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เศรษฐศาสตรธุรกิจ และจริยธรรมทางสังคม

การดํารงชีวิตอยูของสังคมในปจจุบันนั้น การอยูรวมกันอยางผาสุก เปนสิ่งสูงสุดที่ทุกคน
ปรารถนา แตสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ ทําอยางไร จึงจะสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได มุมมองของ
แนวคิดในเรื่องเศรษฐศาสตรธุรกิจ และจริยธรรมทางสังคม เปนสิ่งที่มีความหมายมากเปนอยางยิ่ง
เกินกวาที่จะกลาวในลักษณะทางทฤษฎีเพื่อทองจําเรียนรู แตทําอยางไร จะสามารถนําจริยธรรม
เขาสูความเขาใจของบุคคลอยางถองแท อันกอใหเกิดการกระทําที่นําความผาสุกมาสูสังคมสวน
รวมได ในชวงศตวรรษที่ผานมานี้ จะเห็นไดวามีพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีตางๆเกิดขึ้นอยาง
มากมาย ซึ่งความเจริญเติบโตทางดานนี้เปนไปในลักษณะกาวกระโดดอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนในอดีต จนมีผูรูบางคนกลาววา เปนเทคโนโลยีตางดาว ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับ หลัง
จากเกิดกรณีของรอสเวล (Rosswel Case) ในป คศ. 1942 และยังมีคําถามที่เกิดขึ้นอีกมากมาย
จากนักวิชาการทั่วโลกหลังจากความเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดไดมาเยือนโลกใบนี้ คําถามนั้น
ไดแก เรา คือใคร ทําไม เราถึงเปนมนุษย จากบางตอนของหนังสือ ชื่อ เดอะเซลฟชยีน (The
Selfish Gene) 1โดย ริชารด ฮอวกิน กลาววา”ถาบังเอิญมี สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่มีวัฒนธรรมสูง
กวาเรา มาเยี่ยมโลกของเราใบนี้ คําถามคําแรกที่พวกเขาจะถามเราเพื่อที่จะทําการติดตอสื่อสาร
กับมนุษยใหไดนั้นก็คือ เราไดคนพบวิวัฒนาการของตนเองแลวหรือยัง ไดเผชิญหนากับคําถามที่
ลึกล้ําของตนเองที่วา เรา มนุษยรูจักความหมายของชีวิตแลวหรือยังวา เราเกิดมาเพื่ออะไร เรา คือ
ใคร”
การที่มนุษยจะสามารถดํารงชีวิตรวมกันอยางมีความสุขไดนั้น
จําเปนที่จะตองมีองค
ประกอบทางดานจริยธรรมเขามาเกี่ยวของดวย นอกเหนือจากความตองการทางดานวัตถุแตเพียง
อยางเดียว แตทําอยางไรถึงจะใหมนุษยมีความเขาใจอยางแทจริงถึงองคประกอบที่สําคัญที่เปน
นามธรรมนี้ อันเปนสิ่งที่จําเปนตองมีในจิตใจของทุกคน ทําอยางไรถึงจะสามารถทําใหความรู
ตางๆที่ไดรับ การเลาเรียนสั่งสอน สามารถซึมซับเขาสูจิตสํานึกของบุคคล และเลือกตัดสินใจ
กระทําการที่ถูกตองอันนํามาซึ่งประโยชนสุขของเพื่อนมนุษยทั้งหลาย
น.พ. ประเวศ วะสี ไดกลาวแสดงความเห็นไวในหนังสือเรื่อง พระพุทธศาสนากับจิต
วิญญาณสังคมไทย ประเด็นวิจัยศาสนาและวัฒนธรรม ตอนหนึ่งมีใจความวา
1

Hawkins,Richard. 1989. The Selfish Gene.Oxford University Press. Pp.1-3.

1

“ ในอเมริกาถาใครอยากรวยใหไปสอนสมาธิแลวจะรวยทุกรายเพราะวาฝรั่งมีวัตถุมาก แต
ไมเคยพบความสุขที่เกิดจากความเบาของจิต มีแตความหนักทางวัตถุ ถาใครไปสอนสมาธิแลวทํา
ใหเขาพบความสุขที่เขาไมเคยพบมากอนเลยเขาจะยินดีจายเงินให มีมหาฤาษีตนหนึ่งชื่อ มหาฤษี
มเหศโยคี (นิยมเรียกเปนภาษาอังกฤษวา มหาริชิ หรือ มหาฤษี ไปสอนสมาธิที่เราเรียกวาเปน
ทรานเซ็นเด็นทรัล เมดิเทชั่น (Transcendental Mediation) หรือ ที เอ็ม (TM) และโดยอางวาไดคน
พบเทคนิคใหม ซึ่งโดยแทจริงแลวก็เปนเทคนิคหนึ่งของการทําสมาธิใน 40 ประการนั่นเอง ไมใช
ของใหมแตอยางไร แตทานพยายามเขียนวาเปนของใหมที่จะทําใหมนุษยมีชีวิตอมตะตางๆ เปน
การโฆษณาไปดวย อยางไรก็ตาม คนอเมริกันที่มาฝกสมาธิกับมหาฤาษีตองจายเงิน ปรากฏวา
มหาฤษีรวยมาก จนสามารถตั้งโรงเรียนอิเลคทรอนิคสขึ้นมาหลายแหงในฐานะที่เปนนักฟสิกส
และไดตั้งมหาวิทยาลัยมหาฤษีขึ้นอีกดวย … ”2
สิ่งที่นาแปลกประหลาดใจ สําหรับเรื่องนี้ก็คือ มหาฤษี ที่เรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา มหา
ริชีนั้นทําไมถึงไดเปนที่เคารพนับถือ และสามารถมีเงินมากมายจนนํามาตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได มหาวิทยาลัยของทานฤาษีนี้ มีชื่อวา มหาริชียูนิเวอรซิตี้ ออฟ มาเนช
เมนท (Maharishi Unversity of Management) อยูที่เมืองแฟรฟลด (Fairfield) มลรัฐไอโอวา
(Iowa) และทานยังเปนที่รักที่เคารพนับถือของนายแพทยสมัยใหมหลายทาน เชน ดร. ดีภัค โชปรา
ฯลฯ ฤษีทานนี้มีแงคิดและมุมมองที่นาสนใจในเรื่องตางๆของการดําเนินชีวิต อันทําใหคนตะวันตก
ยอมรับความคิด และยินดีจายเงินสนับสนุนทานเขาศึกษาการทําสมาธิตามแนวของทานที่เรียกวา
ทีเอ็ม รวมทั้งนักวิทยาศาสตรขององคการนาซาก็เขารับการศึกษาเพื่อฝกฝนการทําสมาธิกับทาน
กอนที่จะเขาทําการฝกอบรมโครงการ รีโมทวิวอิงค (Remote Viewing) อีกดวย เชน คอรทนี่
บราวน (Courtney Brown, Ph.D.) ผูเขียนหนังสือแสดงขอเท็จจริงของปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
โลกนี้ ที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไดปกปดความลับไว ชื่อ คอสมิก โวยัช (Cosmic Voyage)
เพื่อดูความคิดของทานมหาฤาษี และปราชญตางๆ รวมทั้งทานผูรูหลายๆทาน อันเปนที่รูจักและ
ไดรับการยอมรับของสังคมไทย จึงขอนําแนวคําอธิบายในเรื่องตางๆ ที่สอดคลองกับจริยธรรมใน
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข มานําเสนอในหัวขอตางๆที่เกี่ยวของเพื่อความเขาใจตอไป
ความสําคัญของการมีความคิดที่ถูกตองเหมาะสม
มหาฤษี ที่เรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา มหาริชี นั้น ไดใหความสําคัญกับความคิด คําพูด
และการกระทํา ของมนุษยเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะความคิดเปนคลื่นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิ
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พลตอทุกสิ่งทุกอยางรอบขาง คลื่นนี้สงผลกระทบทั้งดานบวกและลบตอสภาพแวดลอม จากความ
คิดกลายมาเปนคําพูดเพื่อสื่อสารรับทราบขอมูลตาง และสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนรูปธรรมขึ้น
จากความคิดนั้นๆ ดังมีคํากลาวที่วาทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากการกระทําของมนุษยบนพื้นผิว
โลกนี้ เปนผลพวงของความคิดทั้งสิ้น โดยมหาฤษี ไดใหความเห็นในเรื่องนี้ไววา
“ ความคิดที่ถูกตองเหมาะสม หมายถึง ความคิดซึ่งมีลักษณะโดยธรรมชาติสมานกลม
กลืน และเปนประโยชนแกผูคิด รวมทั้งสภาพแวดลอมดวย ทุกๆความคิดจะเหมือนทุกๆคําพูดที่พูด
ออกมา กลาวคือ มีอิทธิพลบางประการตอผูคิดและตอสภาพแวดลอมของผูคิด เปรียบเหมือนหินที่
โยนไปในสระ ยอมกอใหเกิดคลื่นถึงปลายสุดขอบสระทุกดานฉันใด ความคิด คําพูด หรือการ
กระทําใดๆ ยอมกอใหเกิดกระแสคลื่นในบรรยากาศนั้น กระแสคลื่นเหลานี้ จะเดินทางทองไปทุก
ทิศทุกทางและกระทบทุกสิ่งทุกอยางในบรรยากาศ กอเกิดอิทธิพลบางประการในสรรพสิ่งทุกระดับ
… เราสรางอิทธิพลกระทบตอสภาพแวดลอมของเราจากทุกๆความคิด คําพูด และการกระทํา ...
ทุกๆ ความคิด คําพูด และการกระทําของเราสรางอิทธิพลแกบรรยากาศ และคุณภาพของอิทธิพล
เปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับคุณภาพของการสั่นสะเทือนที่เราเปนผูสงออกไป ทุกสิ่งทุกอยางในจักรวาลมี
อิทธิพลตอเนื่องตอทุกสิ่ง
ชีวิต คือพลังที่ไมหยุดนิ่ง ไมอยูกับที่ ชีวิต คือพลัง ความกาวหนา การวิวัฒนาการ และการ
พัฒนา ชีวิตมีลักษณะธรรมชาติ และมีจุดมุงหมายเปนความกาวหนา การวิวัฒนาการ การมีกิจ
กรรมและการพัฒนาใหดีขึ้น กิจกรรมเปนสิ่งที่รักษาสายธารการวิวัฒนาการ สวนพาหนะทางกาย
ภาพที่รับผิดชอบตอกิจกรรมไดแก ระบบประสาทของคนแตละคน ระบบประสาทในเผาพันธุที่ต่ํา
กวามนุษย มีการวิวัฒนาการไมสมบูรณเทาของมนุษย ดังนั้นกิจกรรมซึ่งนําไปสู การวิวัฒนาการจึง
อยูในสัดสวนนอยกวามาก กิจกรรมในเผาพันธุที่ต่ํากวามนุษยนั้น ไมอาจสรางวิวัฒนาการในอัตรา
สูงไดในระหวางการดําเนินขบวนการของการวิวัฒนาการ ขณะที่ระบบประสาทมีการวิวัฒนาการ
ในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย
ระบบประสาทของมนุษยมีวิวัฒนาการสูงสุด เพราะฉะนั้น ขอบเขตการวิวัฒนาการของ
มนุษยในชีวิตนี้จึงไมมีขีดจํากัด เราทราบวาเมื่อเด็กเกิด ภูมิปญญา พลังอํานาจ และการคิดสราง
สรรคของเด็กมีนอย แตเมื่อเด็กโตขึ้น เด็กก็จะมีกิจกรรมตางๆที่ทําใหพลังอํานาจของตัวเด็กเอง
เพิ่มขึ้น ภูมิปญญาเพิ่มขึ้น การสรางสรรคเพิ่มขึ้น และอัตราความสุขซึ่งเด็กมีประสบการณในตัว
เด็กเอง รวมทั้งที่สงออกจากตัวเด็กจะเพิ่มขึ้นดวย ระบบประสาทมีการพัฒนาถึงขีดวาจากการมีกิจ
กรรมอันเหมาะสม มนุษยยอมสัมผัสความปติ การสรางสรรค ภูมิปญญา พลังอํานาจ และพลัง
งานสมบูรณได….
บุคคลที่แสดงตนเองออกมาในโลกดวยจิตที่จํากัด ยอมไมสามารถซาบซึ้งในจุดมุงหมาย
แทจริงของชีวิต เพราะจิตที่มีความสามารถเพียงเล็กนอย ยอมทําใหบุคคลหมกมุนกับตนเอง กับ
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การทําในสิ่งเล็กๆนอยๆ ซึ่งตนคิดไดอยางจํากัดยิ่งเทานั้น บุคคลผูหมกมุนตนเองอยูแตในกิจกรรม
ที่มีความจํากัด ยอมจะสรางสิ่งใดภายในขอบเขตที่มีกิจกรรมจํากัด เทานั้น จิตสํานึกของคน
ธรรมดาทั่วไปมีขีดจํากัดเปนอยางยิ่งจนทําใหบุคคล ไมสามารถแมแตจะมีความเพลิดเพลินในชีวิต
พบแตความทุกขเสียเปนสวนใหญในชีวิตระดับตางๆ ทั้งนี้สภาพความทุกขอันเกิดขึ้นนี้เปนเพียง
เพราะบุคคลไมไดใชศักยภาพเต็มที่ของตนนั่นเอง
การที่มนุษยไมไดใชศักยภาพเต็มที่ของตน ทําใหไมสามารถประสบความสมหวังในจุดมุง
หมายของชีวิตตน มนุษยพบความทุกขมากมายหลายประการ เพราะไมไดใชความสามารถในการ
สํานึกรูของจิตตนเองอยางเต็มที่ ไมไดใชพลังงานอันยิ่งใหญที่ตนเองมีอยูภายใน ไมไดมีประสบ
การณ ทั้งไมไดแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณของความปติอันสูงสุดซึ่งมีอยูในความครอบครอง
ของตนเองอยูแลวโดยธรรมชาติ … มนุษยเปรียบเสมือนมหาเศรษฐีผูลืมความมั่งคั่งและสถาน
ภาพแหงตน แตกลับไปขอทานอยูขางถนน เฝาแตรูสึกวาตนขาดเงินอยูตลอดเวลา
ถาผูใดมีใจเมตตากรุณา ผูนั้นยอมสรางอิทธิพลที่ดีรอบๆตนไดอยางเปนธรรมชาติ เมื่อเรา
ไปเยี่ยมบานเพื่อนของเรา เรามักรูสึกถึงความราเริงสดชื่น หรือความเศราหมอง ถาเพื่อนเปนคนดี
และเปนผูมีเจตนาดี ความคิดดี กระทําดี เพื่อนผูนั้นยอมสรางบรรยากาศรอบตัวที่ดี ไมวาจะไปอยู
ณ ที่ใด แหงหนตําบลไหน เขาจะนําอิทธิพลแหงความสุขและความสมานฉันท ความกลมกลืนติด
ไปกับตัวดวยเสมอ … สิ่งนี้เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของบุคคลเหลานั้น รวมทั้งปฏิกิริยาตอบโตของ
บุคคลเหลานั้นที่มีตอคลื่นแหงการสั่นสะเทือนของทาน เราทราบกันดีวามีบานหลายหลังดึงดูด
สายตาของบุคคลผูผานไปมา แคเพียงสายตาที่มองดูบานเหลานั้น ก็นํามาซึ่งแรงกระตุนของความ
สมานกลมกลืน ความสุขและความสันติ แตบานบางหลังใหอิทธิพลเปนความเศรา แหงแลง ความ
วางเปลา และรูสึกนารังเกียจ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของผูอาศัยอยูในบานหลังนั้น และ
คุณสมบัติของบุคคลผูสรางบาน หรือแมกระทั่งจากคุณสมบัติของความร่ํารวย ซึ่งบานนั้นไดสราง
ขึ้นจากความร่ํารวยเหลานั้น … “3
ลองพิจารณามุมมองของ มหาตมา คานธี ที่กลาวไวในหนังสือ โลกทั้งสองเปนพี่
นองกัน โดยมีใจความดังนี้
“ มนุษยนั้นแตกตางจากเดรัจฉาน มนุษยนั้นมีทั้งปญญาและสติ สวนเดรัจฉานมีแตความ
รูสึกตามสัญชาติญาณ เพราะฉะนั้นการทําอะไรตามสัญชาติญาณโดยปราศจากปญญาและสติ
จึงเทากับเปนการบอกเลิกความเปนมนุษยและยอมรับความเปนเดรัจฉาน มนุษยมีเหตุผลเปน
เครื่องกระตุนและควบคุมความรูสึก
เดรัจฉานมีแตสัญชาติญาณหรือความรูสึกตามธรรมชาติ

3

คัดลอกจากบางตอนของ มหาริชี มเหช โยคี..วิทยาศาสตรอาตมันและศิลปแหงการดํารงชีวิต. Thailand:21st Century Co.,Ltd. 1996, หนา71-93.
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มนุษยควรจะใชปญญาและสติ และควรใชความพินิจพิเคราะหแยกแยะระหวางความดีกับความ
ชั่ว ผิดกับถูก กุศลกับอกุศล “ 4
จุดมุงหมายของการศึกษา
มหาริชี มเหช โยคี ไดกลาวเรื่องของการศึกษา ไวตอนหนึ่งในหนังสือของทานชื่อ วิทยา
ศาสตรอาตมันและศิลปแหงการดํารงชีวิต มีใจความสรุปไดดังนี้
“จุดมุงหมายของการศึกษา คือการขัดเกลาจิตใจมนุษยใหสามารถสรางความสําเร็จในทุก
สิ่งที่ตองการภายในชีวิตอันกวางใหญไพศาลนี้
เปนความจําเปนที่การศึกษาควรทําใหมนุษย
สามารถใชศักยภาพเต็มที่ของตนในสวนที่เกี่ยวกับกาย จิต และวิญญาณ ใหเกิดประโยชนได การ
ศึกษายังควรพัฒนาบุคคลใหสามารถใชบุคลิกภาพของตน สิ่งแวดลอม และสถานการณตางๆให
เกิดประโยชนอยางดีที่สุด เพื่อสรางความสําเร็จสูงสุดในชีวิตแกตนเองและแกผูอื่นทุกคน ...
ในปจจุบันการประดิษฐคิดคนใหมๆเกิดขึ้นในการเรียนตางๆ วิชาจํานวนมากเกิดขึ้นในวง
การศึกษา ความชํานาญการเฉพาะดานก็กลายเปนความรูเฉพาะสาขาในตัวมันเอง แตไมวาเด็ก
จะไดรับการสอนใหมีความชํานาญการอยางถูกตองทางดานใดก็ตาม เด็กควรไดภาพของคุณคา
สมบูรณของชีวิตควบคูไปกับความรูเกี่ยวกับวิชานั้นๆ เปนที่นาสังเกตวา ความรูแตละดานจะมี
ครอบคลุมตั้งแตระดับต่ําสุดของชั้นประถม จนถึงการศึกษาขั้นสูงสุดของวิชาเฉพาะดาน แตยังไมมี
วิชาใดและความรูสาขาใดที่เขาถึงจุดสุดยอดของการสืบคนในวิชานั้นๆ ความรูทุกสาขาเสนอการ
คนพบยิ่งใหญตางๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเปนไปไดที่จะยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญกวาอีกมากมายที่รอการ
คนพบจากชนรุนตอๆไป ดังนั้น จุดสุดยอดสูงสุดของการศึกษาวิชาใดก็ตาม เปนสิ่งที่อยูเหนือ
ขอบเขตความรูในปจจุบัน จึงเปนเหตุใหการเรียนในทุกสาขาวิชาตกอยูในสภาพที่ไมจบสิ้นจริงๆ “5
ตามแนวคิดดังกลาว การใหการศึกษานั้น คือการขัดเกลาจิตใจของมนุษย การทําให
มนุษยเขาใจถึงคุณคาของชีวิต อันนําไปสูความสมบูรณแหงความเปนมนุษย ความรูนั้นหากจะ
เรียนรูกันอยางแทจริงแลว ไมมีคําวามีที่สิ้นสุด ทุกศาสตร สาขาวิชา มีสิ่งที่สามารถคนพบใหมได
ตลอดเวลา ขึ้นอยูกับวาผูใหการศึกษา และผูรับการศึกษานั้นตระหนักถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของ
การศึกษาหรือไม

4
5

มหาตมา คานธี, โลกทั้งสองเปนพี่นองกัน, โดย กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย (กรุงเทพ : สํานักพิมพแมคําผาง, 2531) หนา 22,90.
มหาริชี มเหช โยคี , เรื่องเดิม , หนา .222- 223.
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แนวคิดเรื่องจริยธรรมกับวิทยาศาสตรปจจุบัน 6
แนวคิด (Concept) ที่นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตรสังคมทั้งหมด รวมทั้งนักเศรษฐ
ศาสตรดวย
ซึ่งมองโลกในรูปแบบที่อาจจะเรียกวาเปนเหตุผลทางดานวัตถุ
(Rational
materialistic) คือมองโลกเปนรูปของวัตถุดวยเหตุผล ทุกสิ่งทุกอยางดํารงอยูแยกจากกัน ทุกสิ่ง
ทุกอยางดํารงอยูดวยการเอามาประกอบกัน และทํางานเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต ความคิดอัน
นี้เปนความคิดซึ่งเปนพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตรสวนหนึ่งในอดีต สังคมศาสตรเอาเฉพาะสวนนี้
มาคาดเหตุผล เอาเฉพาะความที่มันเปนวัตถุ เครื่องจักรกล (Materialistic machine) และมาทํา
การกําหนด (Deterministic) โดยหลักเหตุผล ขึ้นมาเปนพื้นฐานของความคิด
ตามแนวคิดดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาชีวิตเปนสิ่งซึ่งบังเอิญ ไมมีคําวาความหมายหรือ
อะไรทั้งสิ้น มีแตความบังเอิญที่เกิดขึ้นมาประกอบกันขึ้น หรือความบังเอิญทําใหสสารวัตถุมารวม
ตัวกันเกิดขึ้น ดังนั้นหากวาเราเอาแนวคิดนี้มาเปนพื้นฐานของการสรางระบบของสังคมแลว จริย
ธรรมมันเกิดมาไมได ดวยเหตุผลที่วา เมื่อทุกสิ่งทุกอยางเปนวัตถุก็ ไมใชความเปนมนุษย
(Inhuman) แนนอน จากอันนี้ ก็จะเกิดการพัฒนาสรางขึ้นมาเรื่อยๆเปนขั้นตอนตามลําดับ จน
กลายมาเปนสภาพของเศรษฐศาสตรในปจจุบันนี้ ซึ่งไรจริยธรรมโดยสิ้นเชิง
ถาหากจะถามถึงเปาหมายของนักธุรกิจหรือนักเศรษฐศาสตรในระดับของบันลาศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัท (Corporate) จริยธรรมของเขาคือวา การแสวงหากําไรสูงสุด
(Maximize profit) แลวก็ไมสนใจวาอะไรจะเกิดขึ้น ตราบใดที่เขาสามารถจะตักตวงจากธรรมชาติ
เพราะหลักการของเขาคือแขงขัน (Competitive) การเอารัดเอาเปรียบ (Exploit) การทําทุกวิถีทาง
เพื่อชนะคนอื่น ผลที่เกิดตามมาทีหลัง (Consequences) ทั้งหมดไมไดรับความสนใจ จะสนใจ
เฉพาะเหตุการณเฉพาะหนา ทีนี้ เมื่อแนวคิดของคนเหลานี้เปนอยางนี้ จะไปหาจริยธรรมไดอยางไร
เพราะจริยธรรมมันสรางขึ้นจากศีลธรรม (Moral) จากพื้นฐานของความเปนมนุษย ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ความพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งที่ตรงนั้นขาดหายไปไมมี เพราะเขาใจวามนุษยนั้นมีแตความ
บังเอิญ (Accident) ถาตราบใดที่แนวคิด ของนักสังคม นักวิทยาศาสตรทางสังคม นักสังคม
ศาสตร มนุษยศาสตร หรือพวกเศรษฐศาสตร ยังมองอยูอยางนี้แลว จริยธรรมกอเกิดขึ้นมาไมได
ตราบใดที่เราไมมีวิธีคิดใหมและใชแนวคิด ใหม ขณะนี้ วิทยาศาสตรไดกาวไปขั้นหนึ่งแลว กาวไป
อยางแทบจะตรงกันขามกับเมื่อกอน แตนักเศรษฐศาสตรจะยอมรับ หรือไมยังเปนสิ่งที่ไมสามารถ
คาดเดาได
แนวคิดใหมของวิทยาศาสตรในปจจุบันนั้น สามารถสรุปอยางยอๆ ไดวามีลักษณะดังนี้
ซึ่งจะเห็นไดวา ทุกอยางตรงกันขามกับหลักการเกาอยางสิ้นเชิง อาทิ เชน
6

สัมภาษณ นายแพทย ประสาน ตางใจ 2 กรกฎาคม 2545 .

6

1 ความเปนวัตถุ ปรากฏวาไมมีอะไรเปนวัตถุเลยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด มัน
เปนทั้งสิ่งที่เปนคลื่นก็ได เปนสสารก็ได เปนพลังงานก็ได เปนคลื่นพลังงานรูปแบบตางๆ ซึ่งเมื่อลง
ไปในรายละเอียด แลวกําหนดอะไรไมได มันไมมีเหตุผล มันไมมีจุดตําแหนงที่ตั้ง ( locality) มัน
จะอยูตรงนั้นหรืออยูตรงนี้หรืออยูทุกๆหนแหง พรอมๆกันก็ได นั่นเปนสิ่งที่อยูในรายละเอียด แทนที่
จะเปนอะตอมคงที่แนนิ่งอยูกับที่ หรือจักรวาลตายอยูกับที่
มันไมใชอยางนั้นแลวในปจจุบัน
ปรากฏวาจริงๆแลวทุกสิ่งทุกอยาง เปนอนัตตา อนิจจัง นั่นคือขอเท็จจริง ทุกอยางอนิจจังและ
อนัตตานั่นคือวิทยาศาสตรใหม นั้นตรงขามกับแบบเกาโดยสิ้นเชิง
2 วิทยาศาสตรใหมไมไดแยกกันอยูเปนชิ้นๆสวนๆแลวมาประกอบกัน วิทยาศาสตรใหม
บอกวาทุกสิ่งทุกอยางมีความเชื่อมโยงกันหมด โยงใยเปนหนึ่งเดียวกัน เปนองครวม ดังนั้นเมื่อเปน
องครวมแลว ทุกสิ่งทุกอยางจะเคลื่อนที่ไหลเลื่อนไปพรอมๆกัน เปนเหตุปจจัย ถาหากจะพูดใน
ภาษาพุทธศาสนา คือการเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกัน ไมใชเปนสาเหตุกับผล หมายความวาการ
พึ่งพาอาศัยกันและประกอบใหเกิดสิ่งใหมขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กอใหเกิดใหม
เรียกวา
(Emergence)
คือมาจากของเดิม แตดวยของเดิมจึงเดินมาถึงจุดที่สุด ผสมรวมตัวกัน
(Organize) จนถึงที่สุดแลวกอเกิดสิ่งใหมขึ้นๆ จากความวุนวายจนถึงที่สุด ก็กลายมาเปนสมดุลที่
สุด และเมื่อนั้นก็จะกอใหเกิดสิ่งใหม โดยสิ่งใหมนั้นไมใชของเดิมเลยแมแตนิดเดียว ไมเหมือนเดิม
แมแตนิดเดียว แตจะคงคุณสมบัติเดิมเอาไว
วิทยาศาสตรใหมบอกวา เหตุผลไมมีจริง เหตุผลเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นทั้งสิ้น เราสรางขึ้น
จาก ความสัมพันธภาพ (Relativity) กับสิ่งแวดลอมเทาที่ตาเราสามารถมองเห็น เราลืมไปแลววา
เราไมใชเปนมนุษย เราเปนสิ่งมีชีวิตเพียงสิ่งเดียวบนโลก โดยเราเอาตาของเราเปนมาตรฐาน เรา
เขาใจวาจิตมีเฉพาะในคน เดี๋ยวนี้มันพิสูจนออกมาหมดวาแมแตในกอนหินก็มีจิต แตเปนจิตคนละ
ระดับกัน มันเปนเพียงแตคลื่น วิทยาศาสตรใหมบอกวาอะไรๆก็เปนคลื่น แสงก็เปนคลื่น เสียงก็เปน
คลื่น ไมโครเวฟก็เปนคลื่น อุลตราไวโอเลตก็เปนคลื่น เอ็กซเรยก็เปนคลื่น ความเปนคลื่นมันแตก
ตางกัน เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจิตก็เหมือนกัน จิตก็เปนคลื่นอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นจิตที่เปนคลื่น
ที่แตกตางกันในสิ่งตางๆ มันก็แตกตางกัน นี่คือวิทยาศาสตรใหม วิทยาศาสตรใหมจึงตั้งแนวคิด
ใหมไปคนละอยาง แทนที่จะตั้งแนวคิด ที่วาทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ แตกลายเปนวา
ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นมาดวยกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติเปนระบบที่มีการจัดการในตน
เอง หรือที่เรียกวา Self organizing system ซึ่งโยงใยไปหมด เพราะฉะนั้นเมื่อเปนอยางนี้ ก็ไมมีสิ่ง
ใดที่แยกจากกัน
จริยธรรมกอเกิดบนรากฐานอันนี้ กอเกิดจากการที่เรารูวาเราเองเปนสิ่งเดียวกับสิ่งแวด
ลอม ดังนั้นจะตองเอาสิ่งแวดลอมโดยธรรมชาติเปนฐาน ไมใชมนุษยเปนฐาน การที่เราเอามนุษย
กับความตองการของมนุษยเปนฐาน เพราะเราคิดวาเราเกิดมาดวยความเปนอุบัติเหตุ (Accident)
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เราจึงคิดวา ตัวเองเปนฐาน ความตองการของตนเองเปนฐาน ดังนั้นถามองเห็นเชนนี้แลว จริย
ธรรมในทางสังคมศาสตรจะเกิดยาก ตราบใดที่เราผูเปนมนุษยไมคิด
แนวคิดเรื่องความมั่งคั่งในมุมมองของจริยธรรมทางสังคม
มนุษยในสังคมนี้ แตอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ตางก็มีความมุงหวังที่จะบรรลุถึงความ
มั่งคั่งในชีวิตทั้งนั้นไมวาจะเปนในระดับบุคคล หรือระดับของกลุม หมูคณะ พวกพองของตนเอง
มหาฤาษี มหาริชี ไดกลาวถึงหนทางสูความมั่งคั่ง ไวอยางนาสนใจดังตอไปนี้
“เมื่อเราพูดถึง คุณสมบัติของความร่ํารวย เราหมายความวาอยางไร? คุณสมบัติที่ดีของ
ความร่ํารวย หมายถึงความร่ํารวยที่ไดจากวิถีทาง ซึ่งชวยยกระดับสังคมและพัฒนาชีวิตของผูคน
คุณสมบัติที่ไมดีของความั่งคั่งอันไดมาจากทางที่ผิดกฎหมาย หรือเปนบาป หรือธุรกิจที่สรางความ
เสื่อมโทรมแกมาตรฐานทางจิตวิญญาณแหงสังคม ทําใหจิตสํานึกของสังคมตกต่ํา หรือสรางสถาน
การณไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมทําใหความรูสึกทางศีลธรรมจรรยา จิตวิญญาณ และ
ศาสนาของผูคนตกต่ํา เราตัดสินคุณสมบัติของความมั่งคั่งจากวิถีทางที่ความมั่งคั่งนั้นไดมา กลาว
คือ เปนวิถีทางบริสุทธิ์ หรือวิถีทางอันขาดความนาเคารพนาศรัทธา รวมทั้งตัดสินจากผลที่มีตอ
บุคคลอื่นดวย ตัวอยางเชน ความมั่งคั่งที่ไดมาจากธุรกิจซึ่งชวยเหลือผูคนในสังคมใหมีความเจริญ
กาวหนา รักษาชีวิตของผูคนและทําใหบุคคลเหลานั้นมีความสุขสดชื่น ความมั่งคั่งเชนนี้แนนอนวา
ยอมกอเกิดอิทธิพลในสิ่งที่ดี บานใดสรางขึ้นจากความมั่งคั่งในรูปนี้ รวมทั้งการกระทําใดๆที่ทําจาก
ความมั่งคั่งรูปแบบนี้ ยอมกอใหเกิดอิทธิพลที่ดีในบรรยากาศ
อยางไรก็ตาม ความมั่งคั่งทางธุรกิจอันอาจเกิดจากงานที่ผิดกฎหมาย หรืองานที่ทําให
สังคมเสื่อมลงสูจิตสํานึกที่ตกต่ํา จะสรางอิทธิพลที่ไมดีเปนอยางมาก และงานใดๆก็ตามที่ทําขึ้น
จากความร่ํารวยเชนนี้ หรือบานใดที่สรางขึ้นจากความร่ํารวยเชนนี้ ยอมทําใหอิทธิพลแหงความซึม
เศราครอบคลุมไปทั่ว
เราพอจะมองเห็นกันไดวา ทรัพยสินมากมายที่เกิดจากงานซึ่งทําใหจิตสํานึกของผูคนตก
ต่ําหรือทํารายชีวิตของผูคน ยอมไมอาจสรางอิทธิพลซึ่งใหพลานามัยที่ดีแกผูสืบทอดมรดกได สง
ผลเปนความเจ็บไขไดปวย สภาพจิตสํานึกตกต่ํา วิถีชีวิตเสื่อมโทรม รวมทั้งจิตที่เต็มไปดวยความ
คับแคบและความคิดต่ําๆ ยิ่งไปกวานั้นบุคคลผูสืบทอดมรดกเองก็หารูไมวาความทุกขทรมานของ
ตนเกิดมาจากอิทธิพลที่บอนทําลายศีลธรรมอันเกิดจากความมั่งคั่งจากกองมรดกซึ่งตนไดรับนั้น
บุคคลเหลานี้โดยแทจริงแลวไมไดเปนผูมีพิษ มีภัย ทั้งเปนผูบริสุทธิ์แตไดกลายมาเปนเหยื่อแหงภัย
อันตรายใหญหลวงที่พอแม หรือปูยาตายายของตนทําไวกับสังคม ความมั่งคั่งแบบนี้ไมสอนใหคน
เหลานี้มีความรูสึกอยากชวยผูอื่น แมกระทั่งไมยินยอมใหคนเหลานี้ มีสุขภาพดีหรือมีสภาพแวด
ลอมที่ดีและเปนประโยชน กลับจะมีแตอิทธิพลที่บดบังครอบงําจิตสํานึก ทางแกสถานการณเชนนี้
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คือ การทํากุศลทานดวยงานที่อุทิศโดยตรงแกการยกระดับจิตสํานึกของผูคน ทางแกวิธีนี้จะหัก
กลบลบผลที่เกิดขึ้นจากชวงระยะเวลาของการทําเงินนั้น ความมั่งคั่งเชนนี้มีกุศลทานในสัดสวนที่
เพียงพอแนนอน ยอมใหผลในระดับที่นาประทับใจและสังเกตเห็นได… เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่
บุคคลทุกคนควรพัฒนาจิตสํานึกแหงตนใหเปนจิตสํานึกที่ทําใหตนเองมีความถูกตองและดีงามอยู
เสมอ บุคคลตองสรางอิทธิพลอันชวยยังชีวิตและค้ําจุนชีวิตทั้งกับตนเองและกับสรรพสิ่งทั้งมวล
จากทุกๆความคิด คําพูด และการกระทํา กรณีนี้จะเปนไปไดจากการที่บุคคลสรางใหเกิดแกตนเอง
เทานั้นดวยการเปลี่ยนธรรมชาติของจิตของตนใหเปนจิตซึ่งมีรูปแบบและขอบเขตอันรับแตความ
คิดที่ถูกตอง และผูกพันกับคําพูดและการกระทําที่ถูกตองเทานั้นจนเปนธรรมชาตินิสัย
มนุษยแตละคนตองเขาถึงสภาพนี้ดวยตนเอง ไมมีบุคคลใดอาจยกระดับมาตรฐานของจิต
สํานึกผูอื่นได แมนความชวยเหลือบางอยางโดยการใหรายละเอียด หรือคําแนะนําจากผูรูใหกับคน
อื่นๆจะเปนเรื่องที่ทํากันไดอยางแนนอน แตความรับผิดชอบในการยกระดับจิตสํานึกของคนๆหนึ่ง
ยอมขึ้นอยูกับเจาตัวเอง คนทุกคนตองจัดการกับเปาหมายของตน ...บุคคลและจักรวาลมีความ
เชื่อมโยงตอกันอยางใกลชิดและไมอาจแยกออกจากกันได ใครๆอาจชวยตนเองในการนําความรู
อันยิ่งใหญนี้เกี่ยวกับชีวิตออกมาเปนที่รูจัก แตการเลือกเสนทางของบุคคลแตละคนยอมขึ้นอยูกับ
บุคคลผูนั้นเอง… ขอบเขตตางๆของชีวิตบุคคลมิไดมีจํากัดเพียงขอบเขตภายในรางกายเทานั้น
และทั้งไมใชเพียงภายในครอบครัว หรือภายในบานของตน แตยังกวางไกลเกินขอบเขตเหลานี้
กวางไกลจนสุดขอบฟาอันไรขอบเขตของชีวิตสกลจักรวาล ทุกๆการกระทําของบุคคลมีอิทธิพลตอ
สิ่งอื่นทุกสิ่งในจักรวาล จักรวาลมีอิทธิพลตอบุคคล และบุคคลก็มีอิทธิพลตอจักรวาล ไมมีฝายใด
เปนอิสระจากกันและกัน ...”7
คําถามหัวขอที่ 1.
1. ความหมายของชีวิตแหงการเปนมนุษย คืออะไร
2. ทานคิดวาสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเชื่อมโยง สัมพันธซึ่งกันและกันหรือไม
3. การศึกษาจริยธรรม มีความสัมพันธกับความจริงของชีวิตมนุษยเชนไร
4. ทานเห็นดวยหรือไมวา ความคิด คําพูดและการกระทํา ทั้งหมดมีความสัมพันธและเชื่อม
โยง มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมผานกระแสคลื่นที่บุคคลผูนั้น คิด พูด หรือกระทําสงออกสู
ภายนอก และจะสะทอนกลับมาถึงตนเองในที่สุด
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มหาริชี มเหช โยคี, เรื่องเดิม, หนา 91-93.
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หัวขอที่ 2.

จริยธรรมทางสังคมในระดับบุคคล

เมื่อกลาวถึงจริยธรรมทางสังคมในระดับบุคคลนั้น จําเปนตองพิจารณาองคประกอบตางๆ
หลายดานควบคูกันไป การศึกษาจริยธรรมนั้น ตามที่จริงแลวในตําราตางๆก็ไดมีการพูดสั่งสอนอยู
มากมาย สิ่งที่นาประหลาดใจก็คือ หลังจากไดเรียนรูไปแลวเมื่อถึงวาระที่จะตองนํามาใชไตรตรอง
เพื่อใหแงคิด สิ่งตางๆเหลานั้นไมสามารถเขาไปภายในจิตใจของมนุษยไดเลย มนุษยสวนมาก
เลือกการกระทําโดยยึดพื้นฐานอยูบนสิ่งที่ประสบเฉพาะหนา เอาใจตนเอง และความอยากเปนที่
ตั้ง ผลประโยชนที่ไดรับ คือสิ่งที่ลอลวงใหตัดสินในดําเนินการตางๆเพื่อประโยชนสุขแหงตนเอง
หรือพวกพอง หรือกลุมของตนเทานั้น ขยายความออกไปไดถึงระดับประเทศชาติเฉพาะของตนเอง
ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพูดถึงจุดมุงหมายของชีวิตในระดับบุคคล โดยทําความเขาใจถึง
พลังอํานาจของความคิดมนุษย พลังอํานาจของจิตใตสํานึกของแตละบุคคล ทั้งนี้เพราะมนุษยเก็บ
สะสมสิ่งตางๆ ประสบการณทุกอยางที่ไดเคยเรียนรูจากชีวิตไวที่นี่ จิตใตสํานึกของมนุษยมีอิทธิพล
ตอจิตใจ และเมื่อขาดความเขาใจที่ถูกตองก็ไมสามารถรับมือไดกับพลังที่ซอนลึกอยูภายใตจิตใจ
ตนเองได
จุดมุงหมายของชีวิตในระดับบุคคล
การเปนมนุษยที่มีคุณคานั้น ขึ้นอยูกับการกระทําของแตละบุคคล การกระทําตางๆที่เกิด
ขึ้นจะสรางประโยชนสูงสุดตอบุคคล ก็ตอเมื่อการกระทํานั้นมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
ชีวิต ซึ่งเปนหนาที่ของทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ที่ตองทําการคนหาเปาหมายของตนเอง การดําเนิน
ชีวิตโดยไมมีจุดมุงหมายเปรียบเสมือนกับเรือที่แลนไปในนานน้ําโดยไมมีหางเสือ หากมนุษยไมใส
ใจคนหาจุดหมายของชีวิตตนเองแลว เขาผูนั้นไมอาจบรรลุซึ่งความเต็มเปยมของหัวใจตนเองได
และจะเก็บความไมเต็มของจิตใจ ไปกับตนเองตลอดไป
มหาฤษี มหาริชี ไดกลาวถึงการมีจุดมุงหมายของชีวิตในระดับบุคคล ความตอนหนึ่งวา
“ ในการเริ่มตนการกระทําใดๆ อันดับแรก จิตจําตองมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหการกระทําลุ
ลวงไปดวยดี สังเกตไดวา ถาเราเริ่มการกระทําใดแลวลืมจุดมุงหมาย การกระทํานั้นก็จะไมตอเนื่อง
...ถาจิตปรารถนาดําเนินการกระทําอยางมีประสิทธิภาพที่สุด และเขาถึงผลตามตองการอยางสูง
สุด จําเปนอยางที่สุดเชนกัน ที่จิตตองไมเบี่ยงเบนจากจุดมุงหมายที่ตั้งไว
ความแนวแนแหงจุดหมาย คือ ปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพที่สุด...ทั้ง
นี้เปรียบเสมือนเปนกระดูกสันหลังของการกระทํา และทําหนาที่เปนประหนึ่งแรงผลักดันขบวนการ
ของการกระทํา ...ปญหาสําคัญอยูที่วาความสามารถดังกลาวนี้เกิดขึ้นไดอยางไร คําตอบก็คือ เกิด
ขึ้นไดจากการขัดเกลาสภาพจิตซึ่งโดยธรรมชาติไมวอกแวก
และคงมีสมาธิและแนวแนในการ
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กระทํา การลังเลทําใหจิตมีแนวโนมวอกแวกตลอดเวลาและจิตในสภาพเชนนี้ทําลายความตอเนื่อง
ของการกระทําและดังนั้น จึงทําลายความแนวแนแหงจุดมุงหมายดวย
จุดมุงหมายจะคงอยูอยางแนวแนไดตอเมื่อจิตมีนิสัยในการที่จิตจะเริ่มกระทําการใดๆก็ตอ
เมื่อไดพิจารณาจุดประเด็นตางๆที่เสริม หรือดานผลแหงการกระทํานั้นแลวเทานั้น แตที่สําคัญที่สุด
คือ ความสามารถทําใหตนเองมั่นคงอยูในแนวชองทางการกระทําหนึ่ง จนกระทั่งการกระทํานั้น
สําเร็จลุลวงไป โดยธรรมดาแลวในชีวิตของมนุษย ไมใชวามนุษยตองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเดียว
ตลอดเวลา ไมใชวาตองมีชีวิตอยูในสภาพหนึ่งสภาพเดียวตลอดเวลา ไมใชวาตองมีความ
ปรารถนาหนึ่งตลอดเวลา นับแตเริ่มตนของวัน จวบจนถึงเวลาเขานอน ชีวิตยังมีกิจกรรมและ
ประสบการณตางๆนับรอยๆดาน และทุกๆดานตางก็มีคุณคาของมันเอง กิจกรรมดานตางๆเหลานี้
คอยใหการชวยเหลือเหมือนเปนองคประกอบตางๆของเครื่องจักรชีวิตเครื่องหนึ่งทีเดียว “8
จริยธรรมกับความเปนมนุษย
ที่จริงแลว
มนุษยเปนเผาพันธุเดียวเทานั้นที่ธรรมชาติไดสรางสรรครางกายและระบบ
สมองไดรับการวิวัฒนาการสูงสุด ในขณะที่สัตวพันธุอื่นๆบนโลกนี้ยังมีการวิวัฒนาการมาไมถึง
มนุษยมีความฉลาด มีรางกายที่ถูกออกแบบมาใหสวยงาม และสามารถทําสิ่งตางๆไดอยางคลอง
แคลว และสงางาม
มนุษยเปนเผาพันธุที่ตองมีการศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อการขัด
เกลาตนเอง จริยธรรมนั้นเปนสิ่งที่ควบคูไปกับการศึกษาเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ
จริยธรรมเปนการปลูกฝงสิ่งที่ดีงามเขาไปในความคิดของมนุษย เปนการกําจัดความรูขยะ
ที่ถูกถายทอดเขาสูสมองมนุษยตั้งแตเยาววัย มนุษยสมควรไดรับความรูเพื่อสรางวุฒิการศึกษา
เพื่อสรางจริยศึกษา รวมไปถึงพละศึกษาเพื่อความมีพลานามัยที่สมบูรณตั้งแตเด็ก โดยสอนให
เปนผูที่รอบรู การเรียนรูนั้นไมจําเปนที่จะจํากัดอยูเฉพาะในชั้นเรียนเทานั้น การปลูกฝงจริยธรรม
เปนสิ่งที่จําเปน เพื่อทําใหมนุษยรูจักนึกถึงผูอื่น แทนที่จะสํานึกถึงตนเองแตเพียงอยางเดียว การ
ศึกษาที่ถูกตองนั้น ตองมีลักษณะที่เปนขบวนการ เริ่มตั้งแตเรียนรูจากการมองเห็น (Perceive) มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาจุดรวม มีกระบวนการวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักเหตุผล นํา
มาสังเคราะห (Synthesize) แลวนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
จะเห็นไดวา จริยธรรมเปนสวนของการปฏิบัติงานของระดับมันสมองที่อยูสูงขึ้นไป ซึ่งทํา
หนาที่ควบคุมในระดับสูงใหรูวาอะไรเปนสิ่งที่ควรทํา หรือไมควรทําทั้งนี้เพื่อรักษาการดํารงไวซึ่ง
เผาพันธุของมนุษยชาติทั้งหมด นี่คือที่มาของความสําคัญของจริยธรรม ดังตอไปนี้ คือ
8
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1. ชวยใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางมีระเบียบ มีความอบอุน มีความรูสึกปลอดภัย และ
อยูรวมกันอยางสงบสุข มีสันติภาพ
2. ชวยใหมนุษย รูจักตนเอง มีความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว และมีความรับผิดชอบตอสังคมประเทศชาติ
3. ชวยใหมนุษยสามารถกําหนดเปาหมายของชีวิต สามารถพัฒนาและดําเนินชีวิตใหสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไวได
4. ชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่นๆในสังคมได เชน รูจักการครองตน การ
ครองงาน การครองเรือน ที่ดี ฯลฯ
5. ชวยใหมนุษยสามารถแกไขปญหาชีวิต สามารถขจัดความทุกขใหเบาบางลงได
6. ชวยใหมนุษยมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนแนวหลักการปฏิบัติในการปองกันการเบียด
เบียนการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และตอสังคม
7. ชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ใหเปนผูที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีชีวิตที่สมบูรณ
8. ชวยสรางสันติภาพในสังคม และสรางสันติภาพใหแกโลก
9. จริยธรรมเปนวิถีทางแหงปญญา ทําใหมนุษยมีเหตุผล รูจักใชสติปญญาแกปญหา นํา
หลักจริยธรรมมาใชเปนเครื่องมือแกไขปญหาชีวิต ไมหลงงมงายในสิ่งที่ปราศจากเหตุผล
10. ชวยใหมนุษยเปนคนหนักแนน มีความขยันอดทนมานะตอสู เพื่อเอาชนะความทุกข
ความเดือดรอนไปดวยตนเองเปนที่พึ่งของตนเอง ไมนอนรอโชคชะตา
พลังอํานาจของความคิด และคําพูด
ในเรื่องพลังความคิดนั้น จะเห็นไดวา คนสวนใหญมักมองไมเห็นความสําคัญ พลังความ
คิดเปนคลื่นชนิดหนึ่งที่สงผานถายทอดจากสิ่งหนึ่งไปสูอีกสิ่งหนึ่งได ความคิดมีพลังขับเคลื่อนให
เกิดกระทํา แตสวนจะมีกําลังแรงมากขนาดไหน ขึ้นอยูกับสภาพจิตใจของแตละบุคคลแตกตางกัน
ตามความสามารถในการกําหนดรูความคิดตางๆที่เขามาในสมองของตนเอง พลังนี้มีทั้งทางดาน
บวก และทางดานลบ พลังในดานลบจะมีความรุนแรงระดับตางๆกัน ซึ่งความรุนแรงนี้แปลงรูปเปน
พลังความรอนที่จับตองไมไดแตบังเกิดในจิตของมนุษย และความรอนนี้มีระดับที่แตกตางกันตั้งแต
รอนนอยๆ ก็จะมีผลใหบุคคลเกิดความกระสับกระสาย จนถึงรอนมากระดับสูงสุดก็อาจจะบังคับ
ใหบุคคลนั้นทําการกระทําที่ขาดสติตั้งแตฆาบุคคลอื่นตายหรือฆาตนเองตายเปนตน หรืออาจแปร
รูปเปนพลังความเศราหมองหดหูระดับตาง ที่จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลผูนั้นโดยไมมีผูอื่นรับทราบได
เลยยกเวนแตเจาตัวผูนั้นเอง และระดับของความรอนหรือความเศราหมองหดหูใจนี้เองที่เปนตัว
ผลักดันใหบุคคลนั้นๆไมสามารถทัดทานการกระทําใดๆของตนเองได และตัดสินใจกระทําการใดๆ
ออกไปตามระดับของความรอนของความคิดนั้นๆ ในขณะที่ความคิดทางดานบวกจะนํามาซึ่งผล
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ที่ตรงกันขาม กลาวคือ ความรมเย็นเปนสุข บุคคลใดมีความคิดเปนบวกเสมอ เขาจะเปนคนที่มี
ความสงบราบเรียบในจิตใจ มีจิตใจที่เปนสุขเหมาะแกการทํางานใดๆก็ตามใหบังเกิดผลที่ดี มี
ประสิทธิ์ภาพ
นอกจากนี้แลว ยังมีเรื่องของคําพูด ซึ่งสมควรที่จะไดรับการเอาใจใสอยางสูงสุดตามมาอีก
ดวย ดังความเห็นตอไปวา
“… คําพูด คือการแสดงออกของสภาพการวิวัฒนาการของบุคคล คําๆหนึ่งที่ออกจาก
ปากของบุคคลหนึ่งยอมเผยถึงคุณภาพภายในของบุคคลนั้น ความออนโยนของคําพูดแสดงถึง
วัฒนธรรมในดวงใจ สวนความมีเหตุผล การมีจินตนาการ หรือการสรางสรรคที่แสดงออกจากถอย
คําพูด เผยถึงวัฒนธรรมภายในดวงจิตของบุคคลผูนั้น … คําพูดเปนสื่อกลางละเอียดออนยิ่ง
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมของตน เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่ทุกๆคน ควรปลูกฝงการมีศิลปะการ
พูดเพื่อใหเกิดสภาพความเปนอยูที่ดีแกตัวบุคคล และแกสิ่งแวดลอมของตนเพราะคําพูดที่ผิดไป
แมเพียงคําเดียว กอใหเกิดความประทับใจอยางผิดๆสูบรรยากาศได บุคคลอาจเปลี่ยนแปลงทีทา
ของตน การตัดสินใจของตน หรือพฤติกรรมของตนได แตคําพูดซึ่งหลุดออกมาจากปากของบุคคล
ไมมีวันถอนกลับได อิทธิพลที่บุคคลสรางขึ้นแกผูฟงและสรางแกบรรยากาศรอบๆ ตนนั้นไมอาจ
ถอนกลับได เพราะฉะนั้นจึงเปนความสําคัญอยางยิ่งที่เราควรรูจักศิลปะการพูด และควรรูถึงวิธี
การพูดอยางถูกตองดวย ….
ศิลปะที่ยิ่งใหญของการพูด ขึ้นอยูกับการคิดไดอยางแจงชัดและการแสดงออกซึ่งความคิด
นั้นออกมาเปนคําพูดไดอยางเรียบงายและไรเดียงสา และเราควรกลาวถอยคําตามความคิดที่เรารู
สึก โดยใหความคิดนั้นเหมาะสมกับโอกาสถาเรารูสึกเชนไร แตถาความรูสึกนั้นเมื่อไดแสดงออก
มาแลวทําใหสิ่งแวดลอมตองพลอยเจ็บปวดไปดวย เชนนี้แลวยอมเปนการดีกวาที่จะไมพูดออกมา
จริงอยูที่การปดบังความรูสึกของตนเปนเรื่องที่ไมถูกตอง และเปนการถูกตองที่จะพูดใหตรงกับ
ความรูสึก แตศิลปะการพูด เราตองไมพูดตามที่คิดอันใดที่จะทําใหผูอื่นเกิดความไมสบายใจ หรือ
รบกวนสิ่งแวดลอม หรือสรางความไมสมานกลมกลืนตอบรรยากาศ … คําพูดที่แสดงถึงความจริง
นั้นไมควรเปนคําที่ทํารายจิตใจของผูใด … อยางไรก็ตาม คําพูดอาจเปนความจริงแตหากขาด
ความเหมาะสมแกกาลเทศะและสรางความไมพอใจแกผูฟง
คําพูดนั้นยอมสงผลเปนความไม
สมานกลมกลืน ซึ่งจะเปนการทําลายจุดมุงหมายแทจริงของการพูด ”9
สรุปไดวา ความคิด คําพูดและการกระทําเปนสิ่งที่เปนศิลปของการดํารงชีวิต บุคคลใดก็
ตามจะมีความเจริญในชีวิตก็ตอเมื่อผูนั้นทําใหทั้งสามสิ่งนี้มีการประสานเชื่อมโยงกัน และเลือกทํา
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แตสิ่งที่เปนประโยชนและเกิดคุณงามความดีทั้งแกตนเองและตอผูอื่นอันนําพาใหสังคมไปสูความ
เจริญ
พลังอํานาจของจิตใตสํานึก
การทํางานของรางกายมนุษยโดยปกตินั้น เปนการทํางานของระบบ 2 ระบบควบคูกันไป
ระบบหนึ่งของรางกาย สมองสวนหนึ่งสามารถบังคับการทํางานโดยใชจิตสํานึก (Conscious
mind) เปนตัวควบคุม อีกระบบหนึ่งที่ทํางานอยางไมหยุดเลยตั้งแตเกิดจนตายนั้น คือการทํางาน
ของรางกายที่ตกอยูภายใตการทํางานของจิตใตสํานึก (Subconscious mind) และจิตใตสํานึก
ของมนุษยนี้เองที่เปนสิ่งที่มีพลังอํานาจมหาศาล ในการควบคุมพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษยแตละ
บุคคลในลักษณะที่แตกตางกันไป และยังเปนตัวกําหนดพื้นฐานทางอารมณ จิตใจ กําหนดแนว
โนมความเปนไปของอารมณในแตละวันอีกดวย จิตใตสํานึกเปนสิ่งที่ซับซอนและเปนที่เก็บขอมูล
ความเปนมาของมนุษยผูนั้น ตั้งแตเริ่มแรกของการกําเนิดพลังงานในการเปนจิตของคนผูนั้น ขอ
มูลทั้งหมดไดถูกอัดเก็บยอสวนแลวบันทึกไวในจิตใตสํานึก
การทําความเขาใจในเรื่องนี้ใหพิจารณาการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ถาเราตองการ
เก็บขอมูลถายจากเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่งนั้น ทางหนึ่งที่ทําไดก็คือ ซิบไฟลในกรณีที่ไฟลนั้นมี
ขนาดใหญมาก การซิบไฟลนั้นปนไปเพื่อบีบอัดขอมูลที่มีขนาดใหญใหสามารถบรรจุลงในแผนดิส
เกตไดเพื่อนําไปเปดในอีกที่หนึ่งตอไป ชีวิตของมนุษยนั้นก็เชนเดียวกัน ที่เราเขาใจวาเปนตัวเรา
และมองเห็นเฉพาะวันนี้นั้น ที่จริงแลวเรามีที่มาที่เก็บสะสมขอมูลอยูในไฟลของตนเองซิบเก็บไวใน
จิตใตสํานึกอันสลับซับซอน สิ่งที่อยูในไฟลนี้เองที่เปนตัวกําหนดลักษณะของอารมณ พื้นฐานของ
จิตในมนุษยแตละคน นอกจากนี้แลวที่จิตใตสํานึกนี่เองยังเปนที่ติดตอรับกระแสคลื่นตางๆและ
แปลงความหมายสูสมอง เก็บขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการกระทําทุกๆอยางของมนุษยประจําวันตั้ง
แตเกิดไปจนถึงตายของคนแตละคนในชีวิตตางๆที่เขาไดผานมา ขอมูลทุกอยางถูกบันทึกเหมือน
เครื่องอัดเทปวิดีโอที่บันทึกภาพทั้งหมดของตนเองไว ทั้งที่ดีงามและไมดีงาม และยังทําหนาที่รับ
และติดตอกับจักรวาล หรือจักรภพตางๆ กําหนดโครงสรางชีวิตที่จะเดินไปขางหนา รวมทั้งเปนชอง
ทางที่ใชติดตอเปลี่ยนแปลงโครงสรางของจิตใจพื้นฐานอันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถขีด
ความสามารถของมนุษย อีกดวย
การที่มนุษยจะมีจริยธรรมและสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติไดนั้นขึ้นอยูกับการรับรูขอมูล
ของจิตใตสํานึก หากความรูเปนอยูที่ระดับจิตสํานึก การแกปญหาไมไดทําที่รากฐาน จิตใตสํานึกมี
อํานาจควบคุมบังคับรางกายสวนที่อยูในจิตสํานึก ดวยการใชจิตสํานึกควบคุมความคิดของบุคคล
หนึ่งนั้น ก็เปนสิ่งที่เปนไปไดแตจะตองใชการฝกฝนและฝกหัดในการควบคุมเปนเวลานานมาก จน
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กระทั่งสามารถตานทานกระแสที่อยูภายใตจิตใตสํานึกใหได ซึ่งพลังนี้บางครั้งมีความรุนแรงมาก
จนในบางกรณีจิตสํานึกไมสามารถทัดทานกระแสของจิตใตสํานึกนี้ได
การดําเนินชีวิตแบบปกติ ในระดับบุคคล
การดําเนินชีวิตแบบปกติในระดับบุคคลนั้น คําวาปกติหมายถึงความเรียบงาย การมีความ
ตระหนักรูตัวในทุกๆสิ่งที่กระทํา เมื่อคนเรารูซึ้งถึงวา ชีวิตนี้เปนสิ่งที่ไมมีความแนนอน ทุกสิ่งทุก
อยางเคลื่อนไหวเปนวัฏจักร (Cycle) มีขึ้นสูงสุดและเมื่อถึงจุดที่สูงที่สุดแลว ก็จะตกลงเปนปฏิภาค
เดียวกัน หากเขาใจไดเชนนี้แลวมนุษยทุกคนจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติ
ในสภาพของการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น มนุษยสวนใหญจะเลือกวิถีชีวิต การดํารงตนที่
แตกตางกันออกไป แตละคนแบกรับความทุกขในระดับที่แตกตางกัน ถาผูใดสามารถดํารงชีวิตได
แบบปกติแลว ความทุกขจะคอนขางเบาบาง หากพิจารณาหลักคําสอนของทานขงจื๊อนั้น ทานมี
ความเห็นวาดังนี้
“ คนกระจอยรอย(คนชั้นต่ํา) นั้นเมื่อยากจน ก็จะรูสึกถึงความคับแคนแหงสภาพการณอัน
จํากัดจําเขี่ยของเขา และเมื่อมั่งคั่งร่ํารวยเขาก็อาจจะกลายเปนคนที่เยอยิ่ง ภายใตความคับแคน
ของความยากจน เขาอาจจะถูกยั่วยวน ถูกลอใหลักขโมย และเมื่อเขาหยิ่งยโส เขาก็อาจกดขี่คน
อื่นๆมิได กฎเกณฑแหงความเหมาะสมจะนําเอาความรูสึกตางๆเหลานี้มากลั่นกลอง และวางกฎ
เกณฑที่แนนอนไวให ซึ่งมันจะกลายเปนเขื่อนกั้นน้ําสําหรับมนุษย เหตุนี้ปราชญทั้งหลายจึงเขามา
ยุงเกี่ยวกับบรรดาคนที่มั่งคั่งร่ํารวย และคนที่มีเกียรติทั้งหลาย เพื่อวาพวกเขาจะไดไมมีอํานาจใดๆ
อันจะมาทําใหมนุษยกลายเปนคนเยอหยิ่ง เพื่อวาความยากจนจะไดไมมาทําใหพวกเขารูสึกคับ
แคน และเมื่ออยูในสถานะอันทรงเกียรติ มนุษยก็ไมควรที่จะตองเปนคนกระดาง ไมเชื่อฟง ไมอยู
ในบังคับของบุคคลผูที่อยูเหนือกวาหรือสูงกวาเขา “10
ตามหลักการขางตนแลว สังคมนี้จะอยูอยางมีความสุข มีความชวยเหลือเพื่อนมนุษยเพื่อความ
เจริญของสังคมสวนรวม จริยธรรมจึงจะสามรถเกิดขึ้นไดดวยหลักคุณธรรมตางๆเหลานี้เปนตน
การดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงคําวาประสิทธิภาพแลว ตามหลักเศรษฐศาสตรจะมีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติ
งานตางๆใหบรรลุผลสําเร็จอยางดี ในขบวนการผลิตหมายถึงการผลิตดวยตนทุนที่ต่ําสุด เกิดผล
ผลิตสูงที่สุด แตในเชิงชีวิตนั้น จําเปนตองมีองคประกอบในทางปฏิบัติเพิ่มเติมอีก จากที่กลาวมา
แลวขางตน ทานมหาฤาษี มหาริชี ใหขอคิดที่นาสนใจไวดังนี้
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ละเอียด ศิลานอย , สรางชีวิตลัสังคมตามหลักคําสอนของขงจื๊อ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา ,2535) , หนา 130.
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“ความมั่นใจในตนเปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งในการกอใหเกิดการกระทําที่สรางผลที่
มีประสิทธิภาพที่สุดและเปนไปตามตองการ เราไดเห็นแลววา ความมั่นใจในตนเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับ
สภาพจิต คําวามั่นใจในตน (Self confidence) มีความหมายชัดแจงอยูแลววา มีความมั่นใจภาย
ในตนเอง การที่ใครมีความมั่นใจในตนเองได อยางนอยที่สุดจะตองรูจักตนเสียกอน และตองถูกนํา
ไปสูระดับสํานึกรูดวย ผูไมอาจมีความรูตัวเกี่ยวกับตนของตน ยอมเปนไปไมไดกับการจะมีความ
มั่นใจภายในตน ความพยายามใดๆในการพัฒนาความมั่นใจของตนโดยไมใชวิธีทําการคุนเคยกับ
ตนแลวยอมไมมีประสิทธิภาพแตอยางไร”11
นอกเหนือไปจากการมีความมั่นใจแลว ก็จําเปนตองมีการวางแผนไปสูความสําเร็จ ดวย คิ
โยซากิ, โรเบิรต ที., เลซเตอร,ชารอน แอล.,ผูแตงหนังสือขายดีทั่วโลก แปลออกเปนหลายภาษา ชื่อ
วา พอรวยสอนลูก โรงเรียนสอนธุรกิจ (Rich Dad’s The Business School) ใหแนวคิดการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต โดยการวางแผนการทํางานตางๆ ไวอยางนาสนใจ ดังตอไปนี้
“เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการวางแผน เราควรกลาวดวยวา การวางแผนเปรียบ
เหมือนเครื่องจักรอัตโนมัติที่สรางผลผลิตตามอุดมการณโดยไมมีความผิดพลาด ถาไมเปนไปโดย
อัตโนมัติ ความสําเร็จในผลิตภัณฑยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากเราสามารถนําระบบการวางแผนงาน
อัตโนมัติมาใช และประสบความสําเร็จไดดวยการยกระดับจิตสํานึกของเราเขาสูสภาพที่การวาง
แผนและการบริหารงานเกิดขึ้นพรอมๆกันอยางอัตโนมัติ เชนนี้แลว โอกาสของความแปรปรวนและ
ความผิดพลาดจะมีนอยลงมากอยางแนนอน แตตราบเทาที่เรายังไมมีสภาพจิตเชนนั้น การเสีย
เวลาไปบางในการวางแผนใหเหมาะสม ก็ยังเปนสิ่งที่มีประโยชนแกเราอยูดี
ถาการวางแผนงานมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง การกระทําจะใชเวลานอยลงมากอยางแนนอน
และจะใชพลังงานจํานวนนอยสุด แตไดผลสูงสุดภายใตสถานการณตางๆ อยางไรก็ตามการวาง
แผนงานควรมีขอบเขตจํากัด กลาวคือ เราตองไมเสียเวลาไปกับการวางแผนที่แนนอนมากนัก
เพราะหากเปนเชนนั้น ชีวิตจะไมประสบความสําเร็จมากมายอะไร การวางแผนงานควรเปนไป
อยางเหมาะสม แตเราไมควรละเลย หรือมองขามความสําคัญในเรื่องของปจจัยดานเวลา เพราะ
เปนปจจัยที่มีคาที่สุดในชีวิต … สิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ตามมาหลังจากการวางแผนงานก็ คือ มีการนํา
แผนงานนั้นไปบริหารดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ … นอกเหนือจากนั้น ยังมีความจําเปนที่บางครั้ง
บางคราว เราตองทบทวนแผนงานวาประสบความสําเร็จในสิ่งใดไปบางและมีสิ่งใดอีกที่ยังไมไดทํา
ตามแผน รวมทั้งทบทวน หรือสํารวจความกาวหนาของงานเปนสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพของการ
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บริหารงาน ความสามารถเหลานี้ทั้งหมด ลวนเปนคุณสมบัติที่เปนธรรมชาติสําหรับจิตที่มีพลังและ
แจมใส “12
คําถามหัวขอที่ 2
1. ทานเห็นดวยหรือไมวา จริยธรรมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดํารงอยูของเผาพันธุมนุษย
2. ทานคิดวา คุณคาของความเปนมนุษยอยูที่ใด
3. องคประกอบแหงการประสบความสําเร็จในชีวิตนั้น ทานมีความเห็นวาสมควรประกอบ
ดวยอะไรบาง
หัวขอที่ 3

จริยธรรมทางสังคมในระดับองคกร

พิจารณาขอมูลที่ไดรับจาก น.พ. ประสาน ตางใจ ดังตอไปนี้
“เมื่อสองสามวันกอนไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ที่มีตนตอมาจากแพทยผูหนึ่งจาก
มหาวิทยาลัยสแตนดฟอรด สหรัฐอเมริกา ชื่อ ฟลลิป เอ็ม ฮารเตอร ที่สงตอมาใหอีกที โดย พอล เพ
ลิพริน ที่ใหขอมูลยอๆ ชวนใหคิดตอ ขอมูลแสดงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปนอยูจริงใน
ชวงสิ้นศตวรรษที่ 20 นี้ ศตวรรษอันเปนชวงตอของยุคสมัยอุตสาหกรรม ความเปนสมัยใหม หรือ
ยุคสมัยแหงความกาวหนาทางอารยธรรมที่เสนอสภาพทางสังคมที่พวกเราสวนใหญตั้งใจไขวควา
แสวงหาเปาหมายอันสูงสุดของชีวิต หวังวาขอมูลที่… ชวนใหคิดนี้… จะชวยใหเราไดคิด หรือ
กระทําการแกไขอยางหนึ่งอยางใดตอไป ขอมูลขาวสารนี้มีวา สมมุติวาสังคมของมนุษยทั่วโลกถูก
ยอลงมาใหเล็กเทากับเปนหมูบานแหงหนึ่งโดยคงสัดสวนทุกอยางดังเดิม และใหมีประชากรทั้ง
หมดรวมกันเพียง 100 คน เราจะพบวา …
ประชากรประมาณ 57 คน เปนคนเอเซีย
ประชากรประมาณ 21 คน เปนคนยุโรป และอยูที่ยุโรป
ประชากรประมาณ 14 คน เปนคนที่อาศัยทางตะวันตกของยุโรปทั้งเหนือ – ใต
ประชากรประมาณ 8 คน เปนชาวแอฟริกา
ประชากรของหมูบานแหงนี้ เปนหญิงมากกวาชายในอัตราสวน 52 ตอ 48
ประชากรประมาณ 70 คนไมใชฝรั่งผิวขาว มีเพียง 30 คนเทานั้นที่เปนฝรั่งผิวขาว
ประชากรประมาณ 30 คนนับถือศาสนาคริสต (ราว 19 คนเปนคาธอลิค)
12

คิโยซากิ, โรเบิรต ที., เลซเตอร,ชารอน แอล., โรงเรียนสอนธุรกิจ, แปลจาก Rich Dad’s The Business School, โดย พิบูลย ดิษฐอุดม (กรุงเทพ ฯ : บริษัท

ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัดมหาชน, 2545), หนา 195.
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ประมาณ 70 คนนับถือศาสนาลัทธิอื่นๆ หรือไมนับถืออะไรเลย (ราว 18 คนเปนมุสลิม)
ราวๆ 15 คนเปนฮินดู และมีเพียงประมาณ 9 คนที่นับถือพุทธ ในจํานวนนี้มีเถรวาท 2 คน
ทั้งหมูบานมี 6 คนเทานั้นเปนเจาของทรัพยสินที่ดินรวม 60 เปอรเซ็นตของทั้งหมดที่โลกมี
และทั้ง 6 คนเปนฝรั่งผิวขาวที่อาศัยอยูที่สหรัฐอเมริกา
ประชากรประมาณ 80 คน ที่ไมมีบาน หรือมีบานที่แออัดไมถูกสุขลักษณะ
ประชากรประมาณ 70 คน อาน – เขียนหนังสือไมเปน
ประชากรประมาณ 50 คนมีอาหารไมพอกิน (มีคนอดตาย 1 คนทุก 2 ป)
ทั้งหมูบานมีเพียง 1 คนที่เรียนจบมหาวิทยาลัย
ทั้งหมูบานมีเพียง 1 คนที่มีคอมพิวเตอรสวนตัว
(ขอมูลในวงเล็บไดมาจากการคํานวณจากสัดสวนของขอมูลจากที่อื่นๆ)… ขอมูลเหลานี้ชี้
บงถึงโลกทัศนของมนุษยเราในอดีตที่ผานไปหมาดๆโดยเฉพาะในชวงเวลาของศตวรรษที่ 20 นี้ทั้ง
หมด… ดวยความรูที่เราคิดวาเปนความจริงที่วานั้น ที่กลายเปนอุปสรรคเสียเองทําใหเราไปยึดติด
อยูกับความสุขทางกาย ทางวัตถุ ความมั่งคั่งของตนเองและเผาพันธุไดกลายเปนอุดมการณอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยแทบวาแตเพียงประการเดียว ความสุข ความสะดวกสบายชั่วคราวของมนุษย
ที่ลวนไดมาดวยการแลกเปลี่ยน เบียดเบียน เหยียบย่ําธรรมชาติ ไดทําใหมนุษยในอดีตที่วานั้นรวม
กันสรางสังคมที่เปราะบาง ลวงตา ผิวเผินแลวยึดวาถูกตองเปนความจริง และแลวเราก็ทิ้งผลพวง
ของความคิด
ความพิกลพิการทางอุดมการณเหลานี้ใหเปนมรดกแหงความทุกขทรมานกับลูก
หลานของเรา สิ่งแวดลอมที่เราย่ํายีตอนนี้ไดเริ่มสงผลสนองตอบใหประจักษในทุกๆดาน ในทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เราสรางขึ้นจากวิสัยทัศน จากความรูของเรา ไมวาสิ่งนั้นจะเปนประเด็นทางการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม”13
ขอมูลดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันภายในโลกที่มีอยูเมื่อยอสวนทําให
เล็กลงเพื่อความสามารถในการเขาใจถึงปญหาที่แทจริง การพูดถึงจริยธรรมในองคกรนั้น สมควรที่
จะไดทราบปญหาตางๆที่เกิดขึ้น จากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ผานมา ซึ่งสงผลทําใหเกิดภาวะความเหลื่อมล้ําตางๆดังที่ปรากฏ อยางไรก็ตามไมมีความแนนอน
วาขอมูลดังกลาวขางตนมีความเชื่อมั่นไดระดับไหน แตถาสมมุติวาขอมูลดังกลาวขางตนสามารถ
เชื่อถือไดระดับหนึ่งแลว ก็คงเปนการสมควรอยางยิ่งที่ทุกคนจะไดพิจารณาปรับปรุงองคกรภายใน
ประเทศของตน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง มนุษยตอมนุษยดวยกัน และ
มนุษยตอสิ่งแวดลอมทั้งหมด ในลักษณะที่ไมมีการแบงแยกออกเปนสวนที่ไมมีความสัมพันธกัน
จะเห็นไดวานับตั้งแตในชวงปลายป 2539 เปนตนมา ประเทศในโลกตะวันออกไดพบวิกฤตการณ
13

น.พ. ประสาน ตางใจ , , วิทยาศาสตรจิตวิญญาณ, ( กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน., 2542 ) , หนา 195 – 199.
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ทางเศรษฐกิจ โดยวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไดเริ่มขึ้นที่ประเทศไทยขึ้นเปนแหงแรก และไดขยายตัวไปยัง
ญี่ปุน เกาหลี ฯลฯ สําหรับในสวนของประเทศไทยนั้น การเริ่มตนเกิดขึ้นจากการที่
- ประเทศมีการบริโภคในระดับสูง มาก
- อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศในชวงเวลาดังกลาวอยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ดอกเบี้ยตางประเทศ
- มีการปลอยเงินกูของธนาคารจํานวนมากมายใหแกธุรกิจกลุมอสังหาริมทรัพย อันไม
ไดคํานึงถึงอุปสงคที่แทจริงภายในประเทศที่มีอยู
- มีการคอรรัปชั่นภายในองคกรธุรกิจมากมาย ทุกระดับในสวนของการปลอยสินเชื่อ
สถาบันการเงินตางๆ
ผลที่ไดรับก็คือ องคกรธุรกิจตางๆ จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อการอยูรอด โดยทําการปรับ
ปรุงขบวนการทํางาน ลดจํานวนพนักงาน ลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงเพื่อรักษาระดับความสามารถ
ในการแขงขัน มีการปรับลดขนาดขององคกร ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ ของการ
ทํางานขององคกรทั้งหมด แตในอีกดานหนึ่งในทางปฏิบัติ ก็ยังคงมีการกระทําที่ไมคํานึงถึงดานจ
ริยธรรมเกิดขึ้น ซึ่งปรากฏใหเห็นชัดเจนดังเชน กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา อันไดแกบาง
บริษัทในตลาดหลักทรัพยไดมีการตกแตงบัญชี ของบริษัทเพื่อใหเห็นวากิจการของตนเองดีทั้งๆที่
ในความเปนจริงแลวบริษัทขาดทุน การกระทํานี้ถือไดวาองคกรนั้นจงใจที่จะปดบังขอเท็จจริง ขัด
ตอจริยธรรมขององคกร ดังบทความของ คุณธงชัย สันติวงศ ที่เขียนเรื่อง คําสาบานกับบรรษัทภิ
บาล ดังรายละเอียดตอไปนี้
“การที่ ก.ล.ต. ของประเทศสหรัฐอมริกาไดเรียกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ขนาดใหญเกือบพันราย โดยใหหัวหนาคณะเจาหนาที่บริหาร กับหัวหนาคณะเจาหนาที่ฝายการ
เงิน มาลงนามรับรองรายงานทางการเงิน เทากับเปนคําสาบานวารายงานบัญชีนั้นเปนจริง ไมมี
การแตงบัญชีตัวเลข ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนใหกลับคืนมา อีกทางหนึ่งคือ คํา
กลาวของประธานาธิบดี บุช ที่เรียกรองใหยึดมั่นคานิยมเกามาใชฟนฟูความเชื่อมั่น คือ การทํางาน
หนัก และความซื่อสัตย กับการพูดความจริง เพื่อตอสูกับพฤติกรรมคอรัปชั่นในภาคเอกชนที่สราง
ความเสื่อมเสียใหกับประเทศชาติ ดูผิวเผินทั้งสองมาตรฐานดังกลาว ดูแลวจะเปนเสมือนเรื่องการ
ขอรองที่ขึ้นอยูกับความสมัครใจ และจิตสํานึกที่คิดไดเองของผูบริหารบริษัทในภาคเอกชน ซึ่งไม
นาจะใชได เพราะธรรมชาติที่รูกัน คือ พอคาไมใชนักบุญ จึงไมมีวันปลอยใหโอกาสการทํากําไร
ผานลอยไปงายๆ เมื่อรวมกับพฤติกรรมความโลภจากกิเลสมนุษยโดยธรรมชาติ ควบคูกับการขาด
การอบรมจริยธรรมและความออนยวบของการบังคับใชกฏหมายลงโทษการคอรัปชั่น และการหา
ประโยชนใสตัวอยางผิดๆยอมจะเกิดขึ้นเปนนิสัย
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การจะพัฒนาจริยธรรม นับเปนเรื่องตองใชเวลากันนาน กับการตองสรางสังคมแวดลอม
ใหดีกอน ทํานองเดียวกันการจะพัฒนาผูนํานักบริหาร ใหยึดมั่นทํางานตามคานิยมที่ดีๆนั้น ก็จะ
ตองทุมเอาใจใสพัฒนากันจริงจังตอเนื่องเปนเวลานาน กับจะตองสรางแบบอยางใหคนในสังคม
ยึดมั่นและปฏิบัติใชกันอยางแพรหลายไปทั่วสังคมกอนจึงจะมีผลได กระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นใน
ชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาทางวัตถุและการแสวงหาความมั่งคั่งไดกลายเปนกระแสหลัก
ที่มาพรอมกับความไว ทําใหคนคิดหาทางรวยมากๆดวยวิธี รวยงาย รวยสบาย มีมากเปนพิเศษ
การมุงแสวงหาความเจริญทางวัตถุกับสะสมความมั่งคั่งใหมากนี้เอง ทําใหจริยธรรมเสื่อม
นํามาซึ่งพฤติกรรมการฉอฉล เบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบ คอรัปชั่นและการโกง รวมไปถึงการ
โปปดมดเท็จและหลอกลวง ซึ่งรวมไปถึงการแตงบัญชีเลนกลกับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไปไกล
ถึงการซื้อสื่อทําประชาสัมพันธ สรางภาพ การสรางความเชื่อถือผิดๆแกผูบริโภคดวยทิศทางการ
พัฒนาที่ขาดการควบคุมและกํากับนี้เอง ทําใหความเสื่อมทางจริยธรรมกลายเปนกระแสหลักที่
ทําลายคุณภาพมนุษยและสังคมโดยรวมไปถึงภาวะจิตใจที่ขาดคุณธรรม
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ และเปนตนแบบของผูนําในการคิด
คนทางนวัตกรรมตางๆมาใช ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือทางการเงินและการผลิตตางๆ
จึงเปนประเทศแรกที่ไดรับผลจากนวัตกรรมทั้งหลายที่ใหคุณคาขอดีมากมายของเศรษฐกิจพรอม
กัน ในเวลาเดียวกัน ความเสื่อมเสีย และสูญหายจนทําลายสิ่งดีๆที่มีมากอน ก็เกิดขึ้นกอนใครได
ดวยเชนกัน ทางแกไขของผูนําประเทศจึงอยูที่วา ทําอยางไรจึงจะมีมาตรการรักษาเสนทางการ
พัฒนาใหไดแตสิ่งดีๆจากนวัตกรรมใหมากไว โดยใหเหลือสิ่งที่สรางสรรค และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตมนุษย ขณะเดียวกันหาทางปดหรือกํากับพลังอํานาจฝายต่ําที่ชอบทําลาย และเอาเปรียบ
กรณีการปฏิบัติตามแนวบรรษัทภิบาลในสหรัฐนั้น ที่ผานมานับวามีชองโหวเกิดขึ้น ดวยเหตุที่เปน
ของใหมซึ่งสมควรตองไดรับการสบประมาท และตอวาบางไมมากก็นอย แตขณะเดียวกัน การลง
มือแกไขใหไดผลในทันใดก็สะทอนถึง ความเปนผูนํา ที่ควรไดรับการใหอภัย และถาทําสําเร็จไดก็
ควรแกการยกยองดวย เชนกัน การใหมาลงนามรับรองในทํานองสาบานนั้น แทจริงเปนเพียงพิธี
การอยางหนึ่งบนรากฐานของระดับจิตสํานึกและคุณธรรมที่มีเหลืออยู ที่สําคัญกวา คือเมื่อรูถึงขอ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น การแกไขตรงไปตรงมาดวยการออกกฏหมายลงโทษที่รุนแรงไดมีการทําและ
บังคับใชอยางรวดเร็ว การลงนามรับรองคําสาบานจึงเปนเพียงกิจกรรมเสริมเทานั้น ตัวอยางนี้หาก
จะนํามาใชในไทย ขออยาไดสรางบรรษัทภิบาลดวยการใชคําสาบานเด็ดขาด ตราบใดที่กฎหมาย
มีออกมามากมายแตยังบังคับใชกับใครๆไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนิสัยผูนํายังใชสไตลไทย ก็
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คือ ปากวาตาขยิบ กับ การลงโทษดวยลมปากกับดวยวิธีไขหอสําลีแลว บรรษัทภิบาล ยอมหาง
ไกล และตองคิดกันใหม เพราะเรื่องแบบนี้เลียนแบบกันไมได แตตองคิดใหเหมาะกับตัวเอง “ 14
กลยุทธการบริหารองคกร
กลยุทธการจัดการองคกรจากมุมมองของขุนคลัง ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ 15 มีความเห็น
วา
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการเมืองของโลกปจจุบันไดสราง
กระแสความกดดันแกองคกรทั้งหลายทั้งในภาคเอกชนและราชการที่จะตองปรับตัวเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรในทิศทางที่สอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป แตบอยครั้งที่
ความคิดริเริ่มแหงการเปลี่ยนแปลง ตองประสบกับอุปสรรคและเผชิญกับการตอตานจนในที่สุด
กลับตองพบกับความลมเหลวและกลายเปนชนวนที่นําไปสูความขัดแยงภายในองคกรจนยากที่จะ
ประสาน การตอตานความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมชาติของมนุษย
องคการนั้น คือสถานที่รวมของมนุษย และสิ่งที่ยากลําบากที่สุดของการบริหารองคการก็
คือ การบริหารมนุษย มนุษยแตละคนตางก็มีความคิด ความรูสึก มีทัศนะและการมองการณที่แตก
ตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานและภูมิหลังของแตละบุคคล บุคคลบางกลุมอาจจะมองเห็นและตี
ความการเปลี่ยนแปลงใดๆขององคกรวาเปนสิ่งที่จําเปนและพรอมที่จะปรับตัวเขาหา แตสําหรับ
บุคคลบางกลุม การเปลี่ยนแปลงใดๆ คือความไมแนนอนของอนาคตและเปนความเสี่ยงภัยที่พึง
หลีกเลี่ยงหากกระทําได และหนทางหนึ่งของการหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงก็ คือการตอตาน แต
การตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้นมิไดหมายความวา
ผูตอตานเปนบุคคลที่ชั่วรายหรือไมพึง
ปรารถนา เพราะการตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยพื้นฐานแลว คือธรรมชาติของมนุษยซึ่ง
ตองการความมั่นคงในชีวิต ทุกคนในองคการ ยอมไมอยากเผชิญกับความเสี่ยงภัย หรือความไม
แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากเขามีความพึงพอใจในสถานภาพของเขาในปจจุบัน ฉะนั้นเมื่อ
ใดก็ตามที่มีสัญญาณแหงการเปลี่ยนแปลง สัญชาติญาณการปองกันตนเองจะเริ่มผลักดันใหเกิด
ความเคลื่อนไหว และแสวงหาแนวรวมเพื่อสรางความมั่นคงใหแกตนเอง การรวมกลุมเพื่อตอตาน
การเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งปกติ ... ฉะนั้นสิ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหาร ก็คือ หากการ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่จําเปนแลว เขาจะสามารถบริหารเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนอยางไร
โดยที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงและแตกราวภายในองคกร… ผูบริหารก็จะตองตระเตรียมแนวทาง
ใหพรอมที่จะเขาเผชิญดวยการใชวิจารนาญาณและสติแทนการใชอารมณ
ถาหากผูบริหาร
สามารถจําแนกแยกแยะและเขาถึงจิตใจของผูตอตาน แนวทางแกไขอยางสันติและนุมนวลยอมจะ
14
15

ธงชัย สันติวงษ, “ คําสาบานกับบรรษัทภิบาล, “ กรุงเทพธุรกิจ, 19 สิงหาคม 2545, หนา 12.
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ, วิสัยทัศนขุนคลังสมคิด วาดวยแนวคิดและกลยุทธบริษัทประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพผูจัดการ, 2544), หนา 143 – 148.
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เกิดขึ้นได แตถาหากมุงเนนเพียงการใชอํานาจเขาบังคับ การเปลี่ยนแปลงในชั้นตนอาจเกิดขึ้นได
แตภายใตการเปลี่ยนแปลงนั้น ความแตกราวจะเกิดขึ้นและยากที่จะประสาน ความราวฉานภาย
ในองคการจะติดตามมาอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง…
ฉะนั้นการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงดวยการใชกําลังบังคับจึงควรเปนวิธีสุดทายที่จะเลือก
และใชก็ตอเมื่อองคการนั้นกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ซึ่งหากไมมีการเปลี่ยนแปลงโดยรีบดวนแลว
จะกอใหเกิดความถดถอยหรือความหายนะตอองคการนั้นเทานั้น… มนุษยทุกคนลวนแตตองการ
ใหเกียรติและการไดรับการยอมรับในความเห็นของตน ฉะนั้นวิถีทางหนึ่งของการริเริ่มการเปลี่ยน
แปลงก็คือ การกําหนดใหผูนํากลุมทั้งฝายสนับสนุนและตอตานไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมใน
โครงการหรือกิจกรรมแหงการเปลี่ยนแปลงซึ่งผูบริหารเองจะตองเขาไปมีสวนรวมดวยตนเองโดย
ตรง ... แตถาหากผูบริหารรูจักวางตนใหเปนกลาง คอยทําหนาที่เปนผูคุมเกม ใชศิลปะในการโนม
นาวและชี้นํา รูจักใชจังหวะจะโคน ผอนสั้นผอนยาว ก็จะชวยใหโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆสามารถ
ไปสูขอสรุปที่ปรารถนาโดยไมสะดุด ...
การเปลี่ยนแปลงใดๆภายในองคกรไมใชของยากที่จะกระทํา แตการเปลี่ยนแปลงโดยไมมี
ความขัดแยง หรือมีระดับความขัดแยงต่ําและสามารถควบคุมไดเปนสิ่งที่ยากและทาทายผูบริหาร
ทุกคนในทุกองคการ ซึ่งยากที่จะปฏิเสธการรูจักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่แปรเปลี่ยนอยาง
รวดเร็วในอนาคตขางหนา
จิตสํานึกของผูบริหารองคกร
เมื่อกลาวถึงจิตสํานึกขององคกรนั้น ขอนําแนวคิดของ ทานพระธรรมปฎก ในหนังสือ
ธรรมนูญชีวิต ความบางตอนในเรื่องของคุณสมบัติของผูปกครอง หรือผูบริหาร มีใจความวา
“ ทานผูเปนใหญในแผนดิน ผูนํา และผูปกครองรัฐตั้งแตพระจักรพรรดิพระมหากษัตริย ตลอด
จนนักปกครองโดยทั่วไป มีหลักธรรมที่เปนคุณสมบัติ และขอปฏิบัติ ดังนี้
คุณธรรมของผูปกครอง หรือ ราชธรรม(ธรรมของพระราชา) 10 ประการ ดังนี้
1. ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูใหโดยมุงปกครอง หรือทํางานเพื่อใหเขาได มิ
ใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอํานวยบริการ จัดสรรการสงเคราะห อนุเคราะห ให
ประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือ
แกผูเดือดรอน ประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนทําความดี
2. รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต
รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร
มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน
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3. บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิต
ของตนเอง เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง
4. ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน
5. มีความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัยไมเยอยิ่ง หยาบคายกระดางถือตน มีความ
งามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวลละมุนละไม ควรไดความรักภักดีแตมิขาดยํา
เกรง
6. พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลส ตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต ระงับยับยั้ง
ขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มีความเปนอยู
สม่ําเสมอ หรืออยูอยางงายๆสามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ให
บริบูรณ
7. ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมกราดเกรี้ยว ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจ
ความโกรธ มีเมตตาประจําใจไว ระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวย
จิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม
8. มีอหิงสานํารมเย็น คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา ไมหาเหตุ
เบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยความอาฆาตเกลียดชัง
9. ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยาก ถึงจะ
ลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยถอยคําเสียด
สีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกิจกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม
10. มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิใหผิดจากพระศาสนธรรม อันถือประโยชนสุข
ความดีงามของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรมก็
ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็ไมขัดขวาง
วางตนเปนหลัก หนักแนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคําดี
ราย ลาภสักการะหรืออิฏฐารมยอนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ
ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหคลาดเคลื่อนวิบัติไป
ในสวนของการละเวนอคตินั้นการที่จะขจัดความลําเอียงไดเปนสิ่งที่สําคัญ หลักธรรมคํา
สั่งสอนของขงจื๊อ ซึ่งเขียนโดย คุณละเอียด ศิลานอย กลาวถึงสาเหตุของการเกิดความลําเอียง ไว
อยางนาสนใจดังนี้คือ
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“มนุษยจะมีความละเอียง เมื่อใดที่เขาเกิดมีความรูสึกรักใครเอ็นดูขึ้นมาในใจมนุษยจะมี
ความลําเอียง เมื่อใดที่เขาเกิดมีความรูสึกไมชอบหรือรังเกียจเหยียดหยามมนุษยจะมีความละ
เอียง เมื่อใดที่เขาเกิดมีความรูสึกหวาดหวั่น พรั่นพรึงหรือเกรงกลัว รวมทั้งเมื่อเกิดมีความรูสึก
เคารพนับถือดวย มนุษยจะมีความละเอียง เมื่อใดที่เขาเกิดมีความรูสึกเศราโศกและสงสาร มนุษย
จะมีความละเอียง เมื่อใดที่เขาเกิดมีความรูสึกหยิ่งจองหองและหยาบคาย ดังนั้นมันปรากฏวา มี
นอยคนเหลือเกินในโลกนี้ ที่เมื่อเกิดมีความรักในสิ่งใดแลว จะสามารถทราบถึงคุณสมบัติที่เลว
ทรามของสิ่งที่เขารักไดในขณะเดียวกันนั้น และมีนอยคนอีกเชนกัน ที่เมื่อเกลียดสิ่งใดแลวจะยัง
สามารถทราบไดถึงคุณสมบัติที่ดีๆของสิ่งที่เขาเกลียด” 16
ดังนั้นเพื่อใหปราศจากซึ่งความลําเอียง อันนําไปสูการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมภายในองคกร
แลว ผูบริหาร หรือผูปกครอง ควรมีความตระหนักในความยุติธรรม และเที่ยงตรงของจิตใจ ตอผูใต
บังคับบัญชาอีกดวย
คําถามหัวขอที่ 3
1. ทานคิดวา ทางเลือกของการบริหารองคกรเพื่อความอยูรอดนั้น อันนําไปสูการมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานที่เปนอยู ควรมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร
2. ทานเห็นดวยหรือไมที่ กับการนํากลยุทธตางๆมาใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคกร
3. ทานเห็นดวยหรือไมวาจิตสํานึกของผูบริหารองคเปนสิ่งที่สําคัญมากในการบริหารงานไปสู
ความสําเร็จในภาพรวมทั้งหมด
หัวขอที่ 4 ประสิทธิภาพ ระบบตลาดในเชิงเศรษฐศาสตรธุรกิจ และมุมมองดานจริย
ธรรม
จะเห็นไดวาการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรที่ผานมานั้น มุงเนนปลูกฝงใหผูศึกษาเขาใจ
ทฤษฎีภายใตขอสมมุติตางๆที่กําหนดให ซึ่งขัดกับโลกแหงความเปนจริง อันเปนสาเหตุให การนํา
ทฤษฎีตางๆมาประยุกตใช ปราศจากความมั่นใจในการแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น เปนการลองผิด
และถูกเรื่อยไป ในอีกดานหนึ่งที่เปนจริงของชีวิต นักเศรษฐศาสตรกําลังเผชิญหนากับความเจริญ
กาวหนายุคโลกาภิวัฒน ทั้งทางดานการติดตอสื่อสาร และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ใครรูขอมูล
ผูนั้น คือ ผูที่มีอํานาจ มีโอกาสที่ดีเหนือกวาผูอื่น ดังนั้นเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจจึงเสมือนถูก
ผลักดันโดยอัตโนมัติใหขับเคลื่อนพลังงานไปสูการมีความมั่งคั่ง การแขงขัน การสรางอํานาจ ภาย
ใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด จริยธรรมจึงเปนแตเพียงเสียงเบาบางแทบจะไมไดยิน หรือถาหาก
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ไดยินแลว ก็ตาม จริยธรรมในสาขานี้ก็จะไรซึ่งอํานาจในการที่จะนํามาซึ่งการจัดสรรสิ่งตางๆอยาง
เปนธรรม เพื่อความปติสุข และความพอเพียงของสังคมสวนรวม ประเทศเล็กและประเทศใหญใน
ปจจุบัน ตางก็มุงหนาสูการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการสรางกลยุทธเพื่อเอาชนะคูตอสู ซึ่ง
แนนอนวา การแขงขันทําการรบทางเศรษฐกิจครั้งนี้ ผูชนะยอมมีไมมาก
เศรษฐศาสตรธุรกิจกับมุมมองในดานจริยธรรม
เศรษฐศาสตรธุรกิจนั้น ในความเปนจริงแลวเปนศาสตรที่ผสมกันระหวางเศรษฐศาสตร
และบางสวนของบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพราะการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจนั้น จําเปนที่จะตองมี
ความเขาใจหลักการทางดานเศรษฐศาสตรเสียกอน จึงจะสามารถประยุกตศาสตรของวิชาบริหาร
ธุรกิจเขามาใชในทางปฏิบัติไดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
นักปราชญไดอธิบายถึงความหมายของจริยธรรมธุรกิจวาเปนการนําหลักแหงความถูก
ตองมาใชในพฤติกรรมทางธุรกิจ พฤติกรรมใดถูกตองตามหลักจริยธรรมหรือไม ขึ้นอยูกับความ
สอดคลองหรือขัดแยงของพฤติกรรมนั้นกับคานิยมเกี่ยวกับความถูกตองและความยุติธรรมของ
สังคมนั้นๆ ศาสตราจารย จอรจ สไตเนอร กลาววา จริยธรรมของธุรกิจอาจมิไดเกี่ยวของโดยตรง
กับกฎหมายและศีลธรรมเทานั้นและไมจําเปนตองตรงกับคานิยม ทัศนคติสวนตัวของผูบริหารกิจ
การ ธุรกิจตองมีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของทั้งวงในและวงนอก ผูเกี่ยวของวงในไดแก ผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยตรงของกิจการ เปนตนวาผูถือหุน ลูกจาง เจาหนี้ สวนผูเกี่ยวขอ
งวงในไดแก ชุมชน คูแขงขัน รัฐบาลและสังคมโดยสวนรวม
ความหมายของจริยธรรมธุรกิจของศาสตราจารย จอรจ สไตเนอร ชี้ใหเห็นชัดถึงขอเท็จ
จริงหลายประการที่เปนประโยชน กลาวคือ การมีจริยธรรมและความถูกตองนั้นไมจําเปนตองตรง
กับความคิดของคนใดคนหนึ่งหากแตวาเปนเรื่องที่คนสวนใหญเห็นพองตองกัน และที่สําคัญที่สุด
คือการสะทอนถึงความจําเปนขององคกรธุรกิจในการตอบสนองกลุมคนตางๆ เชน พนักงาน ลูกคา
นักลงทุน และอื่นๆพรอมกัน มิใชการมุงถึงแตผลประโยชนของเพียงฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น
การจัดการธุรกิจโดยคํานึงถึงจริยธรรมจึงตองสรางดุลของผลประโยชนระหวางกลุมคน
ตางๆ และสังคมอยางเหมาะสม
ความจําเปนในการสรางดุลดังกลาวทําใหประเด็นเรื่องจริยธรรมมีความสําคัญสูงขึ้น
เพราะโดยเบื้องตนและที่สุดของจริยธรรมนั้นก็คือ ความเชื่อถือแมวาแตละบุคคลอาจกระทําการ
เพื่อประโยชนสวนตนได แตสังคมทั้งระบบจะตองทํางานภายใตความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ระหวางบุคคลและสถาบันตางๆ ผูซื้อสินคาตองมีความเชื่อถือในผูผลิต ผูฝากเงินตองมีความเชื่อ
ถือในสถาบันการเงิน สังคมธุรกิจจึงจะดํารงอยูได ดังนั้นความสําคัญโดยเนื้อแทของการกระทําที่
ขาดจริยธรรมนั้น มิใชอยูที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หากแตจะเปนการทําลายความเชื่อถือ
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ระหวางกัน อันจะทําใหกลไกของสังคมธุรกิจชํารุดทรุดโทรม … อะไรเปนเหตุจูงใจใหเกิดพฤติ
กรรมของการฉอฉลและความตกต่ําทางดานจริยธรรม ความโลภและความไมรูจักพอนาจะเปน ตัว
การที่สําคัญที่สุด เพราะผูประพฤติมิชอบและมีพฤติกรรมฉอฉลทางเศรษฐกิจเหลานี้ ลวนแลวแตมี
ฐานะพื้นฐานทางสังคมที่พนจากปญหาบีบคั้นทางเศรษฐกิจพื้นฐานแลวเปนสวนใหญ สิ่งที่นา
ประหลาดใจสําหรับประเทศไทย ก็คือ ในขณะที่ตางประเทศใหความสําคัญ และความจริงจังตอ
การปราบปรามพฤติกรรมฉอฉลทางเศรษฐกิจ สังคมไทยกลับขาดความเอาจริงจังในเรื่องนี้ และ
บางครั้งก็มีคานิยมที่ผิด เชน การถือเอาความสามารถในการโกงและฉอฉล หรือความสามารถการ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑไดถือเปนความสามารถ ยิ่งไปกวานั้น มาตรการที่เราคิดวาจะเปนมาตรการ
ปราบปรามและขจัดผูประพฤติมิชอบ มีการเลือกปฏิบัติ ขึ้นอยูกับวาผูมีพฤติกรรมมิชอบนั้นคือผูใด
มีเสนสายโยงลึกล้ําเพียงใดกับผูมีอํานาจในสังคมธุรกิจการเมือง ปรากฏการณเหลานี้แทจริงแลว
คือ รากเหงาแหงการนําไปสูความเสื่อมของจริยธรรมธุรกิจในปจจุบัน
การแกไขปญหาเศรษฐกิจ วาเปนสิ่งที่ยากแลวแตการยกระดับจริยธรรมของคนในสังคม
โดยเฉพาะในสังคมการเมืองธุรกิจ ดูเหมือนจะยากยิ่งกวาเพราะไมเพียงเกี่ยวของกับกฎหมาย แต
ยังเกี่ยวพันไปถึงการลงรากลึกตอการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา การปลูกฝงทัศนคติและคา
นิยม และที่สําคัญก็คือ จะตองอาศัยความมุงมั่นและความกลาหาญอันยิ่งใหญที่จะกระทําการดัง
กลาวใหบังเกิดผล
ระบบเศรษฐกิจในมุมมองของจักรวาลสากล17
ดร. สุวินัย ภรณวลัย ไดเขียนถึงภาพรวม ระบบเศรษฐกิจในมุมมองของจักรวาลสากล ไว
ในหนังสือของทานชื่อ วิชั่น 2002 ปริทัศน โดยมีใจความตอนหนึ่ง กลาวถึงความเห็นของนาย
แพทย ประสาน ตางใจ อยางนาสนใจ ดังใจความตอไปนี้
“ในสามศตวรรษทีผานมาโลกและสังคมมนุษยไดมุงแสวงหาอารยธรรมและความสําเร็จ
ทางวัตถุนิยมอยางคร่ําเครงและเรารอน ตะเกียกตะกายไขวควาชนิดที่วา ฟาก็ไมอาจขวาง โดยที่
หามีใครสักคนที่จะหยุดคิดสักนิดวา ความเจริญพัฒนาทางวัตถุนั้น ไดมาดวยการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก อันเปนสิ่งที่รองรับความคงอยูไดของชีวิต อยางที่ไมมีวันจะหามาทด
แทนใชคืนไดอีกอยางไร หากวามันถูกนํามาใชอยางไมมีบันยะบันยังจนเกินขอบเขตที่ธรรมชาติจะ
สนองตอบได เพราะวาดวยระบบเศรษฐกิจที่มีศูนยกลางอยูที่การหากําไรสูงสุดบนภาพลวงตา
ทรัพยากรแผนดินมันจะตองหมดสิ้นไปในวันใดวันหนึ่ง ยิ่งพัฒนามาก เจริญมาก อยากมาก และ
ตองการมาก วันเวลานั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นและในที่สุดวันนั้นก็มาถึง แมวายังมีนอยคนยิ่งนักที่จะ
17

ดร. สุวินัย ภรณวลัย, วิชั่น 2002 ปริทัศน (กรุงเทพ : สํานักพิมพเจได, 2544), หนา 52, 57-61.

26

ตระหนักและลวงรูเชนนั้น และยิ่งนอยคนยิ่งกวาที่จะลวงรูถึงผลกระทบที่เกิดจากความขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลรายที่จะกระทบกับสังคมของมนุษยชาติ อันเกิดมาจากการตอสูแยงชิง
ความเจริญกาวหนา บนความพินาศลมสลายของระบบนิเวศน และดุลยภาพของสรรพสิ่ง การตอสู
แยงชิงที่สงผลใหคนแพตองหนีหรือตายไป ไมวาใครหรือที่ไหน รวมทั้งผูชนะ ผูฉลาดและผูกลาก็
ตองเผชิญกับโรคเอดส มะเร็ง อากาศเปนพิษ น้ําและอาหารเปนพิษ เสี่ยงตอสงคราม การวินาศ
กรรมที่ผลพวงของความพัฒนาเบียดเสียดยัดแยงกันตายไดเทาเทียมกัน”
เมื่อมนุษยแสวงหาแตอํานาจ ที่เห็นผลระยะสั้นไดจริง อํานาจและความมั่งคั่งจึงกลายเปน
อุดมการณหรือเปาหมายสูงสุด กลายเปนความสําเร็จเบ็ดเสร็จที่มนุษยทุกคนควรจะมุงแสวงหา
ทั้งๆที่ก็รูดีวา สิ่งที่กลาวมาขางตนนั้น เปนแงคิดของ ดร. สุวินัย ภรณวลัย ซึ่งคงไมตองอธิบาย
อะไรอีกเพราะความหมายนั้นสามารถ เขาใจไดอยางชัดเจน ถึงเปาหมายของระบบเศรษฐกิจใน
มุมมองของจักรวาลสากลนั้น คือ การที่มนุษยจะพนจากหายนะในอนาคตไดนั้น จําเปนตองมี
ระบบเศรษฐกิจในมุมมองใหม ที่รวมเอาสังคมสวนรวม และสัมพันธภาพที่ทุกสิ่งทุกอยาง มีความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน มาเปนหลักในการกําหนดการจัดสรรสิ่งตางๆ
ความเสื่อมของจริยธรรมกับปญหาเศรษฐกิจ
จะเห็นไดวาจริยธรรมทางสังคมนั้น ออนแอในระดับที่นาตกใจ หากพิจารณาจาก บท
ความดังตอไปนี้
“ กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ ปที่ 15 ฉบับที่ 5094 วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2545
คอรัปชั่นยุคใหม … คณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ.
4414) เสนอยุทธศาสตร ป 2546 – 2550 สะทอนปญหาของชาติ 4 ป ขางหนาในดานตางๆ โดย
เฉพาะปญหาคอรัปชั่น ประชาชนสวนใหญเชื่อวา ปญหาคอรัปชั่นจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แตจะ
มีความแนบเนียนขึ้น การคอรัปชั่นจะเกิดขึ้นในหมูนักการเมือง ดวยคานิยม คุณลักษณะประจํา
ชาติในเรื่องระบบอุปถัมภ ระบบพรรคพวกยังมีสูง ทําใหเปนจุดออนในการจัดระเบียบสังคมเขาสู
ระบบที่จะสงเสริมการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาของนักศึกษากลุมนี้อาจไมแตกตางจากความเปนจริงในระบบการเมืองไทย
ที่วัฒนธรรมการคอรัปชั่นกลายเปนปรากฏการณปกติ ที่ตองทําใจยอมรับใหไดถึงแมกระบวนการ
ในการจัดการคอรัปชั่นจะเขมแข็งขึ้น ดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) แตวิธีการที่แนบเนียนของการคอรัปชั่น จะทําใหการจัดการเปนไปดวยความยากลําบาก
มากขึ้น เมื่อพิจารณาประกอบกับการเมืองยุคใหมที่มุงเนนมันสมอง ความเกงกาจในการแกปญหา
ชาติโดยละเลยความสุจริต โปรงใสในการทํางาน 4 ปจากนี้จึงนาจะเปน 4 ปที่เมล็ดพันธุแหงการ
คอรัปชั่นจะเติบโตงอกงามมากขึ้น
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ในหวงระยะ 4-5 ปที่ผานมา มีกรณีทุจริตมากมายในการเมืองที่ปรากฏตอสาธารณะ การ
ทุจริตจัดซื้อยา และเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข นับเปนกรณีตัวอยางที่นําไปสูการลงโทษ
เด็ดขาดกับนักการเมืองที่มีสวนเกี่ยวของ อีกทั้งทําใหนักการเมืองบางคนที่อยูในขายทุจริตและอาจ
ถูกพิจารณาลงโทษเชนเดียวกัน แสดงอาการตื่นกลัวจนเผยใหเห็นพฤติกรรมที่นาเศราใจอีกดาน
หนึ่ง การทุจริตนมซึ่งเกี่ยวของกับขาราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ลาสุดในระดับชาติ
ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับตนๆของประเทศที่มีการทุจริต คอรัปชั่นมากที่สุด การฉอราษฎรบัง
หลวงที่ระบาดทั่วเอเซียแปซิฟก สงผลรายตอการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ธนาคาร
พัฒนาแหงเอเซีย (เอดีบี) เคยเตือนวา การฉอราชบังหลวงที่ลามไปทั่วนั้น จะสรางความเสียหาย
ใหญหลวงถาหากไมลงมือขจัดใหสิ้นซาก ทั้งตอโครงสรางและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
รวมทั้งตอการลงทุนโดยตรง เนื่องจาก 1 ใน 3 ของการลงทุนเปนเงินที่ตองจายใตโตะใหกับนักการ
เมือง และขาราชการที่ฉอฉล
รูปแบบการทุจริต คอรัปชั่นของประเทศไทย ไดมีการพัฒนาการจากการทุจริต คอรัปชั่นใน
กระทรวงที่เกี่ยวกับการประมูลสรางทางทั้งหลาย มาเปนการทุจริตคอรัปชั่นในกระทรวงดานสังคม
เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น กอนหนานี้ กรุงเทพธุรกิจ เคยเสนอขาว
การทุจริตในวงการศึกษา เรื่องตําราเถื่อนของกรมวิชาการ ที่นาเชื่อวาขาราชการระดับสูงที่เกี่ยว
ของในการอนุมัติใหจัดพิมพมีสวนรูเห็น แตในที่สุด ก็มีการดําเนินคดีฟองรองเรียกคาเสียหายทาง
แพงเฉพาะสํานักพิมพ 3 แหงเทานั้น นี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่สะทอนวัฒนธรรมการทํางานของขา
ราชการไทยที่อิงอยูกับระบบอุปถัมภ และมองเห็นรายไดจากเงินใตโตะ ซึ่งในบางกรณีเปนเรื่องที่ผู
จายยินดีจายใหเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการติดตอราชการ เปนเรื่องปกติที่เหมือนไมมีความ
ผิดอะไร และถาสวนหัวขาดจิตสํานึก ไมใหความสําคัญกับการบริหารที่ไมโปรงใสแลว ก็จะเขา
ทํานองหัวสายหางกระดิก เปนรัฐบาลบุฟเฟหคาบิเนต เหมือนในอดีตยุคหนึ่ง ที่นําไปสูขออางใน
การปฏิวัติยึดอํานาจจากรัฐบาลมาแลว
จะเห็นวา งานวิจัยของคณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนชิ้น
นี้ เปนการตอกย้ําความเชื่อที่วามีการทุจริตคอรัปชั่นในราชการ และการเมืองไทยจํานวนมาก ใน
ขณะเดียวกันประสบการณการทุจริต คอรัปชั่นที่ผานมา ไดสอนใหนักการเมือง ขาราชการฉอฉล
เรียนรูไมเพียงการทุจริตที่ไมมีใบเสร็จเทานั้น หากยังเปนการทุจริตที่แนบเนียนจนยากที่จะจับได
ดวย หากยังมีขาราชการ นักการเมืองที่สุจริตหลงเหลืออยูบาง คนเหลานี้อาจจะมีบทบาทสําคัญ
ในการแจงเตือนความไมชอบมาพากลที่เกิดขึ้น เราปรารถนาใหผลการวิจัยที่บอกความจริงอันจะ
เกิดขึ้นในสังคมไทย 4 ปจากนี้ เปนงานวิจัยที่กระตุนใหสังคมตื่นตัว และรวมกันทําลายเนื้อรายที่
กัดกินสังคมชิ้นนี้เสีย เพราะหากปลอยใหการโกงกินตั้งแตระดับเล็กๆ จนถึงระดับใหญเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา หายนะเทานั้นที่รออยูเบื้องหนา
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นอกจากนี้ ผลวิจัย วปรอ.เผยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ ป 46-50 ยังถูกกดดันใหเปนไปตาม
กระแสโลกที่ไทยยังไมพรอม สงผลใหยิ่งพัฒนาก็จะยิ่งเปนหนี้ ชี้การวางโครงสรางพื้นฐานทางดาน
การแขงขันตองลงทุนสูงขณะที่หนี้สาธารณะ 2.9 ลานลานบาท ยังคงเปนอุปสรรคทั้งดานการจัด
ทํางบประมาณยันรัฐบาลเดินถูกทางผลักดันเศรษฐกิจพอเพียง เปนรากฐานใหประชาชน ผลงาน
วิจัยของคณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุน 4414 (วปรอ.4414) ที่
มี พล.ท. ประพาฬ นิลวงศ ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ กองบัญชาการทหารสูง
สุด เปนประธานรุนไมเพียงแตระบุเนื้อหาทางดานการเมือง สังคมและสิ่งแวดลอมในอีก 4 ปขาง
หนาไวอยางนาสนใจเทานั้น ยังมีมุมมองดานเศรษฐกิจที่นาจับตาอยางยิ่ง
สําหรับมุมมองดานเศรษฐกิจมี ดร. กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานบริหารบริษัทหลัก
ทรัพยแอสเซทพลัสจํากัด เปนประธานกลุมยุทธศาสตรดานนี้ มีสมาชิกกลุมประกอบดวย นายสม
ชาย สกุลรัตน ประธานธนาคารทหารไทย ดร. สุณี ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมผูคาอัญมณีไทยและ
เครื่องประดับ และนายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานบริษัท ชิน คอรปอเรชั่นเปนตน เนื้อหาผลวิจัยสวน
ที่ 1 สภาวะแวดลอมดานเศรษฐกิจหวงป 46-50 ระบุวาความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยกับ
เศรษฐกิจโลกยังมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ คือ ปจจัยสําคัญใน
การลดหนี้สินของประเทศ แตในหวงเวลายังลอแหลมตอสัญญาณอันตราย คือการพัฒนาที่ยิ่ง
พัฒนา กลับยิ่งเปนหนี้ การลงทุนเพื่ออนาคตมีนอย และยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจถูกกดดันใหเปน
ไปตามกระแสโลกที่ไทยยังไมพรอม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจบนพื้นความรูเทคโนโลยี
ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ และโครงสรางพื้นฐานใหมีความพรอมภายใน 5 ปขางหนา
ตองใชเงินลงทุนสูง ในขณะที่หนี้สาธารณะของประเทศกอนใหญ 2.9 ลานลานบาท เปนอุปสรรค
สําคัญในการจัดทํางบประมาณเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถดังกลาว
เนื้อหาของผลวิจัยยังชี้อีกวา แมประเทศในกลุมสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต จะมีความพยายามในการรวมตัวกันเพื่อสรางตลาดและอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ แตไมกาว
หนาเทาที่ควรเพราะระดับเศรษฐกิจที่แตกตางกันและยังคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะประเทศตนใน
ระยะสั้น นอกจากนี้สังคมไทยทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนยังมีลักษณะบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
เปนผูซื้อและผูบริโภคเทคโนโลยีมากกวาการเปนผูผลิตและพัฒนา คนสวนใหญของประเทศซึ่งยัง
เปนเกษตรกรยังมีความยากจน ในหวงเวลาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง ระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดประโยชนตอประชาชนสวนใหญของประเทศ แตก็ยัง
ขยายไปสูการปฏิบัติไดไมทั่วถึง ธุรกิจขนาดใหญ เศรษฐกิจสําคัญๆของประเทศบางสวนอยูในมือ
ของชาวตางชาติทําใหแนวทางการพัฒนา แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศที่มุงเนนใหน้ําหนัก
การปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจระดับรากหญาถึงระดับมหภาคจะมีขอจํากัด และจะไมคอยไดรับ
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ความรวมมือจากธุรกิจตางชาติที่คํานึงถึงผลประโยชนของตัวเองเปนหลัก อีกทั้งผลกําไรจากธุรกิจ
สําคัญๆดังกลาวเปนจํานวนมาก ก็จะยังไหลออกนอกประเทศ มีหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปนบางสวน
ผลวิจัยระบุดวยวา เศรษฐกิจนอกระบบจะขยายตัวและเพิ่มความสลับซับซอนมากขึ้นตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะทางดานที่เกี่ยวกับงาน การเคลื่อนยายทุนที่
อาจนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศจนถึงอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบรุนแรงตอประเทศ
ผลของการวิจัยที่นํามาเสนอดังกลาวขางตน เปนการยืนยัน และยอมรับอยางเปดเผยจาก
นักวิชาการทหารระดับสูง ถึงปญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่มักจะพบวาซอนเรนอยู และไมมีผูใด
ตองการออกมาพูดเปดเผยเรื่องดังกลาว การนําเสนอผลจากงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ใน
ปจจุบันนี้ นักวิชาการของไทยมีแนวความคิดที่เปดกวาง ยอมรับความจริง และกลาที่จะนําเสนอสิ่ง
ที่ตนเองคนพบใหออกมาประจักษสูสายตาสาธารณชน
จากที่นํามาเสนอขางตนทั้งหมดนั้น ทุกคนผูใหแงคิด มีความเห็นสอดคลองกัน และมี
ความเห็นหลากหลาย ซึ่งความเห็นเหลานั้นชวยในการขยายความทําใหมองเห็นประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นในปจจุบันไดชัดเจนขึ้น ทุกคนทั้งนักวิชาการ นักการเมืองผูบริหารประเทศ นักปราชญผูมีชื่อ
เสียง ตางมองวา หลักศีลธรรมเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการอยูรวมกันของ สังคม และครอบคลุม
ไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆทั่วโลกอีกดวย การแกปญหาตางที่เกิดขึ้นนั้น มนุษย ตอง
เสริมสรางความรูความเขาใจของตนเอง ในเรื่องที่วา ที่แทจริงแลว มนุษยทุกคน เปนพี่นองกัน การ
มุงไปที่ความมั่งคั่ง และทรัพยสินเงินทองแตอยางเดียวนั้น เปนการทําลายตนเองในที่สุด
ประสิทธิภาพ และระบบตลาดในมุมมองดานจริยธรรม
ในสุดทายของมุมมองตางๆที่นํามาเสนอในที่นี้ ขอปดทายดวยแนวคิดของ มหาตมา คาน
ธี เมื่อกลาวถึงประเทศอินเดียที่ประสบปญหาในอดีต ใจความวา
“อุดมการณของขาพเจานั้นอยูที่การแบงสรรปนสวนใหเทากัน แตสายตาที่ขาพเจาจะมอง
เห็น ขาพเจารูสึกวา คงจะเปนไปไมไดเพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงพยายามทํางานเพื่อใหเกิดการแบง
สรรปนสวนที่ที่มีความเปนธรรม ความรักกับความเปนเจาของแตเพียงผูเดียวนั้น ไมมีวันที่จะไป
ดวยกันได ตามทฤษฎีแลว ที่ใดมีความรักอยางแทจริงแลว ที่นั้นยอมไมเปนเจาของอยางแทจริง
รางกายเปนสมบัติชิ้นสุดทายของเรา ดังนั้นคนเราจะรักไดอยางแทจริงและไมมีความเปนเจาของ
เลย ถาหากเขาพรอมที่จะสวมกอดความตายแลวสละรางกายของเขาเพื่อบริการเพื่อนมนุษยดวย
กัน ที่กลาวมานี้มีความจริงเพียงภาคทฤษฎีเทานั้น ในชีวิตภาคปฏิบัติ รักอยางแทจริงเปนการยาก
มาก เพราะรางกายเปนสมบัติที่จะตองอยูกับเราตลอดไป คนเราจะเพียบพรอมสมบูรณทุกอยาง
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นั้นเปนไปไมได แตเปนหนาที่ของเราที่จะตองเพียรพยายามเพื่อความสมบูรณ เพราะฉะนั้นตราบ
ใดที่มีชีวิตอยูตราบนั้นเราจะตองพยายามเพื่อความสมบูรณโดยไมหยุดยั้ง … ขาพเจากลาที่จะพูด
วาธรรมชาติสรางทุกสิ่งทุกอยางมาใหอยางเพียงพอแกความจําเปนของเราที่มีอยูวันตอวัน หากเรา
แตละคนใชสิ่งเหลานี้เฉพาะเทาที่จําเปนและไมมากไปกวานั้นแลว ขาพเจาเชื่อวาความขาดแคลน
จะไมเกิดขึ้น และในโลกนี้จะไมมีคนอดอาหารตาย แตตราบใดที่เรายังมีความไมเสมอภาคกันดั่งที่
เปนอยู ตราบนั้นเราตองไดชื่อวาเปนขโมย … ขาพเจาขอพูดวาสิ่งใดที่ขาพเจาไมมีความจําเปน สิ่ง
นั้นขาพเจาจะไมขอมี
ในประเทศอินเดียของเรานั้น เรามีประชากรประมาณ 3 ลานคนที่มีอาหารรับประทาน
เพียงวันละมื้อเดียว อาหารนี้ประกอบดวยโรตี 1 แผนและเกลือนิดหนึ่ง ไมมีน้ํามันเนย หรือน้ํามัน
พืชเลย ทั้งทานและขาพเจาไมมีสิทธิในสิ่งใดที่เรามีอยูเลย ตราบใดที่ชาวอินเดีย 3 ลานคนนี้ไมมี
เครื่องปกปดรางกายและอาหารที่ดีกวานี้ ทั้งทานและขาพเจาตองปรับความตองการของตนเอง
ดวยการอดออม ทั้งนี้เพื่อใหเขาเหลานี้ไดมีสภาพความเปนอยูที่ดีกวา … คนร่ํารวยมีของเหลือกิน
เหลือใชซึ่งเขาไมมีความจําเปนตองมีเลย และดวยเหตุนี้ของเหลานี้จึงไมไดรับการดูแลและตองสูญ
เสียไป ในขณะเดียวกันกับที่ประชาชนจํานวนลานๆ คนตองอดอยากยากแคนแสนสาหัส ถาทุกคน
จะมีเฉพาะสิ่งที่เขาจําเปนแลวจะไมมีผูใดตองอดอยากขาดแคลน
สังคมก็จะอยูรวมกันไดดวย
ความสงบสุข อยางไรก็ตามเทาที่เปนอยูในโลกปจจุบัน คนมีก็ตองประสบกับความยุงยากไมนอย
ไปกวาคนจน คนจนอยากจะเปนคนรวย คนที่รวยอยูแลวก็อยากจะรวยยิ่ง ๆขึ้นไปอีก คนรวยนาจะ
เปนผูเริ่มตนสรางความสันโดษใหเกิดขึ้นในโลกดวยการลดความร่ํารวยของตนลงเสียบาง หากคน
รวยจะมีทรัพยสมบัติในขอบเขตที่พอประมาณแลวไซร คนอดอยากก็จะไดรับการเลี้ยงดูใหดีขึ้น
และความสันโดษก็จะเกิดขึ้นแกเขาเชนเดียวกับที่ไดเกิดขึ้นแกคนรวย … ขาพเจาตองขอสารภาพ
วา ขาพเจามิไดขีดเสนตายระหวางเศรษฐกิจและจริยธรรม หรือแยกแยะสองสิ่งนี้ออกจากกันอยาง
เขมงวดกวดขัน เศรษฐกิจที่เปนอันตรายตอสวัสดิ์ภาพของเอกชน หรือประเทศชาตินั้น ขาพเจาถือ
วาเปนเรื่องผิดศีลธรรม และดวยเหตุนี้จึงเปนบาป และดวยเหตุผลเดียวกันนี้เอง ขาพเจาจึงถือวา
เศรษฐกิจที่อนุญาตใหประเทศใดประเทศหนึ่งทําการขูดรีดประเทศอื่นได เศรษฐกิจนั้นยอมไมชอบ
ดวยหลักศีลธรรม
เปาหมายของคนเรานั้น ควรอยูที่การสรางความสุขใหแกมนุษย ซึ่งหมายถึงการเติบโต
อยางสมบูรณทั้งทางกายและใจ ขาพเจาใชคําวา ศีลธรรมในนัยที่หมายถึงความเปนผูมีจิตใจสูง
เราจะบรรลุเปาประสงคนี้ไดดวย การกระจายอํานาจออกไป ระบอบการรวมอํานาจไว จุดเดียวนั้น
เขากันไมไดกับโครงสรางสังคมแบบสันติวิธี
ขาพเจาขอแสดงความเชื่อมั่นอยางไมมีเงื่อนไขวา โรคระดมการผลิตสินคาเพื่อแสวงหา
กําไรนั้นแหละเปนตนเหตุแหงวิกฤตการณในโลก เรามาสมมุติกันชั่วครูวา เครื่องจักรกลสามารถ
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สนองความตองการของมนุษยได แตเครื่องจักรกลก็จะไมสามารถผลิตสินคาไดในทุกแหงของโลก
ซึ่งทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองสงสินคาเหลานั้นไปจําหนายยังที่ๆมีความตองการมาก อันนําไป
สูการแขงขันกันแสวงหากําไร ครั้นแลวการเอารัดเอาเปรียบและการขูดรีดก็จะเกิดขึ้น เพื่อหลีก
เลี่ยงสถานการณที่ไดกลาวมานี้ จึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดความตองการและปริมาณสินคา
อีกทั้งการจัดจําหนายสินคาเหลานั้น โดยใหความเปนธรรมแกทุกฝาย หากกระทําไดเชนนี้การเอา
รัดเอาเปรียบและการปลอมแปลงสินคาก็จะไมมี
ทุกวันนี้มีการระดมผลิตสินคาแลวแยงกันหาตลาดเพื่อกําไร แตไมคํานึงถึงความตองการ
ของฝายซื้อ หากการระดมผลิตสินคาเปนคุณธรรมแลวไซร ก็นาจะมีการผลิตกันไมอั้น แตขอเท็จ
จริงไดพิสูจนแลววา การระดมผลิตสินคากอใหเกิดความปนปวนทางเศรษฐกิจและความวุนวาย
ทางสังคมหลายอยางหลายประการ หากทุกประเทศพากันระดมผลิตสินคา ตลาดที่จะจําหนายสิน
คาเหลานั้นจะมีไมพอ และแลวการผลิตสินคาก็จะชะงัก กอใหเกิดปญหาวางงาน ฯลฯ ซึ่งเปน
สภาพการณของโลกในปจจุบัน… อะไรคือมูลเหตุของความปนปวนวุนวายในปจจุบัน? ขาเจา
อยากจะพูดวา
มูลเหตุของความปนปวนวุนวายในปจจุบันเกิดจากการที่ประเทศใหญขูดรีด
ประเทศเล็ก ประเทศที่เจริญแลวขูดรีดประเทศที่เจริญนอยกวา และประเทศเล็กก็ขูดรีดประเทศ
เล็กดวยกันเอง … “ 18
คําถามหัวขอที่ 4
1. ทานเห็นดวยกับขอความดังตอไปนี้ หรือไมอยางไร จงวิจารณ “การมีคานิยมที่ผิด เชน การถือ
เอาความมั่งมี มั่งคั่งทางทรัพยสิน ที่หามาไดดวยการโกงและฉอฉล ความสามารถในการหลีก
เลี่ยงกฎเกณฑตางๆ เปนความสามารถที่ไดรับการยกยอง เปนรากเงาที่นําไปสูความเนาเฟะ
ของจริยธรรมธุรกิจในปจจุบัน”
2. ทานเห็นดวยหรือไมวา ระบบเศรษฐกิจที่มีศูนยกลางอยูบนการแสวงหากําไรสูงสุด สงเสริมให
เกิดการพัฒนาที่บิดเบี้ยว จงวิจารณ
3. ทานเห็นดวยกับขอความดังตอไปนี้ หรือไมอยางไร จงวิจารณ “เศรษฐกิจที่อนุญาตใหประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง ทําการขูดรีดประเทศอื่นไดนั้น เศรษฐกิจนั้นยอมไมชอบดวยศีลธรรม เปา
หมายของคนเรานั้น ควรอยูที่การสรางความสุขใหแกมนุษย ซึ่งหมายถึงการเติบโตอยาง
สมบูรณทั้งทางกายและใจ ศีลธรรม หมายถึงความเปนผูมีจิตใจสูง”
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