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แล้วจึงท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี เิ คราะห์ความเชือ่ มโยงของเนือ้ หา (content analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ขงจื่อเสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมโดยเริ่มจากการปฏิรูป
สังคมตั้งแต่ฐานรากโดยการก�ำหนดแบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมใน
อุดมคติ คือ วิญญูชนขึน้ แล้วเสนอให้ใช้การศึกษา คือ การเรียนรูอ้ บรมตามจารีตหรือหลี่
รวมไปถึงการรู้จักเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี เป็นกระบวนการในการขัดเกลาทาง
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สมาชิกเกิดการควบคุมจากภายนอกสู่ภายใน
จนบรรทัดฐานทางสังคม คุณธรรมและคุณค่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทาง
บุคลิกภาพของตน ขงจื่อมองว่า ผู้ที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมตามหลี่มาดีแล้วคือ
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Abstract

This article aims to investigate Confucius’ social organization concepts
within the analects of Confucius by using the modern Chinese interpretative version
of the analects by Yang Bojun as a primary data source. The research data were
investigated, translated into Thai, and categorized under the conceptual framework of
social organization, and then the content analysis was finally conducted. The findings
have shown that Confucius has presented his social organization concepts initiated
from the social reform from its roots (social member) by establishing the ideal role
model called “junzi” (gentleman), The process of socialization through education
by learning the rule of propriety or “Li”, including learning from the exemplar are
presented in order to build up the sense of external and internal control for social
members. According to Confucius, a social member who passes the socialization
through the practice of Li is regarded as a qualified member who could properly
conduct his own life according to his own status and role, and is able to actualize
a harmonious society under the value of “benevolence” or “ren”(仁).
Keywords : philosophy of Confucius, social organization, analects of Confucius,
sociology
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บทน�ำ
คัมภีร์หลุนอี่ว์ (论语- Analects of Confucius) ถือเป็นเอกสารหนึ่งที่ส�ำคัญ
ต่อการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของขงจื่อ หลุนอี่ว์ได้บันทึกรวบรวมภารกิจและค�ำสอน
ของขงจื่อไว้ในรูปแบบบทสนทนาของขงจื่อกับสานุศิษย์และบุคคลอื่นๆ ตัวบทภายใน
คัมภีรล์ ว้ นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดส�ำคัญหลายประการทัง้ ในด้านการเมืองการปกครอง
การศึกษา คุณธรรมและหลักการในการสร้างสังคมที่ดี (ปานทิพย์ ศุภนคร, 2554: 17)
อีกทั้งยังมีคุณค่าทางด้านปรัชญาสังคมหลายประการ
ภายในคัมภีร์หลุนอี่ว์นั้นประกอบด้วยหลักคุณธรรมต่างๆ ซึ่ง Yao Xinzhong
(2012) ได้ ส รุ ป หลั ก คุ ณ ธรรมภายในคั ม ภี ร ์ เ ป็ น เป็ น 2 ล� ำ ดั บ ชั้ น ประกอบด้ ว ย
1) คุณธรรมชัน้ ต้น (first-level virtues) ได้แก่ 德 (คุณธรรม) 道 (มรรควิถหี รือเต๋า) และ
仁 (มนุษยธรรม) ซึง่ เป็นตัวหลักการทีค
่ รอบคลุมในค�ำสอนประเด็นต่างๆทีส่ ามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ และ 2) คุณธรรมชั้นรอง (second-level virtues) ดังเช่น 忠
(ความภักดี) 孝(ความกตัญญู) 恭 (ความเคารพ) 信 (สัจจะ) และ 勇(ความกล้าหาญ)
เป็นต้น ซึง่ เป็นคุณธรรมภาคปฏิบตั ทิ เี่ ป็นส่วนขยายความของคุณธรรมชัน้ ต้น โดยปัจจุบนั
มีนักวิชาการที่ได้ศึกษาในประเด็นคุณธรรม เช่น Fung Yiu-Ming (2014) ได้ศึกษา
ประเด็นการตีความหมายของ 仁 (มนุษยธรรม) จากนักวิชาการจีนและนักวิชาการ
ด้านจีนศึกษาชาวตะวันตก พร้อมทั้งเสนอข้อโต้แย้ง ขณะเดียวกัน Cao Wei (2015)
ก็ได้รวบรวมและศึกษาเปรียบเทียบการตีความแนวคิดมนุษยธรรมของนักวิชาการจีน
ศึกษาชาวอเมริกนั โดยเฉพาะ และยังมีการศึกษาแนวคิดอืน่ ๆ เช่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
หรื อ “ซู ่ ” (恕 ) ในงานของวิสิทธิ์ ตออ�ำนวย (2554) การศึ กษาประเด็ น เกี่ ย วกั บ
“วิญญูชน” (君子) ดังเช่นงานของวรรณทนา ลมพัทธยา (2556) และ Chang Sheng
(2015) โดยวรรณทนาได้อภิปรายในแง่ว่าแนวคิดเรื่องวิญญูชน คือการจินตนาการ
ถึงบุคคลต้นแบบในอุดมคติที่จะส่งอิทธิพลทางด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
ส่วน Chang ได้อภิปรายคุณลักษณะของวิญญูชนจากการรวบรวมและจัดประเภทตัวบท
ภายในคัมภีร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ
ภายในคัมภีร์ด้วย เช่น งานของ Li (2007) Xiao Jiang (2009) และ Dong Weiguo
(2016) โดย Li อภิปรายประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยธรรมกับจารีต (礼)
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โดยมองว่าจารีตเป็นหลักไวยากรณ์ทางวัฒนธรรม (cultural grammar) หรือเป็นหลัก
การที่ต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้แจ้งเพื่อการเข้าใจในมนุษยธรรมอย่างถ่องแท้ Dong ศึกษา
ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยธรรม (仁 ) กับหลัก “忠恕 ” (ความภักดีและ
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา) และ Xiao วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสัจจะ(信) จากคัมภีร์หลุนอวี่
และความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการต่อคุณธรรมด้านความน่าเชื่อถือของสังคมจีน
สมัยใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาแนวคิดปรัชญาขงจื่อในหลุนอี่ว์โดยอิงกรอบคิด
ของปรัชญาตะวันตก เช่น Erica Brindley (2011) และดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ (2557)
ที่อภิปรายเกี่ยวกับอัตตาณัติทางด้านคุณธรรม (moral autonomy) ภายในปรัชญาขงจื่อ
โดยเฉพาะ หรือการศึกษาของอันธิฌา แสงชัย (2557) เกี่ยวกับมิติด้านสุนทรียศาสตร์
ขงจื่อจากคัมภีร์หลุนอี่ว์และคัมภีร์ขงจื่ออื่นๆประกอบ
จากการศึกษาประเด็นต่างๆ ในคัมภีร์หลุนอี่ว์นั้นพอจะท�ำให้ทราบได้ว่าหลัก
คุณธรรมภายในคัมภีร์ที่ขงจื่อได้น�ำเสนอนั้นมีความมุ่งหมายในการสร้างสังคมที่ดีใน
ทุกมิติหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอุดมการณ์ที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม
ด้วยการจัดระเบียบทางสังคม การสร้างบรรทัดฐาน การก�ำหนดสถานภาพและบทบาท
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมให้มีความรู้และคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมโดยเริ่ม
จากส่วนย่อย คือ สมาชิกในสังคมไปจนถึงสังคมส่วนรวม (อรนิตย์ จิวโพธิ์เจริญ, 2559)
เช่นเดียวกัน Erica Brindley (2011) ได้วิเคราะห์ว่า แนวคิดในคัมภีร์หลุนอวี่เน้นให้
ปัจจเจกบุคคลศึกษาอบรมตนตามแหล่งก�ำเนิดทางศีลธรรม (moral source) จากสองแหล่ง
คือ “สวรรค์” หรือ “เทียน” (天) และ “ตัวแบบทางศีลธรรม” (moral exemplar)
ที่ขงจื่อได้จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ อริยะบุคคล ( 圣人 ) และวิญญูชน (君子 )
ซึง่ การจะเป็นต้นแบบทางศีลธรรมได้นนั้ ต้องผ่านกระบวนการการศึกษา ฝึกฝนอบรมตน
และการปฏิบัติตามจารีต สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง จนสามารถเป็นแบบอย่าง
และขยายออกไปสูผ่ อู้ นื่ ในทีส่ ดุ จึงอาจกล่าวได้วา่ แนวคิดภายในหลุนอีว่ น์ นั้ ได้สะท้อนให้
เห็นแนวคิดทัง้ ทางด้านปรัชญาและสังคม และมีงานศึกษาคัมภีรห์ ลุนอีว่ ท์ อี่ งิ หลักของวิชา
สังคมวิทยาซึ่งบางชิ้นสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ เช่น Liu Pinghua (1991) ได้กล่าวถึง
ถึงภาพรวมของแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม สถานภาพและบทบาท
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ทางสังคม รวมทั้งการควบคุมทางสังคมในคุมภีร์หลุนอี่ว์ ต่อมา Zhou Dejun (1998)
ได้เลือกอภิปราย 4 แนวคิดในคัมภีร์หลุนอวี่ในมิติทางด้านสังคม ได้แก่ 1) มโนทัศน์
เรื่องกมลสันดาน (性) กับการเรียนรู้ (习) เป็นแนวคิดการอบรมบ่มเพาะตัวบุคคล
2) มโนทัศน์เรื่อง “เหวิน”(文) กับ “จื้อ” (质) ในฐานะแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
3) มโนทัศน์เรื่อง “จง” (忠) กับ “ซู่” (恕) ในฐานะเป็นหลักการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และ 4) การสร้างตัวแบบทางด้านคุณธรรมและการผลิตซ�ำ้ คุณค่าผ่านทางแนวคิดวิญญูชน
(君子) ส่วนในงานของ Li Gao และคณะ (2012) ได้นำ� แนวคิดทีป่ รากฎในคัมภีรห์ ลุนอวี่
จ�ำนวน 5 แนวคิด ได้แก่ สัจจะ (信) จารีต (礼) มนุษยธรรม (仁) ความเที่ยงธรรม
(义 ) และผลประโยชน์ (利 ) มาท�ำการอภิปรายในมิติของการการสร้างบรรทัดฐาน
หลักคุณธรรม โครงสร้างทางสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคม ส่วน Zhou Shuhua and
Zhang Dengguo (2007) ศึกษาหลักการสร้างสังคมแห่งความสงบสุขและปรองดอง
ในแนวคิดปรัชญาขงจื่อก่อนสมัยราชวงศ์ฉินโดยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษยธรรม จารีต ความกตัญญูต่อบิดามารดา (孝) และความรักพี่น้อง (悌) ที่มีผลต่อ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในสังคม การปกครองตามหลักคุณธรรม รวมทั้งได้
อภิปรายถึงข้อจ�ำกัดของแนวคิดต่างๆ ส่วน Lin Yuan-Tse (2013) อภิปรายถึงหลักคิด
ในการสร้างความชอบธรรมทางการปกครองบนพื้นฐานการก�ำหนดความสัมพันธ์และ
สถานภาพทางสังคมด้วยกฎแห่งจารีตและหลัก “ความเทีย่ งตรงแห่งนาม” (rectification
of names) อันเป็นหลักที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่สถานภาพที่มีอยู่ในสังคม
นอกจากนี้ พรชนก อารยะกุลชัย (2559) ได้ศึกษาประเด็นเรื่องมโนทัศน์การลงโทษ
ทีป่ รากฎในคัมภีรห์ ลุนอวี่ จากการศึกษาท�ำให้เห็นเอกลักษณ์ทางด้านแนวคิดการลงโทษ
ทีป่ รากฎในหลุนอวีว่ า่ มีจดุ มุง่ หมายให้ผกู้ ระท�ำผิดแก้ไขตนเองให้ “ตรง” ไม่วา่ ด้วยวิธใี ด
ก็ตาม ควรท�ำให้ผู้กระท�ำผิดตระหนักถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ประณามให้ผกู้ ระท�ำผิดส�ำนึก โดยไม่มจี ดุ มุง่ หมายให้ผกู้ ระท�ำผิดหยุดกระท�ำผิดเพราะกลัว
เป็นต้น
นอกจากการศึกษาเฉพาะคัมภร์หลุนอี่ว์แล้ว ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา
ขงจื่อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยชิ้นนี้ด้วย เช่น Jin Shangli (2005) อภิปรายถึงอิทธิพลของ
จริยศาสตร์ขงจื่อต่อการจัดองค์กรทางสังคมของจีน โดยผู้วิจัยอภิปรายว่าจริยศาสตร์
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ขงจื่อท�ำให้เกิดองค์กรทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน กล่าวคือ การมีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์แบบครอบครัวเป็นแบบอย่างแกนหลักของโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมในลักษณะอื่น จึงท�ำให้สังคมจีนมีลักษณะเน้นความเป็นกลุ่มชนมากกว่า
ความเป็นปัจเจกชน เชื่อฟังกันตามล�ำดับอาวุโสและช่วงชั้นทางสังคมอย่างเคร่งครัด
อันเป็นรูปแบบโครงสร้างทางสังคมที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกแก่การธ�ำรงรักษา มุ่งความ
มีเสถียรภาพและสงบปรองดอง ส่วนสยุมพร ฉันทสิทธิพร (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ
หลักความสัมพันธ์ทั้ง 5 กับหลักบรรทัดฐานทั้ง 3 ของหลักปรัชญาขงจื่อ โดยได้อภิปราย
หลักการดังกล่าวว่าเป็นชุดของจริยธรรม 2 ชุดที่เป็นตัวก�ำหนดกรอบความสัมพันธ์และ
หลักคุณธรรมที่คนในความสัมพันธ์ทางสังคมควรถือปฏิบัติต่อกันตลอดทั่วทั้งสังคม
เป็นต้น
แนวคิดการจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม(Social Organization) คือ การก�ำหนดกติกา เงือ่ นไข
และกลไกต่างๆร่วมกันเพื่อด�ำรงความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคม เพราะมนุษย์
ต้องอยูร่ วมกันเป็นกลุม่ และพึง่ พาอาศัยให้ประโยชน์ตอ่ กันโดยไม่อาจแยกจากกันได้ตงั้ แต่
เกิดจนตาย แต่ด้วยการได้รับอบรมเลี้ยงดูที่และการมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
จึงอาจท�ำให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันจนน�ำไปสู่ความขัดแย้งกันได้ (จันทร์เพ็ญ
อมรเลิศวิทย์, 2543: 1) จึงจ�ำเป็นที่สังคมมนุษย์ต้องตกลงค้นหาวิธีการสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยร่วมกัน ดังนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดระเบียบทางสังคมจึงเป็นการ
กระท� ำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมี ร ะเบี ย บขึ้ น ในสั ง คมมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ ค� ำ ว่ า
กฎระเบียบทางสังคม (Social order) โครงสร้างทางสังคม (Social structure) และ
ระบบสังคม (social system) โดยในการจัดระเบียบทางสังคมนั้นจะมีการค�ำนึงถึงเพศ
อายุ เครือญาติ อาชีพ ทรัพย์สิน เอกสิทธิ์ อ�ำนาจ สถานภาพ ฯลฯ (ศิริรัตน์ แอดสกุล,
2543) โดยให้แต่ละส่วนย่อยต่างท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั โดยมีองค์ประกอบต่างๆ
ได้แก่
1. บรรทัดฐาน (norms) คือแบบแผนพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให้สมาชิก
ต้องปฏิบัติตาม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยบรรทัดฐานมีหน้าที่ส�ำคัญคือช่วยลด
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การตัดสินใจในการท�ำกิจกรรมทางสังคมต่างๆ และท�ำให้การติดต่อกิจธุระระหว่าง
คนในสังคมเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บรรทัดฐานท�ำให้สมาชิก
ท�ำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ต้องคิด เพราะได้กระท�ำกันจนเป็นนิสัยและบางอย่างกลาย
เป็นประเพณีไปแล้วถ้าปราศจากบรรทัดฐานทางสังคมจะท�ำให้สมาชิกต้องเผชิญกับปัญหา
การตัดสินใจตลอดเวลา (ประเสริฐ แย้มกลิน่ ฟุง้ และคณะ, 2544: 62) โดยนักสังคมวิทยา
ส่วนมากแบ่งบรรทัดฐานออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) วิถชี าวบ้าน หรือ วิถปี ระชา
(folkways) เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน งานพิธี การไหว้ เป็นต้น เมื่อวิถี
ชาวบ้ า นนั้ น ๆได้ รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมว่ า เหมาะสมก็ จ ะกลายเป็ น วั ฒ นธรรม
(ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ, 2544: 64) 2) จารีต (Mores) คือ บรรทัดฐาน
ที่แตกต่างไปจากวิถีชาวบ้านหรือความเคยชิน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะมีผลต่อ
“สวัสดิภาพ”ของสังคม จารีตมีความหมายเหมือนศีลธรรม เช่น การห้ามลักขโมย
การห้ามผิดประเวณี เป็นต้น 3) กฎหมาย (Laws) เป็นบรรทัดฐานที่มีใช้ในสังคมที่มี
การจัดระเบียบทางการเมืองโดยมีรัฐบาลกลาง ซึ่งจะไม่พบเห็นในสังคมขนาดเล็กเช่น
สังคมดั้งเดิม กฎหมายนั้นมีความแตกต่างจากจารีตในหลายประการ คือ มีการบอกถึง
ระดับต่างๆของการกระท�ำผิดตั้งแต่แต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับร้ายแรงต่อสังคม
จึงมีการก�ำหนดบทลงโทษที่แตกต่างกันไปตามระดับของการกระท�ำผิด และการลงโทษ
ของกฎหมายนั้นมีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านด�ำเนินการ แต่ในสังคมที่ไม่มีกฎหมาย และ
ใช้จารีตเป็นบรรทัดฐาน การลงโทษอาจให้ผู้อาวุโสหรือหัวหน้าชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
(ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ, 2544: 65)
นอกจากวิถีชาวบ้าน จารีตและกฎหมายแล้ว สมัยนิยม พิธีการ พิธีกรรม
และมารยาททางสังคมล้วนเป็นบรรทัดฐานทางสังคม เมื่อมีบรรทัดฐานประเภทต่างๆ
เกิดขึน้ แล้ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการจูงใจให้คนปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้เกิดระเบียบทางสังคมอย่าง
แท้จริง แต่ละสังคมล้วนมีวธิ จี งู ใจให้คนปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานหรือกฎระเบียบแบบแผนที่
แตกต่างกัน ทัง้ การจูงใจ ให้รางวัลและลงโทษ ซึง่ การจูงใจให้คนปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานนี้
เรียกว่า สิทธานุมตั ิ (sanction) เมือ่ การท�ำผิดบรรทัดฐานแต่ละประเภท สังคมจะมีสทิ ธานุมตั ิ
ที่แตกต่างกัน วิธีการให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สังคมก�ำหนดขึ้นด้วยการจูงใจ
ให้รางวัลและการลงโทษ โดยเฉพาะการลงโทษนี้ จัดเป็นการควบคุมทางสังคม (social
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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control) ทีเ่ ป็นการควบคุมภายนอก (external control) (ประเสริฐ แย้มกลิน่ ฟุง้ และคณะ,
2555: 74) นอกจากนี้ การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ก็ยังเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ส�ำคัญในการท�ำให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานโดยการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กจน
เคยชิน เกิดจิตส�ำนึกและยอมรับบรรทัดฐานไปอย่างอัตโนมัติ จนเมือ่ ท�ำตามแล้วรูส้ กึ เห็น
ประโยชน์และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมทั้งเกิดความละอายใจหากไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการดังกล่าวจัดว่าเป็นการควบคุมภายใน (internal control) (ศรีรัฐ โกวงศ์ และคณะ,
2552: 74) ซึง่ การทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานและมีการควบคุมทางสังคมนัน้ ย่อม
เป็นปัจจัยก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในสังคม ได้แก่
1) สถานภาพ (status) หมายถึง ต�ำแหน่งหรือฐานะที่ได้จากการเป็น
สมาชิกของสังคม เป็นสิทธิหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่ เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือสังคม
ส่วนรวม สถานภาพจะเป็นตัวก�ำหนดว่าบุคคลนั้นต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร มีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะตัว และท�ำให้บุคคลนั้นแตกต่างไป
จากผู้อื่นและมีอะไรเป็นเครื่องหมายของตน (ศรีรัฐ โกวงศ์ และคณะ, 2552: 75) เช่น
สถานภาพพ่อ-แม่ พี่-น้อง ลูก ต�ำรวจ ทหาร พระ เป็นต้น สถานภาพมีความส�ำคัญมาก
โดยเฉพาะเมื่ อ คนในสั ง คมมี ก ารติ ด ต่ อ กั น ทุ ก สั ง คมล้ ว นมี ก ารก� ำ หนดสถานภาพ
แบบต่างๆที่แตกต่างกันไป เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม
2) บทบาท (role) หมายถึง การกระท�ำหรือพฤติกรรมทีค่ าดหวังส�ำหรับ
สถานภาพต่างๆ (ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคณะ, 2544: 73; ศรีรัฐ โกวงศ์ และคณะ,
2552: 78) เช่น ผูเ้ ป็นพ่อแม่ตอ้ งแสดงบทบาททีส่ งั คมคาดหวัง เช่น เลีย้ งดูลกู อบรมสัง่ สอน
ให้ความรักต่อลูก เป็นต้น
3) การแบ่งชั้นทางสังคม (stratification) สถานภาพนอกจากจะเป็น
ตัวก�ำหนดบทบาทแล้ว ยังเป็นที่มาของระดับหรือชั้นทางสังคมด้วย ซึ่งโดยทั่วไปมักถูก
จัดล�ำดับความสัมพันธ์สูงต�่ำเป็นคู่ เช่น บิดามารดากับบุตร นายจ้างกับลูกจ้าง อาจารย์
กับนักศึกษา เป็นต้น การแบ่งชั้นทางสังคมนั้นท�ำให้เกิดการเหนือกว่าและด้อยกว่า
ในด้านอ�ำนาจ สิทธิ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ทรัพย์สมบัติ ผลประโยชน์ ฯลฯ (ศรีรัฐ โกวงศ์
และคณะ, 2552: 79)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมที่ปรากฏในคัมภีร์หลุนอวี่
วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารวิจยั เอกสาร โดยมีกระบวนการ
วิจัย คือ
1. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีร์หลุนอวี่ฉบับถอดความภาษาจีนปัจจุบัน
(《论语译注》) ฉบับของ Yang Bojun (2007) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและท�ำการจัดประเภท
ตัวบทตามกรอบแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคม
2. ศึกษาเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุมภีร์
หลุนอวี่และปรัชญาส�ำนักขงจื่อทั้งที่เป็นผลงานของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
3. ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมด้วยวิธี
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเนื้อหา (Content Analysis)
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ชิน้ นีศ้ กึ ษาจากคัมภีรฉ์ บับถอดความภาษาจีนปัจจุบนั ของ Yang Bojun
ทั้ง 20 หมวด โดยความหมายที่แปลความเป็นภาษาไทยและการวิเคราะห์เนื้อหาจะอิง
ตามอรรถาธิบายของคัมภีร์หลุนอวี่ฉบับดังกล่าวเท่านั้น

คัมภีร์หลุนอี่ว์ฉบับถอดความภาษาจีนปัจจุบัน (《论语译注》) ของ Yang Bojun
(杨伯峻, 2007)
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

135

Philosophy of Confucius and Social Organization:
The study of the Confucian Analects

Atichat Khamphuang and Onanong Insaard

กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ปรับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ของ Talcott Parsons
(1951 อ้างถึงใน Ritzer, 1992: 239) ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม
รูปแบบหนึ่งมาเป็นกรอบแนวคิด โดย Parsons เห็นว่าสังคมเป็นระบบซับซ้อนที่มีหน้าที่
4 ประการ คือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของระบบ
(integration) การบรรลุเป้าหมาย (goal attainment) การบูรณาการ (integration) หรือ
การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคมให้สอดคล้องลงรอย และการรักษาแบบแผน
(latency หรือ pattern maintenance) ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้ล้วนมีป้าหมายเพื่อการรักษา
ดุลยภาพ (equilibrium) ของสังคมให้สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง ในการทีจ่ ะสามารถ
รักษาดุลยภาพของสังคมได้นนั้ สังคมจ�ำเป็นจะต้องอาศัยระบบทีส่ อดรับกับหน้าทีด่ งั กล่าว
4 ประการ คือ ระบบอินทรียช์ วี ภาพ (biological organism) ระบบบุคลิกภาพ (personality
system) ระบบสังคม (social system) และระบบวัฒนธรรม (cultural system) ซึง่ สามารถ
จัดให้สอดคล้องกับแนวคิดในคัมภีร์หลุนอี่ว์ ดังนี้
การจัดระเบียบทางสังคม
ตามแนวคิดขงจื่ อ

การปรับตัวและการบรรลุเป้าหมาย
- การฟื้ นฟูสังคม
- การเป็ นชุมชุนมีมนุษยธรรม (仁)

ระบบอินทรียช์ ีวภาพและระบบ
บุคลิกภาพ
-สมาชิกของสังคม
-แนวคิดเรื่องวิญญูชน (君子)

การรักษาแบบแผน
(การปฏิบตั ิตามบรรทัดฐาน)

ระบบวัฒนธรรม
(การขัดเกลาและควบคุมทางสังคม)
- การเรียนรู้ (学) และอบรมตนตาม
หลักจารีต (礼)

การบู รณาการ
(การกาหนดความสัมพันธ์ทางสังคม)

ระบบสังคม
(สถานภาพและบทบาท)
- หลักความเที่ยงตรงแห่งนาม (正名)

7. ผลการศึกษา
ท่ามกลางความล่
มสลายของสั
งคมจีนในสมั
นออกOF(770–256
ได้มีปราชญ์
ลายสานักเกิดขึ้น
136
Vol. 8 No.
2 July - December
2019ยราชวงศ์โจวตะวั
JOURNAL
LANGUAGE,BC)RELIGION
ANDหCULTURE
เพื่อมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของสังคมจีนสมัยนั้น ขงจื่อคือผู้หนึ่งที่พยายามจะฟื้นฟูสังคมให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เสนอแนวคิดที่เป็นทางเลือกอันแตกต่างจากแนวคิดของผู้อื่น ดังเช่น การฉ้อฉลทางอานาจ หรือการ

อติชาติ คาพวง และ อรอนงค์ อินสอาด

ปรัชญาของขงจื่อกับการจัดระเบียบทางสังคม : การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอี่ว์

ผลการศึกษา
ท่ามกลางความล่มสลายของสังคมจีนในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก (770–256 BC)
ได้มีปราชญ์หลายส�ำนักเกิดขึ้นเพื่อมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของ
สังคมจีนสมัยนั้น ขงจื่อคือผู้หนึ่งที่พยายามจะฟื้นฟูสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เสนอแนวคิดทีเ่ ป็นทางเลือกอันแตกต่างจากแนวคิดของผูอ้ นื่ ดังเช่น การฉ้อฉล
ทางอ�ำนาจ หรือการปลีกตัวหลีกลีส้ งั คม (วรรณทนา ลมพัทธยา, 2556) เพือ่ วางรากฐาน
การปฏิรูปสังคม ภายใต้แนวคิดการน�ำวัฒนธรรมทางสังคมที่สังคมในอดีตสั่งสมมาจน
เจริญมาตีความใหม่ ส่งเสริมความรูว้ ฒ
ั นธรรมด้วยกระบวนการศึกษาเรียนรูก้ วีนพิ นธ์และ
คัมภีรโ์ บราณแขนงต่างๆ การจรรโลงจิตใจด้วยคีตศิลป์ การฝึกฝนควบคุมพฤติกรรมตน
ด้วยหลักจารีตและการเรียนรูจ้ ากแบบอย่างรอบตัว เพือ่ เป็นการขัดเกลาทางสังคมทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม จนสามารถพัฒนาคุณธรรมจนกลายเป็นสมาชิกของสังคมที่เข้าใจและ
เคารพในบรรทัดฐานทางสังคมและภววิทยาระหว่างมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งขงจื่อเชื่อว่า
หากปัจเจกบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคมสามารถผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ดังกล่าวได้ย่อมเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกอื่นได้
รับการขัดเกลาตาม รวมทั้งสามารถขึ้นเป็นชนชั้นน�ำทางวัฒนธรรมของสังคมที่สามารถ
น�ำพาความสงบสุขมาสู่สังคมตามฐานคติของขงจื่อ
1. “วิญญูชน” (君子) : ตัวแบบของพฤติกรรมทางสังคม
ความพยายามของขงจือ่ ทีจ่ ะสร้างชุมชนอันสงบเรียบร้อยและสัมพันธภาพ
ที่ดีงามระหว่างคนในสังคมซึ่งเป็นภาพที่ขัดกับสภาพสังคมจีนในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิง
ขงจื่อได้สร้างระบบบุคลิกภาพ 2 แบบที่มีคุณลักษณะตรงข้ามกัน ได้แก่ “วิญญูชน”
(君子) และ “ทุรชน”( 小人) ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบให้คนในสังคมเห็นเป็นตัวอย่างของ
การปฏิบัติตนที่มีลักษณะตรงข้ามกัน และฉายภาพให้คนในสังคมเห็นว่าการเป็นสมาชิก
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมนัน้ ควรเลือกทีจ่ ะเป็นแบบใดและมีชวี ติ แบบใด เพราะการทีจ่ ะกอบ
กูแ้ ละปฏิรปู ระเบียบของสังคมนัน้ จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นหน่วยในการพัฒนาสังคม
ส�ำหรับตัวแบบในทางที่ดีที่ขงจื่อคาดว่าสามารถปฏิบัติได้จริง วิญญูชน
ถือได้วา่ เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างสังคมทีด่ ใี นอุดมคติของขงจือ่ การสร้างวิญญูชน
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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จึงถือเป็นโครงการทางปรัชญาที่ส�ำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุข เพราะคุณสมบัติที่รัก
การเรียนรู้ และมีคุณธรรมของวิญญูชนนั้นจะเป็นตัวแบบทางด้านคุณธรรมและเป็น
ตัวกลางในการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในชุมชน (วรรณธนา ลมพัทธยา, 2556)
อีกทัง้ ยังเป็นต้นแบบของผูท้ สี่ มัครใจรับผิดชอบต่อการอบรมขัดเกลาตน (self-cultivation)
แก่ผู้อื่น อันเป็นจิตส�ำนึกที่มีคุณค่าในฐานะสมาชิกของสังคม ซึ่งมีคุณสมบัติตรงข้ามกับ
ทุรชนที่ไม่ยอมรับในความรับผิดชอบนี้ (Hwang, 2001) เพราะขงจื่อเห็นว่าการปฏิรูป
ระเบียบของสังคมไม่อาจจะเป็นไปได้โดยปราศจากสมาชิกผูม้ ศี กั ยภาพทัง้ ในด้านความรู้
และคุณธรรม กล่าวอีกนัยหนึง่ ในการทีจ่ ะน�ำสังคมทีเ่ ป็นระเบียบกลับคืนมานัน้ สิง่ ส�ำคัญ
คือการยึดถือการสร้างคนเป็นตัวตั้งในกระบวนการจัดระเบียบทางสังคม โดยในคัมภีร์
หลุนอวี่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของวิญญูชนและทุรชนโดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เป็นผู้เข้าใจโองการสวรรค์
		 สวรรค์หรือ “เทียน” เป็นแนวคิดความเชื่อทางศาสนาของจีนมา
ตั้งแต่ครั้งราชวงศ์ซาง เทียนคือผู้ก�ำหนดชะตาและบรรทัดฐานสูงสุดให้แก่พฤติกรรม
ของมนุษย์ บันดาลคุณธรรมขั้นสูงโดยหวังให้มนุษย์มีคุณธรรมตามวิถีที่สวรรค์ลิขิต
(Brindley, 2011) ดังนั้น ในทางปรัชญาขงจื่อเชื่อว่า หน้าที่ของมนุษย์ที่ส�ำคัญ คือ การมี
ความตระหนักในคุณธรรมทีส่ วรรค์ประทานมาให้เพือ่ น�ำมาประโยชน์มาสูต่ นเองและผูอ้ นื่
(Hwang, 2012: 102) ขงจือ่ ใช้หลักความเชือ่ ทางศาสนาทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมเป็นตัวเสริมพลัง
และสร้างความชอบธรรมให้แก่การปฏิรปู สังคมด้วยการผูกโยงความตระหนักหรือส�ำนึก
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเข้ากับหลักศาสนา
不知命 , 无以为君子也 《论语 · 尧曰》 (Yang Bojun,
2007:238)ไม่รู้โองการสวรรค์ ก็ไม่อาจเป็นวิญญูชนได้
		 นอกจากความตระหนักในภาระหน้าที่ที่สวรรค์บัญชามาให้นั้น
วิญญูชนยังต้องเคารพย�ำเกรงในโองการแห่งสวรรค์ ขงจื่อใช้แนวคิดโองการแห่งสวรรค์
เป็นภววิทยาในการสร้างหลักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือ “เหรินเต้า” (人道 )
กล่าวคือ เมื่อสวรรค์อยู่เหนือสิ่งทั้งปวง เช่นเดียวกันในโลกมนุษย์ผู้มีอ�ำนาจวาสนาและ
คุณธรรมสูงย่อมมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมทีจ่ ะเป็นผูป้ กครองและกุมชะตาของบ้านเมือง ฉะนัน้
ผู้เป็นวิญญูชนย่อมพึงตระหนักถึงการยอมรับในการปฏิบัติตามท�ำนองคลองธรรม และ
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สถานภาพโดยก�ำเนิดแห่งตน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะได้อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป
		 孔子曰: “君子有三畏: 畏天命, 畏大人, 畏圣人之言。
小人不知天命而不畏也, 狎大人, 侮圣人之言。” 《论语·季氏》(Yang
Bojun, 2007:199)
		 ท่านขงจือ่ กล่าวว่า “วิญญูชนมีขอ้ ควรเกรงกลัวอยู่ 3 ประการ เกรงกลัว
ต่อโองการสวรรค์ เกรงกลัวต่อผู้มีอ�ำนาจ เกรงกลัวค�ำกล่าวของอริยบุคคล ทุรชนไม่รู้จัก
ลิขิตฟ้าและไม่เกรงกลัว ดูหมิ่นผู้มีอ�ำนาจ ลบหลู่ค�ำกล่าวของอริยบุคคล”
1.2 เป็นผู้ยินดีในการยึดมั่นต่อคุณธรรม
		 ด้วยเหตุทวี่ ญ
ิ ญูชนคือผูท้ สี่ มัครใจรับผิดชอบต่อการปลูกฝังขัดเกลา
คุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบทางศีลธรรม (moral exemplar) แก่สมาชิกอื่นในสังคมซึ่งถือ
เป็นภาระอันยิ่งใหญ่และยากล�ำบาก ฉะนั้นคุณสมบัติส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือความยืนหยัด
ในปณิธาน กล้าหาญเด็ดเดี่ยว และไม่เคลือบแคลงสงสัยในวิถีที่ตนด�ำเนินอยู่ แม้ผู้อื่น
ไม่เข้าใจตนหรือต้องมีชีวิตอย่างแร้นแค้นก็ยังคงรื่นรมย์อยู่ได้
子曰: “君子道者三, 我无能焉: 仁者不忧, 知者不惑, 勇者
不惧。”《论语·宪问》(Yang Bojun,2007:175)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ “วิถแี ห่งวิญญูชนมีสามประการ ข้าเองก็ทำ� ไม่
ได้ดอก ผู้มีมนุษยธรรมปราศจากกลัดกลุ้ม ผู้มีปัญญาปราศจากความสับสน ผู้กล้าหาญ
ปราศจากความหวาดกลัว”
		 子曰: “不患人之不己知, 患不知人也。” 《论语·为政》
(Yang Bojun,2007:10)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “มิกังวลที่ผู้อื่นไม่เข้าใจตน กังวัลแต่เพียง
ตนเองมิเข้าใจผู้อื่น”
		 “…君子无终食之间违仁 , 造次必于是 , 颠沛必于是。 ”
《论语·里仁》 (Yang Bojun,2007:39)
		 วิญญูชนขัดหลักมนุษยธรรมไม่ได้แม้ในช่วงเวลามือ้ อาหาร ช่วงเวลา
คับขันก็ต้องเป็นเช่นนี้ ช่วงเวลาตกยากก็ต้องเป็นเช่นนี้”
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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		 ความรื่ น รมย์ อ ยู ่ ไ ด้ ใ นท่ า มกลางสภาวะอั น ยากล� ำ บากแสดงถึ ง
ความพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในสังคมว่า แม้การเป็นวิญญูชนจะต้อง
อยู่อย่างล�ำเค็ญ แต่ก็ได้รับประโยชน์คื่อความสุขที่ไม่ใช่ความสุขทางกายอันเกิดจากการ
กระตุ้นเร้าโดยคุณธรรม(วรรณทนา ลมพัทธยา, 2556)
1.3 เป็นผู้ถือคุณธรรมเหนือผลประโยชน์
		 ความฉ้อฉลในอ�ำนาจและการถือประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์
ส่วนรวมจนน�ำมาซึ่งสังคมที่ล่มสลาย
		 ท�ำให้ขงจือ่ ไม่อาจมองข้ามคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญของผูจ้ ะเป็นความหวัง
ของสังคม คือ ความตระหนักถึงความหนักแน่นในเชิงคุณธรรมอันปราศจากการมุ่งหวัง
ในอามิสประโยชน์จนลืมความถูกต้อง
		 子曰 : “ 君子喻于义 , 小人喻于利。 ” 《论语·里仁》
(Yang Bojun, 2007: 42)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “วิญญูชนรู้ซึ้งถึงความถูกต้องเที่ยงธรรม
ทุรชนรู้จักแต่เพียงผลประโยชน์”
		 子 曰 : “ 放 于 利 而 行 , 多 怨 。 ” 《 论 语 · 里 仁 》 (Yang
Bojun, 2007: 41)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “กระท�ำการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ย่อมน�ำมาซึ่งการสาปแช่ง (พยาบาท โกรธแค้น)”
		 ขณะเดียวกัน เพราะจุดมุ่งหมายของการสร้างสังคมที่ดี ฉะนั้นขงจื่อ
เห็นว่าวิญญูชนไม่พึงข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยึดโยงด้วยผลประโยชน์
แต่ควรเป็นสัมพันธภาพหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มุ่งความสมัครสมานสามัคคี
子曰: “君子周而不比, 小人比而不周。”《论语·为政》
(Yang Bojun, 2007:18)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ “วิญญูชนสมัครสมานแต่ไม่สมคบคิด ทุรชน
สมคบคิดแต่ไม่สมัครสมาน”
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1.4 เป็นผู้มุ่งประพฤติตนตามหลักจารีต
		 นอกจากความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจขัดเกลาคุณธรรมด้วยปณิธานอันแรงกล้า
ขงจื่อยังเห็นว่าคุณสมบัติอีกประการที่ผู้เป็นวิญญูชนจะขาดมิได้ก็คือ การเป็นผู้ที่เคารพ
ในบรรทัดฐานทางสังคม คือ จารีตหรือ “หลี่” (礼) และยึด “ความถูกต้องเที่ยงธรรม”
หรือ “อี้”(义) เป็นแก่นสาร คือ การมีปัญญาเชิงปฏิบัติการ (practical wisdom) หรือ
วิจารณญาณในการปฏิบัติตนตามหลี่อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ (Brindley,
2011) จนเกิดเป็นคุณธรรมในข้ออื่นๆขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติ
		 子曰: “君子义以为质, 礼以行之, 孙以出之, 信以成之。
君子哉！”《论语·卫灵公》 (Yang Bojun, 2007:187)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ “วิญญูชนมีความถูกต้องเทีย่ งธรรมเป็นแก่นสาร
มีจารีตเป็นแนวทางปฏิบัติ แสดงออกอย่างถ่อมตน ส�ำเร็จผลด้วยสัจจะ เช่นนี้เรียกว่า
วิญญูชน ”
		 子曰: “君子欲讷于言而敏于行。” 《论语·里仁》(Yang
Bojun, 2007: 44)
		 ท่ า นอาจารย์ ก ล่ า วไว้ ว ่ า “วิ ญ ญู ช นกล่ า ววาจาอย่ า งระมั ด ระวั ง
แต่กระท�ำการอย่างคล่องแคล่ว”
		 จะเห็นว่า คุณลักษณะวิญญูชนในอุดมคติของขงจื่อนั้น โดยรวม
คื อ สมาชิ ก ของสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ เข้ า ใจคุ ณ ค่ า แห่ ง ความเป็ น สมาชิ ก สั ง คม
ผ่านกระบวนการขัดเกลาทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถรู้ซึ้ง เคารพและปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางสังคมด้วยจิตส�ำนึกของตนเอง และการจะให้คนในสังคมสมัครใจเพือ่ มาย
อมรับการขัดเกลาและยืนหยัดในความเป็นวิญญูชน ผู้วิจัยเห็นว่าขงจื่อได้พยายามสร้าง
กลวิธใี นการควบคุมทางสังคมในแบบต่าง ๆ ขึน้ มาพร้อมกับการสร้างตัวแบบวิญญูชนด้วย
กล่าวคือ ขงจื่อใช้หลักโองการแห่งสวรรค์ในฐานะเครื่องมือการควบคุมทางสังคม
โดยผ่านความเชื่อ (control through belief) ใช้ความรื่นรมย์ในการเป็นวิญญูชนเป็น
เครื่องมือในการควบคุมทางสังคมด้วยวิธีการจูงใจ และใช้การยึดมั่นคุณธรรมเหนือ
ประโยชน์ เป็นเครื่องมือในการควบคุมผ่านศีลธรรม (control through moral) อีกทั้ง
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ยังใช้การใฝ่เรียนรู้และมุ่งประพฤติตนตามหลักจารีตเป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคม

ผ่านพิธีกรรม (control through ceremony)

2. การเรียนรู้ (学): กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพือ่ การเป็นวิญญูชน
เมื่อเป้าหมายการฟื้นฟูดุลยภาพของสังคมและระบบบุคลิกภาพ ได้แก่
ตัวแบบวิญญูชนและทุรชนได้รบั การสร้างขึน้ แล้ว การทีจ่ ะท�ำให้เกิดระบบบุคลิกภาพตามที่
คาดหวังเพือ่ สร้างเป้าหมายของสังคมให้เป็นจริงได้นนั้ ขงจือ่ เห็นว่าต้องอาศัยการส่งเสริม
ระบบวัฒนธรรม คือ การศึกษามาเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคมเพื่อสร้างสมาชิกให้มี
บุคลิกภาพแบบวิญญูชนผู้มีคุณธรรมและอุดมการณ์เพื่อเป็นชนชั้นน�ำในทางวัฒนธรรม
ของสังคม (Lim, 2015) อีกทั้งยังมีความเป็นปัญญาชนที่สามารถรับใช้บ้านเมือง ผลิต
ซ�้ำและสืบทอดแนวคิดด้านการปกครองตามแบบขงจื่อต่อไป (สยุมพร ฉันทสิทธิพร,
2560) โดยการเรียนรู้ที่ขงจื่อกล่าวถึงนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงการศึกษาเล่าเรียน
การกล่อมเกลาจริยธรรม บุคลิกภาพและการปฏิบตั ติ อ่ เพือ่ นมนุษย์ โดยอาศัยความรูต้ าม
จารีตในคัมภีร์กวีนิพนธ์ บันทึกประวัติศาสตร์หรือกฎแห่งพิธีกรรมและดนตรี (สุวรรณา
สถาอานันท์, 2539: 17) ซึง่ ความรูเ้ หล่านีล้ ว้ นเป็นศิลปวิทยาทีป่ ญ
ั ญาชนสมัยนัน้ ต้องได้
เรียนรู้เพื่อกล่อมเกลาและจรรโลงใจตามค่านิยมของคนในสมัยนั้น
子 曰 : “博 学 于 文 , 约 之 以 礼 , 亦 可 以 弗 畔 矣 夫 。 ”
《论语·雍也》(Yang Bojun, 2007:71)
ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “เรียนรู้คัมภีร์โบราณให้กว้างขวาง ควบคุมตนให้
อยู่ในจารีต ก็คือการไม่ออกจากวิถีแห่งเต๋าแล้ว”
子 曰 : “兴 于 《 诗 》 , 立 于 礼 , 成 于 乐 。 ”《 论 语 · 泰 伯 》
(Yang Bojun, 2007:93)
ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “เริ่มอบรมตนด้วยการศึกษาคัมภร์กาพย์กลอน
สร้างตนด้วยหลักจารีต ศึกษาดนตรีให้ตนได้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์”
เนื้อหาของจารีตหรือ “หลี่” (礼 ) ที่ขงจื่อกล่าวถึงนั้นได้ครอบคลุมถึง
พิธกี รรม มารยาททางสังคม และหลักปฏิบตั ริ ะหว่างมนุษย์ เพือ่ ท�ำให้เกิดความเป็นสังคม
(สุวรรณา สถาอานันท์, 2539 :18) เป็นบรรทัดฐานทางสังคมทัง้ ทีเ่ ป็นวิถปี ระชา และกฎ
ศีลธรรมที่เป็นเครื่องมือก�ำกับควบคุมพฤติกรรมสมาชิก จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกของสังคม
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ควรถือปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความเป็นสังคม อันหมายถึงสังคมทีส่ มาชิกมีสมั พันธภาพทีส่ งบ
กลมกลืนหรือ “เหอ” (和)
“礼 之 用 , 和 为 贵 。 先 王 之 道 , 斯 为 美 , 小 大 由 之 … ”
《论语·学而》(Yang Bojun, 2007:8)
บทบาทของจารีต มีความสงบกลมกลืนเป็นสิ่งล�้ำค่า สิ่งนี้คือความดีงาม
แห่งวิถีการปกครองของบูรพกษัตริย์ ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ล้วนกระท�ำอย่างเหมาะสม
ฉะนั้ น หลี่ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ตกฉานเพราะความเป็ น
บรรทั ด ฐานทางสั ง คมในรู ป แบบ “ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ” ของหลี่ จ ะช่ ว ยให้ ส มาชิ ก
ของสังคมปฏิบตั ติ อ่ กันได้อย่างสอดคล้องลงรอยเมือ่ ผ่านเรียนรูน้ ดั แนะกันไว้อย่างมัน่ คง
และเมื่ อ คนในสั ง คมศึ ก ษาธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ อั น “ศิ วิ ไ ลซ์ ” นี้ แ ล้ ว ย่ อ มช่ ว ยขจั ด
ความขัดแย้งออกไปจากสังคมได้ (ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, 2556) ดังที่ขงจื่อได้กล่าวว่า
“ใช้หลักจารีตก�ำกับตน ผู้กระท�ำผิดย่อมน้อยลง” (以约失之者鲜矣) (Yang Bojun,
2007:44) เพราะบรรทัดฐานทางสังคมเป็นกฎเกณฑ์และความคาดหวังว่าเราควร
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่ในกลุ่มสังคมหรือวัฒนธรรมหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่าเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติตนที่สังคมยอมรับ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ขงจื่อตระหนักถึงการขัดเกลา
ทางสังคมด้วยการเรียนรูห้ ลีเ่ พือ่ ให้เกิดการควบคุมทางสังคม และขงจือ่ ยังเชือ่ ว่าการไม่รู้
จักเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามหลี่ย่อมหมายถึงการขาดการขัดเกลาทางสังคมและคุณสมบัติ
ของวิญญูชน หรือแม้กระทั่งความเป็นสมาชิกของสังคมจนไม่อาจจะมีที่ยืนในสังคมได้
ดังที่ขงจื่อเคยกล่าวไว้ว่า “ไม่รู้จารีตก็ยากจะยืนอยู่ได้ในสังคม” (不知礼无以立也)
(Yang Bojun, 2007: 238)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการขัดเกลาทางสังคมด้วยการเรียนรู้จารีตเพื่อเป็น
สมาชิ ก ที่ มี คุ ณ ภาพของสั ง คมตามแบบในอุ ด มคติ ข องขงจื่ อ นั้ น ก็ เ ป็ น กระบวนการ
ที่ ย าวนาน ซึ่ ง การจะท� ำ ให้ ส มาชิ ก ผู ้ ห นึ่ ง เข้ า ใกล้ ค วามเป็ น วิ ญ ญู ช นและรู ้ ใ นหลี่ นั้ น
เป็นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ขัดเกลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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子曰 : “ 吾十有五而志于学 , 三十而立，四十而不惑，五十
而知天命 , 六十而耳顺 , 七十而从心所欲 , 不逾矩。 ” 《论语·为政》

(Yang Bojun, 2007:13)
ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าว่า: อายุสิบห้าข้าใฝ่ศึกษา สามสิบมาข้าสร้างตน
สีส่ บิ ไม่หวัน่ ไหวกับโลกภายนอก ห้าสิบรูโ้ องการสวรรค์ หกสิบรูจ้ กั ฟังและแยกแยะถูกผิด
เจ็ดสิบท�ำตามใจปรารถนาโดยไม่ก้าวล่วงธรรมเนียม
จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบขงจื่อเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพือ่ สร้างความเป็นวิญญูชนทีเ่ ริม่ จากการเรียนรูบ้ รรทัดฐานโดยตรง
จากการศึกษาเล่าเรียน แล้วจึงน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมอบรมตนจนเกิด
เป็นจิตส�ำนึก บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย จนถึงขั้นสุดท้าย
คือการ “ท�ำตามใจปรารถนาโดยไม่ก้าวล่วงธรรมเนียม” อันเป็นการผ่านกระบวนการ
ขั ด เกลาทางสั ง คมจนเกิ ด การควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ Karyn (2006)
ได้อภิปรายว่าขงจื่อตระหนักถึงการมีกระบวนการในการหล่อหลอมความเป็นวิญญูชน
ด้วยการศึกษาหลี่เพื่อก�ำกับสร้างบุคลิกภาพของตน แล้วน�ำไปทดลองปฏิบัติในชีวิตจริง
จนบรรลุผลในขั้นสุดท้าย คือ การที่กริยาวาจาและคุณธรรมที่สมบูรณ์งดงามอันฝังแน่น
อยูใ่ นตัวผูป้ ฏิบตั เิ อง พร้อมทัง้ แสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติหรือเป็นตัวของตัวเอง
โดยเฉพาะในแง่การขัดเกลาทางอ้อมนั้น การศึกษาและค่อยๆขัดเกลาตนจากแบบอย่าง
หรื อ บริ บ ทแวดล้ อ ม รวมทั้ ง ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กสรรคุ ณ ค่ า เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม
ด้วยปัญญาของตนเองถือเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะเป็นความสามารถและไหวพริบในการ
รับรูว้ า่ สิง่ ใดถูกหรือผิดศีลธรรมและมาตรฐานของหลี่ อีกทัง้ ยังรวมไปถึงการรูจ้ กั ยืดหยุน่
ในการกระท�ำตามจารีตให้เหมาะสมกับกาลและบริบทในแต่ละขณะ (Brinley, 2011)
子 曰 : “三 人 行 , 必 有 我 师 焉 。 择 其 善 者 而 从 之 ,
其不善者而改之。” 《论语·述而》(Yang Bojun, 2007: 82)
ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “สามคนเดินไปด้วยกัน ย่อมมีผู้หนึ่งเป็นครูให้
ข้าได้ เลือกปฏิบัติตามสิ่งที่ดีของเขา น�ำสิ่งไม่ดีของเขามาปรับปรุงแก้ไข”
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子曰 :

“见贤思齐焉, 见不贤而内自省也。” 《论语·里仁》
(Yang Bojun, 2007: 43)
ท่ า นอาจารย์ ก ล่ า วไว้ ว ่ า “พบผู ้ ป ระเสริ ฐ จงถื อ เอาเป็ น แบบอย่ า ง
พบผู้ไม่ประเสริฐจงพิจารณาภายในตัวตน (ว่าตนเองเป็นเช่นนั้นหรือไม่)”
子曰: “里仁为美。择不处仁, 焉得知？” 《论语·里仁》 (Yang
Bojun, 2007: 37)
ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “การอยู่กับผู้มีมนุษยธรรมนั้นงดงามนัก เลือกไม่
อยู่กับผู้มีมนุษยธรรม จะเรียกว่ามีปัญญาได้อย่างไร
การปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าของหลี่ และกระตุ้นเร้าให้ผู้คนเกิด
แรงจูงใจที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลี่จนสามารถกลายเป็นวิญญูชนผู้เพียบพร้อมได้นั้น
ขงจื่อเห็นว่านอกจากการศึกษาเล่าเรียนดังกล่าวแล้ว กิริยามารยาทที่งดงามย่อมส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนรอบข้างได้เช่นกัน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจทางศีลธรรม ช่วยสร้างชุมชนแห่งความมีศีลธรรม
ให้เกิดขึน้ อย่างมัน่ คงแข็งแรง มารยาททางสังคมแบบขงจือ่ นัน้ เป็นรูปแบบการฝึกฝนและ
เป็นภารกิจที่จะต้องท�ำให้เป็นกิจวัตร เพราะทุกมิติของชีวิตล้วนมีคุณธรรมและศีลธรรม
ผูกติดอยู่ทั้งสิ้น (Olberding, 2016) ดังนั้น ขงจื่อจึงต้องสร้างภาพลักษณ์และแสดงตน
เป็นแบบอย่างของผู้ปฏิบัติตามหลี่อันได้แก่ การมีกิริยาและวาจาอย่างสุภาพชน และ
การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ศิษย์และผู้อื่นได้เลื่อมใส
ศรัทธาจนยินยอมที่จะขัดเกลาตนเองตามแบบขงจื่อ (Lim, 2015) ดังนี้
ก. บุคลิกภาพและการรักษาภาพลักษณ์
席不正, 不坐。《论语·乡党》(Yang Bojun, 2007:119)
เสื่อไม่ตรง ท่านขงจื่อไม่นั่ง
食不语 , 寝不言。《论语·乡党》 (Yang Bojun, 2007:118)
ยามรับประทานไม่สนทนา ยามนอนไม่พูดคุย
ข. มารยาท
乡人饮酒 , 杖者出 , 斯出矣。《论语·乡党》 (Yang Bojun,
2007:119)
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ในงานเลี้ยงต้อนรับของชาวบ้าน ท่านขงจื่อให้ผู้อาวุโสเดินออกไปก่อน
จึงเดินออกไปได้
问 人 于 他 邦 , 再 拜 而 送 之 。 《 论 语 · 乡 党 》 (Yang Bojun,
2007:120)
เมื่อไหว้วานผู้อื่นไปถามสารทุกข์สุขดิบถึงมิตรในต่างแคว้นต้องค�ำนับ
เพื่อส่งผู้ได้รับไหว้วานสองครั้ง
ค. การปฏิบัติตามพิธีการและการเคร่งครัดธรรมเนียม เช่น
子于是日哭, 则不歌。《论语·述而》(Yang Bojun, 2007:77)
ท่านอาจารย์ร้องไห้ในพิธีศพวันนั้น ก็ไม่ร้องเพลงอีกเลย
疾, 君视之, 东首, 加朝服, 拖绅。《论语·乡党》(Yang Bojun,
2007:121)
ท่านขงจื่อป่วยหนัก เจ้าผู้ครองแคว้นจึงมาเยี่ยมเยือน ท่านจักนอนหันหัว
ไปทางทิศตะวันออก คลุมตัวด้วยชุดพิธีการพาดสายคาดเอวเอาไว้
ง. พฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์
师 冕 见 , 及 阶 , 子 曰 : “阶 也 。 ” 及 席 , 子 曰 : “席 也 。 ”
皆坐, 子告之曰: “某在斯, 某在斯。” 师冕出。子张问曰: “与师言之道与？”
子曰: “然, 固相师之道也。” 《论语·季氏》(Yang Bojun, 2007:193)
คีตจารย์ซื่อเหมี่ยนมาพบท่านขงจื่อ เมื่อมาถึงบันได ท่านขงจื่อกล่าว
“นีข่ นั้ บันได” พอเดินมาถึงเสือ่ ทีน่ งั่ ท่านอาจารย์กล่าวว่า “นีค่ อื เสือ่ ทีน่ งั่ ” พอทุกคนนัง่ ลง
ท่านอาจารย์กล่าวกับซือเหมี่ยนว่า “บางคนอยู่ที่นี่ บางคนอยู่ที่นั่น ” หลังจากซื่อเหมี่ยน
กลับไปแล้ว จื่อจางถามท่านอาจารย์ว่า “นี่คือวิถีแห่งการเจรจากับคีตจารย์หรือ”
ท่านอาจารย์กล่าว “ใช่ นี่คือวิถีที่จะช่วยเหลือคีตจารย์อย่างไรเล่า”
厩焚 , 子退朝 , 曰 : “ 伤人乎？ ” 不问马。《论语·乡党》
(Yang Bojun, 2007:120)
คอกม้าถูกไฟไหม้ เมือ่ ท่านอาจารย์กลับมาจากในวัง กล่าวว่า “มีคนบาดเจ็บ
หรือไม่” โดยไม่ถาม ถึงเรื่องม้า
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อย่างไรก็ตาม แม้ขงจือ่ จะพยายามเสนอแนวคิดการเรียนรูแ้ ละสร้างตัวแบบ
ของผู้มีคุณธรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดการขัดเกลาทางสังคมขึ้นด้วยการกระบวนการ
ควบคุมทางสังคมแบบการจูงใจ เหมือนดังที่ Huang Yan Nu (2009) ได้กล่าวว่าปรัชญา
การศึกษาของขงจื่อ คือ “ทฤษฎีการตระหนักรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ” (systematic
self-awareness theory) แต่การขัดเกลาทางสังคมจะประสบผลส�ำเร็จหรือไม่จึงขึ้นอยู่
กับความสมัครใจของสมาชิกของสังคมแต่ละคน ดังที่ขงจื่อได้เคยกล่าวตัดพ้อไว้ว่าคน
ไม่ทบทวนและใฝ่เรียนรู้นั้นเป็นบุคคลที่น่ากังวล
子 曰 : “德 之 不 修 , 学 之 不 讲 ,闻 义 不 能 徙 , 不 善 不 能 改 ,
是吾忧也。”《论语·述而》(Yang Bojun, 2007:75)
ท่ า นอาจารย์ ก ล่ า วไว้ ว ่ า “คุ ณ ธรรมไม่ ฝ ึ ก ฝน การศึ ก ษาไม่ ใ ส่ ใ จ
เห็นความเที่ยงธรรมแต่ไม่ปฏิบัติ ไม่ดีงามก็ไม่แก้ไข เรื่องเช่นนี้ข้ากังวลยิ่งนัก”
3. ความเที่ยงตรงแห่งนาม (正名) : หลักการสร้างความชอบธรรมแก่
สถานภาพและบทบาททางสังคม
เมื่อหลี่เป็นหลักบรรทัดฐานในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกแล้ว
การที่จะควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามหลี่ได้นอกจากการก�ำหนดระบบุคลิกภาพและ
ส่งเสริมระบบวัฒนธรรม คือ วิญญูชนและการศึกษาเรียนรู้อบรมตนเพื่อให้เกิดจิตส�ำนึก
การยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลี่ ห รื อ การรั ก ษาแบบแผนตามตามแนวคิ ด ของพาร์ สั น แล้ ว
อีกประการหนึ่ง การจัดแบ่งสถานภาพทางสังคมถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส�ำคัญยิ่งเพราะ
เป็นการท�ำให้สังคมมีการบูรณาการ คือ การให้สมาชิกรู้จักแยกแยะบทบาทหน้าที่อัน
จะเป็นการธ�ำรงรักษาโครงสร้างทางสังคมมิให้สญ
ู เสีย (เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์, 2553)
ดังนั้น ขงจื่อจึงได้เสนอแนวคิดการจัดแบ่งสถานภาพและบทบาททางสังคมภายใต้หลัก
การทีม่ ชี อื่ ว่า “ความเทีย่ งตรงแห่งนาม” หรือ “เจิง้ หมิง” (正名- Rectification of Names)
“… 名 不 正 ， 则 言 不 顺 ; 言 不 顺 ， 则 事 不 成 ; 事 不 成 ,
则礼乐不兴; 礼乐不兴, 则刑罚不中; 刑罚不中, 则民无所错
手足”《论语·子路》(Yang Bojun,2007:150)
นามไม่เที่ยง วาจาย่อมไม่ราบรื่น วาจาไม่ราบรื่น การงานย่อมไม่ส�ำเร็จ
การงานไม่ส�ำเร็จ จารีตและดนตรีย่อมไม่เจริญ จารีตและดนตรีไม่เจริญ โทษทัณฑ์
ย่อมไม่เที่ยงธรรม โทษทัณฑ์ไม่เที่ยงธรรม ปวงประชาก็ไม่รู้จะปฏิบัติตนอย่างไร
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หลักความเทีย่ งตรงแห่งนามนัน้ คือ การทีค่ วามเป็นจริงอันชอบธรรมต้องมี
ความสอดคล้องกับนามทีใ่ ช้เรียก เช่น หากเรามีนามเรียกเจ้าครองนคร บิดา บุตร เป็นต้น
ก็ต้องปฏิบัติตนให้มีกิริยาและความประพฤติที่เหมาะสมกับสถานภาพและต�ำแหน่ง
ของตน (สุวรรณา สถาอานันท์, 2539: 49; Chen Hsiao Wen, 2006) ซึ่งในทางสังคม
ก็เห็นพ้องว่า องค์ประกอบหนึ่งที่จะท�ำให้สมาชิกของสังคมเกิดการยอมรับบรรทัดฐาน
นั้น แต่ละสังคมจะมีชุดของความคาดหวัง (a set of expectations) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่เหมาะสมที่แตกต่างกันไปเมื่ออยู่ในสถานภาพใดๆ ความคาดหวังนั้นจะชัดเจนขึ้นมา
เมื่อเราพิจารณาถึงบทบาทต่างๆที่ผู้คนในสังคมแสดง โดยบทบาททางสังคมเป็นสิ่งที่
คนในสังคมแสดงออกมาในฐานะสมาชิกของสังคม เมื่อเรารับบทบาททางสังคมอย่างใด
อย่างหนึ่งมา เราจะต้องปรับพฤติกรรมของเราเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ (Social
Roles, n.d.; Liu Pinghua, 1991)
“君君, 臣臣, 父父, 子子。” 公曰: “善哉！信如君不君、臣不
臣、父不父、子不子, 虽有粟, 吾得而食诸？” 《论语·颜渊》 (Yang Bojun,
2007:138)
“ผู้ปกครองคือผู้ปกครอง ขุนนางคือขุนนาง บิดาคือบิดา บุตรธิดาคือ
บุตรธิดา” ฉีจิ่งกงกล่าว “ใช่แล้ว หากผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครอง ขุนนางไม่ใช่ขุนนาง บิดา
ไม่ใช่บุตรธิดา แม้มีธัญญาหารอยู่ข้าก็จะกินได้หรือ”
“不在其位, 不谋其政。” 曾子曰: “君子思不出其位。”《论语·
宪问》(Yang Bojun, 2007:174)
“ไม่อยู่ในต�ำแหน่งนั้น ไม่พึงคิดถึงเรื่องของต�ำแหน่งนั้น” เจิงจื่อกล่าวว่า
“วิญญูชนไม่คิดการใดนอกต�ำแหน่งหน้าที่ตน”
จะเห็นว่า จุดมุง่ หมายของการจัดสถานภาพทางสังคมตามหลักความเทีย่ ง
ตรงแห่งนามนัน้ เป็นทัง้ การสร้างกลไกทีจ่ ะท�ำให้สมาชิกปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานทางสังคม
และยังเป็นส่วนหนึง่ ของการควบคุมทางสังคมตามคุณลักษณะของการเป็นผูใ้ ฝ่เรียนรูแ้ ละ
มุง่ อบรมตนของวิญญูชนดังกล่าวด้วย เพราะขงจือ่ เห็นว่าการให้ความส�ำคัญกับสถานภาพ
และบทบาทอันชอบธรรมของสังคมจะเสริมสร้างหลี่ให้เป็นบรรทัดฐานที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง ซึง่ จะเห็นได้จากการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในการเคารพผูอ้ าวุโส นอบน้อม
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ต่อผู้ปกครองและการแสดงความมีน�้ำใจกับผู้เป็นมิตรดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ในข้างต้น พร้อมทั้งเน้นย�้ำให้เห็นความส�ำคัญของการศึกษาและปฏิบัติตามจารีต
อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ตำ� หนิผทู้ ปี่ ระกอบพิธแี ละใช้ธรรมเนียมอย่างไม่ใยดี
ในหลักการ เช่นในกรณีที่ขงจื่อกล่าวต�ำหนิถึงความไม่ละอายของขุนนางตระกูลจี้ที่น�ำ
ระบ�ำแปดแถวซึ่งในสมัยราชวงศ์โจวจะใช้เฉพาะในพิธีบวงสรวงของโอรสสวรรค์เท่านั้น
มาใช้ร�ำที่บ้านว่า
孔子谓季氏: “八佾舞于庭, 是可忍也, 孰不可忍也? ”《论语·
八佾》(Yang Bojun, 2007:24)
ท่านขงจื่อกล่าวถึงตระกูลจี้ว่า “พวกเขาน�ำระบ�ำแปดแถวมาร�ำที่ลานบ้าน
เช่นนี้เขายังท�ำได้ลง จะยังมีเรื่องใดที่เขาท�ำไม่ลงอีกเล่า”
การกระท�ำเช่นนี้ ขงจื่อเห็นว่าเป็นการขาดความละอาย เทียบตนเท่า
จักรพรรดิ์ จึงเป็นการขาดความเคารพในสถานภาพที่สังคมก�ำหนดไว้ ท�ำให้บรรทัดฐาน
ไม่มอี ำ� นาจในการจัดระเบียบทางสังคม (Lin Yuan-tse, 2013) จนน�ำไปสูส่ งั คมทีไ่ ร้ระเบียบ
และล่มสลาย ฉะนั้น เพื่อให้คนในสังคมตระหนักในสถานภาพและบทบาททางสังคม
ขงจือ่ มองว่าจะต้องเริม่ จากการขัดเกลาอบรมตนและการสร้างความสงบสุขภายในสถาบัน
ครอบครัวก่อน (Lu Hongping, 2015) ดังนี้
3.1 บทบาทในครอบครัว
		 ครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบปฐมภูมิตามธรรมชาติ
โดยไม่มุ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยขงจื่อเห็นว่าสังคมที่สงบกลมกลืนในอุดมคติ
ก็ควรจะอยู่ในลักษณะเดียวกัน (Jin Shangli, 2005; Lu Hongping, 2015) ด้วยเหตุนี้
นอกจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว คุณลักษณะของวิญญูชนโดยเฉพาะความใฝ่คุณธรรม
เหนือผลประโยชน์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความเข้าใจบรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาท
ทางสังคมสามารถที่จะบ่มเพาะได้โดยเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ภายใน
ครอบครัวโดยมีหลักจริยศาสตร์ครอบครัว คือ “ความกตัญญู”(孝) และ “ความรักพีน่ อ้ ง”
(悌) เป็นหลักพื้นฐาน (Wu and Zhao, 2014) และเป็นแบบแผนตัวอย่างในการด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบอื่นภายนอก
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子曰: “弟子, 入则孝, 出则弟, 谨而信, 泛爱众, 而亲仁, 行
有余力, 则以学文。” 《论语·为政》(Yang Bojun,2007:5)

		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ : “ผูเ้ ยาว์กตัญญูเมือ่ อยูเ่ บือ้ งหน้าบิดามารดา
เคารพรักพี่เมื่อออกนอกบ้าน พูดน้อย ระวังวาจาและพูดแต่สิ่งที่น่าเชื่อถือ รักมวลชน
ใกล้ชิดผู้มีมนุษยธรรม ก�ำลังที่ยังเหลืออยู่จงหมั่นศึกษาหาความรู้”
		 ตามแนวคิดของขงจื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร
เน้ น ไปที่ ก ารให้ บุ ต รเป็ น ผู ้ แ สดงบทบาทในการตอบแทนความรั ก ของบุ พ การี
ด้วยความเคารพ (สยุมพร ฉันทสิทธิพร, 2561) ซึ่งสามารถจ�ำแนกออกเป็นบทบาท
ทัง้ ในช่วงทีบ่ ดิ ามารดายังมีชวี ติ และเมือ่ บิดาบิดามารดาล่วงลับไปแล้ว โดยเมือ่ บิดามารดา
ยังมีชวี ติ อยู่ บุตรพึงแสดงบทบาทต่อบิดามารดาด้วยความเคารพ การปรนนิบตั ริ บั ใช้และ
การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด
		 “ 色 难 。 有 事 , 弟 子 服 其 劳 ; 有 酒 食 , 先 生 馔 , 曾 是 以
为孝乎？” 《论语·为政》 (Yang Bojun, 2007:16)
		 “ท�ำสีหน้าให้เบิกบานต่อหน้าบิดามารดานัน้ ยากนัก มีกจิ ธุระ ให้ผนู้ อ้ ย
คอยรับใช้ มีสุราอาหาร ให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อน เช่นนี้เรียกความกตัญญูหรือ”
		 子曰： “父母在 , 不远游 , 游必有方。 ” 《论语·里仁》
(Yang Bojun, 2007:43)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ “บิดามารดายังมีชวี ติ อยู่ ไม่ทอ่ งเทีย่ งไปไกล
หากไปไกลต้องมีก�ำหนดสถานที่”
		 ประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้การปรนนิบัติเลี้ยงดูจะเป็นบทบาทหน้าที่
ส�ำคัญที่บุตรควรปฏิบัติต่อบิดามารดา แต่ บทบาทของผู้เป็นบุตรจะสมบูรณ์ตามหลัก
ความกตัญญูได้ก็ต่อเมื่อการเลี้ยงดูนั้นต้องมาพร้อมกับการแสดงออกถึงความเคารพ
โดยในความเคารพนั้ น ใช่ ว ่ า จะเป็ น การเชื่ อ ฟั ง โดยปราศจากเงื่ อ นไข แต่ ส ามารถ
กล่าวตักเตือนอย่างสุภาพได้เมื่อพ่อแม่ท�ำผิดไปจากท�ำนองคลองธรรม เพราะขงจื่อเอง
ก็ต้องการการสร้างสังคมที่สงบสุขที่สมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
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“ 今之孝者 , 是谓能养。至于犬马皆能有养 ; 不敬 , 何
以别乎？”《论语·为政》 (Yang Bojun,2007:15)		
		 “ความกตัญญูทวี่ า่ กันนี้ คือสามารถเลีย้ งดูได้ ส่วนสุนขั และม้าก็เลีย้ ง
ได้เช่นกัน หากไม่เคารพ จะต่างอะไรกับการเลี้ยงสุนัขและม้าเล่า”
		 子 曰 : “ 事 父 母 几 谏 , 谏 志 不 从 , 又 敬 不 违 , 劳 而
不怨。”《论语·里仁》(Yang Bojun,2007:43)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “การปรนนิบัติบิดามารดา จงกล่าวตักเตือน
อย่างสุภาพ หากตักเตือนแล้วบิดามารดาไม่กระท�ำตาม ให้เคารพโดยไม่โต้แย้ง ท�ำงาน
แทนพ่อแม่โดยไม่พร�่ำบ่น”
		 เมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้ว บุตรพึงแสดงออกถึงความกตัญญู
ด้วยการจัดงานศพตามจารีตประเพณี ไว้ทกุ ข์และรักษาปณิธานทีบ่ ดิ ามารดายังท�ำไม่สำ� เร็จ
เป็นเวลาสามปี โดยสาเหตุท่ีต้องใช้เงื่อนไขระยะเวลาดังกล่าวก็เพราะขงจื่อเห็นว่าที่ว่า
เด็กคนหนึ่งจะต้องใช้เวลาสามปีภายใต้การเลี้ยงดูประคบประหงมอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะ
เติบโตแข็งแรงเพียงพอก่อนทีจ่ ะออกจากอ้อมอกบุพการี ฉะนัน้ จึงต้องตอบแทนพระคุณ
ของบุพการีอย่างสมเกียรติ และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ของ
บุพการีด้วย (สยุมพร ฉันทสิทธิพร, 2561)
		 子曰: “三年无改于父之道,可谓孝矣。”《论语·里仁》
(Yang Bojun,2007:44)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “สามปีไม่เปลี่ยนแปลงปณิธานของบิดา
นี่แหละเรียกว่าความกตัญญู”
		 จากการอภิปรายข้างต้น ขงจื่อมีทรรศนะว่าการสร้างสัมพันธภาพ
ทางสังคมในรูปแบบอื่นสามารถใช้บทบาทและหน้าที่ในครอบครัวเป็นตัวแบบอ้างอิงได้
เพราะเมือ่ คนรูจ้ กั แสดงบทบาทเป็นบุตรกตัญญู เคารพรักผูอ้ าวุโสกว่า ย่อมรูจ้ กั เคารพรัก
ผู้อื่นที่อยู่นอกเหนือความสัมพันธ์ในครอบครัว (ปานทิพย์ ศุภนคร, 2554: 17;
Zhou Shuhua and Zhang Dengguo, 2007) โดยเฉพาะการรู้จักเคารพและจงรักภักดี
ต่ อ ผู ้ ป กครองอั นเป็ น ส่วนส�ำคัญของการธ�ำรงรัก ษาโครงสร้ างทางสั ง คมของจี น ใน
สมัยโบราณ
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		 “…事父母, 能竭其力; 事君, 能致其身…”《论语·学而》
(Yang Bojun,2007:5)
		 ปฏิ บั ติ ต ่ อ บิ ด ามารดาอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ยอมสละชี วิ ต ได้
เพื่อผู้ปกครอง
有子曰 : “ 其为人也孝弟 , 而好犯上者 , 鲜矣 ; 不好犯上
而好作乱者 , 未之有也。君子务本 , 本立而道生。孝弟也者 , 其为仁之本
与！”《论语·学而》 (Yang Bojun,2007:2)
		 โหยวจือ่ กล่าวไว้วา่ “กตัญญูตอ่ บิดามารดา รักเคารพพี่ แต่ชอบขัดขืน
ผู้มีอ�ำนาจคนประเภทนี้มีน้อยนัก ผู้ไม่ขัดขืนผู้มีอ�ำนาจแต่ชอบก่อกบฎ คนเช่นนี้ก็ไม่เคย
มีมาก่อน วิญญูชนมุ่งมั่นกับกิจการงานอันเป็นมูลฐานแล้ว ย่อมสร้างรากฐานแห่งวิถีทาง
ในการปกครอง ความกตัญญูและเคารพพี่เช่นกัน เป็นหลักแห่งมนุษยธรรม”
		 จะเห็นว่า การตระหนักและปฏิบตั ติ ามสถานภาพและบทบาทภายใต้
หลักความเที่ยงตรงแห่งนามนั้นมุ่งเน้นไปที่การยอมรับในความสัมพันธ์ทางสังคม
แบบบน-ล่าง โดยที่สมาชิกของสังคมมีหลักจริยธรรมในการปฏิบัติต่อกัน กล่าวคือ
ในขณะทีบ่ ตุ รกตัญญูตอ่ บิดามารดา บิดามารดาก็ตอ้ งมีความเมตตาต่อบุตร ขณะเดียวกัน
เมื่ อ ราษฎรจงรั ก ภั ก ดี (忠 ) ต่ อ ผู ้ ป กครองผู ้ ป กครองก็ ย ่ อ มมี แ สดงบทบาทของ
นักปกครองทีด่ ดี ว้ ยการท�ำให้ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็นสุข (Liu Pinghua, 1991) ซึง่ จะอภิปราย
ต่อไปนี้
3.2 บทบาทภายนอกครอบครัว
		 ก. บทบาทของผู้ปกครอง
		 ลักษณะผูป้ กครองตามแบบขงจือ่ นัน้ หมายถึง ผูป้ กครองผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ของวิญญูชน และได้เสนอบทบาทในอุดมคติของผู้ปกครอง อันประกอบด้วยการท�ำให้
ผูใ้ ต้ปกครองอยูอ่ ย่างสงบร่มเย็น การเป็นแบบอย่างทางด้านการปฏิบตั ติ ามหลี่ รวมทัง้ การ
มีบคุ ลิกภาพทีส่ มควรแก่ฐานานุรปู และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างการขัดเกลา
ทางอ้อมแก่ปวงชน และท�ำให้ประชาชนเกิดความศรัทธา ตามแนวคิด “ท�ำให้ผู้อยู่ใกล้
อยูเ่ ย็นเป็นสุข แล้วผูอ้ ยูไ่ กลจะสวามิภกั ดิ”์ (近者说, 远者来) (Yang Bojun,2007:159)
ดังตัวอย่าง เช่น
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子 曰 : “临 之 以 庄 , 则 敬 ; 孝 慈 , 则 忠 ; 举 善 而 教 不 能 ,

则劝。”《论语·为政》 (Yang Bojun, 2007:21)

		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “ปฏิบัติต่อไพร่ฟ้าอย่างน่าเกรงขาม ไพร่ฟ้า
ย่อมย�ำเกรง กตัญญูต่อบิดา เมตตาต่อเด็กเล็ก ย่อมได้รับความภักดี เลื่อนต�ำแหน่งคนดี
สั่งสอนผู้ด้อยความสามารถ พวกเขาย่อมให้ก�ำลังใจท่าน”
		 “…上好礼, 则民莫敢不敬; 上好义, 则民莫敢不服; 上好信,
则民莫敢不用情。夫如是, 则四方之民襁负其子而至矣, 焉用稼？”《论语·
子路》(Yang Bojun, 2007:151)
		 ผู้ปกครองรู้จักหลี่ ไพร่ฟ้าย่อมเคารพย�ำเกรง ผู้ปกครองมีความ
เทีย่ งธรรม ไพร่ฟา้ ย่อมศรัทธา ผูป้ กครองมีสจั จะ ไพร่ฟา้ ย่อมปฏิบตั ติ อ่ อย่างจริงใจ หากท�ำได้
เช่นนี้ ไพร่ฟา้ ทัว่ ทุกสารทิศย่อมหอบทารกมาอาศัยใบบุญ แล้วใยต้องปลูกธัญญาหารเอง
เล่าผูป้ กครองรูจ้ กั หลี่ ไพร่ฟา้ ย่อมเคารพย�ำเกรง ผูป้ กครองมีความเทีย่ งธรรม ไพร่ฟา้ ย่อม
ศรัทธา ผูป้ กครองมีสจั จะ ไพร่ฟา้ ย่อมปฏิบตั ติ อ่ อย่างจริงใจ หากท�ำได้เช่นนี้ ไพร่ฟา้ ทัว่ ทุก
สารทิศย่อม หอบทารกมาอาศัยใบบุญ แล้วใยต้องปลูกธัญญาหารเองเล่า
		 คุณสมบัติของนักปกครองดังกล่าวนี้มิใช่เป็นการก�ำหนดขึ้นจาก
จินตนาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการยกเอาคุณลักษณะบูรพกษัตริย์ในอดีต ได้แก่
พระเจ้าเหยา พระเจ้าซุ่นและพระเจ้าอี่ว์มาเป็นตัวแบบอ้างอิง
子 曰 : “巍 巍 乎 ！ 舜 、 禹 之 有 天 下 也 而 不 与 焉 。 ”
《论语·泰伯》 (Yang Bojun, 2007:96)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า “ช่างสูงส่งนัก พระเจ้าซุ่นและพระเจ้าอี่ว์
ปกครองแผ่นดินโดยไม่คิดว่าแผ่นดินเป็นของตน”
子 曰 : “大 哉 尧 之 为 君 也 ！ 巍 巍 乎 , 唯 天 为 大 ,
唯尧则之。荡荡乎, 民无能名焉。巍巍乎其有成功也, 焕乎其有文
章！”《论语·泰伯》(Yang Bojun, 2007:96)
		 ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ “พระเจ้าเหยาช่างเป็นผูป้ กครองทีย่ งิ่ ใหญ่นกั
มีเพียงสวรรค์ทสี่ งู ส่งทีส่ ดุ มีเพียงพระเจ้าเหยาทีเ่ ข้าใจวิถแี ห่งสวรรค์ บุญคุณของท่านช่าง
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กว้างใหญ่ไพศาลนัก ปวงประชาก็ไม่รวู้ า่ จะแซ่ซอ้ งท่านอย่างไร คุณความดีของท่านสูงส่งนัก
วัฒนธรรมที่ท่านสร้างมาก็รุ่งโรจน์นัก”
		 ในแง่การแสดงบทบาทของผูป้ กครอง ขงจือ่ ได้กำ� หนดหลักคุณธรรม
ไว้เช่นเดียวกับสถานภาพอืน่ ๆ ในสังคม โดยขงจือ่ เห็นว่าผูป้ กครองทีด่ นี นั้ ควรพร้อมด้วย
หลักคุณธรรม 5 ประการ
		 子张曰: “何谓五美？” 子曰: “君子惠而不费, 劳而不怨,
欲而不贪, 泰而不骄, 威而不猛。《论语·尧曰》(Yang Bojun, 2007:236)
		 จื่อจางถามว่า “สิ่งใดคือคุณธรรมห้าประการหรือ” ท่านอาจารย์
กล่าวว่า “วิญญูชนยังประโยชน์แก่ปวงประชาโดยตนเองไม่มสี งิ่ ใดต้องสูญเสีย ใช้แรงงาน
โดยไม่ให้ปวงประชารู้สึกเคียดแค้น ท�ำตามความปรารถนาแต่ไม่ละโมภ สุขุมและไม่เย่อ
หยิ่ง เคร่งขรึมแต่ไม่ดุร้าย”
		 โดยรายละเอียดของคุณธรรมทัง้ 5 ประการนัน้ ก็ยงั คงมีใจความภาย
ใต้กรอบนักปกครองผู้เป็นวิญญูชนดังที่กล่าวไปข้างต้น
		 “因民之所利而利之, 斯不亦惠而不费乎？择可劳而劳之,
又谁怨？欲仁而得仁, 又焉贪？君子无众寡，无小大，无敢慢, 斯不亦泰而
不骄乎？君子正其衣冠, 尊其瞻视, 俨然人望而畏之, 斯不亦威而不猛乎？”
《论语·尧曰》(Yang Bojun, 2007:236)
“ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ป วงประชาในสิ่ ง ที่ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ พ วกเขา
อยู่แล้ว เช่นนี้ไม่เรียกว่ายังประโยชน์โดยไม่มีสิ่งใดต้องสูญเสียหรือ เลือกเวลาที่สามารถ
ใช้แรงงานประชาชนได้ จักมีใครเคียดแค้นหรือ ตนเองปรารถนามนุษยธรรมและได้มา
แล้วซึ่งมนุษยธรรม แล้วจักละโมภไปใฝ่หาสิ่งใดเล่า แม้คนมากคนน้อย ก�ำลังอ�ำนาจ
มากหรือน้อย วิญญูชนล้วนมิกล้าดูแคลน เช่นนีม้ เิ รียกว่าสุขมุ และไม่เย่อหยิง่ หรือ วิญญูชน
แต่งกายเรียบร้อย แววตาน่าเกรงขาม ผูค้ นมองแล้วรูส้ กึ เคารพย�ำเกรง เช่นนีม้ ใิ ช่เคร่งขรึม
แต่ไม่ดุร้ายหรือ”
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ข. บทบาทของปัญญาชน
ในยุคราชวงศ์โจว ปัญญชนคือกลุ่มชนชั้นสูงระดับล่างสุดในบรรดา
โอรสสวรรค์ เจ้านครรัฐ และขุนนาง แต่เป็นชนชั้นที่มีความพิเศษในฐานะชนชั้นน�ำทาง
ด้านวัฒนธรรมทางด้านแนวคิดทางด้านการปกครอง โดยการจะเป็นปัญญาชนได้จะ
ต้องได้รับการศึกษาศิลปวิทยาและการขัดเกลาตนเองให้อยู่ในครรลองแห่งมนุษยธรรม
และความเที่ยงธรรม รวมทั้งการมีอุดมการณ์อย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้ดีขึ้น (สยุมพร ฉันทสิทธิพร, 2560)
		 子张曰: “士见危致命, 见得思义, 祭思敬, 丧思哀, 其可已
矣。”《论语·子张》 (Yang Bojun, 2007:224)
		 จือ่ จางกล่าว “ปัญญาชนพบความวิกฤติของบ้านเมืองก็อทุ ศิ ชีวติ ของ
ตนได้ พบอามิสประโยชน์กค็ ำ� นึงถึงความเทีย่ งธรรม เซ่นไหว้คำ� นึงถึงความเคารพ ไว้ทกุ ข์
ค�ำนึงถึงความโศกเศร้า เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”
		 จะเห็นว่า คุณลักษณะของปัญญาชนตามปณิธานการจัดระเบียบ
สังคมของขงจื่อนั้นมีความครอบคลุมถึงคุณลักษณะของวิญญูชนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
การยืดถือคุณธรรมเหนือผลประโยชน์เพื่อบ้านเมือง การรู้จักปฏิบัติตนตามหลี่อย่าง
เหมาะสมตามหลักความถูกต้องเทีย่ งธรรม ดังตัวอย่างทีข่ งจือ่ ยกมาคือ “เซ่นไหว้คำ� นึงถึง
ความเคารพ ไว้ทุกข์ค�ำนึงถึงความเที่ยงธรรม” นั้นเป็นคุณลักษณะในอุดมคติของ
ผู้ผ่านการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาอย่างดีจนเกิดความรู้จักละอายและรู้ผิดชอบชั่วดี
อันเป็นการควบคุมทางสังคมจากภายใน
		 子贡问曰 : “ 何如斯可谓之士矣？ ” 子曰 : “ 行己有耻 ,
使于四方不辱君命, 可谓士矣。”曰: “敢问其次。” 曰: “宗族称孝焉, 乡党称弟
焉。 ” 曰 : “ 敢问其次。 ” 曰 : “ 言必信 , 行必果 , 踁踁然小人哉！抑亦
可以为次矣。 ” 曰 : “今之从政者何如？ ” 子曰 : “噫！斗筲之人 , 何足算
也！”《论语·子路》 (Yang Bojun, 2007:157)
		 จื่อก้งถามว่า “อย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็นปัญญาชน” ท่านอาจารย์
กล่าวว่า “รู้จักละอายเมื่อกระท�ำสิ่งต่างๆ ปฏิบัติตามบัญชาของเจ้าแคว้นเมื่อออกปฏิบัติ
ราชกิจต่างแดน อย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาชน ” จื่อก้งกล่าว “ขอถามเรื่องต่อไป”
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ท่านอาจารย์กล่าวว่า “ในวงศ์ตระกูลยกย่องเขาเป็นผู้กตัญญูต่อบิดามารดา ในชุมชน
ยกย่องเขาว่าเป็นผู้เคารพต่อผู้อาวุโส” จื่อก้งกล่าว “ขอถามเรื่องต่อไป” ท่านอาจารย์
กล่าวว่า “วาจาต้องมีสัจจะ การกระท�ำต้องเด็ดเดี่ยว ไม่สนใจถูกผิด ยึดเพียงความเห็น
ของตน เช่นนี้เรียกว่าคนทุรชน แต่ก็เรียกได้ว่ารองจากปัญญาชน” จื่อก้งกล่าว “ผู้บริหาร
บ้านเมืองในตอนนี้ ท่านเห็นว่าอย่างไร” ท่านอาจารย์กล่าว “พุทโธ่ พวกคนคับแคบเช่นนี้
ถือเป็นบัณฑิตได้อย่างไรกันเล่า”
		 สรุปแล้ว ขงจือ่ มองว่าสังคมทีม่ รี ะเบียบนัน้ จะเกิดได้กต็ อ่ เมือ่ สมาชิก
ทุกคนต่างมุง่ ยึดถือคุณค่าของความเป็นวิญญูชนเพือ่ ให้เกิดแรงกระตุน้ ในสมัครใจยอมรับ
การขัดเกลาทางสังคมด้วยความยินดีทงั้ บริบทในครอบครัวและนอกครอบครัว รวมไปถึง
การเชื่อในหลักนามอันชอบธรรมจนสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ทางสังคมของตน
4. เหริน (仁): ภววิทยาแห่งความเป็นพลเมืองของสังคม
การเสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมที่มุ่งการการขัดเกลาสมาชิก
ในสังคมและการควบคุมทางสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม เรียนรู้นัดแนะ
บรรทัดฐานทางสังคมจนเกิดความเข้าใจตรงกันดังกล่าวแม้จะเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการ
วางรากฐานทางสังคมที่ดี แต่ขงจื่อเห็นว่านี่อาจเป็นเพียงการปฏิบัติตามรูปแบบอย่าง
ฉาบฉวยแต่แห้งแล้งทางจิตใจ (สยุมพร ฉันทสิทธิพร, 2560) ด้วยเหตุนี้ ขงจื่อจึงได้
ก�ำหนดแนวคิดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า “เหริน” (仁) หรือ “มนุษยธรรม” เพื่อให้
กระบวนการในการจัดระเบียบทางสังคมมีเป้าหมายในเชิงคุณค่าที่เรียกว่าความเป็น
“ชุมชนมีมนุษยธรรม”
“เหริน” (仁) หรือ “มนุษยธรรม” ดังกล่าวเป็นหลักการเชิงภววิทยาที่สื่อ
ความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ความเป็นมนุษย์อันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
โดยเหรินจะมีความเป็นเหรินได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์อยู่ร่วมกันในฐานะองค์ประกอบของ
สังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ “ระหว่าง”สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผู้อื่นผู้ใด รวมทั้ง
สื่อนัยเชิงจริยศาสตร์ในแง่ที่เป็นปทัสถานก�ำหนดความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าบางประการ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นคนคุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่ ความรักมนุษย์
(สุวรรณา สถาอานันท์, 2551: 36-46 อ้างถึงใน วรรณทนา ลมพัทธยา, 2556;
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ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์, 2557) ฉะนั้น ขงจื่อเห็นว่า การที่จะท�ำให้สังคมเกิดความเป็น
ชุมชนมีมนุษยธรรมย่อมต้องอาศัยพฤติกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ออกถึงความ
สงบกลมกลืน เช่น ความรัก ความห่วงใย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การระมัดระวังวาจา
เป็นต้น ดังที่ขงจื่อได้กล่าวไว้ในตัวบทต่างๆ เช่น
樊迟问仁, 子曰: “爱人。”《论语·颜渊》 (Yang Bojun, 2007:146)
ฝานฉือถามเรื่องมนุษยธรรม ท่านอาจารย์กล่าวว่า “รักผู้อื่น”
子 贡 问 曰 : “有 一 言 而 可 以 终 身 行 之 者 乎 ？ ” 子 曰 : “其 恕
乎！己所不欲, 勿施于人。”《论语·卫灵公》(Yang Bojun,2007:188)
จื่อก้งถามว่า “มีค�ำกล่าวใดสามารถยึดถือปฏิบัติได้ตลอดชีวิตหรือไม่”
ท่านอาจารย์กล่าวว่า “ก็คอื “ซู”่ การเอาใจเขามาใส่ใจเรานัน่ ไง สิง่ ทีต่ นเองไม่พงึ ปรารถนา
ก็จงอย่ากระท�ำกับผู้อื่น”
子曰 : “ 巧言令色 , 鲜矣仁！ ” 《论语·学而》 (Yang Bojun,
2007:3)		
ท่านอาจารย์กล่าวไว้วา่ : คนพูดจาปลิน้ ปล้อนเสแสร้ง คนเช่นนีม้ มี ษุ ยธรรม
น้อยนัก
อย่างไรก็ตาม เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการที่จะแสดงตัว
ตนซึ่งอาจละเมิดสมาชิกผู้อื่นได้ ดังนั้น เมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องธ�ำรงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อันเป็นอุดมคติของสังคม (สุพศิ วง ธรรมพันทา, 2543) ฉะนัน้ การสร้างชุมชน
มีมนุษยธรรมจึงยังคงต้องอาศัยบรรทัดฐานทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ
การควบคุมทางสังคมอยู่ จึงท�ำให้ขงจือ่ มองว่าการทีจ่ ะมีพฤติกรรมทีส่ ง่ เสริมสัมพันธภาพ
ทีส่ งบกลมกลืนและและมีมนุษยธรรมได้นนั้ สมาชิกของสังคมต้องผ่านกระบวนการทีเ่ รียกว่า
“การควบคุมอบรมตนให้เป็นไปตามหลี่” (克己复礼)
颜渊问仁, 子曰: “克己复礼为仁。一日克己复礼, 天下归仁焉。
为仁由己, 而由人乎哉？” 颜渊曰: “请问其目？” 子曰: “非礼勿视, 非礼勿听,
非礼勿言, 非礼勿动。” 颜渊曰: “回虽不敏, 请事斯语矣。”《论语·颜渊》
(Yang Bojun,2007:138)

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
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เหยียนยวนถามเรื่องมนุษยธรรม ท่านอาจารย์กล่าวว่า “ควบคุมอบรม
ตนให้เป็นไปตามหลี่ คือ มนุษยธรรม วันหนึ่งท�ำได้เช่นนี้ ใต้หล้าย่อมยกย่องท่านว่า
เป็นผู้มีมนุษยธรรม การมีมนุษยธรรมเริ่มจากตนเอง แล้วยังต้องพึ่งพาผู้อื่นด้วยหรือ”
เหยียนยวนถามว่า “แล้วมีหลักการปฏิบัติอย่างไร” ท่านอาจารย์กล่าวว่า “สิ่งที่ขัดหลี่
อย่ามอง สิง่ ทีข่ ดั หลีอ่ ย่าฟัง สิง่ ทีข่ ดั หลีอ่ ย่ากล่าว สิง่ ทีข่ ดั หลีอ่ ย่ากระท�ำ” เหยียนยวนกล่าวว่า
“แม้ข้าจะโง่เขลา แต่ก็จะปฏิบัติตามค�ำกล่าวของท่าน”
จะเห็นว่า ขงจื่อถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นส่วนส�ำคัญของสังคม ฉะนั้น
การอบรมขัดเกลาทางด้านคุณธรรม รวมไปถึงมนุษยสัมพันธ์อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ และการบ่มเพาะมนุษยธรรมด้วยการ
เอาชนะตนเองเพื่ อ เดิ น ตามครรลองหลี่ ดั ง กล่ า วนั้ น สมาชิ ก ต้ อ งเริ่ ม ฝึ ก ฝนด้ ว ย
ตนเองเพื่ อ จะน� ำ ไปสู ่ เ ป้ า หมายของการเป็ น สั ง คมที่ มี ม นุ ษ ยธรรม (Zhou Shuhua
and Zhang Dengguo, 2007) ฉะนั้น เหรินและหลี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจาก
กันได้ (Cao Wei, 2015) เพราะทัง้ คูล่ ว้ นถือเป็นองค์ประกอบแห่งการอบรมขัดเกลา
ตนจากภายในสู ่ ภ ายนอก ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บกั บ การเรี ย นรู ้ ภ าษา การอบรมตน
ตามหลี่ก็เหมือนกับการเรียนหลักไวยากรณ์เพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเมื่อครั้ง
เริ่มเรียน ซึ่งผู้เรียนภาษาอาจใช้ภาษายังไม่คล่องแคล่ว แต่เมื่อผู้เรียนพัฒนาและ
ฝึกฝนหลักภาษาจนเกิดความเชี่ยวชาญ ก็จะใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
โดยไม่ต้องพะวงถึงหลักไวยากรณ์อีก เช่นเดียวกับผู้ที่ขัดเกลาตนตามหลี่จนรู้แจ้ง
แทงตลอดในเหริ น แล้ ว ก็ ไ ม่ ต ้ อ งพะวงถึ ง หลี่ อี ก เช่ น กั น (Li, 2007) อั น หมายถึ ง
การทีส่ มาชิกของสังคมได้ผา่ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาตลอดทุกช่วงของชีวติ จน
เกิดการควบคุมภายในแล้วก็ย่อมยอมรับบรรทัดฐานและคุณค่าเข้าไปไว้เป็นโครงสร้าง
ทางด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม ดังที่ขงจื่อเชื่อว่าหากมนุษยธรรมมีในจิตใจแล้ว
ย่อมปราศจากพฤติกรรมในเชิงลบตามค�ำกล่าวที่ว่า “苟志於仁矣, 无恶也” (หากยืน
หยัดอยู่บนมนุษยธรรมแล้ว ย่อมไม่ท�ำเรื่องเลวร้าย) (Yang Bojun,2007:38)
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สรุปผลการวิจัย
จากทุกหัวข้อทีไ่ ด้วเิ คราะห์ไปในข้างต้นจะเห็นว่า ขงจือ่ มองสังคมเป็นระบบทีม่ ี
สมาชิกเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ และความขัดแย้งระหว่างสมาชิกคือต้นตอส�ำคัญที่ท�ำให้
สังคมสูญเสียดุลยภาพ ด้วยเหตุนี้ ขงจื่อจึงได้เสนอแนวคิดในการจัดระเบียบทางสังคม
เพื่อฟื้นฟูและปฏิรูปสังคมทั้งระบบ ก�ำหนดเป้าหมาย หลักการจัดระเบียบแบบแผนและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมุง่ หวังให้สมาชิกทุกคนเป็นผูร้ จู้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนอย่าง
แท้จริงจนเกิดเป็นเป็นชุมชนมีมนุษยธรรมที่มีแต่ความสงบกลมกลืน โดยมีบรรทัดฐาน
เชิงภววิทยา คือ มุษยธรรมหรือเหรินเป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าสูงสุดของสังคม โดยการ
จะที่เดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวั้น ขงจื่อได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาสมาชิกเป็น
อันดับแรก และเริ่มกระบวนการจัดระเบียบด้วยการสร้างระบบบุคลิกภาพหรือตัวแบบ
ของสมาชิกทางสังคมในอุดมคติ คือ วิญญูชนขึ้น พร้อมทั้งก�ำหนดคุณลักษณะที่คาดหวัง
ของวิญญูชนไว้เป็นกรอบน�ำทางการปฏิบตั ติ นในความเป็นจริง โดยคุณลักษณะทีค่ าดหวัง
ดังกล่าวนั้นเน้นหนักไปที่การเป็นผู้ได้รับการอบรมขัดเกลาทางสังคมจนน�ำบรรทัดฐาน
ทางสังคม คุณธรรมและคุณค่าให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางบุคลิกภาพหรือ
เกิดการควบคุมทางสังคมภายใน กระทั่งมีบุคลิกภาพที่สอดรับกับเป้าหมายของสังคมที่
ตั้งไว้ โดยการที่จะท�ำให้สมาชิกของสังคมมีระบบบุคลิกภาพแบบวิญูชนได้นั้น ขงจื่อเห็น
ว่าจ�ำเป็นจะต้องอาศัยระบบวัฒนธรรมเป็นเครือ่ งมือขัดเกลาบุคลิกภาพ ซึง่ ท�ำได้โดยการ
ส่งเสริมศึกษาเล่าเรียนความรู้เกี่ยวกับ “หลี่”หรือจารีต อันเป็นบรรทัดฐานทางสังคมใน
รูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความศิวิไลซ์จากบทกลอนและคัมภีร์โบราณต่างๆ รวมทั้ง
ดนตรีและศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนน�ำไปทดลองปฏิบัติจริง
รวมไปถึ ง การเรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บั ติ ต นจากผู ้ อื่ น แล้ ว พิ จ ารณาเลื อ กสรรเฉพาะสิ่ ง ดี ง าม
ไว้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน พร้อมทั้งใช้สิ่งที่ได้ศึกษาปฏิบัติมาขัดเกลาบุคลิกภาพ
ของตนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต จนกระทั่ ง เกิ ด คุ ณ ธรรมและส� ำ นึ ก ในการปฏิ บั ติ
ตามบรรทัดฐานทางสังคมอย่างอัตโนมัติกระทั่งสามารถปรับใช้ได้ตามบริบททางสังคม
ที่แตกต่างกันไป หรือการท�ำให้สังคมเกิดการบูรณาการเพื่อการรักษาดุลยภาพด้วยการ
รู้จักปฏิบัติตนตามหลี่อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาทหน้าที่ภายใต้หลัก
“ความเที่ยงตรงแห่งนาม” ซึ่งเป็นองค์ประกอบและปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บรรทัดฐาน
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สามารถควบคุมทางสังคมและเป็นการธ�ำรงรักษาโครงสร้างทางสังคมที่มีอยู่แต่เดิมมิให้
เสียหาย โดยการที่จะท�ำให้สมาชิกของสังคมรู้จักบทบาทและหน้าที่ทางสังคมของตนนั้น
ขงจือ่ เห็นว่าระบบบุคลิกภาพ ระบบสังคมและระบบวัฒนธรรมต้องท�ำหน้าทีส่ อดประสาน
กันไป กล่าวคือ นอกจากการได้รบั การขัดเกลาทางผ่านการเรียนรูแ้ ล้ว ยังต้องผ่านการน�ำ
ไปฝึกฝนโดยการปฏิบตั ติ ามสถานภาพ บทบาทและหน้าทีภ่ ายในครอบครัวให้ชำ� นิชำ� นาญ
เสียก่อน จึงจะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบ
อื่นภายนอกครอบครัวได้ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของบุตรที่ต้องเคารพบิดามารดาและ
ผู้อาวุโสอันเป็นพื้นฐานการรู้จักจงรักภักดีต่อผู้ปกครองทั้งในฐานะของประชาชนและ
ปัญญาชนที่รับใช้ผู้ปกครอง ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองเองก็ต้องด�ำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรม
ให้ความคุม้ ครองดูแลผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองให้อยูอ่ ย่างร่มเย็นดังเช่นบิดามารดาปกครองบุตร
อันเป็นการด�ำเนินความสัมพันธ์ตามโครงสร้างทางสังคมแบบบนล่างโดยทีท่ งั้ สองฝ่ายต่าง
มีหลักการปฏิบัติประจ�ำสถานภาพของตน และเมื่อสมาชิกของสังคมสามารถปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล่านีไ้ ด้แล้วนัน้ ย่อมสามารถบรรลุถงึ มนุษยธรรมจนกลายเป็นพลเมืองทีม่ ี
คุณภาพของสังคมได้ด้วยจิตส�ำนึกที่ดีงามของตนเอง
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