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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่ ชนชัน้ ล่าง” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวคิด
เรื่องวรรณะและสถานภาพทางสังคมของชนชั้นล่างสมัยพุทธกาล พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มี
ต่อชนชัน้ ล่าง และเสนอแนวทางการประยุกต์พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่ การสร้างความปรองดอง
และความสามัคคี
ผลการวิจัยพบว่า
๑. แนวคิดเรื่องระบบวรรณะในสังคมอินเดียเกิดจากการวิวัฒนาการทางสังคมที่ใช้วิธีตั้งชุมชน
ขึน้ มาต่างหาก มีการนับถือโคตรตามตระกูลของพราหมณ์ เบือ้ งหลังของระบบวรรณะคือแนวคิดการเหยียด
สีผิว (Racism) ที่พวกอารยันใช้ในการปกครองพวกคนพื้นเมืองคือ ดราวิเดียน เพื่อกีดกันความบริสุทธิ์
แห่งเชื้อสายของตนไม่ให้พวกดราวิเดียนเข้ามามีโอกาสผสมกลมกลืนกับเผ่าพันธุ์ของตน โดยอาศัยความ
เชื่อในศาสนาพราหมณ์เป็นเครื่องมือบีบบังคับระบบวรรณะให้ศักดิ์สิทธิ์ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุการณ์การแบ่งชนชั้นวรรณะว่าเป็นการแบ่งตามหน้าที่ ใครท�ำหน้าที่
อะไรก็แบ่งกันไปตามประเภทนั้น ในชั้นแรกเป็นการแบ่งงานกันท�ำตามหน้าที่ (Division of labour)
แบบค่อยเป็นค่อยไป มีความยืดหยุน่ ไม่เข้มงวด แต่ตอ่ มาได้เสือ่ มความหมายเดิม กลายเป็นประเพณีทถี่ อื
กันแบบเถรส่องบาตร วรรณะสูงเอารัดเอาเปรียบ เหยียดหยามและเหยียบย�่ำวรรณะต�่ำ สถานภาพคน
ชัน้ ล่างในอินเดียสมัยพุทธกาลสามารถจ�ำแนกตามวรรณะและตามตระกูล มีระบบความเชือ่ และการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับวรรณะอย่างชัดเจนซึง่ เกีย่ วข้องกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันเพือ่ การแยกวิถชี วี ติ ให้ตา่ งกันอย่าง
ชัดเจน แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดสินหรือให้คุณค่าดีเลวของคนด้วยชาติก�ำเนิด แต่ทรงใช้กรรมเป็นเกณฑ์
ตัดสิน คนจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการกระท�ำ มิใช่เพราะตระกูล ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมที่ส่งผลให้เกิด
พ้นจากความเป็นคนมีวรรณะต�่ำ

* อาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
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๒. พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นผู้มีบุญญาธิการที่
สัง่ สมไว้ดแี ล้ว จึงมีพระบุคลิกภาพเป็นเลิศ เปีย่ มด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบริสทุ ธิคณ
ุ และพระปัญญา
ธิคุณ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีหลักพุทธวิธีการสอนธรรมะชนชั้นล่างอย่างหลากหลาย ทรงเปิดโอกาสให้
ทุกชั้นวรรณะสามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มีสิทธิในการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเท่าเทียมกัน
ทรงยกย่องพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้พัฒนาตนเองขึ้นสู่ระดับโลกุตรธรรมได้ พระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจ้ามีผลต่อการปฏิรปู ระบบวรรณะและเป็นทีย่ อมรับของทุกชนชัน้ ในสมัยพุทธกาลได้เป็นอย่างดี
พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่มีระบบวรรณะ ไม่มีอธิศูทร มองเห็นโทษ
ว่าการมีชนชั้นวรรณะเป็นความบกพร่องและความรุนแรงทางโครงสร้างสังคม (Socially Structural
Violence) สร้างความเหลื่อมล�้ำในสังคมและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาเหตุแห่งความ
ขัดแย้งและการเอารัดเอาเปรียบกัน และสร้างความไม่เสมอภาคทางชนชัน้ ทางเพศ การศึกษา ทางศาสนา
ดังกรณีพระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์ในสมัยพุทธกาลได้สะท้อนให้เห็นภัยและความรุนแรงที่
เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระพุทธศาสนาจึงได้ให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาและการปฏิบัติต่อกันตาม
หลักสิทธิมนุษยชน และสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินดีชั่วให้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง
สามารถบรรลุธรรมตามความดีงามสูงสุดได้ทั้งในระดับกฎธรรมชาติและความจริงตามธรรมชาติ
๓. เมือ่ ศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าแล้ว สามารถน�ำแนวคิดและวิธกี ารดังกล่าวมาจัดการ
และแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมและการสร้างความปรองดองและความสามัคคีได้ตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา คือ การให้สิทธิเสรีภาพและการสร้างความเสมอภาคในศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์ สิทธิทางโอกาสทางสังคมและการด�ำรงชีพ สิทธิทางกฎหมาย สิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง
การสร้างระบบการพึง่ พาอาศัยกัน การรูจ้ กั เคารพสิทธิสว่ นบุคคลและยึดหลักสามัคคีธรรมในการอยูร่ ว่ มกัน
มีหลักธรรมขัน้ พืน้ ฐานส�ำคัญทีส่ นับสนุนในการอยูร่ ว่ มกันแบบปราศจากระบบชนชัน้ คือหลักสาราณียธรรม
๖ เป็นหลักทีต่ งั้ แห่งความให้ระลึกถึงกัน กล่าวคือการตัง้ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม
เป็นหลักปฏิบัติตนขั้นพื้นฐาน มีสาธารณโภคี คือการได้ของสิ่งใดมาก็รู้จักแบ่งปันกันโดยชอบธรรม มีสีล
สามัญญตา ความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย เป็นหลักปฏิบัติขั้นกลาง และทิฏฐิสามัญ
ญตา คือความมีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะช่วยขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งให้หมดสิน้ ไปได้ หลักธรรมเหล่านีจ้ งึ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากัน เพือ่ ความ
ไม่วิวาท เพื่อความสามัคคี และเพื่อความเป็นเอกภาพ สร้างความปรองดองให้ขึ้นในสังคมและประเทศชาติ
ได้ตลอดไป
ค�ำส�ำคัญ: พระจริยาวัตร, พระพุทธเจ้า, ชนชั้นล่าง, วรรณะ
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Abstract
The purpose of the research title “The Buddha’s Altruistic Treatment toward the
Lower Class” is to study in terms of caste and the subsistence of the lower class people
in the Buddha’s era; the Buddha’s methods of Dhamma teaching to the lower class
people and to suggest for the application of the Buddha’s altruistic treatment toward
the building up of sympathy solidarity and unity in society.
The consequence reveals that: the Indian’s caste was originated from social
evolution by classifying social classes and worshiping Brahman lineages. The thought
behind the belief was racism as the Aryan people employed the belief as a methodology
ruling the Dravidian inhabitants, in order to, protect their own lineage purity from the
Dravidian lineage to combine with theirs. Consequently, systemising the social stratum
to become holier, then, Brahman people used the religion belief as a tool. In fact,
Buddha made the illustration of this classifying the social stratum that, earlier, it was
divided by each person’s possibility or so-called division of labour. Later, some confusion
occurred to people regarding social classes-brought about social insult. The livelihood
of the Indian lower class in the Buddha’s lifetime was divided by caste and lineage;
strictly and obviously, they followed the belief of the caste, which was, differentiating
ways of daily life. Whereas, Buddha had never judged people by caste but behavioral
patterns; he taught the law of Karma, helping to be free from the lower caste, that is to
say, the Buddha’s altruistic treatment was as an excellent example person of power as
a result of accumulated merit who was well-practised. Indeed, the Buddha had a
marvelous appearance. Having a full of royal grace, genuine purity and intelligence to all
living creatures, he was. The Buddha conducted his own various methods of Dhamma
teaching to the lower class; given opportunities to every single social class to come into
the monkhood of Buddhism without caste condition they all had full of education rights
equally, also, the Buddha admired to those monks who were well-behaved. Buddhism
supported freedom of all man kinds, acceptably, influenced to the caste reform and a
great outcome in Buddha’s lifetime. Since Buddhism considers caste as a socially
structural violence; originating social differences, as well as, causing social conflict and
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gaining advantage in society, such as genders, educations and religions. As the case of
With udpha murdered a royal family in the Buddha’s period, apparently, violence was
serious reflected. Buddhism, thus, built up the equal opportunity. Bad or good conducts
were not originated in the caste but behavioral patterns; the law of Karma was as an
essential judgment for bad and good behavioral patterns: the law changed the caste
belief, as well as, the reachable highest perception by both natural and truth rules.
From the study of the Buddha’s altruistic treatment - brought about the thought
and the aforesaid methods to apply as solutions of social conflict; offering freedom and
equality-namely; dignity, social opportunities, living, law, human rights, and rapport. These
aforementioned things help an equality of opinion, as well as, instilling with good
behaviour. Along with, systemising to mutually depend on and respect each other in
society. To illustrate, ground on, the basic Dharmic principle, that is, Saraniyadhamma
six, is the teaching regarding remembrance, namely, to create Mettakayakamma,
Mettavacikamma and Mettamanokamma as the standard practice: Sadharanabhogi
represents, to share any lawful gains with virtuous fellows: Silasamannata is to keep
without blemish the rules of conduct along with one’s fellows, openly and in private
and: dhitthisamaññata refers to being endowed with right views along with one’s fellows,
openly and in private. The principle sustainably helps to wipe out the social conflict and
is conducting to sympathy, Solidarity, non-quarrel in societies and countries in every era.
Keywords: The Buddha’s Altruistic, The Buddha, The Lower Class, caste

๑. บทน�ำ

การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดียได้ถือเอา
ตามหลักศาสนาพราหมณ์ ซึง่ ถือเอาชาติกำ� เนิดเป็น
เกณฑ์บคุ คลย่อมได้รบั สิทธิและแนวทางด�ำเนินชีวติ
ตามที่หลัก ค�ำสอนในศาสนาพราหมณ์ก�ำหนดให้
ไว้สำ� หรับวรรณะนัน้ ชัว่ ชีวติ อย่างเข้มงวด๑ การแบ่ง

ชัน้ วรรณะคนในสังคมทีเ่ นือ่ งมาจากความแตกต่าง
เรือ่ งผิวระหว่างชาวอารยันผิวขาวทีเ่ ข้ามาในอินเดีย
กับชาวพืน้ เมืองเดิม คือพวกทราวิฑ พวกดราวิเดียน
และโกลาเรียนซึ่งมีผิวด�ำ ต่อมาภายหลัง พวก
อารยันได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพหลายอย่าง
จึงเกิดการแบ่งชนชั้นอันเนื่องมาจากอาชีพและ

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค�ำ), ประวัตศิ าสตร์พทุ ธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๖.
๑
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ฐานะทางสังคมขึ้นเป็น ๔ วรรณะ คือ วรรณะ
พราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ ทั้ง ๓
วรรณะนี้ จั ด เป็ น อารยั น และวรรณะศู ท รเป็ น
ชนพื้นเมือง๒
จะเห็นได้วา่ สภาพสังคมในประเทศอินเดีย
ในขณะนั้นสลับสับซ้อนด้วยวรรณะและอ�ำนาจ
อิทธิพลโบราณหลายประการ ซึง่ ไม่เอือ้ ต่อการอบรม
ขัดเกลาจิตใจ แต่พระพุทธองค์ทรงจัดตัง้ สังคมสงฆ์
ขึ้นเพื่อเป็นทางออกของสังคมหลัก ที่ไม่เกื้อกูลกับ
กระบวนทัศน์ ในการพัฒนามนุษย์ หรือการมีความ
เท่าเทียมกันในสังคม ทรงจัดตั้งสังคมสงฆ์ข้ึนมา
เป็นสังคมพิเศษที่แยกออกจากรัฐเป็นสังคมใหม่ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาอ�ำนาจของรัฐในทาง
โลก ระบบสังคมสงฆ์ไม่ได้มีความพยายามที่จะ
เข้าไปเปลีย่ นแปลงระเบียบการปกครองของสังคม
ที่มีอยู่ แต่สร้างระเบียบใหม่ขึ้นเพื่อปฏิบัติกันเอง๓
จึงท�ำให้พระพุทธองค์จึงได้เป็นนักปฏิวัติสังคม
อินเดีย เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปี ในอดีตอย่างยิ่งใหญ่
เพราะพระองค์ได้ทรงประกาศความเสมอภาคทาง
สังคม ความเสมอภาคทางปัญญาในการบรรลุธรรม
ความเสมอภาคในการมีชวี ติ อยูข่ องสรรพสัตว์ และ
ความเสมอภาคในการรับผลของกรรม ทรงเปิด
โอกาสให้แก่ชนทุกชั้นวรรณะเข้ามาบวชในพุทธ
ศาสนาเพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคมด้วยหลักไตรสิกขา
ซึ่งท�ำให้มองเห็นคุณค่าและความส�ำคัญของชีวิต
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สัตว์ทั้งหลายที่มีสิทธิ์ในการด�ำรงอยู่เช่นเดียวกับ
มนุษย์ด้วยเมตตาจิต ตระหนักทราบถึงการกระท�ำ
ของตนไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามก็ย่อมได้รับผลของ
กรรมนั้นโดยไม่ยกเว้นว่าเป็นคนวรรณะใด
กรณีระบบวรรณะนี้ จึงเป็นประเด็นปัญหา
ที่สะท้อนให้เห็นว่าอินเดียควรให้ความส�ำคัญกับ
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น การแก้ปัญหาระบบวรรณะ
เป็นประเด็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด เนื่องจาก
ความเชือ่ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้โดยง่าย แต่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความพร้อมทุกด้าน
มี พ ระวิ ริ ย อุ ต สาหะท� ำ งานเผยแผ่ ศ าสนา เพื่ อ
ประโยชน์แก่ชาวโลก ขนถ่ายสรรพสัตว์ให้พ้นจาก
ทุกข์ ซึง่ ถือว่าเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ ทรง
รับสั่งพระสงฆ์อย่างหนักแน่นว่า “เธอทั้งหลาย
จงเทีย่ วไป เพือ่ ประโยชน์เพือ่ ความสุขแก่ชนจ�ำนวนมาก
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก แม้เราก็จะไปยังต�ำบล
อุรเุ วลาเสนานิคมเพือ่ แสดงธรรม”๔ พระพุทธด�ำรัส
นี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ พระจริยาวัตรนี้ได้
สะท้อนการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์แก่ชาวโลกและ
ให้สรรพสัตว์ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด จึงถือว่า
เป็นแบบอย่างในการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ชาวโลก
แบบไม่เลือกชั้นวรรณะ ทรงประกาศอิสรภาพ
กล่าวคือการหลุดพ้นจากทุกข์ทงั้ มวลแก่มนุษยชาติ
ท�ำหน้าที่อนุเคราะห์ชาวโลกทั้งในระดับโลกียสุข
และโลกุตรสุข ท�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเพื่อให้

Rhys, Davids, Buddhist India, (Delhi : Motilal Banararidass, 1970), p. 52.
ชัยอนันต์ สมุทรวนิช, ประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : ดวงดี
การพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๑๑๘.
๔
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๒
๓

126 ธรรมทรรศน์
บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนับไม่ถ้วน พระองค์
ทรงอาศัยพระกรุณาในหมูส่ ตั ว์ ถึงแม้จะตรวจดูโลก
ด้วยพุทธจักษุ ทราบว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสน้อย
ก็มี มีกิเลสมากก็มี มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี มีอินทรีย์
อ่อนก็มี บางพวกสอนให้รไู้ ด้งา่ ย บางพวกสอนให้รู้
ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี
บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี
ทรงเปรียบเวไนยสัตว์เหมือนดอกบัว ๓ เหล่าคือ
“บางดอกที่เกิดในน�้ำ เจริญในน�้ำ ยังไม่พ้นน�้ำจม
อยูใ่ นน�ำ้ บางดอกทีเ่ กิดในน�ำ้ เจริญในน�ำ้ อยูเ่ สมอน�ำ้
บางดอกทีเ่ กิดในน�ำ้ เจริญในน�ำ้ ขึน้ พ้นน�ำ้ ไม่แตะน�ำ้ ”๕
แต่ก็ทรงตั้งพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน
จนกว่าพระศาสนานี้จะตั้งมั่น มีพุทธบริษัทมั่นคง
แล้วจึงจะปรินิพพาน ซึ่งในการสั่งสอนและการ
ประกาศพระศาสนา ไม่ใช่การวางแผนเฉพาะใน
การการตรัสรู้หรือการประกาศพระศาสนาเท่านั้น
แม้พระองค์จะทรงเป็นพระสัพพัญญู ถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะจนสามารถแสดงธรรมโปรดเวไนย
สัตว์ แต่ไม่เคยทรงใช้อทิ ธิปาฏิหาริยเ์ หล่านัน้ มาเป็น
เครื่องมือขู่เข็ญบังคับผู้ใดให้มานับถือศาสนาของ
พระองค์ ทัง้ ทีโ่ ครงสร้างของสังคมอินเดียเป็นสังคม
ที่ ถู ก ผู ก มั ด อยู ่กับระบบวรรณะสี่ โดยมีวรรณะ
พราหมณ์เป็นผูก้ ำ� หนดก็ตาม ระบบการแบ่งชัน้ วรรณะ
ได้ทวีความเข้มงวดกวดขันมากยิง่ ขึน้ ประชาชนคน
เดินถนนทั่วไปต่างพากันหวาดกลัวตื่นตระหนก
ตกใจต่อการสาปแช่ง โชคลางของขลังอาคม การ
ลงอักขรยันต์ การท�ำเสน่ห์เล่ห์กลของพวกแม่มด
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หมอผี พวกพราหมณ์นักบวชจึงสามารถควบคุม
ประชาชนให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของตนด้วยวิธีการ
ดังกล่าวนี้ จนถึงกับเกิดทะนงตน ท้าทายต่ออ�ำนาจ
กษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นต่างๆ๖
พระจริยาวัตรพระพุทธเจ้ากับการเผยแผ่
พระศาสนาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ซึ่งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แก่ชาวโลกนี้ จึงเป็นภารกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ เป็น
ไปเพื่อสันติภาพของโลก เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ของอารยชน แม้วา่ พระองค์จะได้รบั สุขอันเกิดจาก
วิ ห ารธรรมแล้ ว แต่ ก็ ท รงแผ่ พ ระมหากรุ ณ าแก่
สรรพสัตว์ซึ่งตกอยู่ในห้วงทะเลลึกคือสังสารวัฏ
จึงทรงทุม่ เททัง้ ก�ำลังพระวรกาย ก�ำลังพระทัย ก�ำลัง
พระสติปญ
ั ญา และเราทัง้ หลายทีม่ ชี วี ติ อยูท่ กุ วันนี้
ต่างก็รู้จักโลกรู้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกรูจ้ กั ด�ำเนินชีวติ ได้อยูใ่ นสังคมอย่างสงบสุข
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทีจ่ ะศึกษาพระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจ้ามีต่อชนชั้นล่าง เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์และแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้น
ในสังคม เพื่อเสนอแนวทางและการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน และเสริมสร้างความ
ปรองดองและความสามัคคี

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวรรณะและ
สถานภาพทางสังคมของชนชั้นล่างสมัยพุทธกาล
๒. เพือ่ ศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า
ที่มีต่อชนชั้นล่าง

วิ.ม.(ไทย) ๔/๙/๑๔).
ยวาหระลาล เนห์รู, โฉมหน้าประวัติศาสตร์สากล, พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) แปลจากเรื่อง
Glimpses of World History, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เดอะแรปปิดพริ้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๔๑), หน้า ๕๖-๕๗.
๕
๖
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๓. เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์พระ
จริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อการสร้างความ
ปรองดองและความสามัคคี

และจัดท�ำรูปเล่มเป็นรายงานผลการวิจยั แล้วสรุป
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

จากผลการวิจยั เพือ่ การประยุกต์ใช้ในกระบวน
การเรียนการสอน และเสริมสร้างความมัน่ คงให้กบั
พระพุทธศาสนาและสังคมไทย สามารถสรุปได้ดงั นี้
๑. จากผลการศึกษาแนวคิดเรือ่ งวรรณะ
และสถานภาพทางสังคมของชนชัน้ ล่างสมัยพุทธกาล
พบว่า ระบบวรรณะในสังคมอินเดียเกิดจากวิวฒั นาการ
ทางสังคม ทีใ่ ช้วธิ ตี งั้ ชุมชนขึน้ มาต่างหาก เมือ่ มีการ
แบ่งงานกันท�ำ (division of labor) จึงเกิดมีการ
แบ่ ง เป็ น ชนชั้ น วรรณะ มี ก ารนั บ ถื อ โคตรตาม
ตระกูลของพราหมณ์ เบื้องหลังของระบบวรรณะ
คือแนวคิดการเหยียดสีผวิ (Racism) ทีพ่ วกอารยัน
ใช้ในการปกครองพวกคนพื้นเมืองคือดราวิเดียน
เพื่อกีดกันความบริสุทธิ์แห่งเชื้อสายของตนมิให้
พวกดราวิเดียนเข้ามามีโอกาส ผสมกลมกลืนกับ
เผ่ า พั น ธุ ์ ข องตนนั่ น เอง โดยอาศั ย ความเชื่ อ ใน
ศาสนาพราหมณ์เป็นเครื่องมือท�ำให้ระบบวรรณะ
มีความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้น คนชั้นล่างในอินเดียสมัย
พุทธกาลสามารถจ�ำแนกได้ตามวรรณะและตาม
ตระกูล มีระบบความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
วรรณะอย่างชัดเจน จากการที่พวกพราหมณ์สอน
ให้ชนพื้นเมืองที่ตกเป็นทาส ให้เชื่อโดยอ้างว่า
พระเจ้าสร้างคนมาไม่เหมือนกัน เพื่อจะให้คน
เหล่านี้อยู่ในอ�ำนาจของพวกตน (วรรณะทั้ง ๓) ได้
รังเกียจพวกชัน้ ต�ำ่ ลงมา ไม่สมสูเ่ ป็นสามีภรรยาและ
ไม่ ร ่ ว มรั บ ประทานอาหาร ท� ำ ให้ เ กิ ด การดู ถู ก
เหยียดหยามและแตกความสามัคคีในชาติ ตรงกันข้าม

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) จะวิเคราะห์จาก
เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) ที่พบจาก
แหล่ ง เอกสารทั้ ง ที่ เ ป็ น ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ และ
เอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้อง มีกรอบแนวคิดและ
วิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
๑. ตัง้ และก�ำหนดประเด็นปัญหา โดยตัง้
หัวเรือ่ งและก�ำหนดประเด็นปัญหาหรือวัตถุประสงค์
ที่จะวิจัยเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒. รวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูล
โดยเริ่มเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานทั้งที่เป็น
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดล�ำดับ
ก่อนหลังตามล�ำดับความส�ำคัญของเรื่องและบท
ตอน แบ่งหมวดหมู่ให้เหมาะแก่การวิจัย ทั้งนี้ตาม
หลักการวิเคราะห์เนื้อหา ให้สอดรับกับหัวข้อแล้ว
วิเคราะห์เนือ้ หาตามพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า
ทีม่ ตี อ่ ชนชัน้ ล่าง ให้กระชับรัดกุมตรงตามวัตถุประสงค์
การวิจัย
๔. การแปลความหมายข้อมูลและรายงาน
ผลการวิจยั เป็นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องแปลความหมาย
ข้อมูลหลักฐานและเอกสาร ค้นหาค�ำตอบอย่างมี
ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ เสนอผลทีไ่ ด้จากการวิจยั มาสรุป

๔. สรุปผลการวิจัย
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กับพระพุทธศาสนาทีม่ คี ำ� สอนคัดค้านโดยให้เหตุผลว่า
คนทุกคนเกิดมามีกรรมเสมอเสมอเหมือนกันหมด
แตกต่างที่การกระท�ำเท่านั้น ความดีของคนอยู่ที่
การกระท�ำและการปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่พระพรหม
เพียงแต่หน้าที่ของบุคคลเท่านั้นที่มีต่างกัน ทุกคน
มีวรรณะเท่าเทียมกันหมดในการปฏิบัติธรรมและ
การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา
๒. ผลจากการศึกษาพระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่ ชนชัน้ ล่าง พบว่า ก่อนการเสด็จ
ออกผนวช พระพุทธองค์ทรงฝึกอบรมพระองค์ให้
ปฏิบัติตามกฎแห่งวรรณะกษัตริย์ เช่น การเรียนรู้
วิชาการปกครอง วิชาการรบพุ่ง การยิงธนู เป็นต้น
ซึ่งมีอยู่ในเฉพาะวรรณะกษัตริย์เท่านั้น มีอภิสิทธิ์
ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมดังกล่าว แต่ก็ทรง
ต่อต้านระบบวรรณะ เริม่ ต้นตัง้ แต่การปฏิวตั ริ ะบบ
วรรณะของพระองค์เองคือไม่ปรารถนาจะเป็น
กษัตริย์ ทรงออกผนวชและตรัสรูเ้ ป็นสัมมาสัมพุทธ
เจ้าแล้ว ทรงรับบุคคลทุกชั้นวรรณะมาเป็นสาวก
ของพระองค์ และทรงถือว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เสมอภาคเท่าเทียมกันหมด การกระท�ำ
ดีหรือชั่วของแต่ละบุคคลต่างหากที่ท�ำให้มนุษย์
แตกต่างกัน จึงไม่ให้ดูที่ชาติก�ำเนิด พระองค์แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การเกิ ด ของวรรณะทั้ ง ๔ เกิ ด จากที่
เดียวกันและทุกคนเสมอกันด้วยกรรมคือความดี
ความชั่ว
		 พระพุทธองค์ได้นำ� หลักค�ำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้กับระบบการปกครองที่มุ่ง
ธรรมคื อ ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมเป็ น เป้ า หมาย
พระธรรมวินยั ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารด�ำเนินชีวติ ของ
ชาวชมพู ท วี ป ตั้ ง แต่ ร ะดั บ รากหญ้ า จนถึ ง ระดั บ
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โครงสร้างระดับสูงในสังคมหลักอย่างกลมกลืน
และเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งภายในสังคมหลัก
พระพุทธองค์ก็ทรงมีอ�ำนาจทางธรรมที่จะเข้าไป
ไกล่เกลี่ยระงับกรณีพิพาท เช่น พระเจ้าวิฑูฑภะ
ล้างแค้นชาวแคว้นศากยะ เป็นต้น ทีเ่ กิดจากความ
ถือตัว ความหยิง่ ในชาติพนั ธุ์ พวกพ้อง (ชาติกำ� เนิด)
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในระบบชนชัน้ ของสังคม (วรรณะ)
หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคมทีย่ ดึ โยงอยูก่ บั
ระบบชนชั้นทางสังคมทั้งในระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับสังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็น
ความขัดแย้งรุนแรงจนน�ำไปสูก่ ารฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ ี่
ปรากฏเป็นหลักฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
		 พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าจึงเป็น
แบบอย่างแห่งความเป็นผู้มีบุญญาธิการที่สั่งสมไว้
ดีแล้ว จึงมีพระบุคลิกภาพเป็นเลิศ เปี่ยมด้วย
พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบริสทุ ธิคณ
ุ และพระปัญญา
ธิคณ
ุ ต่อสรรพสัตว์ทงั้ หลาย มีหลักพุทธวิธกี ารสอน
ธรรมะชนชั้นล่างอย่างหลากหลาย ทรงเปิดโอกาส
ให้ทุกชั้นวรรณะสามารถเข้ามาบวชในพระพุทธ
ศาสนา มีสิทธิในการศึกษาพระธรรมวินัยอย่าง
เท่าเทียมกัน ทรงยกย่องพระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ให้พฒ
ั นาตนเองขึน้ สูร่ ะดับโลกุตรธรรมได้ จึงท�ำให้
พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้ามีผลต่อการปฏิรูป
ระบบวรรณะและเป็นที่ยอมรับของทุกชนชั้นใน
สมัยพุทธกาลได้เป็นอย่างดีในฐานะธรรมราชา คือ
เป็นผู้เป็นใหญ่ทางธรรม จะเห็นได้ว่า พระองค์ไม่
ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใด แต่ทรงให้
ความส�ำคัญเสมอเหมือนกันหมด ทรงปฏิบัติกับ
กลุ่มชนทุกระดับเท่าเทียมกัน นับว่าเป็นความ
อัจฉริยภาพและเมตตาธรรมของพระองค์ นอกไป
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ธรรมราชา คือ เป็นผู้เป็นใหญ่ทางธรรม จะเห็นได้ว่า พระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแต่
ประการใด แต่ทรงให้ความสําคัญเสมอเหมือนกันหมด ทรงปฏิบัติกับกลุ่มชนทุกระดับเท่า
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เมือ่ เข้ามาอุปสมบทในพระศาสนา ต่างก็บรรลุธรรม กัน เมือ่ พุทธศาสนาเสือ่ มอิทธิพลไปจากอินเดี
ความเชื่อหรือแม้แต่คําสอนที่มาจากลัทธิศาสนา จนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นได้
เป็นพระอรหันต์ และเป็นครูสอนพุทธศาสนิกชน ระบบวรรณะก็ยังฝังแน่นในอินเดียสังคมอินเดีย
ยกเลิกระบบวรรณะที่คนในยุคนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ล้มล้างระบบวรรณะโดย
นีแ้ สดงให้เห็นว่า ความสูงหรือต�ำ่ ต้อยของมนุษย์ไม่ แม้ว่าจะดูเบาบางลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีให้เห็นใน
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีศักยภาพสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เท่ากัน เมื่อพุทธ
ได้เกีย่ ศาสนาเสื
วข้องกับชาติ
หรือยศศักนดิเดี์ แต่
อ่
สังคมอิ
างกว้นเดี
างขวาง
่อมอิกทำ� ธิเนิพดลไปจากอิ
ย คแต่วามเชื
ระบบวรรณะก็
ยังนฝังเดีแน่ยอย่
นในอิ
ยสังคมอินเดีย แม้ว่า
จะดูเบาบางลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีให้เห็นในสังคมอินเดียอย่างกว้างขวาง

๓. ผลจากการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า
ที่มีต๓.่อการสร้
างความปรองดองและความสามั
งเสริไม่มมให้
าเทียามกัพระพุ
น ไม่ทมรีธศาสนาส่
ะบบวรรณะ
อี ธิบศุคทู คลมี
ร มองเห็น
ผลจากการศึ
กษาเพื่อเสนอแนวทาง คคีเท่พบว่
สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่มีระบบวรรณะ ไม่มีอธิศูทร มองเห็นโทษว่าการมีชนชั้นวรรณะ
โทษว่าการมีชนชั้นวรรณะเป็นความบกพร่องและ
การประยุกต์พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่
เป็นความบกพร่องและความรุนแรงทางโครงสร้างสังคม (Socially Structural Violence)
การสร้างความปรองดองและความสามัคคี พบว่า ความรุนแรงทางโครงสร้างสังคม (Socially Strucพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพ tural Violence) สร้างความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมและ
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ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิง่ เป็นสาเหตุแห่ง
ความขัดแย้งและการเอารัดเอาเปรียบกัน และ
สร้างความไม่เสมอภาคทางชนชั้น ทางเพศ การ
ศึกษา ทางศาสนา อย่างเห็นได้ชดั พระพุทธศาสนา
จึงได้ให้โอกาสมนุษย์ทกุ คนได้รบั การศึกษาและการ
ปฏิบตั ติ อ่ กันตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอนเรือ่ ง
กฎแห่งกรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินดีชั่วให้มนุษย์ทุกคน
มีศักยภาพในตนเอง ที่สามารถบรรลุธรรมตาม
ความดีงามสูงสุดได้ทั้งในระดับกฎธรรมชาติและ
ความจริงตามธรรมชาติ และสามารถน�ำแนวคิด
และวิธีการดังกล่าวมาจัดการและแก้ปัญหาความ
ขั ด แย้ ง ทางชนชั้ น ในสั ง คมได้ ต ามหลั ก การทาง
พระพุทธศาสนา คือการให้สิทธิเสรีภาพและการ
สร้างความเสมอภาคในศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์
สิทธิทางโอกาสทางสังคมและการด�ำรงชีพ สิทธิ
ทางกฎหมาย สิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง การสร้าง
ระบบการพึ่งพาอาศัยกัน การรู้จักเคารพสิทธิส่วน
บุคคลและยึดหลักสามัคคีธรรมในการอยูร่ ว่ มกัน มี
หลักธรรมขั้นพื้นฐานส�ำคัญที่สนับสนุนในการอยู่
ร่วมกันแบบปราศจากระบบชนชัน้ คือหลักสาราณีย
ธรรม ๖ เป็นหลักที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน
กล่าวคือการตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
เมตตามโนกรรม เป็นหลักปฏิบัติตนขั้นพื้นฐาน มี
สาธารณโภคีคอื การได้ของสิง่ ใดมาก็รจู้ กั แบ่งปันกัน
โดยชอบธรรม มีสีลสามัญญตา ความประพฤติ
สุ จ ริ ต ดี ง ามถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ นั ย เป็ น หลั ก
ปฏิบัติขั้นกลาง ทิฏฐิสามัญญตา คือความมีทิฏฐิ
งามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง จะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งให้หมดสิน้ ไป
ได้ หลักธรรมเหล่านีจ้ งึ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์
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ความกลมกลืนเข้าหากัน เพื่อความไมวิวาท เพื่อ
ความสามัคคี และเพื่อความเป็นเอกภาพ สร้าง
ความปรองดองให้ขึ้นในสังคมและประเทศชาติได้
ตลอดไป
		 สังคมแห่งความวุ่นวายเกิดขึ้นจาก
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ได้กอ่ ให้เกิดปัญหา
ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
ปัญหาอืน่ ๆ นานัปการในยุคโลกาภิวตั น์ หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ความขัดแย้ง และกิเลสหนาตัณหา
หยาบของมนุษย์ได้ โดยอาศัยวิถีแห่งศรัทธาและ
ปัญญาตามแนวทางอริยมรรคมีองค์ ๘ ในพระพุทธ
ศาสนาและหลักสาราณียธรรม ๖ มาเป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาสังคมให้เจริญงอกงามมีสันติสุข และ
สร้างความปรองดองสามัคคีให้เป็นสังคมแห่งการ
ตื่นรู้และเท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน

๕. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า
ที่มีต่อชนชั้นล่าง ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 พุทธศาสนิกชนเป็นประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศไทยที่ รั บ การปลู ก ฝั ง คติ ค วามเชื่ อ
ของพระพุทธศาสนามาช้านาน สอนเรื่องกฎแห่ง
กรรม แต่กม็ ปี ญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมซึง่ ถือว่า
เป็นปัญหาแห่งความได้เปรียบและเสียเปรียบซึ่งก็
ยังมีปรากฏให้เห็น ถึงแม้วา่ จะมีความพยายามผลักดัน
การพัฒนาประเทศที่เน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจให้มี
ความเจริญเติบโตก็ตาม แต่ก็ขาดการพัฒนาให้
เท่าเทียมกันอย่างมีดุลยภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
		 ๑.๑ ควรตราพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
และรักษาสิทธิมนุษยชน โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้าไปสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและคนด้อยโอกาสในสังคมให้ปรากฏ
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการก�ำกับ ติดตาม
ประเมิ น การคุ ้ ม ครองและรั ก ษาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตลอดเวลา เพราะในปัจจุบนั มีเพียงพระราชบัญญัติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนเท่านั้น
		 ๑.๒ ควรร่วมกันผลักดันเรื่องการ

ส่งเสริมความเท่าเทียมกันให้เป็นโยบายแห่งรัฐ
ครอบคลุมทุกระบบให้เท่าเทียมกันสังคม ให้เข้ากับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
		 ๒.๑ การสังเคราะห์หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ ม
ล�ำ้ ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศก�ำลังพัฒนา
		 ๒.๒ แนวทางการส่ ง เสริ ม และ
กระบวนการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมด้อย
พัฒนาและประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
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