วคนเราเมื่อพิจารณาปัญหาความยุติธรรม
มักเอาผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยรู้ตัวบ้างหรือไม่ รู้ตัวบ้าง รอลส์ เชื่อว่า
หลักความยุติธรรมที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะใช้เป็น
หลักสากลสาหรับทุกคนไม่ได้ (Rawls, 1971) รอลส์ จึงเสนอหลักความยุติธรรมไว้สอง
ข้ อ คื อ หลั ก ของเสรี ภ าพและหลั ก ของความแตกต่ า ง ซึ่ งมี ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ
1) ทุกคนสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรี เอกชนเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ รัฐมีหน้าที่
คอยดูแลให้การแข่งขันดาเนินไปอย่างยุติธรรม 2) ภายในสังคมระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ต้องดาเนินไปอย่างเท่าเทียมกัน ข้อนี้หมายความว่า คนสองคนทางาน
เท่ากัน ต้องได้รับผลตอบแทนเท่ากัน นอกจากนี้สังคมต้องให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่า
เที ย มกั น กล่ า วคื อ การให้ โ อกาสคนที่ เ สี ย เปรี ย บได้ มี ช่อ งทางที่ จ ะแข่ ง ขั น กั บ คนที่
ได้เปรียบอย่างยุติธรรม การช่วยเหลือเป็ นหน้าที่โดยตรงของรั ฐ (สมภาร พรมทา,
2539)
ลักษณะของหลักความยุติธรรมที่รอลส์เสนอขึ้นนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
การที่เราจะหยิบยื่นส่วนเกินมาให้กับคนที่มีฐานะต่ากว่าในสังคมตามความหมายของ
ท่านพุทธทาสย่อมไม่ยุติธรรม การกระทาเช่นนี้ย่อมละเมิดทรัพย์สินส่วนตัวของคนที่มี
ฐานะสูงกว่าได้ ข้อเสนอของรอลส์บอกว่าการสร้างความเท่าเทียมคือการเปิดโอกาส
ให้กับคนที่มีฐานะต่ากว่าได้มีสิทธิที่จะสร้างความเท่าเทียมกับคนที่มีฐานะสูงกว่าด้วยตัว
เขาเอง ไม่ใช่การนาเอาผลผลิตของคนที่มีฐานะสูงกว่าไปให้เขาโดยที่เขาไม่ได้สร้างมัน
ขึ้นมาเอง ตามหลักการกระจายส่วนเกินที่พระไพศาลเสนอขึ้น จากธัมมิกสังคมนิยมของ
ท่านพุทธทาส นอกจากนี้ แนวคิดของท่านพุทธทาสที่บอกว่าการหยิบยื่นเอาส่วนเกินใน
ความหมายของท่านจากคนที่มีฐานะสูงกว่าไปให้คนที่มีฐานะต่ากว่าย่อมเป็นความ
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ยุติธรรมที่พึงมี เพราะมัน เป็นธรรมชาติว่าทุ กคนต้อ งได้รั บสิ่งนั้ นอย่างเท่าเทียมกั น
ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้นักปรัชญาการเมื องสมัยใหม่ เช่น จอห์น ล็อค ก็ไม่เห็นด้วยกับ
ท่านพุทธทาส กล่าวคือล็อคเสนอว่า มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของแรงงานของตน ดังนั้น
อะไรก็ตามที่เป็นผลผลิตแห่งแรงงานของเขา เขาก็ย่อมที่จะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะ
อ้างความเป็นเจ้าของในสิ่งนั้น สิทธิดังกล่าวนี้ใครจะมาละเมิดไม่ได้ โดยล็อคได้กล่าว่า
“ทุกคนย่อมมีทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์สินส่วนนี้นอกจากเจ้าของมันแล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์
เราอาจกล่าวได้ว่า แรงงานจากร่างกายของใครและผลงานจากมือของใครย่อมเป็น
ทรัพย์สินของคนผู้นั้น ดังนั้น แรงงานย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแรงงานโดยไม่ต้อง
สงสัย นอกจากเจ้าของแรงงานนี้แล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ในสิ่งนี้ แม้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็น
สมบัติร่วมของทุกคนก็ตาม” (Rawls, 1971) ด้วยเหตุนี้ ธัมมิกสังคมนิยมที่บอกว่าการ
แจกจ่ายส่วนเกินของคนที่มีฐานะสูงไปให้คนที่มีฐานะต่ากว่าย่อมไม่ยุติธรรมกับคนที่
มีฐานะสูงกว่าอยู่แล้ว สิ่งที่รัฐจะกระทาได้คือให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คนที่มีฐานะต่า
กว่าได้สร้างฐานะของตนให้เท่าเทียมกับคนที่มีฐานะสูงกว่าเท่านั้นซึ่งในความหมาย
ดังกล่าวนี้ท่านพุทธทาสไม่ได้กล่าวถึงเลย
เราจะเห็นว่า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาส ที่กล่าวไป
นั้นมีลักษณะที่ขัดแย้งกันเองกับหลักการของสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ
ท่ า นพุ ท ธทาสไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ประชาธิ ป ไตย แต่ ถ้ า จะเอาประชาธิ ป ไตยต้ อ งเป็ น
ประชาธิปไตยที่ดาเนินไปคู่กับสังคมนิยมที่เรียกว่า “สังคมนิยมประชาธิปไตย” อย่างไร
ก็ตามเนื้อหาสาระของสังคมนิยมประชาธิป ไตยคื อเสรี ภาพของปั จเจกชน แต่ท่า น
พุทธทาสเองกลับปฏิเสธเสรีภาพของปัจเจกชน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ท่านพุทธทาสปฏิเสธ สังคมนิยมประชาธิปไตย และบอกว่าสังคมนิยมประชาธิปไตย คือ
สิ่งที่ ท่านต้องการไปพร้อมกันด้ วย ในข้ อนี้ย่ อมเป็นการแสดงถึงความขัดแย้งอย่า ง
ชัดเจนในแนวความคิดของท่าน การปฏิเสธเสรีภาพในทัศนะของท่านพุทธทาสคือการ
ปฏิ เ สธระบบเสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตยที่ ป ระกอบไปด้ ว ย “เสรี ภ าพ” และระบอบ
“ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นมโนทัศน์ของการสร้างความเป็นสมัยใหม่นั่นเอง
นอกจากนี้ เรายังจะเห็นว่า ท่านพุทธทาสนาเสนอว่าทั้งระบบการเมืองและ
ระบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง หมดต้ อ งด าเนิ น ไปด้ ว ยการควบคุ ม ของ ศี ล ธรรม และปรี ช า
ได้เสนอแนะเน้นย้าในธัมมิกเศรษฐศาสตร์ว่า ศีลธรรมที่พึงมีในธัมมิกสังคมนิยมต้องเป็น
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ศีลธรรมที่มองความเป็นไปของโลกอย่างชัดเจน เป็นเหตุเป็นผลและต้องเป็นหลั ก
ศีลธรรมและจริยธรรมในศาสนาพุทธเท่านั้น อย่างไรก็ตามนี่คงไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกมา
นักที่จะมองว่าศีลธรรมคือความดี งามในการดาเนินไปของกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
ตามที่เบิร์นไตน์ ก็ได้เสนอไว้เช่นนั้น แต่ศีลธรรมที่เบิร์นสไตน์กล่าวถึงเกิดจากเสรีภาพ
ของปั จ เจกชน หาใช่ ศี ล ธรรมตามหลั ก ศาสนาไม่ แ ละสุ ด ท้ า ยก็ จ ะน าไปสู่ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยในที่สุด นอกจากนี้การให้เหตุผลว่าพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยมาจาก
พุทธศาสนาดังนั้นการหวนกลับสู่วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมได้ยังปรากฏในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสด้วย ซึ่งจะ
เห็ น ได้ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากท่ า นพุ ท ธทาสได้ ป ฏิ เ สธแนวคิ ด ของตะวั น ตกและ
พยายามใช้ พุ ท ธศาสนาเป็ น การควบคุ ม และขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ทางเศรษฐกิ จ และ
การเมืองของไทยต่อไป แน่นอนว่า การที่มนุษย์อาศัยศาสนาเป็นแหล่งพึ่งพิงทางจิตใจ
ไม่เป็นเรื่องที่ผิด แต่ภาวะที่ศาสนาผนึกตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ ทาหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างพลเมืองกับศาสนาผลที่ตามมาคือ สังคมการเมืองเช่นนี้ไม่เปิดโอกาสให้กับการ
เกิดขึ้นของประชาสังคม, อาณาบริเวณสาธารณะ, การรวมกลุ่มทางการเมืองที่เป็น
เอกเทศจากรัฐ และปัจเจกชนที่เป็นอิสระจากเหตุผลของศาสนา (Halliday, 1995)
อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าศาสนาของพลเมืองในรัฐประชาชาติไม่ได้มีศาสนาเดีย ว
เพราะฉะนั้นในกรอบคิดของเสรีนิยมรากฐานทางการเมืองต้องวางอยู่ในความเป็นกลาง
และยอมรั บ ของการมี อ ยู่ ข อง “พหุ ศ าสนา” มากกว่ า ให้ ศ าสนาใดศาสนาหนึ่ ง
ครอบครองความเป็นเจ้าหรือเป็นศาสนาหลัก แม้ว่าจะเป็นศาสนาหลักที่มีคนมากกว่าก็
ตามก็ต้องจาเป็นที่จะเคารพความเท่าเทียมกันมากกว่าการที่จะใช้เกณฑ์ของจานวน
เป็นตัวตั้ง พร้อมกันนั้นรัฐในกรอบคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ รัฐต้องวางตัวเป็นกลางปฏิบัติ
ต่ อ ฝ่ า ยอื่ น ๆ ที่ นั บ ถื อ และมี ค วามเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งออกไปอย่ า งเท่ า เที ย มกั น (ธเนศ
วงศ์ยานนาวา, 2557) แต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการที่รัฐไทยพยายามอ้างความเป็น
ศาสนาประจาชาติของพุทธศาสนาภายใต้ความคิดกระแสหลักที่ว่ามีจานวนผู้นับถือ
มากที่สุด พร้อมกันนั้น ยังได้วางกรอบคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจว่าต้องดาเนินไป
ตามหลักธรรมหรือหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาเป็นหลัก ข้อสังเกตบางประการก็คือว่า
รัฐไทยพยายามเสนอประชาธิป ไตยก็ต้อ งเป็นประชาธิ ปไตยโดยธรรมหรือ เรีย กว่ า
“ธัมมาธิปไตย” เศรษฐกิจต้องดาเนินไปในรูปแบบของพุทธเศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
[172]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

นาไปสู่การสร้างความหมายทางวัฒนธรรมและตีกรอบทางวัฒนธรรมว่า สังคมไทยเป็น
สังคมพุทธนั่นเอง การมุ่งเน้นให้การดาเนินภารกิจของการเมืองและเศรษฐกิจควบคู่กัน
ไปพร้อมกับแนวคิดทางศาสนาอาจมีผลดีในแง่ของความเชื่อ แต่ในสังคมสมัยใหม่การที่
รัฐไทยมุ่งผลิตซ้าวาทกรรมทางการเมืองผ่านแนวคิดทางศาสนาเป็นข้อขัดแย้งอย่างเห็น
ได้ชัดกับมโนทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่ที่พยายามเปิดกว้างในความคิดทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากการอ้างศีลธรรมแบบศาสนาซึ่งเป็นศีลธรรมตาม
ความเชื่อส่วนบุคคลมาเป็นศีลธรรมของสังคมย่อมเป็นการอ้างที่ผิด ผลที่ตามมาคือการ
นาเสนอมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสก็ดี หรือแนวคิดที่ได้รับ
อิทธิพลจากท่านพุทธทาสก็ดี ต่างเป็นแนวคิดที่หวนกลับคืนสู่ยุคกลางคือการผนึกกาลัง
ของศาสนารวมเข้ากับรัฐ ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นสมัยใหม่ที่ศาสนาแยกตัวอิสระจากรัฐ
และไม่สามารถสร้างกระบวนทัศน์ทางการเมืองที่จะนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยและ
ความเป็นสมัยใหม่ของไทยได้เลย

บทสรุป
ถึงแม้ว่าท่านพุทธทาสจะเป็นชาวพุทธที่มีการตีความคาสอนพระพุทธศาสนา
ให้เป็นสมัยใหม่ก็ตามแต่นั่นเป็นการแสดงถึงการเข้าสู่สมัยใหม่ด้วยกระบวนการหรือ
วิธีการเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาสาระของความเป็นสมัยใหม่ยังขัดแย้งกับ
การนาเสนอในแง่ของเนื้อหา ท่านพุทธทาสมีอิทธิพลทางความคิดต่อนักวิชาการฝ่าย
ค้านสายพุทธศาสนาอยู่หลายคน เช่น สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ พระไพศาล วิสาโล ปรีชา
เปี่ยมพงศ์สานต์ และประเวศ วะสี ตลอดจนนักวิชาการคนอื่นๆ อีกหลายคน อิทธิพลที่
โดดเด่นโดยเฉพาะการนาเสนอแนวคิดทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบ
“ธัมมิกสังคมนิยม” ได้เป็นสื่อกลางทางความคิดที่ขยายต่อไปถึงนักวิชาการคนอื่นๆ
พร้อมกันนั้นยังได้รับความนิยมจากรัฐที่มุ่งหวังในการนาเอาธัมมิก สังคมนิยมมาใช้กับ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก เราจะเห็นว่าในลักษณะของการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ในการ
นาเสนอแนวคิดของท่านพุทธทาสนั้นแสดงออกมาอย่างชัดเจนในแง่ของกระบวนวิธี
แบบสมัยใหม่ในการสร้างและนาเสนอแนวคิด
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ธัมมิกสังคมนิยมคือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสที่ได้
นาเสนอขึ้นมาโดยมีหลักว่า ทุกคนต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และไม่เอา
ส่วนเกินการทางานทุกอย่างต้องทาร่วมกันคือไม่เห็นแก่ตัวเองเป็นหลัก และนอกจากนี้
ระบบดังกล่าวต้องถูกควบคุมด้วยระบบศีลธรรม ศีลธรรมที่ท่านพุทธทาสหมายถึงต้อง
เป็ น ศี ล ธรรมตามหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาเท่ า นั้ น และต้ อ งไม่ เ ป็ น ศี ล ธรรมแบบ
ตะวันตกสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการศาสนา นอกจากที่ท่านนาเสนอธัมมิกสังคมนิยมแล้ว
ท่านยังปฏิเสธเสรีนิยมประชาธิปไตยไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะทั้งนี้ท่านพุทธทาสเห็นว่า
เสรีภาพทาให้คนเห็นแก่ได้ใครผลิตได้มากก็กอบโกยเอามากตามกาลังของตนโดยไม่
สนใจคนที่ผลิตได้น้อยเลย ในแง่นี้เสรีภาพจึงก่อให้เกิดกิเลสคือความอยากอย่างไม่มี
สิ้นสุด ท่านพุทธทาสจึงบอกว่าคนที่มีผลผลิตมากต้องแจกจ่ายให้คนที่มีผลผลิตน้อย
ข้อเสนอเช่นนี้ ทาให้ไม่เกิดความยุติธรรมเป็นแน่แท้ แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมตาม
นัยของท่านพุทธทาสเป็นเพียงความยุติธรรมในความหมายของการครอบครองอย่าง
เท่ากันเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายในแง่ของ สิทธิและเสรีภาพที่มีอย่างเท่ากันเลย การที่
ท่านปฏิเสธประชาธิปไตยกับปฏิเสธเสรีภาพแสดงให้เห็นว่า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองของท่านพุทธทาสล้มเหลวที่จะสร้างมโนทัศน์ของสังคมการเมืองแบบสมัยใหม่
ขึ้นมา พร้อมกันนั้นยังเป็นอุปสรรคที่จะพัฒนาสังคมเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่และการ
สร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วย
นอกจากนั้ น การน าเสนอบนพื้ น ฐานของกรอบคิ ด ทางศาสนาและอ้ า ง
หลักการที่ว่าพุทธศาสนาคือศาสนาดั้งเดิมของไทยและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
ถ้าจะพัฒนาสังคมไทยต้องใช้พุทธศาสนาเป็นหลัก กระแสแนวคิดนี้ได้ถูกผลิตซ้าเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งนี้ให้แนวคิดของพุทธทาส จนมีการนามาใช้โดยให้ความสาคัญ
กับหลักคาสอนของพุทธศาสนาเป็นหลัก บนพื้นฐานของการนามาใช้ในลักษณะดังกล่าว
นี้ ย่ อ มเป็ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมแบบผู ก ขาดบนวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายและปิ ด กั้ น
เสรี ภ าพทางศาสนาซึ่ ง มี ผ ลโดยตรงต่ อ กระบวนการพั ฒ นาการเมื อ ง สั ง คม และ
เศรษฐกิจตามกรอบแนวคิดของสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามการประสบความสาเร็จในการ
นาเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมื องของพุทธทาสภิกขุ ได้เป็นขวากหนามที่
ขัดขวางต่อการพัฒนาความเป็นสมัยใหม่ทั้งในแง่ของมโนทัศน์ของสมัยใหม่คือ การมี
เสรี ภ าพ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ เจกชน การโต้ แ ย้ ง แสดงเหตุ ผ ลอย่ า งเปิ ด เผย
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ตลอดจนการสารวจตรวจสอบอย่างวิทยาศาสตร์ และในแง่ของการพัฒนาความเป็น
สมัยใหม่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของท่านพุทธทาสขัดแย้งอย่างชัดเจนกับ
การสร้างสังคมประชาธิปไตยและระบบกลไกของเศรษฐกิจตลอดจนระบบตลาดที่มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐ ความสาเร็จในการสร้างแนวคิดของท่านพุทธทาส
จึงเป็นความไม่สาเร็จของการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการนาไปสู่ค วามเป็น
สมัยใหม่ของสังคมไทยในทุกๆ ด้าน อย่างไรก็ตามยังถือว่าท่านพุทธทาสเข้าสู่สมัยใหม่
ด้วยกระบวนการเท่านั้นในขณะที่ในด้านของเนื้อหาท่านพุทธทาสเองยังบกพร่องต่อ
ความเป็นสมัยใหม่ตามที่นาเสนอไว้ข้างต้น
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