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บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2563 เป็นบทความของนักวิชาการจากหลายสถาบัน
มีเนือ้ หาทางวิชาการทีห่ ลากหลาย และเสนอแง่มมุ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามนุษย์และ
สังคมในปจจุบนั
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท้าทาย
งานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิง่ ทัง้ ความไม่ลงรอยกันทางการเมือง
ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน ปญหาทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดการชะลอตัว
ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก และปญหาสำาคัญที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุดคือ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 การระบาดของไวรัสดังกล่าว ทำาให้ปญ หาทีม่ อี ยูเ่ ดิมมีความรุนแรง
ขึน้ ทุกด้าน เพราะเมื่อประกาศหยุดการรวมตัวและการเดินทาง ทำาให้การแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงัก ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปราะบางอยูเ่ ดิมจึงพังเสียหาย สภาพของเศรษฐกิจเมือ่
ถูกหยุดด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 การพึง่ พาตนเองไม่ได้ของชนชัน้ ล่าง จึงปรากฏให้
เห็นอย่างชัดเจน และต้องเรียกร้องเงินเยียวยาจากรัฐบาล ภาพทีแ่ สดงให้เห็นความเหลือ่ มลำา้ นี้
ไม่ได้เป็นปญหาของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปญหาของคนทั้งสังคม เพราะส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ในทุกมิติ
ปญหาความเหลือ่ มลำา้ ดังกล่าว มีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นตัวเร่งให้ชอ่ งว่างของรายได้
ห่างออกจากกันมากขึ้น ซึ่งในบทบรรณาธิการฉบับที่แล้วได้แสดงให้เห็นวิธีแก้ปญหา
ความเหลือ่ มลำา้ ในระบบเศรษฐกิจ โดยท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจเสียใหม่
ว่า “ไม่ใช่การหากำาไรสูงสุด แต่เป็นการกระทำา ให้ทกุ คนมีการแลกเปลีย่ นเพือ่ ดำารงชีวติ อยูไ่ ด้
อย่างปกติสขุ ” ความหมายของคำาว่าเศรษฐกิจตามทีท่ า่ นเสนอนี้ ยังไม่ได้รบั การพิจารณาจากทุกฝาย
เพราะสวนทางกับการทำากำาไรสูงสุดทีเ่ ป็นไปอย่างเข้มข้น
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เมือ่ ไวรัสโควิด-19 ทำาให้ตอ้ งหยุดการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจไว้ชวั่ คราว แต่ความเหลือ่ มลำา้
ทีเ่ ปราะบางอยูแ่ ล้วกำาลังรอวันปะทุอยูท่ กุ ขณะ ตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่
ไวรัสโควิด-19 ยังระบาดอย่างรุนแรง ได้เกิดกรณีของตำารวจผิวขาวใช้เข่ากดทีต่ น้ คอของชายผิวดำา
จนเสียชีวติ การทำาเช่นนีไ้ ด้สร้างความไม่พอใจให้กบั คนผิวสี จึงเกิดการประท้วงลุกลาม กลายเป็น
การจลาจล มีการขโมยทรัพย์สนิ ในห้างร้านและทำาลายสถานทีต่ า่ ง ๆ เรือ่ งนีแ้ ม้เป็นปญหาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่นา่ ไว้วางใจ เพราะอาจเกิดขึน้ ได้กบั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เพราะ
ทุกประเทศมีตน้ แบบของการพัฒนาอย่างเดียวกัน ปญหาจึงคล้าย ๆ กัน ตราบใดทีย่ งั ไม่มี
การแก้ไขทิศทางการพัฒนาทีเ่ อาทุนนิยมนำาหน้า ปญหาเหล่านีจ้ ะกลายเป็นปญหาทีใ่ กล้ตวั อย่างยิง่
จากสภาพปญหาของชีวติ และสังคมทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซำา้ เติมจากไวรัสโควิด-19 และคาดว่า
ผลสืบเนือ่ งจากสถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าว มีผลยาวนานต่อสังคมไทยไปอีก 3 – 5 ปี
สิ่งนี้คือเรื่องที่ทุกฝายต้องรับมือและแก้ไขให้ดีที่สุด ในทางสังคมมีสื่อมวลชนได้นำาเสนอว่า
ในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อนึกถึงท่านพุทธทาสภิกขุ เราควรนำาคำาสอนเรื่องใดมาพิจารณา
เพือ่ รับมือกับโรคระบาดดังกล่าว จึงมีผเู้ สนอว่าควรพิจารณาคำาสอนทีท่ า่ นอธิบายว่า “คนทุกคนใน
โลกเป็นคน ๆ เดียวกัน” หมายถึง คนทั้งโลกมีปญหาเดียวกัน ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกัน
โดยไม่แบ่งแยก เพราะทุกชีวติ เป็นชีวติ เดียวกัน
การกล่าวว่า “คนทุกคนในโลกเป็นคน ๆ เดียวกัน” แม้เป็นข้อเสนอทีด่ ี แต่อาจจะ
ฟงยากสำาหรับคนทั่วไป ในที่นี้จะขออนุญาตขยายความและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกว่าเราทุกคนต้องช่วยกันไม่ให้โรคระบาดนี้ลุกลามจนมีคนล้มตายเป็นจำานวนมาก
คำาสอนเรือ่ งนีป้ รากฏอยูช่ ดั เจนทีห่ นึง่ คือ การสอนเรือ่ ง “ไกวัลยธรรม” มีความหมายว่า มีสงิ่ อยู่
สิง่ หนึง่ มีอยูก่ อ่ นสิง่ ทัง้ ปวง และแม้วา่ สิง่ ทัง้ ปวงจะแตกดับหรือไม่มแี ล้ว แต่สงิ่ นีย้ งั มีอยู่ การสอน
เช่นนีท้ า่ นต้องการชีใ้ ห้เห็นว่า มีอกี สิง่ หนึง่ ทีเ่ รายังไม่รจู้ กั โดยอยูน่ อกเหนืออำานาจของเวลาและ
พืน้ ที่ หมายความว่ามีอยูอ่ ย่างนิรนั ดร์ และสิง่ นีม้ อี าำ นาจบังคับให้ทกุ สิง่ เป็นไปตามกฎทีเ่ ป็นไป
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ตลอดเวลา เมือ่ เป็นเช่นนี้ ลองพิจารณาง่าย ๆ ว่า สิง่ ใดทีม่ อี าำ นาจทำาให้สงิ่ ทัง้ หลายเป็นไป ทุก ๆ สิง่
รอบตัวเรา และรวมทัง้ ตัวเราด้วย ทำาไมต้องเป็นไปอย่างนัน้ เช่น การมีอยูแ่ ละเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งทั้งหลาย หรือกว้างขวางออกไป เช่น การเป็นไปของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การศึกษา รวมความแล้ว ท่านเสนอว่ามีสิ่งที่เป็นนิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปลง คอยควบคุม
การเปลีย่ นแปลงของทัง้ หลาย ตัวเราและสิง่ ทัง้ หลายเป็นสิง่ ชัว่ คราว จึงไม่ควรเห็นแก่ตวั และ
แบ่งแยกจนเป็นปญหาขัดแย้งกัน
การสอนเรือ่ งไกวัลยธรรม ท่านเห็นว่านอกจากจะทำาให้เข้าใจพุทธศาสนาในชัน้ ลึกแล้ว
ยังแสดงให้เห็นว่า ทุกสิง่ ในโลกนีเ้ ป็นสิง่ เดียวกัน หมายความว่า มีจดุ กำาเนิดอย่างเดียวกัน คือ
ไกวัลยธรรมเป็นสิง่ เดียวทีส่ ร้างสิง่ ต่าง ๆ ขึน้ มา เมือ่ สร้างขึน้ มาแล้วก็อยูภ่ ายใต้กฎอย่างเดียวกัน
เช่น ทุกชีวติ ยังอยูภ่ ายใต้กฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูภ่ ายใต้กฎอิทปั ปจจยตา คือ
เมือ่ มี สิง่ นี้ ๆ เป็นปจจัย สิง่ นี้ ๆ จึงเกิดขึน้ อยูภ่ ายใต้กฎสุญญตา คือมีความว่างเป็นพืน้ ฐานของ
ทุกสิง่ กฎเกณฑ์เหล่านีจ้ งึ เป็นทีม่ าของการอธิบายว่า “คนทุกคนในโลกเป็นคน ๆ เดียวกัน” คือ
เรามาจากสิง่ เดียวกัน ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์เดียวกัน
นอกจากนั้น การสอนเรื่องไกวัลยธรรมนี้ ยังสามารถอธิบายได้ดีในเรื่องการทำา
ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา เพราะไม่วา่ เป็นศาสนาทีม่ พี ระเจ้าหรือไม่มพี ระเจ้า ต่างฝาย
ก็ระบุว่า มีสิ่งหนึ่ง ทำาหน้าที่สร้างทุกสิ่งและควบคุมให้เป็นไปตามกฎ เมื่อทุกศาสนามีสิ่งนี้
ทุกศาสนาจึงมีสิ่งสูงสุดแบบเดียวกัน การแบ่งแยกระหว่างศาสนา ระหว่างนิกาย จึงเป็น
การเข้าใจผิดโดยมองไม่เห็นต้นทางของทุกสิง่
ในการดำารงชีวติ และรวมตัวเป็นสังคม การแบ่งแยกว่าเป็นเขาเป็นเรา เป็นคนผิวขาว
เป็นคนผิวสี เป็นลัทธิทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน จึงเป็นการแบ่งแยกด้วยการเข้าใจผิด มองไม่เห็นว่า
ทุกสิง่ มีจดุ ตัง้ ต้น หรือเรียกว่าปฐมเหตุอย่างเดียวกัน คือไกวัลยธรรม พระเจ้า หรือกฎธรรมชาติ
แล้วแต่จะเรียก

ง
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การเกิดขึน้ ของไวรัสโควิด-19 และผลกระทบต่าง ๆ ถือเป็นกฎธรรมชาติทไี่ ม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ การแก้ปญ หาเรือ่ งนี้ จึงต้องมองว่า ทุกคนในโลกเป็นคน ๆ เดียวกัน มีปญ หาอย่างเดียวกัน
ควรร่วมมือกันแก้ปญ หาและไม่ควรเอาเปรียบกันในสถานการณ์เช่นนี้ ความช่วยเหลือทางสังคม
สำาหรับผูท้ ดี่ อ้ ยกว่าพึง่ พาตนเองไม่ได้ จึงเป็นหน้าทีข่ องทุกคน เพราะเรามีปญ หาอย่างเดียวกัน
บทความในวารสารฉบับนี้ ได้แสดงให้วา่ นักวิชาการทางมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์
ไม่ได้นงิ่ นอนใจต่อปญหาของชีวติ และสังคม ทุกท่านพยายามเสนอทางออกตามความสนใจของ
ตนอย่างดีทสี่ ดุ หวังว่าผูอ้ า่ นคงได้ประโยชน์จากผลงานวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารฉบับนี้
บรรณาธิการ
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