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นําเรื่อง 
 

อํานวยพร ทานนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พรอมดวยทานกรรมการสภา 
และคณะผูบริหาร มีทานอธิการบดีเปนผูนํา กับทั้งทานที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนคณาจารย พรอมทั้งญาติโยมสาธุชนทุกทาน  

เบื้องแรก ขอขอบพระคุณพระเถรานเุถระทุกทาน โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดมีเมตตาไมตรีธรรมมารวมกิจกรรมครั้งนี้ 

ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนําปริญญาบัตรมาถวายในวันน้ี นับวาเปนความมี
นํ้าใจอยางสูง เปนการที่ทางมหาวิทยาลัยไดใหเกียรติ หรือในแงหนึ่งคือ ให
ความสําคัญแกอาตมภาพ ถามองในแงของอาตมภาพเอง นอกจากอนุโมทนาใน
นํ้าใจของทานเปนอยางยิ่งแลว ก็รูสึกเกรงใจเปนที่สุด  

ที่เกรงใจก็เพราะวา ทานอาจารยเริ่มแตทานนายกสภาเปนตนมา เปน
อาจารยผูใหญ ทั้งที่มีภารกิจมาก ทานก็ไดกรุณาสละเวลามา รวมทั้งได
เตรียมการตางๆ เพ่ือใหมีพิธีในวันน้ี  

แตเม่ือมองอีกแงหนึ่ง มานึกถึงวา การที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมครั้ง
น้ีข้ึนน้ัน เปนเรื่องของการคํานึงถึงประโยชนสุขของสังคมสวนรวม หรือความ
เจริญของประเทศชาติ โดยเฉพาะในทางการศึกษา เม่ือมองอยางนี้ก็คอยเบาใจ 
คือมองในแงวา น่ีเปนกิจกรรมของการรวมมือกัน  

อยางนอยก็เปนการบอกใหรูวา เปนการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
สถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะสรางเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และ
พัฒนาปญญาของสังคมไทยเรา เพ่ือความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติตอไป 
เทากับเปนสัญญาณบอกวา ใหเรามาสามัคคีกัน รวมมือกันทํางาน ซึ่งเปนเรื่องที่
สําคัญ 



กระแสธรรม กระแสไท∗ 
 

 

โลกบัดนี้ มีอารยธรรมจริงหรือไม? 
เวลานี้ยิง่เหน็ชัดวา สังคมกําลังตองการความรวมมือกัน

ในการที่จะแกปญหา และในการสรางสรรคตางๆ  
มีเสียงพูดบนกันมากเหลือเกิน แคอานหนังสือพิมพแตละ

วันๆ ก็ชัดวา เวลานี้คนทัว่ไปเหน็กนัวา สังคมของเรามีความ
เสื่อมโทรม หรือตกต่ําเปนอยางมาก มองกวางออกไปทั่วโลก 
สถานการณกไ็มนาไววางใจ ไมรูวาจะเกิดสงครามใหญ 
กลายเปนความขัดแยงทีท่ําใหเกิดความสญูเสียมากมายขึ้น
เมื่อใด  

เร่ืองนี้เปนปญหารวมกนั ซึง่มีผลกระทบตอทุกคน ทัง้เปน
เร่ืองที่มีผลระยะยาว กระทบตออารยธรรมของมนษุย ในแงหนึง่ 
ก็เหมือนกับเปนเครื่องตรวจสอบไปดวยวา อารยธรรมของเราที่

                                                                                          
∗ สัมโมทนียกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสทีม่หาวิทยาลัยศรี
ปทุมถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาการบริหารองคการ 
เมื่อวันที ่๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓
สรางกนัขึ้นมานี้ นาํมาซึง่สันติสุขแทจริงหรือเปลา หรือ
แมกระทัง่วา เปนอารยธรรมจริงหรือไม  

อาจจะตองถึงกับไปตรวจสอบความหมายของคําวา 
“อารยธรรม” กันอีกวา อารยธรรมที่แทนัน้คืออะไร เพราะวา
แมแตคําไทยกับคําภาษาองักฤษ กม็ีความหมายไมตรงกันแลว 

“อารยธรรม” แปลวา ธรรมของอารยชน คือ คุณสมบัติ
ของผูเจริญ ถาพูดใหตรงตามศพัททางพระพุทธศาสนาแทๆ  
อารยะ ก็คืออริยะ ซึง่แปลวาผูไกลจากกิเลส เพราะฉะนั้น อารย
ธรรม ก็คือ ธรรมของผูไกลจากกิเลส  

แตเมื่อมองดูอารยธรรมปจจบัุนนี้ ก็ทาํใหเกิดขอสงสัยวา 
อารยธรรมนัน้เปนคุณสมบัติ เปนกิจกรรม และเปนผลงานดาน
ตางๆ ของผูทีไ่กลจากกิเลสหรือไม หรือจะเอาตามความหมาย
ของฝรั่ง ก็อาจจะมองอารยธรรมแคเปนเรื่องของคนเมือง ถามุง
หมายเพยีงแคนั้น ก็แลวไป  

แตวาโดยรวม เราคงไมดูเพียงความหมายตามตัวอักษร  
เมื่อวาตามความหมายโดยสาระหรือโดยอรรถ แนนอน

วา การที่มนษุยสรางสรรคความเจริญที่เรียกวาอารยธรรมขึ้นมา 
ก็เพื่อความอยูดีมีสุขของมนษุยทัง้หลาย แตสภาพทีม่นุษยอยู
กันอยางที่เปนอยูนี ้ เปนความอยูดีมีสุขหรือยัง เราพูดถึงคาํ
ตางๆ เชน สันติภาพ และสันติสุข เปนตน แตแลวเราก็บอกวา 
จนถงึเวลานีม้นุษยก็ไปไมถึงสักที พบแตปญหากนัอยูเร่ือย 
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เทากับบอกวา อารยธรรมนัน้ ยงัไมบรรลผุลสําเร็จเทาที่ควรจะ
เปน 

สังคมไทย มีสวนรวมสรางอารยธรรมหรือไม? 
วาถงึสังคมในวงแคบเขามา คือสังคมไทยของเรา ซึง่ใน

ฐานะที่เปนสวนรวมอยูในโลกนี้ ควรจะไดทําหนาที่ของตนใน
การสรางสรรคอารยธรรม ในความหมายทีแ่ทจริง เพื่อใหมนษุย
อยูดีมีสุข กต็องถามวาสงัคมไทยของเรานี้ไดมีสวนรวมในการ
สรางสรรคอยางนั้นหรือเปลา  

ถาไมไดมีสวนรวม กก็ลายเปนวา เราอาจจะเปนเพียงผู
คอยรับผลของอารยธรรม ถาเพยีงคอยรบัผล ก็คือไมไดทําอะไร 
ยิ่งถาไมมีสติสัมปชัญญะ กอ็าจจะไปถงึขั้นทีว่า ถากระแสไมดี 
เราก็เลยไปพลอยรวมทาํลายอารยธรรมกับเขาดวย 

ความจริง สังคมแตละสังคม และแมแตบุคคลแตละคน 
ควรจะมีสวนรวมในการสรางสรรคอารยธรรม เราคงจะตองถาม
วา สังคมของเราไดทําหนาทีน่ี้บางหรือเปลา  

โดยเฉพาะการที่จะทาํหนาที่นี้ไดก็แนนอนวา 
ปจจัยพืน้ฐานก็อยูทีก่ารศึกษานัน่เอง อยางที่เราบอกวา
การศึกษานัน้ สรางคน สรางมนษุย ใหมคุีณภาพ ทาํใหเปนคน
ซึ่งพรอมที่จะมารวมกันสรางสรรคสังคมใหอยูดีมีสันติสุข อยาง
นอยก็ใหชีวิตของตัวเองเปนชีวิตที่ดีงามมคีวามสุข  
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การศึกษาที่มหีนาที่อยางนี ้ นับวาเปนการมีหนาทีท่ี่

ยิ่งใหญ เพราะเมื่อการศึกษาสรางคนแลว คนนั้นจึงไปทําการ
สรางสิ่งอืน่ๆ 
ในการสรางอารยธรรม การศึกษาสําคัญอยางไร?  

เร่ืองการสรางนั้นสาํคัญมาก อยางสถาปนิกออกแบบ
อาคาร กุฏิ วิหาร ตลอดจนสะพาน แลววิศวกรก็มาคํานวณ เปน
ตน ถาสถาปนิกก็ดี วิศวกรก็ดี ไมมีความรูจริง หรือมีเจตนาไม
สุจริต หรือทาํหนาที่ไมดี ไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ขาด
ความรอบคอบ เปนตน เมื่อสรางไปแลวสะพานนัน้อาจจะหัก 
หรืออาคาร บานเรือน อาจจะพังทะลาย แลวก็เปนภัยอันตราย 
เร่ืองอยางนี้เปนสิ่งที่มองเหน็กันอยู  

การกอสรางวตัถุนั้นเหน็งาย แตการกอสรางในทาง
นามธรรม ซึง่เปนหนาที่ของการศึกษานี ้ มองไมคอยเหน็ ทั้งที่
แทจริงนัน้มนัเปนเรื่องยิง่ใหญมาก 

ถาเรามองวา การสรางวัตถุอยางอาคารบานเรือนนีย้ัง
เปนเรื่องใหญ ซึ่งตองมีความระมัดระวังรอบคอบ มิฉะนัน้จะเกิด
ภัยอันตรายมากมายมหาศาล ทนีี้เมื่อเปนการสรางคน หรือ
สรางมนุษย กย็ิ่งสําคัญขึ้นไปอีกมากมาย  

เพราะฉะนัน้ ผูที่อยูในวงการศึกษาจึงมีภารกิจอันสาํคญั
อยางยิ่ง เปนผูซึ่งกําลงัทําหนาทีท่ี่ยิง่ใหญ เราจงึพูดแสดง
ความสาํคัญกนัตางๆ เชนวา สรางอนาคตของเด็กและเยาวชน 
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หรือสรางคน ซึ่งก็คือสรางทัง้สังคม สรางทั้งชาติ ตลอดจนสราง
ทั้งโลก แลวกส็รางอารยธรรม  

การศึกษาเปนสวนสาํคัญที่สุดในการสรางอารยธรรม 
ฉะนั้นทาํอยางไรจะใหการศึกษาทําหนาทีน่ี้ไดดี ก็คือตอง
ตระหนักกันวา ผูที่สรางคนนี้ยิง่ใหญทีสุ่ด เพราะวาแมแต
สถาปนกิและวิศวกรที่ไปทําหนาที่ในการกอสรางอาคาร
บานเรือน ตลอดจนผูเชี่ยวชาญที่ไปสรางผลงานทางเทคโนโลยี
ทุกอยาง ก็ลวนไดรับการสรางไปจากการศึกษาทั้งนั้น  

การศึกษาสรางสถาปนิก สรางวิศวกรที่ดีมคุีณภาพ สราง
ผูเชี่ยวชาญชํานาญการตางๆ ที่มีสติปญญา มีเจตจาํนงในทาง
สรางสรรค มีคุณธรรม แลวทานเหลานี้ก็ไปทาํหนาที่ของตน
ชวยกนัสรางสรรค สรางวตัถุตางๆ ทําใหเกิดความเจริญงอก
งาม ดังนั้น การศึกษาจึงเปนฐานของการสรางสรรคทั้งหมด  

เมื่อการศึกษามีความสาํคัญอยางนี ้ เรากต็องมาวางฐาน
ของสังคมดวยการศึกษา คือมาสรางคนและสรางสงัคมกันดวย
การศึกษาใหดีที่สุด 
ในกระแสอารยธรรมที่ไหลไป                         
สังคมไทยมีบทบาทอะไร? 

หันมาดูสังคมไทยของเรานี ้ ตรวจดูซิวา เราอยูในภาวะ
อยางไร การทีสั่งคมมีปญหาตางๆ มากมายอยางนี ้เมื่อดูกวางๆ 
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ก็เหมือนกับวาสังคมของเราอยูในกระแสอนัหนึ่งของโลก จะ
เรียกวากระแสอารยธรรมปจจุบันก็ได  

กระแสนี้ไหลไปๆ แตเมื่อมองใหชัดก็เหน็วากระแสนัน้มี
ตนแหลงที่ไหลมา ไทยเรานีเ้ปนฝายที่รับกระแส  

ดูตอไปอีก เมื่อกระแสมาถึง ปรากฏวาสังคมไทยเรานี้
เปนสังคมที่ไหลไปตามกระแส  

การที่ไหลไปตามกระแสนัน้ อาจจะเปนดวยตวัเองไป
นิยมชมชอบ จึงตามเขาไป หรืออาจจะถูกพัดพา หมายความวา
ถูกเขาครอบงาํ เพราะตนไมมกีาํลังทรงตัว หรือไมมี
ความสามารถที่จะรักษาตัวไว แตทัง้สองอยางนัน้ก็คือการขาด
อิสร-ภาพ ไมมีความเปนอสิระ ไมมีความเปนตัวของตัวเอง  

ทามกลางสภาพทั้งหมดนี ้ ขอที่สําคัญอยางยิง่ ก็คือ ไม
วาเราจะเต็มใจไหลไปตามกระแส หรือถูกกระแสพัดพาไปก็ตาม 
ความจริงก็คือเราไมไดมีสวนรวมในการที่จะปฏิบัติตอกระแส 
ไมวาจะเปนการสรางกระแส หนัเบนกระแส หรือปรับปรุงแกไข
กระแส เราไมไดทําทัง้นั้น เราไดแคไปตาม หรือถูกพัดพา  

ถาอยางนี้ก็เทากับฟองวา สังคมของเราไมไดมีสวนใน
การสรางสรรคอารยธรรมเลย  

ยิ่งกวานั้น ถากระแสนี้ไหลผดิทาง เมื่อเราไปตาม หรือถกู
พัดพา เราก็อาจจะไปลงเหวกับเขาดวย นั่นก็คือเสื่อมโทรมหรือ
เสื่อมสลายนัน่เอง  
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คนไทยรูหรือไม วาตัวไหลไปกับเขาในกระแสอะไร? 
ขอสําคัญที่จะใหเปนอยางนี ้ นอกจากการที่ไมไดคิดจะเปน

ผูสรางสรรค หรือมีสวนรวมแลว ก็เกิดจากความไมรูดวย เชนไม
รูวากระแสนีเ้ปนอยางไร มาจากไหน มนัมีคุณมีโทษอยางไร สัก
แตวาชื่นชอบบาง หรือถกูเขาครอบงําบาง ก็ไหลตามเรื่อยไป  

ทีนี้องคประกอบสําคัญก็คือความรู เบือ้งแรกกอนที่จะ
แกไขปญหาได การที่จะทําตัวใหกาวขึน้มาสูสถานะแหงการมี
ความสามารถในการรวมสรางสรรค จะตองรูจักกระแสนีก้อน  

เรารูไหมวากระแสที่พัดพาไหลมาถึงเรา แลวเราพลอยไป
กับเขาดวยนี ่ มันคืออะไร มันเปนอยางไร มันมาอยางไร มนั
เคลื่อนไหวอยางไร ตนตอของมันอยูที่ไหน มนัมีองคประกอบ
อะไรบาง ทั้งหมดนี้เปนเรื่องสําคัญที่เราจะตองรู  

นี่คือปญญา ซึ่งเปนตวัการสําคัญที่จะทําใหเกิดอิสรภาพ 
ถาไมมีปญญาก็หมดอิสรภาพ ปญญา คือความรู ความเขาใจ รู
เร่ืองราว รูคิด รูทํา จงึตองสรางคนใหมีปญญา  

เวลานี้สังคมของเราเมื่อดูไปๆ ในที่สุดก็จะมองเหน็วา 
เหตุปจจัยตวัสาํคัญ ทีท่าํใหเราไมสามารถยืนผงาดขึ้นมาเปนผู
รวมสรางสรรคเปนตน แตกลับกลายเปนผูถูกครอบงาํหรืออยาง
เบาไปตามเขา ทัง้หมดนี ้ ตัวสําคัญอยูทีป่ญญา คือการที่เรา
ขาดความเขมแข็งทางปญญา 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙
เมื่อขาดความเขมแข็งทางปญญา คนก็ไมมีความมั่นใจ

ในตัวเอง เมือ่ไมมีความมัน่ใจก็ขาดความเขมแข็งทางใจ เมื่อ
ขาดความเขมแข็งทางจิตใจ พฤติกรรมที่ออกมากอ็อนแอ
หวัน่ไหว และไมมีจุดหมายชัดเจน จึงสักแตวาไหลไปตาม
กระแสคานิยมเปนตน เมือ่พฤติกรรมก็ไมเขมแข็ง ก็เปนอันวา
ออนแอไปแลวทั้งหมด  

ฉะนั้น จะตองมาชวยกันในเรื่องของการพัฒนาปญญา 
ทําสงัคมไทยใหมีปญญาที่เขมแข็ง ซึง่ไปๆ มาๆ ก็คือหนาที่ของ
การศึกษานัน่เอง 

คนไทยที่นิยมอเมริกา                                           
รูหรือไมวาเปลือกของอเมริกาเปนอยางไร? 

ปญญาเปนเรือ่งของความรูเขาใจที่ชัดเจน สังคมไทยเรา
ก็ตองการความรู และเราก็บอกกนัวาเรากําลงัสรางปญญากัน 
แตมีอันหนึ่งทีน่าสงัเกต คือความไมชัด เรารูไมชัด ไมวาเรื่อง
อะไรๆ ก็เต็มไปดวยความไมชัด และรูไมชัด อะไรไปมาเปนมา
อยางไรก็ไมชดั แมแตจะไปชื่นชมนิยมอะไรก็ไมรูจักมันชัด  

อยางที่เดี๋ยวนีไ้ปนิยมชมชอบอเมริกา คนไทยกไ็มรูจกั
อเมริกาชัดเจน ทําตามเขาไปอยางฉาบฉวยผิวเผิน ทีว่า
ฉาบฉวยผวิเผนินัน้ ถาพูดอีกภาษาหนึง่ ก็คือไปเอาแคเปลือก 
ฉาบฉวยผวิเผนิก็คือเปลือก แลวพอดูกันจริงๆ แมแตเปลือกของ
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เขาเราก็ดูไมทัว่ แมแตเปลอืกของเขาก็เหน็ไมทัว่ไมตลอด ไม
รอบดาน ตองย้ําวาแมแตเปลือกก็ยงัรูจักเขาไมจริงเลย ไปเหน็
เปลือกบางสวนแลวกว็าตามๆ ไปอยางนัน้เอง  

การที่จะรูชัด เราจะตองไมรูแคเปลือก นอกจากมองเหน็
เปลือกทัว่แลว ตองรูเนื้อในดวย พอปอกเปลือกดูเนื้อในแลวก็ลง
ไปถึงแกนถึงแกน และลงไปถึงรากถึงฐาน ถึงเหตปุจจัยที่
สรางสรรคสังคมของเขามา  

สังคมอเมริกนัมีรากฐาน มีความเปนมา มภูีมิหลัง มีเหตุ
ปจจัยอยางไร เร่ืองนีพ้อถามกันขึน้มาเราก็ไมคอยจะรู และเมื่อ
วาไปถงึเหตุปจจัย ภูมหิลัง และรากฐานนั้น มนัก็มหีลายดาน 
เชน ในดานพลัง หรือกําลงัดานตางๆ กม็ทีั้งกาํลังทางเศรษฐกิจ 
ทางสังคม ทางการเมือง เปนตน ทกุดานเปนอยางไรจะตองรู 
แลวก็ลงไปถงึเรื่องของสภาพจิตใจ ตลอดจนความตองการ  

เราควรศึกษาใหรูเขาใจวา ความตองการของสงัคม
อเมริกันเปนอยางไร ใหเห็นตลอดลงไปจนกระทั่งถึงแนวคิด 
ความเชื่อวา สังคมอเมรกิันเจริญขึ้นมาโดยมีฐานทางความคิด 
มีแนวคิดความเชื่ออยางไร อันไหนเปนตัวกาํกับ หรือเปน
ตัวกําหนดสงัคมของเขา ถาเราจะนยิมตามเขา ก็ตองรูเขาใจเขา 
ถาเขาผิด เราก็ตองแกไข ถาแกไขเขาไมได ก็ไมตามเขา แต
แกไขตัวเรานัน่แหละ ถาแกไขไดก็คือการแกปญหารวมกันของ
ทั้งโลก ซึง่ในระยะยาวจะตองพยายามแกไขใหได 
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วิชาการและขาวสารที่ไหลเวียนมากมาย               
คนไทยรูเขาใจชัดเจนหรือไม? 

เร่ืองความรูชดันี้เปนปญหาใหญมาก นาจะตองย้าํกันใน
สังคมไทย เพราะวาเราแสดงออกทาํนองวาชื่นชมนิยมกันใน
เร่ืองความรูและวิชาการ ภูมิใจกันนักวาไดอยูกับเขาในโลกยุค
ขาวสารขอมูล แตก็รูอะไรไมชัดสักเรื่อง  

การหาความรูใหชัดเจนถองแทนี่เปนเรื่องสําคัญ ถารูไม
ชัดแลวอะไรๆ ก็ไมชัดไปหมด พอรูไมชัดกคิ็ดไมชัด เราบอกกัน
วาตองคิดใหชดั แตถาจะคิดใหชัดก็ตองรูชดั เมื่อรูชัดก็มทีางคิด
ชัด คิดใหชัดแลวก็มาพูดใหชัด สามารถแสดงความเห็น หรือ
ส่ือสารอธิบายใหคนอื่นเขาใจไดชัดเจน ใหเหน็ถองแทกนัไปเลย 
แลวตอไปก็ทําชัดอีก การที่จะทําไดชัดก็เปนผลมาจากตองมีอ่ืน
ชัดมาทัง้หมด เร่ิมแตตองรูชัด แลวก็คิดชัด จึงจะทาํชัดได  

ที่วารูชัดนั้น รวมทัง้ตองชัดในหลกัการและชัดในจุดหมาย
ดวยวา จะไปไหน จะเอาอะไร ตองมีจุดหมายแนชัด จะไดมุงมัน่
เดินหนาไป 

สังคมไทยนี่มลัีกษณะทีเ่ปนปญหาสาํคัญอยางหนึ่งคือ 
ไมมีจุดหมายรวมกนัของสังคม ทาํใหกระจดักระจายกนัไปหมด 
จนกลายเปนแตละคนเอาแตตัว ในเมื่อสังคมของเราไมมีความ
ชัดเจนในตวัเอง มันก็เลยหาจุดหมายไมได  
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ตอนนีห้ลักการก็ตองชัด จุดหมายที่จะไปก็ตองชัด เมื่อได

จุดหมายชัดกต็องตอดวยมวีิธีการที่ชัด แลววิธกีารทีช่ัดเจนก็จะ
นําไปสูจุดหมายไดจริง ทัง้หลกัการ-จุดหมาย-วิธีการนี่เปน
ปญหาของสงัคมไทย ซึง่รวมอยูในเรื่องความชัด 

ที่จริง คําวา “ชัด” นี้เปนความหมายของปญญา เพราะ
ปญญา แปลวา รูทัว่ชัด ถาไมรูทั่วชัด ก็ไมรูวาจะเปนปญญาได
อยางไร จะเปนปญญาก็ตองชัดเจนขึ้นมา เพราะวา
องคประกอบของจิตใจ ตัวอื่นมนัก็รู อยางทีท่างพระบอกวา
วิญญาณก็รู แตมันไมชัดอยางปญญา  

เมื่อเรารับรูอะไรตางๆ เชนเราเหน็ เราไดยนินัน้ วิญญาณ
เกิดขึ้นทนัท ี แตมันยงัไมเปนปญญา จะเปนปญญาตอเมื่อรู
เขาใจชัดเจน และชัดขึ้นไปหลายๆ ชัน้ ชัดในการแยกแยะ
วิเคราะหองคประกอบวามอีะไรเปนอยางไร ชัดในเหตปุจจัย สืบ
สาวไดวามันเปนมาอยางไร เพราะอะไรจงึเปนอยางนี ้ มันมีคุณ
มีโทษอยางไร เปนตน ตองใหมันชัดๆๆๆ กนัไปตลอดทั้งหมด ถา
มันชัดทกุสวนทุกขั้น ปญญาก็พัฒนาขึน้ไปเรื่อยๆ  

รวมความวา อันนี้เปนเรือ่งใหญ ทีว่าสังคมไทยตอนนี้
กําลังขาดความชัด ฉะนัน้จะตองใหมนัชัด และที่รูชัดก็คือ
ปญญา แลวตอไปจะไดคิดชัด พูดชัด ทาํชัด แลวอะไรตออะไร
มันก็จะเดินหนาไปดวยด ีอยางเขมแข็ง  

คนที่รูอะไรชัดเจนยอมมั่นใจและเขมแข็งแนนอน เมื่อทาํ
อะไรโดยมองเห็นชัดเจนกม็ัน่ใจ แลวจงึจะเดินหนาไปไดจริง เร่ิม
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ต้ังแตเจอกับกระแสของโลกเวลานี้ เราไปตาม แตก็ไปเร่ือยเปอย
อยางที่วา ทั้งที่อยูในกระแสของเขา เราก็ไมรูจักกระแสนัน้เลย 
เลิกคิดแยกสวนที่กระจัดกระจาย                         
จะเอาแคองครวมที่พรามัว ใชหรือไม? 

กระแสตางๆ ในโลกปจจุบันที่เราเกี่ยวของ มหีลายอยาง 
กระแสสําคัญที่ทาทายปญญาอยางยิง่กคื็อ กระแสความคิด 
โดยเฉพาะในชวงที่เปนมาจนถึงเวลานี ้ เรากําลังมีกระแส
ความคิดทีว่า เออ เลิกกันเถอะนะแนวคิดแยกสวน และชวนกัน
ใหหนัมาหาแนวคิดองครวม บอกวาตองมองแบบองครวม ใหเปน 
holism หรือ holistic view  

แตเร่ือง holistic view อะไรนี่กน็าสงัเกตอกีนัน่แหละ  
คงจะตองคอยติงๆ กันวา จะเปนเรื่องอะไรก็ตามตองให

ชัด เพราะวาในการหันมานยิมเรื่ององครวมนี่ก็เปนการทีว่าเขา
กําลังจะผละออกไปจากความคิดแยกสวน แตในความคิดแยก
สวนนั้น มหีลกัการสําคัญอยางหนึ่งคือ การวเิคราะห  

การวิเคราะหนั้น เปนการแยกแยะจาํแนกออกไปให
เห็นชัด ซึ่งในแงหนึง่กเ็ขาทอียู เพราะวาการวิเคราะหที่แยกแยะ
ทําใหเหน็ชัดนัน้ก็เปนเรื่องของปญญา ฉะนั้นอยาไปเลิกเสีย
ทีเดียว ระวงัวาบางทีเราจะไปสุดโตง  

กระแสของโลกนัน้เขามีความโนมเอยีงอยางหนึง่ คือชอบ
ไปสุดโตง ฝร่ังนี่ก็เถอะ ชอบไปสุดโตง เมื่อไปสุดทางโนนแลวหัน
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กลับมาก็ไปสุดทางนี้ พอไปสุดทางหนึ่งกผ็ละ บอกวาไมเอาแลว 
ก็หนักลับเต็มที่ไปอีกทางหนึ่ง  

เมื่อจะเลิกกระแสความคิดแยกสวนกว็า โอย ! ที่แลวมา 
วิทยาศาสตรนี่เปนตวัการทาํใหมนุษยเรานําพาอารยธรรมไปใน
แนวทางของความคิดแยกสวน ไมดี ไมถกู ตองเลิกคิดแยกสวน 
ตองหนัมาคิดแบบองครวม แตแลวองครวมที่วานัน้บางทีก็ไมชัด 
ถาเปนองครวมพราๆมวัๆ จะยิ่งรายใหญ 

องครวมนี ้ เมื่อมองใหตลอด ที่จริงมนัอันเดียวกนักับ
วิเคราะหหรือแยกแยะ ในทางพทุธศาสนาทานใหความสําคัญ
กับเร่ืองการวิเคราะห เรียกวา “วิภัชชะ” พุทธศาสนามีชือ่หนึง่วา 
“วิภัชชวาท” แปลวาหลกัการแหงการจําแนกแยกแยะ อยางใน
สมัยสังคายนาครั้งที ่๓ จะสอบพระ ก็ใชหลักนี้วา พระพุทธเจา
เปน “วิภัชวาท”ี ถาพระองคไหนไมรูก็จับสึกเลย  

หลักการวิเคราะหนี่เปนเรื่องสําคัญ อยาดวนไปดูถูก 
เดี๋ยวจะบอกวาไมไดความแลว  เราเลกิแลวความคิดแยกสวน 
ขอสําคัญอยูทีว่าแยกใหมนัถูก วิเคราะหใหมันชัดๆๆๆไปเลย 
อยาไปอยูกับชัดเดียว ถาอยูกับชัดเดียวกห็มายความวา
แยกแยะกระจายออกไป แลวฉันก็ดูอยูกับเร่ืองของฉันอนัเดียวนี่
แหละ ไมมองอื่นไหนอกี ก็เลยทําใหยุง  
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ถาแยกสวนโดยเห็นความสัมพันธของทุกองครวม 
ก็จะเห็นองครวมชัดขึ้นมาดวย ใชไหม? 

ในการวิเคราะหที่แทนัน้จุดสาํคัญคือตองไมลืมองครวมที่
เราวิเคราะห อะไรที่ทาํใหไมลืมองครวมหรือทําใหองครวมไม
หายไป ก็คือความสัมพันธ  

ในเวลาทีว่ิเคราะหออกไปนัน้ จะตองมองความสัมพนัธ
ไปดวยตลอดเวลา พอวิเคราะหอันนี้แยกออกไปปบ กม็องเลย
วา อันนี้มันสมัพันธกับอันโนนที่อยูรอบตัวมันอยางไร  

ถาทาํอยางนี ้ การวิเคราะหหรือแยกแยะจําแนกแยกสวน
ก็ไมเสีย เพราะวายิง่แยกไปก็ยิ่งเหน็ความสัมพนัธ เมือ่ยิ่งเห็น
ความสัมพันธ มันก็เหน็องครวม ถาเราแยกแยะใหเหน็
ความสัมพันธ องครวมจะไมหายเลย เพราะฉะนัน้พุทธศาสนา
จึงเนนเรื่องความสัมพันธ 

ในอภิธรรม คัมภีรสุดทาย ทีเ่รียกวาปฏฐาน ม ี๖ เลม ทัง้
คัมภีรวาดวยลักษณะแหงความสมัพนัธแบบตางๆ ๒๔ แบบ ส่ิง
ทั้งหลายเมื่อจาํแนกแยกแยะออกไปเราตองรูความสมัพันธ ถา
แยกอยางเดียวมันก็กระจายหายไป แตถาแยกโดยเหน็
ความสัมพันธมันก็ไมแยกกระจัดกระจาย เพราะวา
ความสัมพันธเปนตัวโยงกนัอยู แลวเราก็จะเห็นภาพรวม  

ยิ่งกวานั้น ภาพรวมที่ชัด ยอมเกิดจากมองเหน็องครวม
ชัดทั่วกนั เมื่อองครวมไมชดั องครวมก็ไมชัด เมื่อเหน็
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ความสัมพันธขององครวมชดั ก็คือ การเห็นองครวมชดันั่นเอง 
ดังนัน้องครวมกับองครวมนีต่องไปดวยกนั  

ปญญาองครวมนั้น เอาอยางงายๆ ก็คลายกับคนข้ึนไป
บนอาคารสงูสกั ๗ ชัน้ มองลงมาบนสนามหรือบริเวณมีเนื้อที่
สัก ๒-๓ ไร ที่คนทั้งหลายทํากจิกรรมกนัอยู กเ็หน็ชัดวาแตละ
คนเปนอยางไร ทําอะไรกับใคร อะไรไปมาถูกทางผิดทาง และ
กิจกรรมทัง้หมดดําเนินไปอยางไร อยางทีท่างพระเรียกวา ข้ึนสู 
“ปญญาปราสาท” หรือ “ปราสาทแหงปญญา” (ไมใชหอคอย
งาชาง) 

แตถาแยกเอาออกไปดูเพียงคนหนึ่งสองคนจนเหน็ชัดแต
อยูแคนั้น หรือไปอยูไกลตั้งโยชนมองมาเห็นทั้งสนามทัง้บริเวณ
เหมือนกนั แตก็เหน็มัวๆไปหมดไมรูวาเปนอยางไร 

เวลานี้กาํลังจะกลายเปนวา หรือบางทีเหมือนกับวา จะ
เอาขางเดยีว จะเลิกแยกสวนแลวจะเอาองครวม พอเอาองค
รวมก็เปนองครวมทีพ่ราทีม่ัวที่คลุมเครือ ก็จะไปไมรอดอีก แต
จะกลายเปนสดุโตง  

คนสมัยกอนเขาก็องครวมมาแลว บางทเีราก็ไปติเขาวา 
เขาองครวมแบบพราๆ มัวๆ จึงเปนเหตใุหตองมาวิเคราะห แต
พอวิเคราะหไปๆ ก็ลืมตัว เลยแยกสวนกระจายหายไปในดาน
ของตนๆ ก็เลยไมไดองครวมอีก  

ทีนีถ้าจะใหพอดีก็คือ ตองไปดวยกันทั้งองครวมและองค
รวม ทั้งแยกทัง้โยง ทัง้วิเคราะหทัง้สังเคราะห ถาสงัเคราะหก็ไป



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗
อีกขั้นหนึ่ง หมายความวา เราเหน็องครวมและองครวมชัดแลว 
ทีนี้เราจะสงัเคราะหข้ึนมาใหม เรากท็าํได เพราะวาเมื่อเราเหน็
องครวมชัด เราจะจัดสรร จะทําอะไรตออะไร มันก็ไดผลข้ึนมา 

เปนอันวา ไมเอาทัง้นัน้ ทั้งองครวมทีพ่รามวัคลุมเครือ ทัง้
แยกสวนที่กระจัดกระจาย แตเอาแยกสวน จนเห็นองครวมแต
ละอยางปรุโปรง วามนัมาประสานกนัเกิดเปนองครวมที่เปน
ระบบสัมพนัธอันชัดเจนอยางไร 
คนไทยมีศักยภาพพอไหม                               
ที่จะกาวออกไปนํากระแสใหม?  

เร่ืองที่พูดมานัน้ก็เปนตัวอยางของการที่วา แมแต
ความคิดซึ่งเปนเรื่องของกระแสทางปญญาโดยตรงนี่ เราก็ยงั
ติดปญหากนัอยู จึงตองคิดวาเราจะตองเปนตัวของตัวเอง  

สังคมไทยจะตองมีความมัน่ใจในตัวเอง ไมใชจะตองไป
ตามกระแส แตจะตองรูจักกระแส และตองรูจักกระแสนั้นให
ชัดเจน แลวกม็ีสวนรวมในการปรับในการแกกระแส หรือถาเกง
จริง ก็ไปนํากระแสดวย  

คนไทยนาจะมีความสามารถนํากระแสใหดีได ในเมือ่
รูอยูแลววากระแสปจจุบันนีเ่ปนกระแสที่ผิดพลาด เปนกระแสที่
มีปญหามาก  

เวลานี้เราพูดกันถงึกระแสแนวคิดทนุนิยม เร่ืองระบบ
ธุรกิจหาผลประโยชน และการมุงทํากาํไรสูงสุด อันนี้ก็ไปสุดโตง
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แบบหนึง่ สวนลึกลงไปดานกระแสความคิดในเชิงปญญา ก็
อยางเรื่ององครวมทีว่าเมื่อกี้  

กระแสความคดิอะไรตางๆ เหลานี้ ในเมือ่มันมีปญหาก็
ตองแกไข แตถาเราจะแกไข เราก็ตองมีอะไรที่ชัดเจนของเรา ถา
เรามีปญญาจริง ก็จะเกิดความมัน่ใจ แลวเราก็จะสามารถขึ้นไป
มีสวนรวมในการสรางสรรคอารยธรรม หรือแมกระทั่งวา ถาเขา
ไปกันผิดทาง ก็อาจจะตองนาํเขา  

คนไทยเรานาจะพัฒนาศักยภาพขึ้นมา เราจึงตองดูตัว
เราเองวา เรามีขอดีอะไรบาง ไปๆ มาๆ กลายเปนวา นอกจาก
ไมรูจักโลก ไมรูจักสังคมของคนอื่น ไมรูจักกระแสภายนอกที่เรา
ตามแลว แมแตตัวเองเราก็ไมรูจัก สังคมไทยของเราเปนอยางไร 
เรามีดีอะไรเราก็ไมรู ไมเขาใจ  

ฉะนั้น จงึเปนเรื่องของความไมชัดทั้งหลายที่จะตองแกไข 
เราจะตองมาพัฒนาปญญา โดยเนนเรื่องความรูชัด คือรูอะไรก็
ตองรูใหจริง ใหถองแท ตองคนควาสืบสาวตรวจสอบกันอยาง
จริงจัง  

จริงไหมที่วา แคเรียนภาษาอังกฤษ                    
คนไทยก็ไมมีจุดหมายชัดเจนวาเรียนไปเพือ่อะไร 

อยางจะเรียนภาษาอังกฤษ ก็ควรจะชัดตอความมุงหมาย
วาจะเรยีนไปทําไม มองอยางงายๆ ก็พูดกันวาใหรูภาษาอังกฤษ
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เพราะเปนภาษาที่สําคัญ ที่กําลงัขยายใชกนัไปทัว่โลก เปน
ภาษาอนิเทอรเนต เปนภาษาของระบบคอมพิวเตอร เปนภาษา
ในไซเบอรสเปซ ภาษาอังกฤษกําลงัจะเปนภาษาสากล 

เอาละ เปนอนัวาจะตองรู จึงจะเรียนภาษาอังกฤษ แต
ที่วาจะตองรูนัน้จะตองรูกนัขนาดไหน จะรูแคสําหรับไปซ้ือ
สินคามาบริโภค หรือจะรูข้ันไปเปนนักคนควา อันนี้กต็องถาม
กันแลว  

ถารูแคไปซื้อสินคามาเสพ ก็เห็นจะไมคอยไดเร่ืองอะไร 
เขาก็ขายสนิคาของเขา เราก็เปนนกัซื้ออยูแลว ก็เลยรู
ภาษาอังกฤษแคพอไปซื้อสินคา เอาเงนิใหเขาเพื่อเอาของมา
เสพได  

ถาใหดีก็ตองรูถึงขั้นเปนนักคนควา การคนควานั้นดาน
หนึง่ก็คือ คนควาหาความรูที่จะมาผลิตสนิคาเสียเอง แทนที่จะ
จบแคไปซื้อสินคา ก็รูถงึขั้นผลิต  เชนไปเรียนใหรูวธิีในการผลิต 
แลวก็ผลิตสินคานั้นเองเลย ถารูแบบที่สองคือข้ันคนควาหา
ความรูมาผลติสินคาไดเอง  ตอนนี้แหละจะเกง  

แตบางทีเราอาจไมจําเปนตองใหความสําคัญมากในแนว
เดียวดิ่งไป เพราะภาษาอังกฤษนี่ถงึจะเปนประโยชน แตก็มี
ความสาํคัญในขอบเขตหนึง่ เราควรใหความสําคัญแตพอดี วา
กันไปเรากค็งตองแยกดูเปนขั้นๆ  

อยางเวลานี้เร่ืองเทคโนโลยเีปนเรื่องใหญ เราบอกวา
ตองการความเจริญทางเทคโนโลย ี เรากบ็อกวาจะตองรูภาษา
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ทางเทคโนโลยี ภาษาไอทีกเ็ปนภาษาอังกฤษ แลวเราก็เลยจะไป
ตามอเมริกนั วาตองรูภาษาอังกฤษ เปนตน 

แตมองอีกท ี เราก็นาจะดูประเทศที่ไมไดพดูภาษาอังกฤษ 
ที่เขาเจริญทางเทคโนโลยีดวย ตัวอยางงายๆ อยาง ญ่ีปุนก็ไมได
พูดภาษาองักฤษ แตก็เจริญทางเทคโนโลยี จนกระทั่งบางท ีบาง
ดาน บางเรื่อง ก็นําอเมริกาดวยซ้ํา ญ่ีปุนไมพูดภาษาอังกฤษ แต
ทําไมมีความรูที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางดี  

เราตองดูญ่ีปุนดวยวาเขาสรางสรรคความเจริญ เขาพัฒนา
ปญญาคนของเขาอยางไร เขามีแงปฏิบัติตอเร่ืองเทคโนโลยี
อยางไร ทําไมตํารับตําราอเมริกันออกมาปบไมนานเทาไร ตํารา
ญ่ีปุนในเรื่องนัน้ แมแตเร่ืองเทคโนโลยีก็ออกมาเปนภาษาญี่ปุน 
คนญี่ปุนรูทนัฝร่ัง ทัง้ๆ ที่ไมคอยรูภาษาอังกฤษ ทาํไมเขาทาํได   

ถาเราเอาแตจะใหนกัเรียนไทยรูภาษาอังกฤษ เสร็จ
แลวแตละคนรูเปนเปดไปหมดทั้งประเทศ จะเปนอยางไร ก็เลย
ไมไดเร่ืองสักคน บางประเทศเขามนีโยบายและแนวทางชัด 
เทาที่ทราบ อยางญี่ปุนนีเ่ขามุงใหคนกลุมเดียวรูภาษาอังกฤษ 
แตให รูจริงรูแท รูชัดรูจัดเจน รูชนิดใชทํางานไดแนนอน แลวให
มีหนาที่โดยตรง  ตําราฝร่ังอะไรออกมา กลุมคนที่รูภาษาอังกฤษ
อยางดนีี้ก็แปลออกมาทนัททีนัควนั เดี๋ยวเดียวคนญี่ปุนก็รูทนั
ความคิดและวทิยาการที่เจริญกาวหนาของฝรั่งดวยภาษาญี่ปุน
นั่นแหละ 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑
ทีนี ้ ถาเราจะใหคนของเราทั้งประเทศ ไปรูทันวิทยาการ

ของฝรั่งกันทัง้หมดนี่เราจะหนักเหลือเกนิ และคงทําไมสําเร็จ 
อันนี้จงึเปนเรือ่งทีน่าพิจารณา คงจะตองมาคิดแยกแยะกัน  

จริงไหมวา อารยธรรมมนุษยไมถึงจุดหมาย    
เพราะมัวกาวสุดโตงไปสุดโตงมา? 

รวมความก็คือ เปนเรื่องของกระแสตางๆ ที่เขามา ที่เรา
จะตองรูเทาทนั จุดสาํคัญเริ่มแรกก็คือความรูชัด แลวความรูชัด
นี่มันหนีไมไดจากการรูจักวิเคราะหแยกแยะองคประกอบ และ
สืบสาวเหตุปจจัย เปนตน  

ฉะนั้น แมจะมาสูกระแสความคิดแบบองครวมแลว กจ็ะ
ทิ้งเรื่องการวิเคราะหไมได เปนแตเพียงวาจะทําอยางไรให
แนวคิดแยกสวนกับแนวคิดองครวมนี่ ประสานกันเปนความคิด
ที่พอดี ถาแยกเปนสองอยางแลวเลือกเอาอยางเดียวกคื็อเปน
สุดโตง   

ที่จริงในธรรมชาติเอง ส่ิงทั้งหลายไมไดแยกขาดจากกนั 
เมื่อเราวิเคราะหออกไป มันก็สัมพนัธกนัอยู ยิ่งเราไปเห็น
องคประกอบยอยแลว ตามมองมันดูไป เราก็จะเห็น
ความสัมพันธของสิ่งนัน้กับองคประกอบอื่น โดยที่องคประกอบ
อันเดียวอาจจะไปสัมพันธกบัองคประกอบอื่นอีกตั้งเปนรอย ซึง่
เปนเรื่องที่จะตองศึกษากันมากมาย  



กระแสธรรม กระแสไท ๒๒
ทีนีถ้าเราไปวิเคราะห โดยพยายามรูจกัเฉพาะสิ่งนัน้ๆ 

อยางเดยีว โดยไมไดมองความสัมพันธกับส่ิงอืน่ กจ็ะทําให
ความเปนองครวมหายไป แตถาเราแยกแยะมนัโดยมองตาม
ความสัมพันธไป ก็จะเห็นองครวมไปดวยในตัวเสร็จ  

เพราะฉะนัน้ ความคดิวิเคราะหจาํแนกแยกสวนกับ
ความคิดองครวมนี ่ ในที่สุดก็เปนอนัเดียวกัน คืออันเดียวกันนัน่
แหละ ถาทําถูกตองก็จะรูชดัไปดวยกัน และที่จริงตองรูชัดไป
ดวยกนัจึงจะรูแตละดานนัน้จริง จงึไมนาจะมีปญหา  

จะตองระวงัแตเร่ืองความไปสุดโตง เหมือนอยางที่เคย
เปนมาแลว สังคมไดพัฒนาอารยธรรมแบบสุดโตงมาแลว อยาง
ในสังคมยโุรปสุดโตงทางจิต ไปทาง spiritual มาตลอดสมัย
กลางเปนพันป เสร็จแลวก็ผละมาทางวตัถุไปเอา material 
วิทยาศาสตรบอกไมเอาแลวทางจิตใจ ไมไดเร่ือง ไมจริง ก็เลย
หันมาทางวัตถุจนกลายเปนสุดโตงทางวตัถุ เต็มที ่

วิทยาศาสตรธรรมชาต ิ ในความหมายทีใ่ชกันตามที่ฝร่ัง
วางไว ก็หมายถงึวทิยาศาสตรทางวัตถุนัน่เอง ซึง่ทีจ่ริงไมใช
วิทยาศาสตรธรรมชาติที่ครบถวน ถาจะใหเปนวิทยาศาสตรที่
ครบเต็มธรรมชาติทัง้หมด กต็องมีทัง้ดานวัตถุ ทั้งดานจติใจหรือ
นามธรรม ฝร่ังบอกวาของเขาเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ แตที่
จริงเปนวิทยาศาสตรวัตถุเทานัน้ ฝร่ังกว็าไปเต็มที่ทางวตัถุอยาง
เดียว จนสุดโตง  



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓
มาถงึตอนนี ้ เอาอีกแลว เกิดปญหาเริ่มมีคนปฏิเสธ

วิทยาศาสตร พวกนีก้็หนัไปทางจิตใจ ไปคนควาทางจิตกัน มี
ขบวนการตางๆ เกิดขึ้นในตะวันตกเปนระยะๆ เร่ิมแตราว ค.ศ. 
๑๙๕๐ เร่ือยมา พวกกระแสใหมๆ อยางนี้ ก็ตองระวัง จะไป
สุดโตงอีก 

องครวมพื้นฐาน คือองครวมแหงการดําเนินชีวิต
ของทุกๆ คน เราเริ่มตนกันหรือยัง? 

รวมแลวก็คือ เราควรตามดูอยางรูเทาทันวาสงัคม
ตะวันตกเปนอยางไร ไมใชวาจะตองไปชืน่ชมนิยมตาม  

ความรูเทาทันนี่สําคัญ ตองทันสงัคมตะวนัตกวา อเมริกัน
เปนอยางไร  พรอมกับที่เจริญกาวหนามานั้น เขาพลาดอยางไร 
เขาเผลอดานไหน เขาขาดอะไร เขาออกนอกทางไปอยางไร 
สุดโตงอยางไร เมื่อรูเขา เราก็จะเปนตัวของเราเอง  

ความรูชัดจะทําใหเราเกิดอิสรภาพ เพราะวาอิสรภาพจะ
ไดมาดวยปญญา ถาไมมีปญญา อิสรภาพก็ไมเกิดขึ้น  

ปญญาเปนตวัปลดปลอย เวลานี้เราชอบใชคําวา ”
ปลดปลอย” เราไปปลดปลอยทางสงัคม ปลดปลอยอะไรตอ
อะไรกันเยอะ แตจะปลดปลอยตัวเองใหพนจากอํานาจกิเลส 
จากอวชิชา จากความมืดบอดได ก็ตองเอาปญญามา
ปลดปลอย ปญญาจะเปนตัวปลดปลอยจิตใจดวย ทาํใหคน



กระแสธรรม กระแสไท ๒๔
หลุดพนไปตามลําดับ จนกระทั่งหลุดพนจากกเิลสและความ
ทุกขได  

ตกลงก็เอาปญญานี่มาเปนองคประกอบรวม ซึง่ก็อยูใน
องครวมแหงระบบการดําเนนิชีวิตของมนษุยนัน่เอง ซึง่มี  

หนึง่ ความสัมพนัธกับส่ิงแวดลอม เราสัมพนัธกับ
ส่ิงแวดลอมทัง้ทางวัตถธุรรมชาติ และทางสังคม ดวยกาย วาจา 
และดวยตา ห ู จมกู ล้ิน กาย ที่เรียกวาอนิทรีย ซึง่ก็สัมพันธอยู
ตลอดเวลา เปนชีวิตดานที่มองเหน็กนัทัว่ไป   

สอง แลวเบื้องหลงัความสมัพันธกับส่ิงแวดลอม ที่แสดง
ออกมาดวยพฤติกรรมและการสื่อสารทางอินทรียนั้น ก็มีจิตใจ 
เปนเจาของบทบาทและเปนนายงาน ซึง่ประมวลเอาคุณสมบัติ
ของมัน แสดงออกมาผานเจตนาหรือเจตจาํนง แลวเจตจาํนงนีก้็
เปนตวันาํพฤตกิรรมที่จะสมัพนัธกับส่ิงแวดลอมวาจะเอาอยางไร 
จะสมัพนัธในทางทีเ่ปนบวก หรือเปนลบ ในทางที่เปนความ
เกื้อกลูหรือเปนการทําลาย หรืออยางไรๆ ทั้งหมดนั้นก็อยูที่
เจตจํานง  

สาม เบื้องหลงัเจตจํานงนี้กม็ีทิฐ ิคือ ความรูเขาใจแนวคิด
ความเชื่อคอยปรุงแตงชี้นาํกาํกับ โดยบอกจุดหมายและทิศทาง
ใหแกเจตนา ทั้งนี้ภายใตการสองทางของปญญา โดยทีป่ญญา
จะมาขยายเบกิชองทาง ปรับแก และทาํใหผานพนความติดขัด
ตางๆ แกปญหาไปไดอยางแทจริง 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕
นี่คือหลักองครวมของการดําเนนิชีวิต ที่มอีงคประกอบ ๓ 

ดาน ซึ่งใชเปนหลักแหงการศึกษาพัฒนามนุษย คือ  
๑. ความสมัพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุ และทางสงัคม 

ดวยกาย วาจา และอนิทรีย เมื่อมีการพัฒนาก็เปนการศึกษา
ดาน ”ศีล”  

๒. เร่ืองของจติใจที่ออกมาทางเจตจํานงหรือเจตนากํากบั
บัญชาพฤตกิรรม แลวกน็าํความเปนไปของโลก โดยเฉพาะ
สังคมมนุษยนี ้ ใหเปนไปตามกรรมของมนุษย คือการกระทํา 
คําพูด ความคดิ ทัง้หมดนี ้เมื่อมีการพัฒนา ก็เรียกสัน้ๆ วา เปน
การศึกษาดาน “สมาธ”ิ  

๓. การพัฒนาปญญา ทีเ่ปนตัวรู เปนตัวจัดปรับแกไข
ขยายขอบเขตของพฤติกรรม และจิตใจทั้งหมด ตลอดจน
ปลดปลอยมนษุยใหเปนอิสระ เปนการศึกษาดาน “ปญญา” 

คนเราก็อยูกันแคนี้ ถาจับหลักไดก็มองเห็น ๓ สวน ซึ่ง
เปนเนื้อตัวแหงชีวิตของเรา ถาเราจัดการกับองคประกอบเหลานี้
ไดถูกตอง เราก็ดําเนินชวีติไดดี และปฏิบัติเกี่ยวของสัมพนัธ
ดําเนนิกิจกรรมตางๆ ไดผลดี สามารถออกไปรวมแกไขปญหา
สังคม สรางสรรค ตลอดจนนําสงัคมไดทกุระดับ จนถึงสังคมวง
กวาง คือโลกทั้งหมด 

องครวมแหงระบบการศึกษาพัฒนาชีวิตนี ้ เปนองครวม
พื้นฐาน ถาแคองครวมแหงระบบชีวิตของตัวเอง กย็ังไมรูเขาใจ 



กระแสธรรม กระแสไท ๒๖
และจัดการใหถูกใหดีไมได จะไปพูดอะไรกันในเรื่ององครวม
อ่ืนๆ ที่คลุมเครือ 

ทําองครวมใหพรั่งพรอมถึงจุดพอดี                   
องครวมก็สําเร็จเองทันที จริงไหม? 

ถามีปญญารูชัดเจน แลวทําการทัง้หลายดวยเจตนาทีดี่
งามมุงสูจุดหมายที่เปนกุศล อารยธรรมที่แทจริงก็มทีางที่จะ
เกิดขึ้น ทัง้นี้ก็ตองประสานกนัตั้งแตการรูชีวิตของตัวเอง ไป
จนถงึรูโลกทั้งหมด  

ถึงจะออกไปรูโลกกวางขวาง แตถาไมรูจักตัวเอง ในที่สุด
ก็ไปไมรอด จึงจะตองประสานความรูทีช่ดัเจนทัว่ตลอดเปนองค
รวมใหได  

องครวมแท ทีอ่งครวมทกุอยางสัมพันธกนั โยงกนัถกูทีถู่ก
ทาง พอเหมาะพอดี จะเปนความสมบรูณของการดําเนินชวีิต
และกิจการทั้งหลายที่ดําเนนิไปอยางถกูตอง  

เปนอันวา กม็าลงที่คําวา “ชัดเจน” เมื่อทุกอยางชัดเจน
แลวก็ทาํแตละอยางนัน้ใหสุกงอม เมื่อแตละอยางสกุงอมแลวก็
ประมวลกนัใหเกดิความพรั่งพรอม  

จุดนี้ตองเนนมาก เพราะวาถาปจจยัไมพร่ังพรอมแลว เรา
จะทําเหตุไปเทาไร ผลก็ไมเกิด ใครบอกวาทําเหตุแลวไดผลนั้น
ไมจริง เรียกวาพูดไมครบ ตองพูดวาปจจัยพรั่งพรอมจึงจะเกิดผล  



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗
เหตุอยางเดียวยังไมพอทีจ่ะใหผลที่ตองการ ผลนะเกิดแน 

แตมันเกิดผลอยางอืน่ ไมเกิดผลที่เราตองการ เพราะฉะนั้นตอง
ใหปจจัยพรั่งพรอม พอปจจัยพรั่งพรอมจริง กเ็รียกวาถงึที่ เปน
ความพอดีทีว่า จากเหตุก็เกิดผลข้ึนมาตรงตามที่มุงหมาย 

ตองมี ชัดเจน สุกงอม พร่ังพรอม แลวก็ ถงึที ่ คราวนี้
แหละ พอถงึที่ไดจุดแลว ทนีี้ก็พอด ี พอองคประกอบทกุสวนลง
ตัวพอดี นีคื่อ องครวมที่แท ซึง่องครวมทัง้หลายเขามา
ประสานกันพอดี เกิดมี harmony ข้ึนมา ไมใช compromise 
ไมใชแคประนีประนอม พอประสานกัน ลงตัวพอดีเปนมัชฌิมา 
ก็ไดผลทันที เพราะฉะนัน้จึงลงทายที่พอดี ซึ่งเปนมัชฌิมา  

พอเปนมชัฌิมาปฏิปทา เรียกสั้นๆ วา “มัชฌิมา” เขาหลกั
ที่วา ทกุสวนที่เปนองคประกอบหรือองครวมขององครวมนั้นมา
ประสานและเกื้อกูลกนั ก็จะทําใหปจจยัตางๆ ทํางานกันอยาง
กลมกลนื แลวผลที่ตองการก็เกิดขึ้นจนบรรลุจุดหมาย ชีวิตก็
เปนชีวิตที่ดี พนจากปญหา พนจากความทุกข สังคมกก็าวหนา
เจริญไปดวยดี อารยธรรมของโลกกม็ีทางทีจ่ะบรรลุผลสําเร็จ  

มนุษยจึงไมไดส้ินหวังแตอยางใดทัง้สิ้น เปนแตเพียง
เดินทางใหถูกตองเทานัน้เอง 

เมื่อใดอารยธรรมเปนกระแสแหงความเจรญิที่เปนธรรม
สมตามชื่อของมัน เมื่อนั้นอารยธรรมก็จะนาํมนุษยชาติไปสู
ความเปนไท ใหมีความเปนอิสระที่แทจริง โลกจงึตองการ
กระแสอารยธรรมใหม ที่นาํมนุษยไปสูความเปนไท  



กระแสธรรม กระแสไท ๒๘
ตอนรับปใหม ตองรับการทาทายของมันดวย 

วันนี ้ อาตมภาพขออนุโมทนาทานนายกสภามหาวทิยาลัย
ศรีปทุม พรอมดวยทานอธกิารบดี กบัทัง้คณะกรรมการสภาฯ 
คณะผูบริหาร รวมทัง้ทานที่ปรึกษา และคณาจารยทุกทาน 
ตลอดจนนักศกึษาถาจะมีมาดวย ขยายไปถึงญาติโยมสาธุชน  

โดยเฉพาะขอขอบพระคุณทานพระเถรานุเถระที่ไดมาใน
วันนี้ ซึง่ในแงหนึ่งก็เปนการมาใหความสาํคัญแกตัวกระผมเอง 
ซึ่งในแงนี้แมจะขอบคุณ แตก็คงจะอึดอดัดวย เพราะรูสึกวา
เกรงใจเปนที่สุดอยางที่กลาวแลว  

แตความอึดอัดเกรงใจนัน้กพ็อจะคลายลงไป เมื่อมองใน
แงวา เอาละเรามาแสดงออกใหเหน็วาจะรวมกันทํากิจกรรม
อันหนึ่ง ที่จะใหวัตถุประสงคของสังคมนี้เคลื่อนไป โดยเฉพาะ
คือทําวัตถปุระสงคในทางการศึกษาใหคืบหนาไปสูจุดหมาย คือ
การที่เราจะรวมกันสรางสรรคสังคม เร่ิมต้ังแตสังคมไทยของเรา
นี้ใหกาวหนา พนจากปญหา ไปสูความเจริญงอกงาม  

โดยเฉพาะก็จะถึงปใหมในอกีไมกี่วนัแลว นอกจากอวย
ชัยใหพร แสดงความปรารถนาดีตอทกุทานในแงที่มาเยีย่มเยียน 
และมาถวายปริญญาแลว ก็เลยอวยพรปใหมดวย  

เมื่อถึงปใหม ก็ผานพนปเกา ในปเกาทีจ่ะผานไปมีอะไรที่
ไมดีก็ยกเลิกไป และแกไขใหหมดสิน้ สวนอะไรดีก็สงเสริมตอไป  



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙
ปใหมกาํลังมา ตองพูดวาปใหมตอนรับเรา และเราก็

ตอนรับปใหม โดยมีจิตใจสดใสเบิกบาน เมือ่เปนจิตใจที่ดีงาม ก็
เปนบุญเปนกศุล  

แตมองอีกแงหนึง่ก็ตองย้ําวา ปใหมมนัทาทายเราดวย 
เพราะวาปใหมก็คือหนทางขางหนาที่เรายังไมรูวาเปนอยางไร มี
อะไรอยูขางหนา เราจะเผชญิ จะเจออะไร เรายงัไมรู ในเมื่อเรา
ยังไมรู มนักท็าทาย  

ไมวาจะมีอุปสรรค มีปญหา มีภารกิจอะไรรอหนาอยู เรา
จะตองทาํ เราตองมีกาํลังใจที่จะเดนิหนา ไปเผชิญ ทัง้จัดการ
แกไข และสรางสรรคข้ึนใหม ใหสําเร็จลุลวงไป เรียกวาใจสู
นั่นเอง คือมวีริิยะ ไมกลัว ไมทอถอย ถาไดอยางนี้ก็เรียกวาเรา
พรอมที่จะตอนรับปใหม ไมวาจะมาในแงดีแงราย เราสูไดทั้งนัน้ 
และเราจะพยายามทาํใหมนัดีที่สุดดวย 
อารยธรรมเปดชองไว ถาไทยเกงจริงตองกาวไปนํา 

ฉะนั้น ในโอกาสนี ้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
พรอมทัง้บุญกศุล โดยเฉพาะคือกุศลเจตนาของทานอาจารยทุก
ทาน ที่ไดมีเมตตาไมตรีธรรม และมีเจตนาทีเ่ปนบุญ มุงหวงั
ประโยชนสุขแกสังคม โดยเริ่มจากฐานคือการศึกษานี ้ ที่ทาํให
เรามารวมกนัในการที่จะสรางสรรคสังคม ดวยการพัฒนา
ปญญาเปนตน ใหสังคมไทยมีความเขมแข็งที่จะเดนิหนาตอไป  



กระแสธรรม กระแสไท ๓๐
อยางนอยเราจะใหสังคมไทยไดมีสวนรวมในการ

สรางสรรคอารยธรรมของมนษุยชาต ิ ไมใชเปนเพียงผูไหล ผู
ตาม ผูถูกครอบงํา แตมีกําลงัที่จะไปรวมสรางสรรค ถาเกงจริงก็
ไปนํา แลวกพ็าโลกนี้ไปสูสันติสุขที่แทจริง ซึ่งเปนความหวังที่
ผูนําอารย-ธรรมปจจุบันนี้ยงัไมมี เพราะเขายงัไมเหน็ชัดใน
ความหวงั เทากับเปดชองไวใหไทยเราเปนผูนาํได อยางนอยนาํ
ในความหวังกอน แลวนําที่จะทําใหเปนจริงตอไป 

ขอใหทุกทาน พรอมทัง้ครอบครัว ญาติมติร และประชาชน
ชาวไทย ตลอดจนชาวโลกทัง้ปวง เจริญงอกงามดวยจตุรพิธพรชยั 
มีกําลงักาย กาํลังใจ กําลงัปญญา และกาํลังความสามคัคี ที่จะ
ดําเนนิชีวิตและกิจการงานใหกาวหนา บรรลุผลสมหมาย ยัง
ประโยชนสุขใหเกิดขึ้นแกชวีติ แกครอบครัว แกสังคม 
ประเทศชาต ิและแกโลกนี ้ใหมีความรมเย็นเปนสุข ตลอดปใหม 
๒๕๔๖ และตลอดไปทุกเมื่อ 
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