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บทคัดย่อ
บทความเรื่อง จาก “กลีภพ” สู่ “ไลน์ภพ” ส่วน (ไม่) ผสมของสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบคิดของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยท�ำคู่ขนานไปกับ
ปรัชญากระบวนทรรศน์ตะวันตก เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดด้อยเพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นแนวทางใน
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญา
ระเบียบวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษา ใช้การศึกษาเอกสาร โดยแยกศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ
1) ในส่วนของสังคมไทยจะท�ำการศึกษาระบบคิดผ่านตาม 4 ยุค คือ สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทร์โดยเทียบเคียงกับ 5 ปรัชญากระบวนทรรศน์ ได้แก่ สมัยดึกด�ำบรรพ์ สมัยโบราณ
สมัยกลาง นวยุค และหลังนวยุคซึ่งจะท�ำให้เห็นถึงสาเหตุแห่งปัญหาได้ และ 2) ศึกษาหาจุดเด่น และ
จุดด้อยของระบบคิดในสังคมไทย เพื่อน�ำมาสร้างขึ้นเป็นแนวทางในการสร้างสังคมไทยให้ไปสู่สังคมแห่ง
ปัญญา
ผลการศึกษาพบว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือความเข้มแข็งในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดย
เฉพาะปัญญาในระดับสูงสุดคือภวนามยปัญญา ขณะที่จุดอ่อนคือความสับสนของประชาชนที่ถูกเปลี่ยน
กระบวนทรรศน์ถึง 2 กระบวนทรรศน์ในช่วงไม่กี่ปี จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการปกครองให้
เลิกแนวคิดที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มาพร้อมค่านิยมบริโภคนิยม ให้มอง
วิทยาศาสตร์ตามจริงคือเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง และน�ำค่านิยมของจิตนิยมกลับมาใช้อีกครั้ง ส�ำหรับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษาคือ สร้างหลักสูตร และส่งเสริมให้มกี ารสอนอรรถปริวรรตศาสตร์
หรือศาสตร์แห่งการตีความผ่านเรื่องเล่าโดยปราศจากอคตินี้ทั้งในการศึกษาในระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในทุกระดับของการศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนทรรศน์ กรอบความคิด อรรถปริวรรต

Abstract
This article - From ‘Chaos’ to ‘Line’, A (not) Blend of Thai Society: Intent to study
the change in thinking mindset of Thailand, from the past to the present. By study along with
Western philosophical paradigm, in order to find strength and weakness to develop the appropriate
way to create Thai society to be a wisdom society.
Study methodology is document study in 2 steps. First is to study Thai mindset in 4 era:
Sukhothai Era, Ayudhaya Era, Thonburi Era and Rattanakosin Era, and compare to 5 western paradigm:
Primitive paradigm, Ancient paradigm, Medieval paradigm, Modern paradigm, and Post-modern
paradigm. Result is a clearly see the root of problem. Second is to study strength and weakness
of Thai mindset in order to create an appropriate way to make Thai society be a wisdom society.
The result found that strength of the country is a strong faith in Bhuddist especially in
the ultimate wisdom, enlightment. The weakness is that people had been changed 2 paradigms
in a few year. According to the result, public policy is to abort the idea to industrialize Thailand,
as well as to cultivate the concepts of consumerism, have to perceive science as it is, just a
tool; and bring back the idealism once again. For education policy is developing and promoting
the course of, hermeneutics; which is methodology of interpretation without any presupposition in
both formal and informal education in every level.
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
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เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกปัจจุบันนี้อยู่ในยุคข่าวสารข้อมูลที่แข่งขันช่วงชิงความได้เปรียบกันด้วย
ความรู้ ซึง่ แตกต่างจากโลกในอดีตโดยสิน้ เชิง จากเดิมทีม่ นุษย์ในสมัยหินทีม่ นุษย์แข่งขันกันด้วยพละก�ำลัง
อ�ำนาจคือก�ำลังกาย ใครแข็งแรงกว่าก็ได้ตำ� แหน่งหัวหน้าเผ่า มีสทิ ธิร์ บั ของบูชา รับส่วนแบ่งอาหาร หรือแม้แต่
เรือ่ งทางเพศได้มากกว่าสมาชิกในเผ่าคนอืน่ มาสูย่ คุ เกษตรกรรมทีม่ นุษย์มคี วามคิดมากขึน้ การใช้อำ� นาจเพือ่
การขึน้ สูต่ ำ� แหน่งสูงสุดของเผ่าจึงเปลีย่ นจากการใช้กำ� ลังกายมาเป็นการใช้อาวุธ ใครทีส่ ามารถครอบครอง
อาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากกว่าก็ขึ้นเป็นจักรพรรดิ์ หรือเป็นกษัตริย์ (จ้าวแห่งเกษตร) ต่อมาโลกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากการเกิดขึ้นของเครื่องจักรไอน�้ำ ท�ำให้เข้าสู่สังคมทุนนิยม เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การแข่งขันกันจึงมิใช่ในเรื่องของพละก�ำลัง หรืออาวุธเป็นหลักอีกแล้ว แต่กลับกลายเป็น
เรื่องของเงินทุนรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่กลายเป็นอาวุธส�ำคัญในการใช้ครอบครองอธิปไตยของประเทศที่
ด้อยกว่า
จวบจนโลกปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ เมือ่ เกิดการน�ำเทคโนโลยีดจิ ติ อลเข้ามา
ผนวกกับการค้นพบสารกึ่งตัวน�ำยิ่งยวดหรือซุปเปอร์ คอนดักเตอร์ (Super Conductor) ที่ท�ำให้ข้อมูล
ข่าวสารกระจายไปได้อย่างรวดเร็วภายในพริบตา โลกจึงแข่งขันกันด้วยความรู้ ชิงไหว ชิงพริบกันด้วย
ข้อมูลเป็นหลัก ความรู้หรือปัญญากลายเป็นอาวุธส�ำคัญกว่าอาวุธจริงๆ หรือเงินตราดังที่ผ่านมา เพราะ
ความรูน้ มี้ นุษย์สามารถน�ำมาแปรเป็นเงินได้ ซึง่ เมือ่ มีเงินก็สามารถน�ำเงินนัน้ มาซือ้ อาวุธเพือ่ ความได้เปรียบ
เชิงกายภาพได้ (วีรณัฐ โรจนประภา, 2555) ประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึง่ ของโลกใบนีจ้ งึ หลีกเลีย่ งไม่ได้ ที่
จะต้องตกอยูใ่ ต้สมรภูมกิ ารแข่งขันทางความรูน้ ดี้ ว้ ย หมายถึงหากสังคมของเราขาดความรูป้ ระเทศของเรา
ก็จะไร้ซงึ่ รัว้ ป้องกัน ใครอยากรุกรานผ่านทางการครอบง�ำทางวัฒนธรรม ผ่านทางการบงการเชิงนโยบาย
เพือ่ กอบโกยเอาทรัพยากรอันมีคา่ ของประเทศไปก็ยอ่ มท�ำได้อย่างสะดวก ประเทศไม่อาจด�ำรงตนให้พงึ่ พา
ตนเองได้ ต้องตกเป็นทาสของชาติมหาอ�ำนาจอืน่ ๆ ประชาชนไม่อาจใช้ชวี ติ ได้อย่างอิสระ ต้องใช้กฎเกณฑ์
ที่ต่างชาติบังคับให้ใช้อันไม่ต่างจากการสิ้นชาติเท่าใดนัก ตัวอย่างที่ชัดก็คือ กรณีวิกฤตต้มย�ำกุ้งปี 2540
ที่ประเทศไทยต้องยอมรับเงื่อนไขทางการคลังทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อ
ให้ได้เงินกูม้ าใช้หมุนเวียนขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจ ให้ชวี ติ ของคนในประเทศสามารถด�ำเนินต่อไปได้ ท�ำให้แม้
ประเทศจะมีรฐั บาลของเราเองแต่กจ็ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการตามนโยบายทีต่ า่ งชาติมอบหมายมาเกือบทัง้ หมด
(จักรชัย โฉมทองดี, 2543) หรืออย่างเช่นในอดีตในยุคเปลี่ยนประเทศจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม
ที่ต้องการกู้เงินเพื่อมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน โรงไฟฟ้า สนามบิน รางรถไฟให้ทัดเทียมกับ
นานาอารยะประเทศ อันเป็นการเกิดขึ้นของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อรองรับการอนุมัติเงินกู้
จากธนาคารโลก ทีน่ นั่ ท�ำให้ทกุ มิตใิ นสังคมเราต้องเดินตามแผนนัน้ ไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ประชาชนต้อง
ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ จากเกษตรกรในภาคเกษตรไปเป็นผูใ้ ช้แรงงานเพือ่ การเข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรมตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้
จะเห็นได้ว่า การไม่อาจพึ่งตนเองได้นั้นท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ อีกนัยหนึ่งคือเราต้องตกเป็น
ทาสของประเทศที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า และด้วยสังคมปัจจุบันการแข่งขันแข่งกันที่ความรู้ แข่งกันที่ปัญญา
ฉะนั้น ความอยู่รอด ความเป็นไทของประเทศจึงขึ้นอยู่กับว่า เราสามารถสร้างสังคมแห่งปัญญานี้ให้เกิด
ขึน้ ได้มากน้อยเพียงใด ดังนัน้ ผูเ้ กีย่ วข้องจึงต้องค�ำนึงถึงการสร้างสังคมแห่งความรู้ หรือสังคมแห่งปัญญา
นีข้ นึ้ เพือ่ ท�ำให้ประเทศของเรายังสามารถด�ำรงตนอยูบ่ นเวทีอนั เชีย่ วกรากของกระแสโลกาภิวตั น์นใี้ ห้ได้ ซึง่
จากสภาพปัจจุบันประเทศของเรายังคงห่างจากความเป็นสังคมแห่งปัญญานี้อยู่ไม่น้อย จะเห็นได้จากผู้ที่
สังคมยอมรับว่ามีคา่ เฉลีย่ ทางการศึกษาสูงกว่าคนกลุม่ อืน่ ๆ ก็ยงั มีการพึง่ พิงในเชิงไสยศาสตร์ หรือสิง่ ลีล้ บั
อยู่ ในหลายกรณีผู้ที่มีอ�ำนาจถือครองสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรของบ้านเมืองก็ยังปรากฏข่าวว่าต้อง
ใช้ข้อมูลจากหมอดู จากนักพยากรณ์ในการตัดสินใจด�ำเนินการต่างๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรากฐาน
อันอ่อนแอของสังคมที่ยังคงติดพันอยู่กับความเชื่อในยุคสมัยดึกด�ำบรรพ์คือการพึ่งพาอ�ำนาจพิเศษจาก
ภายนอก จากเทพเจ้าหรือจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีช่ ดั เจนคือตัวเลขของตลาดพระเครือ่ งทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล ดังที่
“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ได้ระบุว่า มูลค่าของธุรกิจพระเครื่องขยายตัวต่อเนื่องจากในปี 2546 ที่มีมูลค่าสูง
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เกือบ10,000 ล้านบาท มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ไปมีมลู ค่าสูงเกือบ 20,000 ล้านบาทในปี 2548 และได้ขยาย
ตัวอย่างต่อเนือ่ งแบบทวีคณ
ู ในปี 2550 ท�ำให้ธรุ กิจพระเครือ่ งมีมลู ค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาท และคาดการณ์
ว่าจะทรงตัวในปี 2551 โดยมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท (สุรพร ถาวรพานิช, 2556) แสดงให้เห็น
ถึงการยังยึดอยูก่ บั ความเชือ่ ในอ�ำนาจพิเศษของคนไทยอยูม่ ากภาพสะท้อนทีเ่ ห็นนีจ้ งึ ก่อให้เกิดความกังวล
ขึน้ ว่าหากสังคมไทยยังคงไม่เดินหน้าเข้าไปสูค่ วามเป็นสังคมแห่งปัญญา เราอาจถึงขัน้ ต้องเสียกรุงอีกครัง้
แต่ครัง้ นีม้ ใิ ช่การเสียกรุงจากการถูกยึดครองด้วยอ�ำนาจของทหาร หรืออาวุธดัง่ เช่นสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่
เป็นการเสียอธิปไตยจากการถูกความรู้ที่มากกว่าของชนชาติอื่นมาครอบง�ำ การเสียอธิปไตยในลักษณะนี้
จะเป็นการเสียทีน่ า่ กลัว เพราะเป็นความสูญเสียในระดับถึงรากเหง้าเลยทีเดียว นัน่ คือการถูกครอบง�ำทาง
วัฒนธรรม การถูกบงการด้วยกรอบความคิด การถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมตามที่ผู้มีอ�ำนาจต้องการ จะ
สูญเสียความเป็นไทยและตกเป็นทาสอย่างไถ่ตัวไม่ได้ เพราะเมื่อขาดปัญญาจะรู้ คนจะยอมตกเป็นทาส
โดยเต็มใจอย่างที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นทาส
ความส�ำคัญ และความน่ากลัวของปัญหานีท้ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาวิวฒ
ั นาการการเคลือ่ นตัวการ
สร้างองค์ความรู้ของสังคมไทย ที่จะท�ำการศึกษาตั้งแต่การเกิดขึ้นของประเทศไทยในสมัยสุโขทัยไล่มาสู่
กรุงเทพมหานครว่า มีการเคลื่อนตัวในเชิงความรู้มาอย่างไรเพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความพร่อง
ทางปัญญาของสังคม และน�ำมาบูรณาการกับวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ หาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการสร้าง
สังคมแห่งปัญญา ทีเ่ มือ่ ศึกษาจนเข้าใจทัง้ บริบทภายนอก และทุนภายในจนน�ำมาสร้างสังคมแห่งปัญญานีไ้ ด้
ส�ำเร็จแล้ว จะมิเพียงเป็นเกราะป้องกันภัยจากภายนอกที่จ้องแสวงหาประโยชน์จากเราเท่านั้น แต่ยังเป็น
แก่นแห่งการยึดมั่นให้ภายในเข้มแข็ง เกิดความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศอันจะน�ำมาซึ่งความสุขของ
สมาชิกในสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบคิดของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยท�ำคู่ขนาน
ไปกับปรัชญากระบวนทรรศน์ตะวันตก เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญหา
2. ศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อยในระบบคิดของสังคมไทยเพือ่ พัฒนาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการสร้าง
สังคมแห่งปัญญาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

สมมติฐาน

1. ระบบคิดในประเทศไทยในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญากระบวนทรรศน์ตะวันตกมี
ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในประเทศ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง น�ำมาซึ่งสภาพ
ปัญหา
2. ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องน�ำจุดยืนทีแ่ ข็งแกร่งคือศรัทธา และความรูใ้ นหลักพุทธธรรมมาใช้เพือ่
ลงหลักปักฐานทางระบบคิดให้เป็นหลักยึดแก่สมาชิกในสังคม ทั้งยังเป็นหลักพึ่งพิงให้กับระบบความรู้ใน
อนาคตของโลก
การพัฒนาสังคมไทยบนฐานพุทธธรรม ด้วยค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยพระครู
ปริยัติธรรมวงศ์ ได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นเพชรล�้ำค่าให้แสงสว่างทางปัญญาแก่มวลมนุษย์ชาติ
วิธีการเจียรไนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกมาสู่ฐานคิดและวิถีชีวิตของคนไทยเพื่อ
การพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ ผ่านการสร้างค่านิยม ท�ำได้โดยการศึกษาองค์ความรู้ในหมวด
ธรรมนั้นด้วยสัมมาทิฐิ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และน�ำไปประพฤติปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง จน
ตกผลึกเป็นปัญหาภายในที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของตนเอง เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก
ครอบครัว และขยายผลสู่ชุมชนของตนเอง ด้วยการสร้างเครือข่ายพุทธที่มีค่านิยมแบบเดียวกัน ปลูกฝัง
และสร้างอนุชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมให้สืบสานงานจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น การก�ำหนดค่า
นิยมหลักของคนไทย 12 ประการในยุคสมัยนี้ จึงเป็นการปัดฝุน่ คลังสมบัตภิ มู ปิ ญ
ั ญาทางพระพุทธศาสนา
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ทีบ่ รรพบุรษุ ไทยได้ให้เป็นแนวทางในการสร้างคนดี คนเก่ง และสร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นทีเ่ คยกระท�ำ
ส�ำเร็จมาแล้วในอดีตให้กลับฟืน้ คืนสูค่ วามรุง่ เรืองเฉกอีกครัง้ หากผูน้ ำ� ของประเทศ และคนไทยในสังคมไทย
มีความศรัทธาและมีความเชือ่ มัน่ เห็นคุณค่าต่ออริยทรัพย์ทบี่ รรพบุรษุ ด�ำรงรักษาและส่งต่อมาสูย่ คุ สมัยนี้
จิตส�ำนึก จิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับ ย่อมก่อเกิดความรู้สึกเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันใน
การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการให้บรรลุผลส�ำเร็จ
การศึกษาภาวะผูน้ ำ� เชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย โดย พระเทพปริยตั เิ มธี พบว่า
ภาวะผูน้ ำ� เชิงพุทธนัน้ มีลกั ษณะอยู่ 3 อย่าง คือ 1) คุณลักษณะภายนอก คือมีรปู ร่างสง่างาม น่าเคารพศรัทธา
เลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละก�ำลังแข็งแรง สุขภาพที่ดี มีความเพียร 2) คุณลักษณะภายใน คือมีความรู้
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความช�ำนาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3) มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งความ
แตกต่างนี้จะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อฟังอย่างจริงใจ
การน�ำหลักภาวะผู้น�ำเชิงพุทธมาใช้เพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย การศึกษาวิจัย
พบว่า ภาวะของผู้น�ำเชิงพุทธที่จะสามารถจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยได้ดีนั้นจะต้องเป็นผู้น�ำที่มี
ความสามารถในการน�ำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองตน ปกครองคน และปกครองงาน โดยมีหลักธรรม
ที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนั้น

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างสังคมแห่งปัญญาในประเทศไทย” นี้จะใช้การวิจัยเอกสาร
โดยศึกษาในช่วงระยะเวลา ก.พ. ถึง ก.ค. 2560 แยกศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ
1. ในส่วนของสังคมไทยจะท�ำการศึกษาระบบคิดผ่านตาม 4 ยุคคือตั้งแต่การเริ่มต้นมี
ประเทศไทย คือ สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเทียบเคียงกับ 5 ยุค
ทีน่ ยิ มใช้ในเชิงวิชาการทางปรัชญากระบวนทรรศน์ ได้แก่ สมัยดึกด�ำบรรพ์ สมัยโบราณ สมัยกลาง นวยุค
และหลังนวยุค โดยจะมุ่งศึกษาเรื่องของระบบคิด หรือกระบวนทรรศน์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคโดยเทียบ
กับบริบทของสังคมในสมัยนั้น ๆ ซึ่งจะท�ำให้สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุแห่งปัญหาได้
2. วิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดด้อยของระบบคิดในสังคมไทยน�ำมาบูรณาการขึ้นเป็นแนวทาง
ในการสร้างสังคมไทยให้ไปสู่สังคมแห่งปัญญาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ โดยน�ำการคาดการณ์
อนาคตระบบคิดของโลกในกระบวนทรรศน์หลังนวยุคมาเป็นฐานให้ประเทศไทยได้ด�ำเนินการปรับระบบ
คิดรองรับไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิ่งตามหลังดังที่เป็นอยู่

ผลการศึกษา: สังเคราะห์การเคลื่อนตัวของระบบคิดในสังคมไทย

การศึกษาชิ้นนี้มุ่งหวังที่จะสังเคราะห์สร้างสังคมแห่งปัญญาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยจะ
ท�ำการศึกษาระบบคิดของประเทศไทยในเวลาที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้หาจุดเด่น จุดด้อยรวมถึงได้เห็นถึง
ศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ หรือได้เห็นถึงข้อจ�ำกัดที่มาเป็นอุปสรรค เพื่อที่จะได้ว่างเป็นแนวทาง หรืออาจ
เรียกได้วา่ วางกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั
อาจสามารถท�ำให้แนวทางนี้กลายเป็นหลักยึดของทั้งโลกได้
ซึง่ เมือ่ เริม่ ศึกษาแม้จะประสบปัญหาในเรือ่ งของค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าประเทศไทยว่ามีมาตัง้ แต่
เมื่อใดกันแน่แต่ตามที่ได้สอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมที่ในต�ำราระบุว่าประเทศไทยนั้นเริ่มต้นตั้งแต่
สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาถึงกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และถึงกรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบนั ดังนัน้ ในการศึกษานีก้ ข็ อก�ำหนดจุดเริม่ ต้นของประเทศไทยตามต�ำราดังกล่าว เพียงแต่หากแบ่ง
สมัยตามที่ใช้ในการศึกษาเทียบในบริบทของสังคมโลกแล้ว ก็อาจจะไม่ได้ภาพที่ชัดเจน นักผู้ศึกษาจึงได้
ก�ำหนดช่วงการเคลือ่ นของระบบคิดในประเทศไทยนีใ้ หม่ โดยอิงทัง้ ในจุดเปลีย่ นส�ำคัญ คือ การเปลีย่ นถ่าย
แผ่นดินตัง้ แต่กรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และได้แบ่งช่วงพิเศษทีเ่ ป็นช่วงรอยต่อระหว่างระบบคิด
สมัยกลางกับนวยุคทีค่ อ่ นข้างเด่นชัดในประเทศไทย คือ ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
รัชกาลที่ 4 ที่มีการน�ำแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาเผยแพร่อย่างจริงจังในประเทศ จนพระองค์ทรงได้
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รับการขนานพระนามว่า เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ออกมาจากช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ฉะนั้นในการศึกษานี้ผู้ศึกษาจึงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ช่วงคือ
1. ระบบคิดสมัยกรุงสุโขทัย
2. ระบบคิดสมัยกรุงศรีอยุธยา
3. ระบบคิดสมัยกรุงธนบุรี ต่อเนือ่ งไปจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตงั้ แต่รชั กาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3
4. ระบบคิดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
โดยจะท�ำการสังเคราะห์ศึกษาเทียบเคียงไปกับระบบคิดของนักปรัชญากระบวนทรรศน์ตาม
เจตนารมย์ของงานศึกษานี้ในทุกช่วงตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดแข็งของระบบคิดของไทยในการน�ำมาสาน
ต่อบนพื้นฐานของเครื่องมือของปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค คือ อรรถปริวรรตที่จะเป็นระบบคิด
ของโลกในอนาคตนี้
ผลการศึกษามี ดังนี้
สมัยกรุงสุโขทัย เมือ่ จะเริม่ ศึกษาระบบคิดสมัยนีป้ ญ
ั หาก็เริม่ เกิดปัญหาเพราะหากเจาะลึกเข้าจริง
ก็คอ่ นข้างจะตีความกันล�ำบากอยูว่ า่ ขอบเขตของประเทศไทยในสมัยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนนั้ กินอาณา
บริเวณกว้างขวางไปแค่ไหนบ้าง ซึ่งอาณาเขตทางพื้นที่เชิงประจักษ์นี้ครอบคลุมไปถึงชุมชน หรือเชื้อชาติที่
อาศัยกันอยูใ่ นแต่ละพืน้ ทีน่ นั้ ย่อมส่งผลอย่างยิง่ ต่อการศึกษา ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นจะต้องท�ำความตกลงร่วมกัน
ก่อนว่า เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ระบบคิดของประเทศไทยสมัยกรุงสุโขทัยในงานนี้จะหมายถึงขอบเขตของ
ประเทศทีใ่ กล้เคียงกับบนแผนทีป่ ระเทศไทยทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั โดยอาจจะมีการคร่อมเกีย่ วกันอยูบ่ า้ งในช่วง
รอยต่อระหว่างประเทศ เช่น ช่วงรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว หรือประเทศไทยกับกัมพูชา
ในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นชุมชนหรือเป็นแว่นแคว้นปกครองตนเองอย่างอิสระอยู่ เพียงแต่ขึ้นตรงอยู่
กับผู้ปกครองกรุงสุโขทัย
และเมื่อเริ่มท�ำการศึกษาระบบคิดย้อนกลับไปในสมัยนั้นโดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาของระบบ
คิดของโลกแล้วก็จะอยู่ในช่วงกระบวนทรรศน์โบราณ คือมนุษย์เริ่มยึดถือในเรื่องของการมีกฎระเบียบ
ที่ตายตัวแล้ว เริ่มหลุดพ้นจากกระบวนทรรศน์ดึกด�ำบรรพ์ที่เห็นว่าความเป็นไปต่างๆ ไม่มีกฎตายตัวที่
เรียกว่ากลีภพแล้ว แต่เมื่อมองผ่านเรื่องราวที่ได้อยู่บรรจุอยู่ในรูปของวรรณกรรม วรรณคดีอย่างขุนช้าง
ขุนแผน หรือพระอภัยมณีที่ท�ำให้เห็นได้ว่า ระบบความคิดสมัยกรุงสุโขทัยนั้นก็ยังมีบางส่วนที่โอนเอนไป
ทางด้านของสมัยดึกด�ำบรรพ์ เช่น ในเรื่องของภูต ผี ปีศาจ เรื่องของการบนบานศาลกล่าวสิ่งลี้ลับ หรือ
เรือ่ งของการเอาอกเอาใจสิง่ ทีเ่ ชือ่ ว่ามีอำ� นาจต่างๆเพือ่ เป็นการเอาใจอ�ำนาจลีล้ บั นัน้ ให้ดลบันดาลให้ได้มา
ในประโยชน์ทตี่ อ้ งการขณะทีใ่ นอีกด้านก็อาจพบระบบความคิดสมัยกลางทีม่ อี ยูจ่ ากการเข้ามาของพระพุทธ
ศาสนาดั่งเช่นหลักฐานจากต�ำราไตรภูมิพระร่วง(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 2548)แต่อย่างไรก็ตามระบบ
คิดสมัยกลางนี้มีเป็นในบางกลุ่ม ในบางพื้นที่ไม่ได้ครอบคลุมไปทั่วอาณาเขตที่ตกลงเรียกว่าประเทศไทย
ตามที่ได้นิยามไว้ข้างต้น ด้วยเพราะความเจริญทางด้านการสัญจรนั้นยังมีไม่มากนัก ระบบคิดของแต่ละ
แว่นแคว้นจึงมีความเชือ่ เฉพาะตนอย่างเข้มข้น ผูท้ อี่ ยูใ่ นป่าเขาล�ำเนาไพรก็จะมีความเชือ่ ในชุดสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ประเภทนั้น ผู้ที่อยู่ในแว่นแคว้นที่ลุ่มก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในใกล้ทะเล ใกล้น�้ำก็จะ
เป็นอีกประเภทหนึ่ง และด้วยการเดินทางที่ยังค่อนข้างล�ำบากอยู่นั่นเองท�ำให้ความรู้ไม่อาจถูกเชื่อมต่อ
หรือไม่อาจสร้างหลักค�้ำประกันของความรู้ที่เป็นความจริงให้แก่กันและกันได้ การพัฒนาระบบคิดของ
ประเทศไทยสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนี้จึงเดินทางได้ค่อนข้างช้า เป็นเหมือนแต่ละแว่นแคว้นก็ต่างคน
ต่างยึดถือตามที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสั่งสอนกันมา
ระบบคิดของประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นจึงมีทั้งกระบวนทรรศน์ดึกด�ำบรรพ์ กระบวน
ทรรศน์โบราณ และกระบวนทรรศน์ยุคกลางปนเปกันไปตามพื้นที่อันห่างไกลที่เครือข่ายของความรู้ยังไม่
อาจต่อถึงกันได้
สมัยกรุงศรีอยุธยา ระบบคิดของประเทศไทยสมัยนีเ้ ริม่ มีหลักฐานการศึกษามากขึน้ โดยมีตำ� รา
บันทึกทางประวัตศิ าสตร์อยูพ่ อสมควรเพียงแต่อาจจะต้องศึกษาแบบถ่วงน�ำ้ หนักของผูบ้ นั ทึกประวัตศิ าสตร์
เฉกเช่นเดียวกับการศึกษาในมิติอื่นๆ ที่เหตุการณ์เดียวกันแต่ผู้บันทึกคนละฝ่ายก็ย่อมบันทึกในลักษณะ
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แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับในเรื่องระบบคิดของกรุงศรีอยุธยานี้เมื่อศึกษาแบบถ่วงน�้ำหนักแล้ว
ทัง้ ก้าวข้ามอคติแบบชาตินยิ มแล้ว ก็ยงั คงได้ภาพทีม่ นั่ คงและชัดเจนว่า คนสมัยนัน้ ให้ศรัทธาต่อพุทธศาสนา
เป็นอย่างสูงยิ่ง โดยมีหลักฐานยืนยันจากการเป็นอัครศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์
ในสมัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูง ทั้งยังมีความพระปรีชาญาณในการป้องกันพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งนี้
จะเกิดได้ก็ด้วยการมีระบบคิดที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ท่านโต้ตอบกับ
บาทหลวงที่น�ำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในรัชสมัยของท่าน
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าระบบคิดสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นได้เคลื่อนเข้าสู่ระบบคิดของสมัยกลางอย่าง
เต็มที่ ผู้คนมีความศรัทธากับพระพุทธศาสนาซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับนรก สวรรค์ ชาตินี้ ชาติหน้า
และการท�ำกรรมดีเพื่อเสวยสุขในภพถัดไปอย่างแน่นแฟ้นซึ่งนั่นเป็นแกนความเชื่อพื้นฐานของกระบวนทร
รศน์สมัยกลางนี้ และยิ่งหากผนวกเข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์คือวัดวาอาราม โบราณวัตถุต่างๆ ที่สมัย
กรุงศรีอยุธยานัน้ ได้สร้างไว้เป็นจ�ำนวนมาก (วิสทุ ธิ์ ภิญโญวาณิชกะ, 2537) ตัง้ อยูเ่ รียงชิดติดกันดังปรากฏ
เป็นภาพให้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ยิ่งเป็นความยืนยันย�้ำชัดถึงความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของคนสมัย
ดังกล่าว
ระบบคิดของสมัยอยุธยานี้จึงเป็นกระบวนทรรศน์สมัยกลาง คนในสมัยนี้จึงมิได้กระท�ำไปเพื่อ
หวังความสุขในชาตินี้ แต่เป็นการกระท�ำไปเพื่อหวังความสุขในชาติหน้า จึงมีวิธีคิดแบบเชื่อในความจริง
แท้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่านิพพาน ผ่านทางปัญญาของศาสดาในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้า ระบบคิด
ของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นวิธีคดิ ที่อยู่บนฐานของปัญญาเฉกเช่นเดียวกับศาสนาที่นับถือคือพระพุทธ
ศาสนา อีกทั้งด้วยระยะเวลาของราชอาณาจักรซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างนาน ท�ำให้ระบบคิดนี้สามารถ
ผลิตผลออกมาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้เป็นจ�ำนวนมาก นั่นก็คือการผลิตจารีต ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับนิสัยใจคอของคน เหมาะแก่ภูมิประเทศ และบริบทของสังคมภาคเกษตรกรรม
ในยุคนั้นได้อย่างกลมกลืน ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ประพฤติ ปฏิบัติตาม สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่
ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างงดงามที่แม้กาลเวลาที่เปลี่ยนไปแต่วิถีจากปัญญานั้นยังคงอยู่ ดังจะเห็นได้
จากหลากหลาย ขนบธรรมเนียมประเพณีทยี่ งั คงสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภาคเกษตร การร่วมลงแรงท�ำไร่ ท�ำนา การให้ความเคารพกับพืชพรรณธัญญาหาร การต้อนรับ
ขับสู้ของแขกบ้านแขกเมือง และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นผลมาจากระบบคิดที่ไม่หวังไปอยู่แต่ประโยชน์
ตนในชาตินี้เป็นหลัก แต่เพื่อประโยชน์ในชาติถัดไป จึงอยู่บนฐานของการท�ำทาน การรักษาศีล การช่วย
เหลือเพื่อนผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งทั้งหลาย ทั้งปวงมีความเป็นอยู่ที่ไม่เบียดเบียนสังคม ท�ำให้สังคมเป็นปกติ
สุขมีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกนั อันสอดคล้องกับเป้าหมายของสังคมแห่งสัมมาปัญญาตามวัตถุประสงค์
ของงานศึกษานี้ จึงขอกล่าวเน้นไว้ ณ ที่นี้เสียครั้งหนึ่งก่อน
สมั ย ธนบุ รี ต ่ อ ถึ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ช ่ ว งต้ น ระบบคิ ด ของประเทศไทยสมั ย กรุ ง ธนบุ รี ต ่ อ มาถึ ง
รัตนโกสินทร์ช่วงต้นคือในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง 3 นั้นยังคงเป็นระบบคิดที่อยู่ในกระบวนทรรศน์สมัยกลาง
คือ มีความยึดมัน่ ในศาสนาอย่างเข้มข้น แต่หากจะวิเคราะห์ผา่ นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ จี ำ� นวนเพิม่
มากขึ้นพอสมควรแล้วก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างที่มีนัยยะไม่น้อย นั่นคือในเรื่องความ “เข้มข้น” ของ
การยึดถือรวมถึงจุดมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นยิ่งกว่า และมุ่ง
ประโยชน์ด้านการบรรลุธรรมมากกว่าประโยชน์ในชาติหน้าดั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีท่ า่ นมิได้ทรงบทบาทอยูแ่ ต่เพียงแค่การเป็นอัครศาสนูปถัมภกของ
พระพุทธศาสนาในสมัยการสร้างคุณธนบุรเี ท่านัน้ แต่ทา่ นยังเดินไปถึงการเป็นผูน้ ำ� ทางศาสนาด้วยพระองค์
ท่านเองเลยทีเดียว ดัง่ จะเห็นได้จากหลักฐานหลายชิน้ ทีบ่ นั ทึกไว้อย่างชัดเจนว่าท่านทรงเป็นผูว้ สิ ชั นาในข้อ
การปฏิบัติให้แก่พระภิกษุ พระเถระจ�ำนวนมาก (นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, 2550) บางหลักฐานค่อนข้างชี้ชัดไป
จนถึงว่าท่านทรงเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง หรือทรงปรารถนาพุทธภูมิกันเลยทีเดียว
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ซึ่งเมื่อผู้น�ำของอาณาจักรมีศรัทธา มีระบบคิดเช่นนี้ประชาชนจึงได้รับการถ่ายทอดระบบคิด
เช่นนี้ไปอย่างเข้มข้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ด้วยเงื่อนไขของการรวมชาติสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินนัน้ เป็นการรวมชาติแบบหลวมๆ อาศัยด้วยช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกนัน้ ไม่มเี ชือ้ พระวงศ์ หรือ
แม้แต่กลุ่ม “ผู้ดีเก่า” คือข้าในราชส�ำนักในกรุงศรีอยุธยากลุ่มใดที่คิดจะกอบกู้กรุงขึ้นมาอีกครั้ง ส่วนมาก
เป็นเพียงการรักษาแคว้นที่ตนอยู่ให้มั่นคงเท่านั้น การชูนโยบายฟื้นฟูราชอาณาจักรไทยขึ้นมาใหม่ของ
พระเจ้าตากสินขณะนั้นจึงท�ำให้ได้รับความร่วมมือจากแว่นแคว้นต่างๆ ได้ไม่ยาก แต่เมื่อท�ำการกู้ชาติได้
ส�ำเร็จแล้วความทีไ่ ม่ได้เป็นเชือ้ พระวงศ์นที้ ำ� ให้ไม่อาจเดินไปสูก่ ารเป็นราชอาณาจักรเดียวได้ดงั ในรูปแบบ
ของสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการรวมแบบหลวมๆ เหมือนต่างคน ต่างอยู่ มีเพียงความเกรงกลัว และ
ความเคารพในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเท่านั้นที่เชื่อมสายใยแห่งความเป็นชาตินี้ไว้
ดังนัน้ ระบบความคิดทีเ่ ลยออกไปจากอาณาเขตของกรุงธนบุรจี งึ ยังคงมีระบบความคิดผสมปนเป
กันตัง้ แต่กระบวนทรรศน์ดกึ ด�ำบรรพ์ กระบวนทรรศน์โบราณ และกระบวนทรรศน์ยคุ กลางแบบเดิม ด้วย
เหตุนเี้ องเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแผ่นดินอีกครัง้ คือการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรมี าเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ และ
เปลี่ยนราชวงศ์จากพระเจ้าตากสินมาสู่ราชวงศ์จักรีที่มีการเปลี่ยนนโยบายส�ำคัญด้วย คือความต้องการ
รวมชาติให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มิใช่เป็นการรวมแบบชุมนุมดังที่พระเจ้าตากสินได้ปฏิบัติมา การกระท�ำเช่นนี้
เองที่อาจท�ำให้ระบบคิดที่เข้มข้นของสมัยกลางในประเทศไทยนี้เปลี่ยนไปเพราะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ท่านทรงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องทุ่มพระวรกาย พระปรีชาต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งต่อหัว
เมืองต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์จักรี เฉกเช่นเดียวกับ
สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตงั้ แต่รชั กาลที่ 4 ถึงปัจจุบนั ส�ำหรับระบบคิดของประเทศไทยในสมัยนีน้ นั้
ค่อนข้างชัดเจนว่า เป็นจุดเริม่ ต้นของการน�ำกระบวนทรรศน์นวยุคเข้ามาสูแ่ ผ่นดิน โดยผ่านทางผูน้ ำ� สูงสุดของ
ประเทศคือองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทีท่ า่ นทรงมีพระปรีชาอย่างยิง่ ในการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ทำ� ให้ทา่ นสามารถสร้างผลงานจนเป็นทีย่ อมรับได้ไม่เพียงในประเทศแต่ยงั เป็นทัง้ โลก ที่
เด่นชัดคือในการค�ำนวณระยะเวลา วัน เวลา รวมถึงสถานทีท่ จี่ ะเกิดสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวงขึน้ ทีห่ ว้ากอได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นย�ำ (ปรีชา ประไพ อมาตยกุล, ม.ป.ป.) และนีเ่ องเป็นก้าวแรกของระบบคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่
เข้ามาสูแ่ ผ่นดินไทย และหากวิเคราะห์ในมิตขิ องความต่อเนือ่ งก็อาจวิเคราะห์ได้วา่ นีเ่ ป็นการสืบทอดต่อมา
จาความเข้มข้นแห่งระบบคิดแบบสมัยกลางทีป่ ระชาชนคนไทยได้ยดึ พระพุทธศาสนาในด้านของการปฏิบตั ิ
เพื่อสู่ความจริงแท้ หรือนิพพานเป็นหลัก ซึ่งเมื่อประชาชนปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาในส่วนของปัญญา
มุ่งใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการแสวงหาปัญญา มีผู้น�ำที่เป็นผู้ใช้ปัญญามิได้ใช้ศรัทธาน�ำเพียงอย่างเดียว แต่
ยังเปี่ยมด้วยปัญญา มีสัมมาทิฏฐิ สืบต่อมาตั้งแต่ยุคสมัยพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยามาในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี จนถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงศึกษา ปฏิบัติธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนาได้อย่างยิ่งยวดแล้ว ก็ท�ำให้ระดับผู้น�ำของคนไทยมีรากฐานความคิดเชิงปัญญาแบบ
วิทยาศาสตร์เป็นทุนอยู่ ดังนั้นเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น มีการแพร่ของกระบวน
ทรรศน์นวยุคมาจากแผ่นดินใหญ่ของยุโรปมากขึ้นก็ท�ำให้ไม่เป็นที่ขัดแย้งกันของระบบความคิดของชนชั้น
ผูน้ ำ� ในประเทศ แต่เมือ่ ประเทศเดินทางต่อเนือ่ งมากลับปรากฏว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย
เองท�ำให้ประชาชนระดับรากหญ้าไม่นิยมในการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหานัก เพราะล�ำพังปัญญาที่ได้จาก
ระบบคิดยุคกลางที่ผ่านออกมาเป็นเรื่องของวัฒนธรรม วิธีการด�ำเนินชีวิตก็สามารถสร้างความสุขให้กับ
ประชาชนคนไทยเพียงพอแล้ว อีกทั้งเมื่อประกอบกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่มารองรับชีวิตในชาติ
หน้าได้อย่างลงตัว กลมกลืนกับระบบศีลธรรมของประเทศไทยท�ำให้คนไทยมิได้มีความจ�ำเป็นจะต้อง
ขวนขวายหาทางเปลี่ยนระบบความคิดเพื่อยกตนขึ้นไปสู่ความสุขอีกขั้นแต่ประการใด ดังนั้นหลังจาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้ทรงจุดประกายในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไว้ที่หว้ากอแล้ว
สังคมไทยก็กลับมาเดินทางในระบบของสุขนิยมอยู่เช่นเดิมต่อไปจวบจนกระทั่งผ่านมาถึงปี 2504 คือ
เมื่อประมาณสัก 50 ปีที่ผ่านมานี่เองที่ประเทศไทยต้องการเปลี่ยน ขยับตัวเองจากประเทศเกษตรกรรม
ก้าวเข้าไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมท�ำให้ประเทศต้องกู้เงินเพื่อมาลงทุนในสาธารณูปโภคต่างๆ ใน
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การเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งผลที่ตามมามิได้จ�ำกัดแต่เพียงแค่ในเรื่องของถาวรวัตถุหรือ
สาธารณูปโภคนั้น แต่เลยมาถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ถูกเปลี่ยนจากเกษตรกรไปเป็นผู้ใช้แรงงาน ส่วนเรื่อง
ปัญญา ความรู้ก็ต้องปรับจากความรู้ในการเพาะปลูกเป็นประสบการณ์นิยม มาเป็นการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เพื่อบริหารภาคอุตสาหกรรมท�ำให้คนไทยถูกบังคับให้ต้องใช้ระบบคิดในเชิงของวิทยาศาสตร์
อย่างเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นพอจะเห็นภาพได้ว่า แท้จริงแล้วระบบคิดของประเทศไทยนั้นพึ่งจะเริ่มต้นก้าวเข้าสู่
กระบวนทรรศน์นวยุคเอาเมื่อไม่กี่สิบปีหลังนี่เอง ท�ำให้ระบบคิดนี้ยังสด ใหม่อยู่มาก แต่ขณะที่ยังไม่มี
การตกผลึกทางระบบคิดนี้ดี ก็เกิดการเปลี่ยนในระบบสังคมโลกอีกครั้ง จากการเกิดขึ้นของกระแส
โลกาภิวตั น์อย่างทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาไว้แล้ว และนัน่ เองท�ำให้ระบบคิดของประเทศไทยถูกบังคับให้เปลีย่ นอีก
ครัง้ เพือ่ ก้าวเข้ามาสูก่ ระบวนทรรศน์หลังนวยุคสิง่ นีส้ ง่ ผลต่อเนือ่ งอย่างรุนแรงเพราะกระบวนทรรศน์นวยุคก็
ยังไม่แข็งแกร่งดีกถ็ กู น�ำเข้าสูก่ ระบวนทรรศน์หลังนวยุคอีกแล้ว คนจึงเกิดความสับสนว่าจะใช้ระบบคิดใดดี
ในทีส่ ดุ ก็เหมือนไร้หลักยึด ดังนัน้ จึงส่งผลให้กลายเป็นผูท้ เี่ คว้งคว้างในความคิด ไม่มหี ลักยึด จะย้อนกลับ
ไปยึดกระบวนทรรศน์ยคุ กลางก็ไม่เป็นทีย่ อมรับเพราะถูกรือ้ ถอนออกไปแล้วจากการพยายามเปลีย่ นเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมเมื่อ 50 ปีก่อน
ขณะเดียวกันในช่วงนี้โลกก็ได้เริ่มตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของกระบวนทรรศน์นวยุคหรือ
วิทยาศาสตร์อันน�ำมาซึ่งสงครามโลกทั้ง 2 ครั้งจนโลกต้องแสวงหาเครื่องมือชิ้นใหม่ที่สามารถสร้างความ
สมานฉันท์ ความปรองดอง และปัญญาอันแท้ได้ท้ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ และวัฒนธรรม
ทั้งยังสามารถเจาะผ่านสิ่งห่อหุ้มที่เก็บผ่านกาลเวลาอย่างต�ำนาน เรื่องเล่าต่างๆ ได้ ซึ่งเครื่องมือนั้นก็คือ
อรรถปริวรรตอันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคในปัจจุบันนั่นเอง
สรุป จะเห็นได้ว่าจากการศึกษานี้ท�ำให้พบจุดแข็งของประเทศไทยที่สอดคล้องกับโอกาสใน
สถานการณ์ของโลก สามารถน�ำมาร่วมในการพัฒนาให้เกิดเป็นแนวทางในการสร้างสังคมแห่งสัมมา
ปัญญาขึน้ ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผลอย่างไม่ลำ� บากมากนัก นัน่ คือความเข้มแข็ง
ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะความรูจ้ ากปัญญาในระดับสูงสุดคือ ภวนามยปัญญาทีส่ งั คมไทย
ให้ความสนใจในการศึกษามากกว่าทีใ่ ดๆ ขณะทีจ่ ดุ อ่อนคือความสับสนของประชาชนทีถ่ กู เปลีย่ นกระบวน
ทรรศน์ถงึ 2 กระบวนทรรศน์ในช่วงไม่กปี่ ี ทัง้ ยังเป็นการเปลีย่ นโดยความไม่เต็มใจอีกด้วย ท�ำให้ระบบคิด
ของประชาชนไม่มคี วามชัดเจนว่าจะอยูใ่ นสมัยใดกันแน่จนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหมือนไม่มหี ลักอะไรเลย
คือย้อนกลับไปสู่กลีภพซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ศรัทธาอันแข็งแกร่งในพระพุทธศาสนา
- การก�ำหนดเป้าหมายที่ผิดพลาดของผู้บริหาร
- ประเพณี-วัฒนธรรมที่เอื้อต่อความปรองดอง
ประเทศในอดีต
- แนวทางในการแสวงหาปัญญาในระดับสูง
- การเปิดรับค่านิยมวัตถุนิยมที่มากเกินไป
(ภวนามยปัญญา)
- ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนทรรศน์สมัยที่
เร็วเกินไป
โอกาส
ภัยคุกคาม
- ความต้องการสันติภาพของโลก
- ระบบทุนนิยมที่ยังครองโลกโดยส่วนใหญ่อยู่
- การเห็นข้อด้อยของวิทยาศาสตร์ที่ชาวโลก
- การก่อการร้ายที่กระจายอย่างรวดเร็ว
ถือเป็นพระเจ้าในปัจจุบัน
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จากทีศ่ กึ ษาระบบคิดในสังคมโลกท�ำให้ได้พบโอกาสทีด่ นี นั่ ก็คอื การแสดงออกถึงความล่มสลาย
ของกระบวนทรรศน์นวยุค หรือระบบของวิทยาศาสตร์ทมี่ นุษยชาติเริม่ ตระหนักว่าวิทยาศาสตร์นนั้ เป็นเพียง
เครือ่ งมือเพือ่ น�ำร่างกายทางกายภาพนีไ้ ปสูส่ ภาพทีส่ ะดวกสบายขึน้ เป็นระบบทีส่ ามารถเชือ่ มความรูเ้ ป็น
เครือข่ายได้รัดกุม แต่ไม่ได้มาแทนที่ พระเจ้า ไม่ใช่เป็นความจริงแท้ที่สามารถยึดถือเป็นสัจจะได้ทั้งหมด
จนเกิดกระบวนทรรศน์หลังนวยุคขึ้นแต่ขณะเดียวกันการปฏิเสธการยึดเหนี่ยวโดยสิ้นเชิงของกระบวน
ทรรศน์หลังนวยุคนัน้ ก็ได้ปรากฏชัดว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความเชือ่ ขึน้ อย่างรุนแรง และลุกลามจน
สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง มนุษย์เริม่ หันกลับมาเรียกร้องสันติภาพ หันมาเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
อยากกลับไปมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อนดังที่มีกระแสของ Slow Life เกิดขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะน�ำ
เสนอเครือ่ งมือใหม่ทเี่ อือ้ ต่อวัตถุประสงค์นี้ นัน่ คือ อรรถปริวรรต และเมือ่ มองถึงสังคมไทยเพือ่ หาจุดแข็ง
ที่สอดรับกับเป้าหมายคือความปรองดองแล้วพบว่า ระบบคิดของประเทศไทยมีจุดแข็งในช่วงสมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกันกับเครื่องมือ
คืออรรถปริวรรตดังกล่าว
ประเทศไทยมีภมู คิ วามรูท้ างด้านพุทธปรัชญานีอ้ ย่างยิง่ ยวดจนได้รบั ขนานนามว่า เป็นแหล่งศึกษา
ส�ำคัญ เป็นหัวใจของการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก จึงควรน�ำจุดแข็งนี้ขนึ้ มาใช้ให้เต็มที่ ขณะเดียวกัน
จุดอ่อนของประเทศไทยก็คือความสับสนทางกระบวนทรรศน์นวยุคกับกระบวนทรรศน์หลังนวยุค เพราะ
ระบบคิดทั้งสองนี้เพิ่งน�ำเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่กี่สิบปีนี่เอง หรือหากจะให้เจาะจงจริงๆ อาจกล่าวได้ว่า
แค่ประมาณ 20 ปีด้วยซ�้ำ ฉะนั้นการที่จะใช้ระบบคิดสมัยใหม่มาเป็นต้นทุนในการพัฒนาสังคมแห่งสัมมา
ปัญญาขึน้ ในประเทศไทยจึงเป็นการผิดฝา ผิดตัวเป็นการน�ำจุดอ่อนมาใช้ซึ่งโอกาสประสบความส�ำเร็จนั้น
ยากมาก
และจากการวิเคราะห์ปรัชญากระบวนทรรศน์ และสังเคราะห์แนวคิดทางสัมมาปัญญาของ
ประเทศไทยแล้วจึงเห็นควรบูรณาการแนวคิดปรัชญากระบวนทรรศน์ในยุคกลางเข้ากับแนวคิดในพระพุทธ
ศาสนาผ่านกลไก และเครือ่ งมือของผูม้ อี ำ� นาจ คือภาครัฐทัง้ ในส่วนของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
วัฒนธรรม หรือการปกครองทัง้ ระดับท้องถิน่ และประเทศทีต่ อ้ งร่วมกันสร้าง และปลูกฝังค่านิยมกระบวน
ทรรศน์ยคุ กลาง รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามทีเ่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาทางพระพุทธศาสนานีใ้ ห้เกิด
ขึ้นในสังคมไทย
ทั้งนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสร้างค่านิยมนี้ ทั้งหยุดยั้งค่านิยมที่มาจาก
กระบวนทรรศน์นวยุค และกระบวนทรรศน์หลังนวยุคทีเ่ ข้ากระทบกันในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความสับสน
ทางความคิด ความเชื่อ ต่อไปถึงการกระท�ำ การใช้ชีวิตของคนไทย ท�ำให้ภาพสยามเมืองยิ้มอันมีเสน่ห์
ถูกกลืนเลือนหายไปจากความทรงจ�ำของโลก
นอกจากนี้ยังควรจัดตั้งหน่วยงานพิเศษที่ท�ำหน้าที่เฉพาะอย่างองค์การมหาชนขึ้นเพื่อท�ำงานนี้
โดยเฉพาะและจริงจัง เพราะล�ำพังเครื่องมือของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอ และไม่คล่องตัว
พอในการด�ำเนินการท่ามกลางกระแสข้อมูลอันเชี่ยวกรากที่ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ได้
ซึ่งผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางเป็น ข้อ ๆ ไว้ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปกครอง
1. เลิกแนวคิดที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม รวมถึงค่านิยมบริโภคนิยม
วัตถุนิยมอันเป็นคู่กันของประเทศอุตสาหกรรมก็จ�ำเป็นจะต้องได้รับการชี้โทษให้กับประชาชนคนไทยได้
ตระหนัก เลิกบูชาในวิทยาศาสตร์ มองวิทยาศาสตร์ตามจริงคือเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง และน�ำค่านิยม
ของจิตนิยมกลับมาใช้อีกครั้ง ให้คนไทยสนใจหันมาศึกษาเรื่องจิตใจ ให้ค่าแก่จิตใจ ผ่านจารีตประเพณี
ขนบธรรมเนียม ประเพณีสมัยเกษตรกรรมที่บรรพบุรุษได้กลั่นกรอง พิสูจน์และใช้ประโยชน์อย่างได้ผล
มากแล้ว
2. ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสร้างค่านิยมแห่งความเชือ่ ว่าแม้จะต่างทิฐติ า่ งความเชือ่ ทางการเมือง
ระบบเศรษฐกิจ หรือศาสนา คนไทยก็สามารถอยู่กันอย่างปรองดองได้ไม่จ�ำเป็นจะต้องแตกแยกกันและ
อย่าให้เกิดการผลักใสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าไปสู่เส้นแบ่งของสงครามอีก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การศึกษา
1. สร้างหลักสูตร และส่งเสริมให้มีการสอนอรรถปริวรรตศาสตร์ หรือศาสตร์แห่งการตีความ
ผ่านเรื่องเล่าโดยปราศจากอคตินี้ทั้งในการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในทุกระดับของ
การศึกษา ทั้งยังต้องส่งเสริมให้กระจายไปสู่กลุ่มของสมาชิกในสังคม
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังมากขึ้นโดย
เฉพาะในงานด้านวิปัสสนา ผ่านในทุกเครื่องมือที่ภาครัฐมี ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุลงไปในหลักสูตรของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การก�ำหนดวันเวลาราชการให้สอดคล้องกับการศึกษาธรรมะ ในประเพณีอันดีของ
ชาวพุทธ หรือการให้ราชการจะท�ำตัวเป็นตัวอย่างเริ่มจากองค์กรราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากๆ ให้มี
โครงการรณรงค์ในเรื่องนี้ให้เป็นแบบอย่างอันดีต่อไป

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 101 มกราคม -มีนาคม 2561 211

บรรณานุกรม
จักรชัย โฉมทองดี. (2543, ตุลาคม). ชะตากรรมเอเชียภายใต้การชี้น�ำของ IMF. จดหมายข่าวองค์กร
พัฒนาเอกชน.ประชาทรรศน์, 7(67), 22
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2559). การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (พิมพ์ครัง้ ที่ 12). กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มติชน.
ปรีชา ประไพ อมาตยกุล. (ม.ป.ป.). เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. (2548). วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สุรพร ถาวรพานิช. (2558). เจาะลึกความเป็นมาธุรกิจพระเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2558,
จาก http:// www.siamintelligence.com/thailand-buddhist-land-and-amulet-business/
วิสทุ ธิ์ ภิญโญวาณิชกะ. (2537, สิงหาคม). วัดชัยวัฒนาราม: ยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป. สยามอารยะ, 2(20), 75 – 79.
วีรณัฐ โรจนประภา. (2555). คิดใหม่สู่การตื่นรู้. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดีเอ็มจี.
พระเทพปริยัติเมที (2553). ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (รายงานผลการวิจัย).
นครสวรรค์: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
พระครูปริยตั ธิ รรมวงศ์ (2557). การพัฒนาสังคมไทยบนฐานพุทธธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (รายงานผลวิจัย).
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

