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การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทยตาม
ทฤษฎีอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ของโทมัส ฮอปส์ ๑
พระสุทธิกานต์ สทฺธาธิโก (จันทะคาน)
สาขาวิชาปรัชญา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิ พนธ์ฉ บั บ นี้ มี วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คื อ (๑) เพื่อศึกษาทฤษฎีอัตนิยมเชิ ง
จริยศาสตร์ (๒) เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทย (๓) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข องพระสงฆ์ ไ ทยตามทฤษฎี อั ต นิ ย มเชิ ง จริ ย ศาสตร์ ข องโทมั ส ฮอบส์
ผลการศึกษาพบว่า
ทฤษฎีอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ของโทมัส ฮอบส์ กล่าวว่า การกระทาทุกอย่างของมนุษย์ทุก
คนต้องเป็นไปเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองทั้งนั้น นั่นคือ ความเห็นแก่ตัว ในการกระทาทุกอย่าง
จุ ด มุ่ ง หมายท้ า ยสุ ด ของการกระท าคื อ มี ต นเองเป็ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ทุ ก อย่ า ง ตะกอนของ
ผลประโยชน์ นั้ น ตกลงมาสู่ ตนเองในที่สุ ด ถึ งแม้ ว่าการกระท านั้น บางครั้ งเป็ นเหมือนจะท าเพื่ อ
ส่วนรวมและเพื่อคนอื่น แต่แท้จริงการกระทานั้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนเองจากคนอื่นทั้งสิ้น
การกระทาของคนทุกคน มีสิทธิในการกระทาในสิ่งที่ต้องการ และไม่ทาในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ สิ่งที่
ตนเองต้องการนั้น เป็นความสุข ความต้องการของเขาคนเดียว ไม่ควรที่จะมองผลประโยชน์ของคน
อื่ น และท าเพื่ อ คนอื่ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของสั ญ ญาประชาคม อั น เป็ น วิ ธี ส ร้ า งกฎกติ ก าที่ จ ะรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเองไว้อย่างมั่นคง
ปัญหาการสูบ บุห รี่ของคนในสังคมมีมากมาย จนมาเป็ นปัญหาในสั งคมทั่วโลก ปัญหาใน
การรักษาคนป่วย ปัญหาที่แก้ไม่ได้จากต้นเหตุ คือ การไม่ให้มีการผลิตบุหรี่ ไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่ คนใน
สังคมจึงติดบุหรี่ รวมถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นาทางสังคม ผู้นาทางศาสนา ผู้นาทางจิตวิญญาณ การสูบ
บุหรี่นั้นทาให้คนในสังคมโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน เห็นแล้วเกิดความไม่เลื่อมใส ไม่เคารพ ส่วนคนที่
ไม่นั บถือในพระพุทธศาสนานั้น ยิ่ งจะเกิดความรังเกียจ ติเตียน และสร้างความไม่เลื่อมใสแก่เขา
เหล่านั้นด้วย ปัญหาต่อมา คือ เกิดโรคร้ายแก่พระสงฆ์ที่สูบบุหรี่ มีกลิ่นตัว เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้ไม่สูบ
การสูบบุหรี่ พระสงฆ์ต้องการจะสูบเมื่อใดเวลาใด ก็ไม่ยับยั้งความต้องการ ต้องการจะสูบเมื่อใดไม่
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เลือกกาลเทศะ เช่น ขึ้นรถ บิณฑบาต ฉันข้าว ฉันน้าชา กาแฟ เข้าไปในบ้าน ทาให้อาจาระเสียหาย
ผ้านุ่งผ้าห่มก็มีแต่รอยไฟไหม้จากบุหรี่ รับปัจจัยที่คนมาทาบุญแล้ ว ก็นาไปซื้อบุห รี่ สร้ างความไม่
เลื่อมใส ไม่งดงาม ไม่น่าดูแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง
เมื่อนาปัญหาที่พระสงฆ์สูบบุหรี่มาวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ของ
โทมัส ฮอบส์แล้ว ทาให้ทราบว่า การที่พระสงฆ์จะสูบบุหรี่นั้น เป็นสิทธิที่จะทาได้ตามความชอบใจ
พอใจของพระสงฆ์รูปนั้น ไม่มี ใครจะห้ามความต้องการของท่านได้ ในสังคมพระภิกษุ คือ พระสงฆ์
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องมีการเข้าเสวนาพบเจอคนในสังคมเพราะต้องอาศัยปัจจัย ๔ เพื่อเป็นอยู่
และเป็นผู้นาทางจิตใจของคนในสังคม ด้วยเหตุนั้น พระสงฆ์จึงต้องอยู่ในพระวินัย จึงมีพุทธบัญญัติ
ห้ามพระภิกษุดื่มสุรา ของมึนเมา บุหรี่ก็สงเคราะห์ในของมึนเมา สุรา ยาเสพติด ให้โทษ เพื่อความดี
แห่งสงฆ์ เพื่อคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ดังนั้น การสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ถึงจะเป็นความต้องการของ
ท่านเอง แต่เมื่อกล่าวตามพระวินัยแล้ว เป็นอาจาระ มารยาทที่ไม่งดงาม เป็นของมีโทษน้อย แต่ผล
ยาวนานด้านโลกวัชชะ สุรา ยาเสพติด บุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่ควรแม้แก่ชาวบ้าน คนทั่วไป จึงไม่สมควร
อย่างยิ่งแม้แก่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นอุดมเพศ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุชนทั้งปวง

Abstract
This thesis The objective 3 reasons. A Egoism theory To study rate of Ethics.
To study the problems smoking habits of the monks Thailand. Order to analyze the
problems smoking habits of the monks Thailand Egoism theory about ethics identity
of Thomas Hobbes. The study found that the
A Egoism theory of ethics identity of Thomas Hobbes said. All actions of every
man must be for the benefit of himself too. That is selfish All actions in Its ultimate
goal of the action. Is a himselfthe beneficiary everything. Sediments of benefit agrees
to himself in the end. Although the action Sometimes the same is done to the
public and to other people. But the actually action To protect their own interests
from others lists. Actions of all men Has the right to done in what they want. And do
not do whatever he do not want. What they want is happiness. His needs alone His
needs alone And do to others Is the origin of the social contract As a way to create
the rules. To preserve its own interests permanently.
the problems of smoking people in society is immeasurable. As a social
problem in the world. Trouble keeping of the sick Problem that can not be the
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cause. Is to not to have a production tobacco Not to have smokers Person in society
are addicted to smoking Including monks, a social leader. Religious leaders Spiritual
leader Smoking is making people in society. Especially Buddhists See an not crediting
irreverent Most people do not respect the Buddhist religion I will take the nasty
upbraid And not admirable to create them. the problems was later Disease to the
monk who smoke. Bad odor The offensive to those who do not smoke . monks want
to smoke cigarettes at any time. I do not want to inhibit Whenever you want to
smoke Not a seasonable as get in a car receive food offerings eat tea coffee Into the
house misconduct cloth trace of fire from smoking. Factors that merit it. I used to
buy tobacco Create infidelity graceless Unsightly to witness it.
When the monks smoking. Analyzed theoretically Egoism Thomas Hobbes
then. Made aware that The monks to smoke it. A right to do as entertain. Satisfying
the monk Nobody needs to ban you. Buddhist monks in society is. part of the Social
That must be met To meet the need ofAt the 4 To well-being and leadership minds
of people. whereby The monks have to be in the discipline. Buddhist monks have a
law prohibiting alcohol intoxication. Smoking was relief in alcohol Alcohol addiction
is to blame. For the good of the monks For those who have not veneration to
veneration. So the smoking of the monks. Despite the requirement of his own. But
according to the discipline. Is inelegant manners I s less of a penalty The long
Olkwanchcha Drugs, alcohol, cigarettes It is not even for the locals. people Should
not even from the monks The noble Gender. The worship of all congregants.
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๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้สังคมได้เปลี่ยนไปยุคบริโภคนิยมจึงทาให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
ไม่ว่าจะทาสิ่งใดๆ ก็ตาม ก็จะทาเพื่อตนเองเท่านั้น การกระทาของมนุษย์ เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
ตนเองทั้งสิ้น ซึ่งในแนวคิดทางปรัชญาเรียกว่า สุขนิยมหรือบริโภคนิยม นั่นคือ กระทาสิ่งที่ตนเอง
พอใจ และหลีกสิ่งที่ตนเองเกลียดชัง ด้วยการกระทาดังกล่าวนั้นอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า เห็นแก่ตัว
นั่นเอง ค่านิยมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย เมื่อ คนไทยได้มีการติดต่อกับตะวันตก ทาให้วัฒนธรรม
หรือค่านิยมอย่างหนึ่งที่เข้ามาสู่ประเทศ คือ การสูบบุหรี่ และเป็นค่านิยมที่ชนชั้นปกครองตลอดจน
คนทุ กชั้ น รั บ เอามาเสพ ทั้ ง หมาก พลู บุ ห รี่ และได้ น ามาเป็ นสิ่ ง ต้อ นรั บแก่ อ าคั น ตุ กะผู้ ม าเยื อ น
ต่างประเทศผู้มีเกียรติ รวมทั้งถวายแก่พระสงฆ์ในยามที่นิมนต์มาสู่บ้านหรือ ในเวลาทาพิธีกรรมด้วย
ผู้คน ในครั้งปู่ย่าตายาย ก็มีการสูบบุหรี่เป็นปกติโดยไม่รู้และกลัวต่อภัยร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นเรื่องผิดปกติ
แต่อย่างใด แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจในโทษจากการสูบบุหรี่ จะทาให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ จนถึง
เสี ย ชีวิต และมี ส ภาพที่ไ ม่น่ าดูอ ย่ างมากตามที่ป รากฏในสื่ อ ต่างๆ คนในสมัย ปั จจุบัน นี้ ก็ติดกั บ
ภาพลั กษณ์การเสพวัตถุที่เห็นอยู่ตลอดเวลา การสูบบุหรี่ ของคนทั่วไป ทั้งที่เราให้ ความเคารพรัก
ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายบ้าง พี่ น้อง เพื่อนๆ บ้าง รวมทั้งพระสงฆ์บ้าง ก็มีการสูบบุหรี่ให้เห็นเสมอ
เมื่อพบเห็น ก็เอาเป็นเยี่ยงอย่าง แม้จะมีองค์กรบางแห่งหรือรัฐเองจะมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุ หรี่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ หรือแทบจะไม่มีผลเลย เพราะว่าเมื่อคนหนึ่งเลิก คนใหม่
ก็เข้ามาแทน โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นสมณะ เป็นผู้ขัดเกลาตน ก็ควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ที่
ปรากฏในปัจจุบัน ในกลุ่มพระสงฆ์เอง มีจานวนไม่น้อยทีย่ ังคงสูบบุหรี่อยู่ อันเนื่องเหตุผลทางเป็นสิทธิ
ส่วนตัว แสดงถึงความเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเอง สอดคล้องกับหลักทฤษฎีอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ ของ
โทมัส ฮอบส์ ที่มีแนวคิดว่า มนุษย์มีสิ ทธิตามกฎธรรมชาติที่จะทาอะไรก็ได้ตามใจตนเอง ปกป้อง
ตนเอง เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น
ดังนั้น ผู้วิจัยเองได้เห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาแนวความคิดเรื่อง ปัญหา
พฤติ กรรมการสู บ บุ ห รี่ ของพระสงฆ์ ไทยตามหลั กทฤษฎีอั ตนิย มเชิ งจริ ยศาสตร์ ของโทมั ส ฮอบส์
เพราะการทีพ่ ระสงฆ์สูบบุหรี่โดยมีเหตุผลเพื่อสนองความต้องการของตนเอง แต่ว่าคนเราไม่ได้อยู่เพียง
ลาพังคนเดียว ยังต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในสังคม การที่พระสงฆ์บางรูปยังคงมีความคิด เข้าข้างตัวเอง จึง
เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า เพราะเหตุใด ทาไมพระสงฆ์จึงยังยึดแนวคิดเช่นนี้อยู่ การสูบบุหรี่เป็นสิ่งเสพติด
และให้โทษทั้งแก่ตนเองและคนรอบข้าง ควรหรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้ที่พระสงฆ์ยังต้องสูบบุหรี่อยู่ ใน
เมื่อท่านเองก็เป็นผู้นาทางจิตวิญญาณและมีเพศภาวะที่ต่างจากฆราวาสทั่วไป สมควรหรือไม่ที่จะ
กระทาตามใจตนเอง โดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและส่วนรวม โดยเหตุนี้
ผู้วิจัยจะได้นาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ในมุมมองของปรัชญาและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในปัญหา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทยตามหลักทฤษฎีอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ของโทมัส ฮอบส์ต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาทฤษฎีอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ของโทมัสฮอบส์
๒. เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทย
๓. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทยตามทฤษฎีอัตนิยมเชิง
จริยศาสตร์ของโทมัส ฮอบส์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีลาดับและขั้นตอนใน
การดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และงานเขียนของ
โทมัส ฮอบส์
๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มี
อรรถกถา ฎีกา ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๓. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ศึกษาชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ
๔. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษา สรุปได้ว่า
โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbe, ค.ศ. ๑๕๘๘ – ๑๖๗๘) นักปรัชญาการเมือง ชาว
อังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานที่สาคัญคือหนังสือชื่อ Leviathan แสดงทรรศนะในฐานะนัก
อัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ เขาที่เชื่อว่า "มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติมีการร่วมมือกันก็โดยมุ่งผลประโยชน์
ส่วนตัว" ฮอบส์กล่าวว่า การกระทาของมนุษย์เป็นไปเพื่อก่อประโยชน์แก่ตนทั้งสิ้น นั่นคือ ทาในสิ่งที่
ตนพอใจ หรือเห็นแก่ตัว การกระทาทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์นั้น ล้วนมีจุดหมายปลายทาง คือ ตนเอง
เป็ น หลั ก แม้ว่าบางครั้งการแสดงออกจะเป็นไปเพื่อคนอื่นก็ตาม แต่ที่เขาทาแบบนั้นก็เพื่อรักษา
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ผลประโยชน์ของตัวเอง ด้วยการที่จะรักษาผลประโยชน์แก่ตนเอง เขาจึงต้องทากติกาในสังคมเพื่อ
การรักษาผลประโยชน์ของกันและกัน เพราะคนทุกคนรักตนเอง ต้องการให้ตนเองมีความสุข ดังนั้น
วิธีที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไว้ปลอดภัยที่สุดคือ การยอมเสียสละที่จะมีกฎกติการ่วมกัน
เรียกว่า สัญญาประชาคมนั่นเอง นักอัตนิยมมองว่า ทุกการกระทาของคนทุกคนเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของตนเองเพียงเท่านั้น จากคากล่าวนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย เพราะ
เมื่อนามาเทียบดูการกระทาของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะทาสิ่งใดก็ตาม ย่อมกระทาด้วยการหวังผลเอาไว้
ล่วงหน้าก่อนแล้ว สิ่งที่ทาลงไปนั้น เพื่อต้องการผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง จุด มุ่งหมายที่อยู่
ข้างหน้านั้น อาจจะยังไม่ชัดเจนในบางครั้ง คนอื่นอาจจะมองดูไม่รู้ว่าเขาทาเพื่อใคร เพราะเห็นว่าทา
เพื่อส่วนรวมหรือคนอื่น ที่ชัดเจนก็คือคนที่ทางานมุ่งประโยชน์ทางสังคม สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร
แม้ว่าจะบอกว่า ตนเองทาเพื่อบ้านเมือง เพื่อสังคม เพื่อชุมชนที่ตนเองอาศัย แต่สิ่งที่เป็นความจริง ก็
คือ การทางานเช่นนั้น เงินเดือนของเขาไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เสียไปในการเดินทาง ทุ่มเท ในการหา
เสียงเลย เมื่อมองว่า ไม่คุ้มกับที่เสียสละ เป็นไปได้จริงหรือที่เขาจะเสียสละประโยชน์ของตน เพื่อ
คนอื่ น ได้ รั บ ผลเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ข้ อ นี้ ย่ อ มเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลย ทุ ก คนท างานก็ เ พื่ อ มุ่ ง หวั ง
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน และศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลประโยชน์จาก
การงานนั้น ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า มีนักการเมืองภายหลังจากเป็นนักการเมืองแล้ว จะมีทรัพย์สินเงิน
ทองมากมาย การได้ผลประโยชน์จากหน้าที่ทางบ้านเมือง และก็มีเสมอว่า มีนักการเมืองถูกดาเนินคดี
เพราะทุจริตใช้ตาแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มของตน จึงเห็นได้ว่า การกระทาของคนทุกคนนั้น
ย่อมเอื้อประโยชน์แก่ตนเองในที่สุด
หลักการสาคัญของอัตนิยมเชิงจริยศาสตร์ของโทมัส ฮอบส์ กล่าวถึง ธรรมชาติของมนุษย์
ที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐาน มีความปรารถนาอานาจไม่สิ้นสุด โดยมี วัตถุประสงค์ก็เพื่อสงวนรักษา
ตนเอง ธรรมชาติสร้างให้ มนุษย์เสมอทัดเทียมกันในความเสมอภาคทางกายและทางใจ เขามองว่า
พฤติกรรมของมนุษย์มีผลประโยชน์ของตนเองเป็นแรงจูงใจเสมอ เปรียบเสมือนก้อนหินที่กลิ้งลงไปสู่
เบื้องล่างเสมอเพราะแรงโน้มถ่วงของโลก และถือว่า ความเห็นแก่ตัวเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ เขาคิดค้น
กฎธรรมชาติขึ้นมา เพื่อแก้ไขภาวะธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนภาวะสงคราม ด้วยสภาวะ
ทางจิตใจ ๓ ประการ คือ (๑) แข่งขันกัน เพื่อหวังผลตอบแทนที่มากกว่า และเพื่อเป็นเจ้านายผู้อื่น
(๒) หวาดระแวงเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และ (๓) การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อต้องการ
ให้คนอื่นมองตนด้วยความเคารพเลื่อมใส๒ เขากล่าวถึง สิทธิโดยธรรมชาติ คือ เสรีภาพ ที่ปกป้องชีวิต
ตนเองให้ อ ยู่ ยื น ยาวต่ อ ไป ดั ง ที่ เ ขาบอกว่ า เสรี ภ าพก็ คื อ “สภาวะที่ ก ารเคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์
ปราศจากสิ่งกีดขวางภายนอก” กฎธรรมชาตินี้ ฮอบส์อธิบายไว้โดยละเอียด ๑๙ ข้อ สรุปกฎธรรมชาติ
๒

Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Michael Oakeshott, Part I, chap. 13, p. 81.
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ได้ ๒ ประการ คือ (๑) อย่ากระทาต่อบุคคลอื่นในสิ่งที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นกระทาต่อท่าน ๓ (๒)
ปฏิ บั ติ ต่อ ผู้ อื่ น เสมื อ นที่ต้ อ งการให้ ผู้ อื่น ปฏิ บั ติต่ อ ท่ า น ๔ เราอาจเรี ยกได้ ว่ า ประการแรกเป็ น กฎ
ธรรมชาติในแง่ลบ คือห้ามมิให้กระทา และประการที่สอง เป็นกฎธรรมชาติในแง่บวกคือ อนุญาตให้
กระทา คาฟกา เรียกกฎธรรมชาติที่ฮอบส์อธิบายไว้ว่า “กฎอัตนิยม (Rule-Egoism) ด้วยเหตุผลที่ว่า
เมื่อเราปฏิบัติตามกฎเหล่านี้แล้ว ย่อมจะได้รับประโยชน์ส่วนตัวในระยะยาว ๕ฮอบส์เองก็บอกว่า “คา
บงการจากเหตุผลเหล่านี้ เป็นเพียงข้อสรุป หรือทฤษฎีเกี่ยวกับว่า สิ่งใดบ้างจะนาไปสู่การดารงไว้และ
พิทักษ์ชีวิตของมนุษย์เอง”๖ ที่จัดเป็นอัตนิยม หรือ ความเห็นแก่ตัวเด่นชัด ได้แก่กฎ ๓ ข้อแรก ๗ คือ
(๑) มนุษย์ทุกคนควรแสวงหาสันติภาพ (๒) ยอมโอนสิทธิโดยธรรมชาติที่ไม่มีขอบเขตพร้อมกับคน
อื่น (๓) ยึดมั่นกับข้อตกลงที่ได้กาหนดไว้ จะเห็นว่า (๑) บังคับให้คนหลบหนีจากความเลวทราม
ของสภาวะธรรมชาติ หันมาแสวงหาและยึดมั่น ในสันติภาพ เพื่อความผาสุกร่วมกัน (๒) เป็นกฎที่ชี้
ทางให้มนุษย์แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวได้อย่างมีประสิท ธิภาพที่สุด กล่าวคือ เมื่อจะให้อานาจ หรือ
สิทธิบางอย่างแก่ผู้อื่นนั้น ตนเองต้องแน่ใจได้ว่า จะได้รับอานาจและสิทธิมากขึ้น หรืออย่างน้อยก็
ได้รับตอบแทนเท่าเดิมสาหรับ (๓) ถ้าทุกคนไม่ยึดมั่นในสัญญาประชาคม มันก็หมดความหมายและจะ
ผลักดันให้พวกเขากลับคืนไปสู่สภาวะสงครามอีก กฎนี้ฮอบส์คิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรม
ฮอบส์อธิบายกฎธรรมชาติ โดยพื้นฐานที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล กล่าวคือ กฎธรรมชาติ
เหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ปราศจากการต่อสู้ทาร้ายกัน และ
ให้ยึดมั่นในสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้น ฮอบส์จึงถือว่า เป็นกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะมัน
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการรักษาสันติภาพ และการดารงชีวิตของมนุษย์
ความเป็ น พระ หรื อ สมณะในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ได้รับการบรรพชาอุปสมบท
เรียบร้อยแล้ว ก็หน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เมื่ออุปสมบทเสร็จพระอุปัชฌาย์ก็
บอกอนุศาสน์ คือ คาสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์สอนพระภิกษุผู้บวชใหม่มี ๘ ข้อ แบ่งเป็นกิจวัตรที่
ต้องปฏิบั ติ ซึ่งเป็ น การดาเนิ นชีวิต แบบพระภิกษุ เรียกว่า นิสสั ย มี ๔ ข้อ และกิจที่พระภิกษุทา
ไม่ได้ เรียกว่า อกรณียกิจ มี ๔ ข้อ เพื่อสอนให้รู้ถึงการดาเนินชีวิตอย่างพระภิกษุ และการป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทรงภาวะความเป็นสมณะศากยบุตร จากนั้นก็ต้องศึกษาศีลของพระภิกษุ
ทีป่ รากฏในอนาคาริยวินัย ได้แก่ ศีลของพระภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งเป็นมูลเหตุสาหรับชาระกาย วาจา
๓
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ให้บริสุทธิ์ผ่องใส เรียกว่า ปาริสุทธิศีล คือ “ปาฏิโมกข์สังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และ
ปัจจัยสันนิสิตศีล” ซึ่งเป็นหลักในการดาเนินชีวิตของพระภิกษุ เปรียบเสมือนกับกฎหมายเพราะใช้
บังคับพระภิกษุ ได้อย่างสมบูรณ์อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) อาทิพรหมจริยกาสิกขา เป็น
พุทธบัญญัติ มีลักษณะบังคับเด็ดขาด (๒) อภิสมาจาริยสิกขา เป็นลักษณะที่เนื่องด้วยมารยาทอันดี
งามของสงฆ์ เมื่อบวชแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่เป็นเครื่องดารงชีวิตด้านวัตถุจากประชาชน และเมื่อ
ปฏิบัติตามวิธีเพื่อเข้าถึงจุดหมายนั้นได้ผลสาเร็จทางสติปัญญาหรือจิตใจที่สูงขึ้นไป ก็สมควรจะต้อง
นามาชี้แจงแนะนาแก่ประชาชน จึงเกิดเป็นข้อผูกพัน ในรูปการตอบแทนหรือให้และให้ตอบ เป็นวัตถุ
และจิตใจฝ่ายหนึ่ง ก็ทาให้เกิดความสัมพันธ์ ในแบบอาศัยซึ่งกันและกันขึ้นมาซึ่งมองเห็นได้ชัดใน
ประวัติการณ์ของพุทธศาสนา โดยเฉพาะตลอดประวัติศาสตร์ของชาติเราเองจนถึงสมัยปัจจุบัน๘
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทย ไม่ว่าจะสูบในวัดหรือสถานที่สาธารณะนอกวัด
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ในเมื่อทางโลกต่างก็รณรงค์ให้เห็นถึงพิษ
ภั ย ของบุ ห รี่ เชิ ญ ชวนให้ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ละยั ง มี ข้ อ บั ง คั บ ทางกฎหมายควบคุ ม การผลิ ต การขาย
การโฆษณา ตลอดถึงสถานที่ ห้ ามการสู บ เพื่ อคุ้มครองสุ ขภาพผู้ ไม่ สู บบุห รี่ เพราะสารพิษ ที่มีใ น
ส่วนประกอบของบุหรี่มีอันตรายทั้งแก่ตัวผู้สูบและบุคคลที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็พลอยได้รับผลกระทบ
ไปด้วย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทย ได้แก่ ปัญหาด้านการละเมิดพระธรรมวินัย ก็
พบว่ามีส่วนเป็นไปได้ที่จะละเมิดศีลปาราชิกข้อที่ ๒ และ ๓ อีกหลายข้อในปาจิตตีย์ อันเกี่ยวกับ
การดื่ มสุ ร าเมรั ย บ้ า ง เพราะเป็ น มัช ชะอย่า งหนึ่ ง คือ ยาเสพติ ดที่ที่ ทาให้ มึนเมาพึ งเว้น เสี ย และ
การประพฤติอันไม่เหมาะสม ขาดความเคารพสารวมตน ตามหลักอภิสมาจาร เสขิยวัตรที่พึงปฏิบัติให้
ถูกต้องทั้งที่เกี่ยวกับการนุ่งห่มจีวร อากัปกิริยาที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในบ้าน การโคจรรับบิณฑบาต เป็น
ต้น ซึ่งเมื่อต้องอาบัติแล้วก็ต้องรีบทาคืน ตามสมควรแก่อาบัตินั้นๆ จะได้หันกลับมาตั้งใจสารวมตน
ประพฤติพรหมจรรย์ ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่เป็นจุดหมายสู งสุ ดของความเป็นพระต่อไป นอกจากนี้
การสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ไทยยังเข้าข่ายทาความผิดทั้งในกฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญั ติคณะสงฆ์
และกฎหมายบ้านเมือง เช่น สูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ จะมีความผิดทางกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี่ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับถึง ๒,๐๐๐ บาท เป็นต้น การสูบบุหรี่ผลกระทบที่มีต่อปัจเจกบุคคล
คือ ตัวพระสงฆ์ผู้สูบเอง การสูบบุหรี่ คือ การดูดเอาสารพิษสารพัดชนิดเข้าสู่ร่างกาย ทาให้ เกิดโรค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งในช่องปาก โรคถุงลมโป่งพอง วัณโรค หรือจะเป็นฟันเหลือง ปากเหม็น
เป็น ต้น และยังทาลายสุขภาพจิ ตใจ การไม่ได้สูบบุหรี่ในเวลาที่ต้องการสูบแล้ วไม่ได้สูบ หรือเมื่อ
ทางานแล้วงานไม่รุดหน้า ติดขัด ตกค้างไม่ได้ ดังใจ ก็จะพาลเป็นคนเจ้าอารมณ์ โกรธง่าย ในเรื่องนิด
หน่อย เมื่อเป็นคนที่อารมณ์ไม่ปกติ เป็นต้น บุคลิกที่ดีก็ถูกทาลายไปด้วย ผลกระทบด้านสังคม
๘

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันพระสงฆ์ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๔-๑๖.

๘๓

พระสงฆ์ในฐานะผู้ น าทางจิ ตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ญาติโยมปรารถนาที่จะได้พบแต่
พระสงฆ์ที่เป็น เนื้อนาบุญ เป็ นสมณะที่มี ความสารวม สงบ เป็นที่เจริญตาเจริญใจเลื่อมใสศรัทธา
รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และบาเพ็ญประโยชน์ เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องมารยาทที่เหมาะสม
ในสังคม การได้เห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ ย่อมบั่นทอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้ลด
น้อยถอยลงไป ทาให้ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาคืบคลานเข้ามาเร็วขึ้น อนึ่ง การสูบบุหรี่ในที่
ชุมนุมชน ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลข้างเคียงในสังคมนั้นๆ ไปด้วย ควันบุหรี่มือสองมี
อันตรายเป็นภัยต่อบุคคลรอบข้างอย่างมาก เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคภัยต่างๆ มากมาย แม้ไม่ได้เป็นผู้
สูบ บุ ห รี่โ ดยตรง จึง ทาให้ ผู้ สู บบุ ห รี่กลายเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ของบุคคลในสั งคมที่รักสุ ขภาพ
โดยทั่วไป นอกจากนั้นปัญหาทางด้านสังคมที่ร้ายแรงอีกประการหนึ่ง การสูบบุหรี่นั้นเป็นสัญญาณ
สาคัญที่บ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ คือ มีโอกาสการเสพยาเสพติดอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์
กัญชา เฮโรอีน เป็นต้น ๙ ทั้งนี้ก็เพราะบุหรี่เป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย หาซื้อได้ง่าย มีการสารวจ
พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด รวมทั้งอบายมุขต่างๆ ล้วนเริ่มต้นจากการติดบุหรี่เป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น การเลิกสูบบุหรี่เสียได้ ย่อมจะเป็นการกาจัดต้นเหตุของปัญหายาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งอบายมุข
ต่างๆ ได้ด้วย
การที่พระสงฆ์ไทยยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่อยู่นั้น หากว่าจะวิเคราะห์ตามทฤษฎีอัตนิยมเชิง
จริยศาสตร์ของ โทมัส ฮอบส์ แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทาได้ตามใจต้องการ เพราะคนเราทุกคนนั้นล้วน
เห็นแก่ตัว ต้องการสิ่งที่เป็นความสุข ประโยชน์แก่ตนเองทั้งนั้น ดังนั้น ถ้าพระสงฆ์จะสูบบุหรี่ด้วย
ความต้องการที่จะให้ความสุขแก่ตน สนองความต้องการของตนเอง เพราะเป็นสิ่งที่ตนเองทาได้ต าม
ธรรมชาติ ก็สามารถทาได้ แต่ว่า พระภิกษุในฐานะสมาชิกของคณะสงฆ์ นั้น ในพระวินัยของพระสงฆ์
นั้นห้ามพระภิกษุดื่มสิ่งของมึนเมา หากละเมิ ดต้องอาบัติปาจิตตีย์ สุรา ยาเมา ยาเสพติด บุหรี่ ฝิ่น
เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์ โคเคน เป็นต้นนั้น เป็นสิ่งเสพติดให้โทษในกลุ่มเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัส
ว่า สิงใดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ เป็นของไม่ควร เข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้น ไม่ควรแก่พระภิกษุ บุหรี่ สุรา
ยาเสพติดนั้น ไม่ดีแม้แก่ชาวบ้านคนทั่วไป เสพ สูบ ดื่มกินแล้ วให้โ ทษ ของสิ่งนั้น ก็ยิ่งไม่เหมาะที่
พระสงฆ์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะเพศภาวะของพระสงฆ์นั้น สูงส่งกว่าชาวบ้านทั่วไป เป็นที่เคารพ
บูชา และเป็นผู้ นาทางด้านจิตวิญญาณ แนะนาให้ สังคมชุมชน ลด ละ เลิกในอบายมุขด้ว ย จึงไม่
เหมาะอย่างยิ่งที่พระสงฆ์จะติดในสิ่งที่เป็นอบายมุขให้โทษเหล่านั้น โทษทางพระวินัย ย่อมจะต้อง
อาบัติ การกระทาคืนและยอมรับเป็นทางเจริญในอริยวินัยของพระศาสนา ส่วนโทษทางโลกนั้น หาก
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยิ่งจะทาให้เกิดโทษมากขึ้น การสูบบุหรี่นั้น เป็นสิ่งเริ่มต้นในสารเสพติดอื่นๆ เช่น
ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ ฯลฯ ส่ ว นโทษทางศาสนาก็ทาให้ ผู้คนเสื่ อมศรัทธาในตัว
พระสงฆ์ ตัว บุ คคล และในศาสนา เพราะว่าชาวบ้านส่ ว นมาก เป็นคนอ่อนไหวง่ าย เมื่อรังเกีย จ
๙

ประกิต วาทีสาธกกิจ, ศ.นพ., ข้อมูลบุหรี่และสุขภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า ๒๓.

๘๔

กิริยามารยาทพระสงฆ์บางรูป ก็มักจะยกเข่ง บอกว่าศาสนาเสื่อมและเบื่อศาสนาว่าไม่ดี ไม่สามารถทา
ให้คนดีได้จึงทาให้บางคนนั้นเลิกนับถือตัวพระสงฆ์ เพราะกิริยาอาการของพระสงฆ์ บางครั้ง เห็นพระ
ลงจากรถโดยสารแล้วก็ควักบุหรี่ออกมาสูบ หยุดบิณฑบาตก็สูบบุหรี่ ขึ้นรถก็สูบบุหรี่ นั่งในที่นิมนต์ก็
สูบบุหรี่ เดินเช้าไปในบ้านก็สูบบุหรี่ กิริยามารยาทที่ไม่งดงามเกิดขึ้นจากการติดบุหรี่ติดบุหรี่ของท่าน
ซ้าร้าย คนบางคนลูกชายที่เข้ามาบวชนั้นไม่เคยติดบุหรี่หรือสารเสพติดอะไรเลย พอบวชเข้ามาแล้วสึก
ไปกลายเป็นคนติดบุหรี่ด้วย ในด้านสุขภาพนั้น พระที่สูบบุหรี่ เป็นที่รังเกียจแก่ผู้มีการศึกษา สังคม
ชั้ น สู ง กิริ ย ามารยาทย่ อ มไม่ งดงาม ไม่ น่ าเลื่ อมใส มีก ลิ่ นตั ว ไอจามบ่อ ย พระสงฆ์ที่ รั กษาตัว ใน
โรงพยาบาล เพราะโรคจากการสู บบุหรี่ ในการรักษาเป็นที่ระอาแก่แพทย์พยาบาล ในการรักษา
เพราะว่าพระสงฆ์จะแนะนายาก ไม่ค่อยเชื่อฟัง เวลาเผลอมักจะสูบบุหรี่เสมอ แม้ว่าเข้าโรงพยาบาล
เพื่อที่จะรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก็ตาม จึงทาให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนั้นรักษาดูแล ตามหน้าที่
เท่านั้น

๘๕
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