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ñ. ÅÑ¡É³Ð»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò
 ประธานาธิบดีอับราฮัม ลิงคอล์น (Abraham Lincoln) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แสดงวาทะ

เกีย่วกบัค�าว่าประชาธปิไตยไว้ว่า “เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน”

 จากวาทะดังกล่าว เราอาจสรุปความหมายของประชาธิปไตยได้อย่างกว้างๆ ว่า เป็นการ

ปกครองที่ถือว่าบุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกฐานะและทุกอาชีพ มีเสรีภาพ สิทธิ หน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมืองเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง และการ

ด�าเนินชีวิต

 โดยท่ัวไปถือว่า นครรัฐกรีกเป็นต้นก�าเนิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเร่ิมต้น

จากที่ไซโลมอน (๕๙๔ ปก่อน ค.ศ.) ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญจัดตั้งศาลประชาชนขึ้น ต่อมา

แอนติส เธเนส (Antis Thenes) (๕๐๙ ปก่อน ค.ศ.) ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญของนครรัฐกรีกอีก

โดยให้สทิธิเสรภีาพแก่ประชาชนมากขึน้ และในยคุต่อมาเมือ่ ๔๖๑ ปก่อน ค.ศ. เปริเคลสิ (Pericalis)

ได้แก้ไขลักษณะการเมืองการปกครองของนครรัฐให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เช่น ชาวกรกีทุกคนสามารถวจิารณ์การบรหิารงานของผูป้กครองนครรฐัได้โดยไม่ถอืเป็นความผดิ

การตัดสินใจกระท�าการใดใช้วิธีลงมติแล้วท�าตามเสียงข้างมาก ราชการนครรัฐถือเป็นเรื่อง

ส�าคัญที่ชาวเมืองสนใจและกระท�าก่อนเรื่องส่วนตัว บุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีต�าแหน่งฐานะสูงส่ง

เพียงไร ก็สามารถออกเสียงได้เพียง ๑ เสียง เท่าเทียมกับสามัญชนทั่วไป

 วิถีทางแบบประชาธิปไตยอย่างที่ปฏิบัติกันในนครรัฐกรีกนั้น ถ้าพิจารณากันอย่าง

ประเทศกรีซหรือนครรัฐกรีกในอดีต	 ได้ชื่อว่าเปนที่ให้
กําเนิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแห่งแรก
ของโลก

ถ่องแท้ โดยเอาพระพุทธศาสนามาเปรยีบเทยีบ

ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แท้จริงแล้วแนวคิด

หรอืวธิปีฏบิตัดิงักล่าวมาข้างต้น ได้ก่อตัง้ขึน้ใน

พระพุทธศาสนาก่อนประชาธิปไตยของกรีกนับ

เป็นเวลาหลายสิบป โดยพระพุทธเจ้าพระบรม

ศาสดาของชาวพุทธได้ทรงวางแนวทางเอาไว้ 

เพ่ือเป็นแนวประพฤติปฏบิติัของพทุธศาสนกิชน

ดังค�ากล่าวของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาว่า “พระพุทธ-

ศาสนาเปนตัวอย่างแห่งลัทธิประชาธิปไตยที่

เก่าแก่ที่สุดของโลก มีหลักการและวิธีการอัน

ทันสมัยมาจนทุกวันนี้”

๒



  ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

๑. พระพุทธเจ้าประทานความเป็นใหญ่แก่สงฆ์ เม่ือมีผู้มาขอบวชเพ่ิมจ�านวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงเลิก 

การประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ทรงประทานความเป็นใหญ่ให้พระสงฆ์ด�าเนินการอุปสมบทเอง 

โดยพระสงฆ์เป็นผู้คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอบวชกันเอง ในการท�าพิธีอุปสมบทน้ันพระสงฆ ์

ทั้งปวงต้องมีมติเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีการคัดค้านแม้เพียงหนึ่งเสียงถือว่าการอุปสมบทเป็นโมฆะ

๒. พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพพระสงฆ์ เม่ือประทานความเป็นใหญ่หรือความเป็นอธิปไตยให้แก่พระสงฆ์แล้ว 

พระองค์เองก็มิได้ทรงถือว่าเป็นพระศาสดาผู้คอยชี้ขาดบงการ ตรงกันข้ามพระองค์กลับเคารพมติสงฆ ์

โดยเฉพาะในท่ีประชุมสงฆ์ คือ ทรงรับฟังความคิดเห็นของพระสงฆ์อยู่เป็นปกติ ลักษณะเช่นนี้ชี้ชัดถึง

คุณลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยของพระพุทธศาสนา

๓. พระสงฆ์โดยภาพรวมมีความส�าคัญยิง่กว่าคณะบคุคลใดทัง้หมด พระสงฆ์มคีวามส�าคญักว่าพระศาสดาในฐานะ 

ปัจเจกชน จะเหน็ได้จากการตรสัแนะน�านางปชาบดโีคตมผีูน้�าอาหารมาถวายพระองค์ให้ถวายพระสงฆ์แทนท่ี 

จะถวายแด่พระองค์ (ม.อุ. ๑๔/๗๐๗/๔๕๗) และตรัสไว้ในที่อื่นว่า “การถวายทานแก่พระพุทธเจ้ามีผลสู้การ

ถวายแก่พระสงฆ์ไม่ได้” (องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๗)

๔. กิจกรรมของสงฆ์ ภิกษุทุกรูปจะต้องถือเป็นเรื่องส�าคัญ กิจกรรมที่ส�าคัญในพระพุทธศาสนาของ 

พระภิกษุสงฆ์ เช่น การประชุมท�าอุโบสถสังฆกรรม (ประชุมฟังสวดปาฏิโมกข์ หรือสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ) 

ทุกกึ่งเดือน เพื่อตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ภิกษุผู้เป็นสมาชิกทุกรูปจะต้องเข้า 

ประชุมพร้อมเพรียงกัน แม้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้ว (ซึ่งตามความจริงแล้ว ไม่จ�าเป็นจะต้องมาฟังก็ได ้

เพราะพระอรหันต์สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องทบทวนศีลของตนก็ได้) ก็ต้องเข้าประชุม ทั้งนี้ 

เพราะสังฆอาณา (อ�านาจของสงฆ์) เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องเคารพ

๕. การตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นแตกออกเป็น ๒ ฝ่าย การตัดสินปัญหาในท่ีประชุมสงฆ์ท่ีมีความ 

คิดเห็นแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายจะต้องมีการลงคะแนนเพ่ือดูว่าเสียงข้างมากไปทางไหน ให้ตัดสินโดย 

ถือเอาเสียงข้างมากนั้นเป็นข้อยุติ วิธีนี้เรียกว่า “เยภุยยสิกา”

๖. ภิกษุทุกรูปมีสิทธิในการเข้าประชุม ภิกษุทุกรูปมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท้ังในทางคัดค้านและ 

ในทางเห็นด้วย

๗. ภิกษุทุกรูปจะต้องเข้าประชุม ภิกษุทุกรูปจ�าเป็นท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุม ถ้าเข้าประชุมไม่ได้ เช่น อาพาธ 

จะต้องมอบฉันทะไปประกาศแก่สงฆ์ว่า ผู้นั้นผู้นี้มาประชุมไม่ได้ ขอมอบฉันทะ คือ อนุมัติให้สงฆ์ท�าการ 

ประชุมได้โดยความยินยอมของตน

๘. กิจของพระภิกษุขณะประชุม ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีธุระด่วน เช่น สรีรกิจ (ขอไปถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ) 

จะลุกออกจากที่ประชุม ต้องให้ฉันทะ คือ อนุญาตให้สงฆ์ด�าเนินการต่อไปได้โดยความยินยอมของตน 

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการพูดขึ้นภายหลังว่า สงฆ์ท�าการบางอย่างลงไปโดยภิกษุรูปนั้นรูปนี้ไม่เห็นด้วย

3 



ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

๙. ในการกระท�าสังฆกรรมต่างๆ พระสงฆ์ยึดถือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การยึดถือประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นที่ต้ังบนพ้ืนฐานของธรรมาธิปไตยและถือความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลัก พระพุทธเจ้า

มิได้ใช้อ�านาจในฐานะพระศาสดาเข้ามาแทรกแซงหรือชี้น�าแต่ประการใด

ò. ËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¡ÑºËÅÑ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ มีทั้งส่วนท่ีสอดคล้องกันและส่วนที่

แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

	 ๒.๑	ความสอดคลองกัน

 หลักการของพระพุทธศาสนา เป็นหลักค�าสอนที่เป็นความจริง มีเหตุมีผล โดยเฉพาะ

การสอนให้รู ้จริงโดยการพิสูจน์ด้วยตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็น

หลักการสากล จะเห็นได้จากการยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งไม่เชื่อการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

แต่อาศัยสติปัญญาเป็นตัวตัดสินความจริง

๑) ด้านความเชื่อ วิทยาศาสตร์ถือหลักว่าก่อนจะเชื่ออะไรนั้นจะต้องมีการพิสูจน์

ให้เห็นจริงได้เสียก่อน วิทยาศาสตร์เชื่อในเหตุผล ไม่เชื่ออะไรลอยๆ และต้องมีหลักฐานมายืนยัน

และทุกอย่างจะต้องด�าเนินไปอย่างมีกฎเกณฑ์และมีเหตุผลเป็นตัวตัดสินโดยอาศัยปัญญาในการ

หลักการของวิทยาศาสตร์เปนหลักความจริงที่สามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา

พจิารณา วทิยาศาสตร์ไม่อาศยัศรทัธา แต่อาศยั

เหตุผล เชือ่การทดลองว่าให้ความจรงิแก่เราได้ 

แต่ไม่เชือ่การดลบนัดาลของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เพราะ

ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างมีกฎเกณฑ์ มีเหตุผล 

และวิทยาศาสตร์อาศัยปัญญา และเหตุผลเป็น

ตัวตัดสินความจริง

  พระพทุธศาสนากม็หีลกัความเชือ่

เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ ดังหลักค�าสอนที่

ปรากฏในกาลามสตูร พระพทุธเจ้าทรงสอนไว้ว่า

การจะเชื่ออะไรแค่ไหนนั้นจะต้องพิสูจน์ด้วย

ตนเองโดยอาศัยสติปัญญาและเหตุผล แต่อย่า

เชือ่โดยวิธี ดังต่อไปนี้

๔



  พระองค์ทรงสอนต่อไปว่า เม่ือใดท่ีเราอาศัยปัญญาทดสอบด้วยตนเองแล้ว เห็นว่า

ค�าสอนใดเป็นค�าสอนที่ดีมีคุณประโยชน์แล้วจึงค่อยเชื่อ ทรงสอนมิให้เชื่ออย่างงมงาย แต่เน้น

การทดสอบและการปฏิบัติ เมื่อทดสอบได้ผลทางปฏิบัติแล้วจึงเชื่อ

  พระพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาเหมือนกัน แต่ศรัทธามิใช่วิธีสุดท้ายที่จะตัดสินว่า

ความจริงคืออะไร ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงเครื่องชักจูงให้คนเข้าไปทดสอบความจริง

แต่ตัวที่ตัดสินความจริงคือ “ปญญา” ในหลักธรรมค�าสอนเรื่อง

ธรรมจกัรเปนสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถงึหลกัธรรมอนัประเสรฐิ
ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ

มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นหนทางที่จะพามนุษย์ไปสู่นิพพาน

ซึ่งเป็นความจริงอันสูงสุดนั้น ไม่ปรากฏว่ามีศรัทธา

อยู่ด้วย ในการสอนหลักธรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติตนนั้น หากในหลักธรรมใดมีศรัทธาอยู่

จะต้องมีปัญญาก�ากับอยู่เสมอ เช่น พละ ๕ มีศรัทธา

วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ในหลักอริยทรัพย์มีศรัทธา 

ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา

๑. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะการฟงตามกันมา

๒. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะการถือสืบๆ กันมา

๓. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะการเลาลือ

๔. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะการอางคัมภีร

๕. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะนึกคิดเอาเอง

๖. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะการคาดคะเนเอา

๗. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะการตรึกตรอง

๘. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะตรงกับความเห็นของตน

๙. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะนาเชื่อ

๑๐. อยาปลงใจเชื่อเพียงเพราะทานเปนครูของเรา

ที่มา : พจนานุกรมศัพทพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
  ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)*

  ๒) ด้านความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์

และพระพุทธศาสนาต่างก็ยอมรับความรู้ที่ได้จาก

ประสบการณ์ 

*พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.  ปยตุโฺต) ได้รบัพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ เมือ่วนัท่ี ๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕



  “ประสบการณ์” หมายถึง การที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ประสบกับความรู้สึกนึกคิด

บางอย่าง เช่น รู้สกึดีใจ รูส้กึอยากได้ วทิยาศาสตร์เริม่ต้นจากประสบการณ์ คอื จากการทีไ่ด้พบเหน็

สิง่ต่างๆ แล้วเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็กแ็สวงหาค�าอธบิาย วทิยาศาสตร์จะไม่เชือ่หรอืยดึถอือะไร

ล่วงหน้าอย่างตายตัว แต่จะอาศัยการทดสอบด้วยประสบการณ์สืบสาวไปเร่ือยๆ จะไม่อ้างอิงถึง 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์และการทดลอง

  พระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มคิดจากประสบการณ์ คือ ประสบการณ์ที่ได้เห็นความเจ็บ 

ความแก่ ความตาย และที่ส�าคัญที่สุดคือ ความทุกข์ พระองค์มีพระประสงค์ที่จะค้นหาสาเหต ุ

ของทุกข์ ในการค้นหานี้พระองค์มิได้เชื่ออะไรล่วงหน้าอย่างตายตัว ไม่ทรงเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้า 

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ท่ีจะให้ค�าตอบได้ แต่ได้ทรงทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ของพระองค์เอง  

ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว 

  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีส่วนท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องนี้ คือ 

วิทยาศาสตร์เน้นความสนใจกับเรื่องราวหรือการรับรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส 

(ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ส่วนพระพุทธศาสนาเน้นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวหรือการรับรู้ที่เกิดจาก

ประสบการณ์ทางจิตใจ

	 ๒.๒	ความแตกต่าง

  แม้ว่าหลักการของพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ แต่หลัก 

วิทยาศาสตร์กับหลักการของพระพุทธศาสนาก็มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  ๑) มุง่เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิวิทยาศาสตร์มุ่งเข้าใจปรากฏการณ์ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องการรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลที่ตามมา เช่น เมื่อเกิดฟ้าผ่าขึ้น ต้องรู้ว่า 

อะไรคือสาเหตุของฟ้าผ่าและผลที่ตามมาหลังจากฟ้าผ่าแล้วจะเป็นอย่างไร

  พระพุทธศาสนาก็มุ่งเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที ่

พระพทุธศาสนาเน้นเป็นพเิศษเกีย่วกบัวิถชีวีติของมนษุย์มากกว่ากฎเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ร้ชวีติ จดุหมาย 

ปลายทางของพระพุทธศาสนาคือสอนให้คนเป็นคนดีขึ้น หรือเป็นคนโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทวาร	๖
	 ทวาร	 ๖	 ตามหลักพระพุทธศาสนา	 หมายถึง	 ทางรับรู้อารมณ์ทั้ง	 ๖	 หรือเรียกว่า	 อายตนะภายใน	 ๖	 ทาง	 
ซึ่งได้แก	่ จักขุทวาร	คือ	ประสาทสัมผัสทางตา	 โสตทวาร	คือ	ประสาทสัมผัสทางห	ูฆานทวาร	คือ	ประสาทสัมผัส 
ทางจมูก	 ชิิวหาทวาร	 คือ	 ประสาทสัมผัสทางลิ้น	 กายทวาร	 คือ	 ประสาทสัมผัสทางกาย	 และมโนทวาร	 คือ	 
ประสาทสัมผัสทางจิตใจ	

เรื่องน่ารู้

๖



๒) ต้องการรู้กฎธรรมชาติ วทิยาศาสตร์ต้องการเรียนรู้กฎธรรมชาติและหาทาง

ควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติ พูดอีกนัยหนึ่ง วิทยาศาสตร์เน้นการควบคุมธรรมชาติ

ภายนอก แต่พระพทุธศาสนาสอนให้คนควบคมุภายในจติใจตวัเอง ล�าพงัแต่ความสามารถทีค่วบคมุ

ธรรมชาตไิด้ ไม่อาจท�าให้ความสงบสขุเกดิขึน้ในโลกมนษุย์ มนษุย์ต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้มีจติใจ

ดีงามด้วย สันติสุขที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้ วิทยาศาสตร์มุ่งปรับธรรมชาติ แต่พระพุทธศาสนา

มุ่งปรับจิตใจคน

๓) ยอมรบัโลกแห่งสสาร วิทยาศาสตร์ยอมรบัโลกแห่งสสารทีร่บัรูไ้ด้ด้วยประสาท

สัมผัสทั้ง ๕ ว่ามีจริง โลกที่อยู่พ้นจากนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับ (ซึ่งความจริงวิทยาศาสตร์มิได้

ปฏิเสธ เพียงแต่ยังไม่ยอมรับ เพราะวิทยาศาสตร์เชื่อว่าประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่จะ

ตัดสินความจริง)

  ส่วนพระพุทธศาสนาชี้ว่ามีสัจธรรมสูงสุด (นิพพาน) ซึ่งเป็นสภาวะที่ประสาทสัมผัส

ของมนุษย์ปุถุชนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาไม่สามารถจะรับรู้ได้ พระพุทธศาสนาแบ่งสิ่งที่มีอยู่จริง

เป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ “สังขตธรรม” (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง) และ “อสังขตธรรม” (ส่ิงที่ปัจจัย

มิได้ปรุงแต่ง คือ นิพพาน) วิทยาศาสตร์ยอมรับว่าสังขตธรรมนั้นมีจริง แต่อสังขตธรรมอยู่เหนือ 

การรับรู้ของวิทยาศาสตร์

การค้นพบวิทยาการต่างๆ	ทางวิทยาศาสตร์บางประเภท
มิได้สนใจเรื่องศีลธรรม	 แต่มุ่งทําลายล้างเพ่ือเอาชนะ
ซึ่งกันและกัน	ซึ่งเปนภัยที่สําคัญต่อโลก

  ส่วนสัจธรรมในพระพุทธศาสนา

นั้น มีทั้ง ท่ีสามารถแสดงให้ประจักษ์เป ็น

สาธารณะได้และไม่สามารถแสดงให้ประจักษ์

เป็นสาธารณะ แต่แสดงโดยการประจักษ์ใจ

ตนเองได้ (หมายถึง มีทั้งที่เราสามารถรับรู้

ได้ด้วยตาและรับรู ้ด้วยใจ) ความจริงระดับ

ต้นๆ และระดับกลาง ใครๆ ก็อาจเข้าใจและ

เห็นจริงได้ เช่น คนท่ีโลภมาก อิจฉาริษยา

เขามาก ไม่มีความสงบสุขแห่งจิตใจอย่างไร

บ้าง คนที่มีเมตตา ไม่ปรารถนาร้ายต่อใคร

เป็นคนมีความสุข ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร

อย่างไรบ้าง 

๗



กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์มีลักษณะสอดคล้องกับวิธีคิดแบบอริยสัจของพระพุทธศาสนาที่เน้นการแก้ปญหา
ด้วยเหตุและผล

ความจริงเหล่านีล้้วนสามารถแสดงให้ประจกัษ์ได้และชีใ้ห้ดูตัวอย่างได้ แต่ปรมัตถธรรม

อันสูงสุดนั้น ผู้ที่ได้พบแล้วยากท่ีจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ เป็นสภาวะที่ผู ้รู ้เองเห็นเองจะ

พึงประจักษ์เฉพาะตัว

๔) มุ่งเอาความจริงมาตีแผ่ วิทยาศาสตร์นั้นมิได้สนใจเร่ืองศีลธรรม เร่ือง

ความดี ความชัว่ สนใจเพยีงค้นเอาความจริงมาตแีผ่ให้ประจกัษ์เพยีงอย่างเดยีว เช่น วทิยาศาสตร์

ค้นพบเรื่องการระเบิด แต่ควรระเบิดอะไร ไม่ควรระเบิดอะไร ไม่อยู่ในขอบข่ายของวิทยาศาสตร์

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์จึงมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์

  ส่วนค�าสอนของพระพุทธศาสนานั้นเน้นเรื่องศีลธรรม ความดีความชั่ว มุ่งให้มนุษย์

มีความสุขเป็นล�าดับขึ้นเรื่อยๆ จนถึงความสงบสุขอันสูงสุดคือนิพพาน
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 กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สามารถแยกได้เป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ตั้งปญหาใหชัดเจน คือ ดูวาปญหาคืออะไรแน

๒. ตั้งคําตอบชั่วคราวขึ้นเพื่อทดสอบ

๓. รวบรวมขอมูลที่คิดวาเกี่ยวของ

๔. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบคําตอบชั่วคราววาผิดหรือถูก

๕. ถาปรากฏวาคําตอบชัว่คราวนัน้ถกู กร็บัเปนคําอธิบายหรอื

เปนทฤษฎีไวจนกวาจะมีขอมูลใหมมาหักลาง ถาเกิด

คําตอบชั่วคราวนั้นผิดก็ตองปรับปรุงหาคําตอบใหม

๖. นําคําอธิบายในขอ ๕ ไปประยุกตใชในการแกปญหา

๘



ยกตัวอย่างเช่น

■ ปัญหาเกิดขึ้น คือ ต้นมะม่วงที่บ้านเราใบแห้งโกรน ไม่ออกผล

■ ตั้งค�าตอบชั่วคราวเพื่อทดสอบขึ้นว่า “ทั้งนี้เป็นเพราะไม่ฉีดยาฆ่าแมลง”

■ รวบรวมข้อมูล คือ ถามเพื่อนบ้านท่ีปลูกมะม่วงพันธุ์เดียวกับเราหลายต้นว่า

เขาบ�ารุงต้นมะม่วงอย่างไรจึงออกผล ซึ่งจะได้ค�าตอบว่าเขารดน�้า ใส่ปุย และฉีดยาฆ่าแมลง

■ วิเคราะห์ข้อมูลแล้วเห็นว่า น�้าเราก็รด ปุยเราก็ใส่ แต่เรามิได้ฉีดยาฆ่าแมลง

จึงคิดว่าสาเหตุอยู่นี่ แล้วก็ลองฉีดยาฆ่าแมลงอย่างเขา

■ ปรากฏว่าปต่อมามะม่วงออกผลดีเหมือนของเพ่ือนบ้าน แสดงว่าค�าตอบชัว่คราวถกู

  ■ ถือค�าตอบนี้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป

  ในท�านองเดียวกัน หากเราศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติจะพบว่า กระบวนการคิดของ

พระพุทธเจ้าตั้งแต่ออกผนวชจนกระทั่งตรัสรู้ ก็มีวิธีการเหมือนกัน คือ

  ๑. ทรงเห็นว่าความทุกข์เป็นปัญหา จะต้องหาค�าตอบเพื่อแก้ปัญหา

  ๒. ทรงต้ังค�าตอบชั่วคราว คือ ทรงเห็นว่าเจ้าลัทธิส�านักต่างๆ อาจให้ค�าตอบได้ 

และเมื่อให้ค�าตอบไม่ได้ก็ทรงเห็นว่าการทรมานกายอาจให้ค�าตอบได้

  ๓. ทรงรวบรวมข้อมูล คือ เสด็จไปตามส�านักต่างๆ ที่เขาว่าเก่ง ลองทรมานกายดู

ลองอดอาหารดูเพื่อดูว่าจะได้ค�าตอบหรือไม่

  ๔. ในกรณีของพระพุทธองค์ การรวบรวมข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบจะ

การบาํเพญ็ทกุกรกริยิา	โดยใช้พระวรกายของพระองค์เปน
เครื่องทดลอง	 และเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์	แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของพระพุทธ-
ศาสนาสอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งเดียวกัน เช่น การบ�าเพ็ญเพียรทางกาย

นัน้ เป็นทัง้การรวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์

ข้อมูล เพราะพระองค์ทรงใช้พระวรกายของ

พระองค์เองเก็บข้อมูล จึงเป็นการวิเคราะห์

และทดสอบข้อมูลไปในตัว ส่วนค�าสอนของ

ส�านักต่างๆ ท่ีทรงศึกษานั้นพระองค์ลองน�ามา

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า มิใช่ค�าตอบที่ถูกต้อง 

จึงทรงเลิกแล้วหันมาเสวยพระกระยาหาร

ตามเดิม ท�าให้ปัญจวัคคีย์เสื่อมศรัทธาพากัน

หนีไป ก่อให้เกิดผลดีแก่พระสิทธัตถะ เพราะได้

สร้างบรรยากาศอันเงียบสงัด ซ่ึงเอื้อต่อการ

บ�าเพ็ญเพียรทางจิตอย่างยิ่ง

๙



  ๑. วิธีคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัย คือ สืบค้นจากผล สืบสาวหาสาเหตุที่แท้จริง

  ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ คือ แยกย่อยออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาความ

สอดคล้องสัมพันธ์

  ๓. วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ คิดและรู้ความเป็นไปตามธรรมดาของสรรพสิ่ง

ตามความเป็นจริง

  ๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ คือ คิดตามเหตุผล สืบสาวหาสาเหตุแล้วแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

  ๕. วธิคีดิเชือ่มโยงหลกัการและความมุ่งหมายให้สมัพนัธ์กนั คอื คดิถงึหลกัการของ

เรื่องหรือสิ่งนั้นว่าคืออะไร ความมุ่งหมายเพื่ออะไร การกระท�านั้นๆ ตรงตามหลักการและความ

มุ่งหมายหรือไม่

  ๖. วิธีคิดแบบคุณ โทษ และทางออก คือ คิดทั้งในแง่บวก แง่ลบ และคิดเสนอ

แนวทางแก้ไข

  ๗. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม คือ คิดวิเคราะห์ถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงหรือ

ประโยชน์เทียมของสิ่งนั้นๆ ว่าคืออะไร เพื่อจะได้รู้จักเสพ รู้จักใช้สิ่งทั้งหลายเพื่อคุณที่แท้จริง

พระสิทธัตถะ	 ได้ตรัสรู ้อริยสัจเปนสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า	 ณ	 โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์	 เม่ือวันเพ็ญขึ้น	
๑๕	คํ่า	เดือน	๖	เวลาใกล้รุ่ง	ก่อนพุทธศักราช	๔๕	ป

  ๕. เมื่อพระองค์ทรงเหน็วา่ค�าตอบชั่วคราวทีต่ัง้ไวน้ัน้ผิด จงึทรงเปลี่ยนแปลงวธิีการ 

โดยหันมาทดลองการบ�าเพ็ญเพียรทางจิตแทน ก็ปรากฏว่าทรงประสบความส�าเร็จ ได้ตรัสรู้

ความจริง อันเป็นค�าตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ปัญหาเรื่องความทุกข์

  ๖. ทรงน�าค�าตอบท่ีได้ไปเผยแผ่

แก่ชาวโลก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์

ให้แก่มวลมนุษย์

  จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดตาม

นัยในพระพุทธศาสนาก็มีความคล้ายคลึงกับ

กระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร์ แต่พึงทราบว่า

วิธีการคิดแบบนี้ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า

คิดแบบเหตุผลหรือคิดแบบอริยสัจ ซึ่งเป็น

เพียงวิธีหนึ่งใน ๑๐ วิธี ดังนี้

๑๐
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