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ขออ ำนวยพรท่ำนองคมนตร ีท่ำนผูห้ญิงในฐำนะประธำนในพิธี 

ท่ำนนำยกสมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทย ท่ำนผูท้รงคณุวฒุิ 

และผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำน 

  วนัน้ี อาตมภาพไดร้บันิมนต์มาใหพู้ดในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัการพฒันาคน ในยุคสารสนเทศ 

คือยุคปัจจุบนัน้ี เน่ืองจากมีเวลาพดูจ ากดั จึงคิดว่าจะตอ้งเร่งรีบ

เขา้สู่ประเด็นท่ีเป็นหวัขอ้ของการประชุม  

  หัวขอ้ท่ีใหพ้ดูน้ีเป็นเร่ืองสัมพนัธ์กบักาล กบัยุคสมยั คือ

เป็นการพฒันาคนส าหรับสภาวการณ์ปัจจุบนั แต่ในการพดูน้ัน

คิดว่าคงตอ้งแยกเป็น ๒ ส่วน ตอนแรกจะพูดถึงหลักการทัว่ไป 

แต่จะพดูสั้นๆ และในตอนท่ีสองจึงพดูเร่ืองการพฒันาคนส าหรบั

                                                         
 ปาฐกถาน า ในการประชุมวิชาการของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม
รอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙  (เดิมมีช่ือเร่ืองว่า 
“จิตวิทยา และศาสนาเพ่ือการพัฒนาคนในยุคสารสนเทศ” ได้เปลี่ยนช่ือใหม่ให้
สอดคล้องกับเน้ือหามากข้ึน) 
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สภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีเรียกวา่ยุคสารสนเทศ  

  ในดา้นหลกัการน้ัน ในตอนตน้ขอท าความเขา้ใจกนัก่อน

ว่า ค าว่า จิตวิทยำ ก็ดี ค าว่า ศำสนำ ก็ดี เป็นค าพูดในระบบ

ความคิดปัจจุบนัซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีพดูไดว้่าเป็นแบบตะวนัตก คือ

แนวความคิดแบบช านาญพิเศษหรือแยกส่วน หมายความว่าเรา

นิยมจดัแบง่วิชาการเป็นตน้ออกเป็นเร่ืองๆ ดา้นๆ เฉพาะไป เรา

มีเร่ืองจิตวิทยา เรามีเร่ืองจริยธรรม เรามีเร่ืองศาสนา แม้แต่ค า

ว่าศาสนาเองท่ีใช้กันอยู่ ก็ เ ป็นศาสนาในความหมายของ

ตะวนัตก  

  ในความเป็นจริงน้ันวิชาการเหล่าน้ีเราคงแยกจ าเพาะ

ไม่ได ้เพราะเร่ืองของชีวิตมนุษย ์ตลอดจนเร่ืองของโลกทั้งหมด 

เป็นส่ิงท่ีโยงถึงกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว แต่เราพดูแยกออกไปเพื่อ

ความสะดวกในทางระบบความคิด แต่ในเชิงปฏิบติัการและการ

น าเขา้สู่ความเป็นจริงจะตอ้งเอามาโยงสมัพนัธ์กนัใหไ้ด ้ 

  ส าหรบัเร่ืองจิตวิทยา ศาสนา และจริยธรรมน้ัน เวลาน้ี

บางทีเมื่อใชก้นัไปเราก็ติดในความหมายเฉพาะอย่างเฉพาะดา้น 

แลว้ก็เกิดปัญหาคือการโยงกนัไม่ได ้เพราะฉะน้ันในท่ีน้ีอาตมภาพ

จะหลีกเล่ียงการใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ี คือจะพดูกนัตามสภาพความ

เป็นจริงเลย หมายความว่าไม่ต้องไปแยกว่าจิตวิทยา หรือ

ศาสนา หรืออะไรทั้งน้ัน แต่จะพดูถึงการพฒันาคน  
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การพฒันาคนเป็นระบบแห่งบรูณาการ 

คนน้ันมีชีวิตความเป็นอยู่ซ่ึงเราเรียกในภาษาปัจจุบนัว่า

เป็นองค์รวม การด าเนินชีวิตของเขาน้ันแยกออกไดเ้ป็นหลาย

ด้าน แต่ทุกด้านน้ันมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ด้านต่างๆ

เหล่าน้ีมีอะไรบา้ง ขอแยกอย่างง่ายๆ ว่ามีดา้นพฤติกรรม ดา้น

จิตใจ และดา้นความรูค้วามคิดท่ีเรียกวา่ปัญญา ชีวิตทั้งสามดา้นน้ี

มีความสมัพนัธ์กนัอยูต่ลอดเวลา ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้ 

  พฤติกรรมของเรา คือการแสดงออกและการเคล่ือนไหว 

ทางกาย และทางวาจา โดยสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มก็

มีทั้งส่ิงแวดลอ้มทางสังคมคือเพื่อนมนุษย์ดว้ยกัน และส่ิงแวด  

ลอ้มทางกายภาพหรือทางวตัถุ เร่ิมตั้งแต่ปัจจยัส่ี คือส่ิงบริโภค 

และเคร่ืองใชส้อยต่างๆ จนกระทัง่ถึงธรรมชาติแวดลอ้มอย่างท่ี

เราเรียกกนัในสมยัปัจจุบนั ตลอดจนการท ามาหาเล้ียงชีพ เรา

เคล่ือนไหวไปดว้ยพฤติกรรมในเร่ืองเหล่าน้ี น่ีดา้นหน่ึง  

  ขอใหม้องต่อไปว่าพฤติกรรมน้ันมาจากไหน ในการท่ีจะ

มีพฤติกรรม ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา เรามีความตั้งใจทุก

ครั้งว่าเราจะท าอะไร เราจะพดูอะไร นอกจากมีความตั้งใจแลว้

ลึกลงไปก็มีแรงจูงใจ  ว่าอยากจ ะได้อะไร  เช่นต้องการ

ผลประโยชน์ หรืออาจจะมีแรงจูงใจในทางโกรธ ในทางเคียด

แคน้ เมื่อเรามีแรงจูงใจอย่างไรเราก็ตั้งใจโดยสอดคล้องกับ

แรงจูงใจน้ัน แลว้ก็แสดงออกทางพฤติกรรมดว้ยกายและวาจา 
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นอกจากน้ันความรูสึ้ก หรือสภาพอารมณ์ รวมทั้งคุณธรรมและ

บาปอกุศล เช่น ความรัก ความชอบใจ ความเกลียดชัง 

ความเครียด ความริษยา ความน้อยใจ ความซาบซ้ึงใจ ความ

หวาดกลัว อะไรต่างๆเหล่าน้ีก็มีอิทธิพลอยู่เบ้ืองหลังพฤติกรรม

ทั้งน้ัน ถา้มีความรกัก็จะมีพฤติกรรมอยา่งหน่ึง ถา้มีความเกลียด

ชงัก็มีพฤติกรรมอยา่งหน่ึง  

  แมว้่าถ้าเราต้องการมีพฤติกรรมภายนอกอย่างหน่ึงท่ี

เรียกว่าพึงประสงคใ์นทางสังคม เช่นไม่ใหท้ ารา้ยผูอ่ื้น แต่ถา้ใน

ใจของเรามีสภาพจิตไม่สอดคลอ้งกับพฤติกรรมตามขอ้ก าหนด

ของสงัคมน้ัน สงัคมก าหนดว่าไม่ใหท้ ารา้ยกนั ไม่ใหเ้บียดเบียน

ผูอ่ื้น แต่ในใจของเรามีความโกรธแคน้อยู่ พฤติกรรมน้ันเราก็จะ

ท าดว้ยความฝืนใจ ถึงแมพ้ฤติกรรมจะดี แต่จิตใจก็เป็นทุกข ์แต่

ในทางตรงขา้ม ถ้าจิตใจของเราดี แทนท่ีจะโกรธจะเกลียด ก็มี

ความรกั พฤติกรรมท่ีจะไม่ท ารา้ยกนัน้ันก็สอดคลอ้งกนั เป็นไป

เองโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัภายนอก นอกจากน้ันในจิตใจก็ยงัมี

ความสุขดว้ยท่ีไดท้ าพฤติกรรมน้ัน และพฤติกรรมท่ีมีความสุข

เป็นฐานท่ีตั้งก็จะมีความมัน่คง ตรงกนัขา้ม ถา้พฤติกรรมน้ันท า

ด้วยจิตใจท่ีเป็นทุกข์ฝืนใจก็จะไม่มัน่คง น่ีเป็นความสัมพันธ์

ระหวา่งจิตใจกบัพฤติกรรม  

  ในทางกลับกัน จิตใจก็อาศัยพฤติกรรม เช่น เมื่อไดท้ า

พฤติกรรมท่ีเคยชินหรือถูกใจก็ชอบใจสบายใจ หรือพฤติกรรม

ของตนด าเนินไปได้ตามต้องการ จิตใจก็จะมีความสุข แต่ถ้า
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พฤติกรรมถูกขัดขวางปิดกั้น ก็ไม่ชอบใจ อาจจะโกรธ หรือเกิด

ความทุกข ์

  นอกจากน้ันพฤติกรรมก็ตอ้งอาศยัปัญญาเขา้มาเกี่ยวขอ้ง

ด้วย การท่ีเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาน้ันเราต้องมี

ความรูค้วามเขา้ใจอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น มองเห็นความมุ่ง

หมาย และมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกบัผลว่าเพื่อ

ผลท่ีตอ้งการอนัน้ีจะตอ้งท าพฤติกรรมใดอยา่งไร เรามีปัญญาแค่

ไหน เราก็ท าพฤติกรรมได้ภายในขอบเขตของปัญญาน้ัน ถ้า

ปัญญามีน้อย พฤติกรรมก็อาจต้ืนเขิน ไมม่ีประสิทธิภาพ แต่ถา้มี

ความรู ้เข ้าใจมีปัญญามากก็สามารถวางแผนพฤติกรรมได้

ละเอียดลออและได้ผลมาก เพราะฉะน้ันปัญญาก็สัมพันธ์กับ

พฤติกรรม แยกกนัไมไ่ด ้ 

  พรอ้มกันน้ันปัญญาก็ส่งผลต่อจิตใจดว้ย เช่นถ้าเราไป

เจออะไร เราไม่มีความรู ้เราไปเจอสถานการณ์หน่ึงแลว้เราไม่รู ้

วา่ในสถานการณ์น้ีเราจะตอ้งท าอะไร ส่ิงท่ีเราพบอยู่น้ันคืออะไร 

เป็นอยา่งไร เราจะตอ้งปฏิบติัต่อมนัอยา่งไร เพียงแค่น้ีจิตใจก็อึด

อัด จิตใจของเราจะมีปัญหา มีความติดขัดบีบคั้น เรียกว่าเป็น

ทุกข์ คือประสบปัญหา แต่พอมีปัญญารูว้่า อันน้ีคืออะไร เป็น

อย่างไร จะปฏิบัติต่อมันอย่างไร ก็โล่ง จิตใจก็โปร่งสบายเกิด

ความสุข หรือว่าเราเจอกบัคนอ่ืน เห็นหน้าเขาบ้ึง แมแ้ต่อาจจะ

เป็นเพื่อนกนัใกลช้ิด เคยพดูจากนัดี เคยแสดงอาการยิ้ มย่องผ่อง

ใส มาวนัหน่ึงเจอไม่พดูดว้ยเสียแลว้ หน้าตาบูดบ้ึง เราก็คิดว่า 
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เอ๊ะคุณท าไมมาโกรธฉันล่ะ ฉันก็โกรธเป็นเหมือนกัน เพราะ  

ฉะน้ันฉันก็บ้ึงได ้จิตใจเราก็มีความโกรธไม่สบาย แต่ถา้เราเกิด

นึกคิดขึ้ นมาหรือเราเกิดรูข้ึ้ นมาว่า อ๋อ เพื่อนของเราน้ีมีปัญหา

คา้งใจ วันน้ีท่ีบา้นเขามีเร่ืองทะเลาะกัน หรือว่าเขาไม่มีเงินใช ้

หรือมีปัญหากดดนัในจิตใจอย่างใดอย่างหน่ึง พอปัญญาของเรา

รูห้รือมีแนวความคิดน้ีขึ้ นมาก็เปล่ียนสภาพจิตจากความโกรธไป

เป็นความสงสาร ดงัน้ันปัญญาก็มีอิทธิพลเปล่ียนจิตใจ  

  ทีน้ีปัญญาก็เหมือนกนั ตอ้งพึ่งอาศยัพฤติกรรม ก่อนจะ

ไดปั้ญญาเราตอ้งท าพฤติกรรมในการหาขอ้มลู เป็นตน้ ถา้เราไม่

รูจ้กัหาขอ้มูล ไม่รูจ้กัเคล่ือนไหวกายวาจา ไม่รูจ้กัพดูจา ไม่รูจ้ัก

เขา้หาคน ไม่รูจ้ักสอบถาม พูดไม่เป็น ตั้งค าถามไม่เป็น เราก็

ไมไ่ดข้อ้มลู ไมไ่ดข้อ้แนะน า เป็นตน้ท่ีดี ไม่ไดแ้นวความคิดอะไร

ต่างๆ ปัญญาก็ไมพ่ฒันา แต่ถา้รูจ้กัมีพฤติกรรมกายวาจาท่ีดีก็จะ

ชว่ยใหเ้ราไดปั้ญญา  

  ปัญญาน้ันก็ตอ้งอาศยัจิตใจดว้ย ถา้จิตใจของเรามีความ

เพียร มีความขยนัอดทน ใจสู ้เจอปัญหาไม่ถอย เราพยายามคิด 

การขบคิดของเราก็ท าใหเ้กิดปัญญา ถ้าเราทอ้ถอย ใจไม่สู ้ไม่

พยายามคิด ปัญญาก็ไม่เกิด นอกจากเพียรพยายามคิดแล้ว 

จิตใจท่ีแน่วแน่มีสมาธิก็ท าให้ความคิดชัดเจน เจาะลึกได้ง่าย 

เพราะฉะน้ันสภาพจิตก็เป็นฐานท่ีจะใหปั้ญญาท างานและพฒันา

ไดด้ว้ยดี  

  น้ีเป็นตวัอยา่งของความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม จิตใจ 
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และปัญญาซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ตัวอย่างท่ีมองเห็น

ง่ายๆก็เช่นว่า เราตอ้งการใหค้นมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามเหตุ

ตามผล คือให้เ ป็นพฤติกรรมท่ีประกอบด้วย ปัญญา แต่

พฤติกรรมน้ันจะเป็นไปตามเหตุผลของปัญญาไดก้็ต้องอาศัย

ความเขม้แข็งของจิตใจมาช่วย อย่างท่ีพูดว่ารูจ้ักควบคุมจิตใจ

ของตนเอง การควบคุมบงัคบัจิตใจของตนเองก็อยู่เบ้ืองหลังการ

ด ารงรกัษาพฤติกรรมน้ัน แต่ถา้สามารถท าใหจ้ิตใจเป็นสุขดว้ย 

พฤติกรรมน้ันก็อาจจะไมต่อ้งควบคุม ความเขม้แข็งของจิตใจก็ใช้

น้อยลง เพราะดา้นความสุขมาชว่ยแลว้ 

  บางทีเราพดูว่าเราไม่ตอ้งการใหค้นท าอะไรตามอารมณ์ 

อารมณ์ก็เป็นสภาพของจิตใจ ท่ีเราบอกว่าใหท้ าตามเหตุผลก็คือ

เราต้องการให้พฤติกรรมน้ันไม่เป็นไปเพียงตามสภาพความ

อ่อนไหวของจิตใจ แต่ใหเ้ป็นไปตามปัญญา คือใหปั้ญญาบอก

จิตใจให้ควบคุมพฤติกรรมไว้ น่ีก็แสดงถึงความสัมพันธ์กัน

ระหวา่งพฤติกรรมและจิตใจและปัญญาอยู่แลว้ ในกรณีน้ีปัญญา

มองเห็นเหตุผลและรูว้่าพฤติกรรมควรจะเป็นอย่างไร แต่การท่ี

จะให้พฤติกรรมเป็นไปได้ต้องเกิดจากความตั้งใจและการสัง่

บงัคบัของจิตใจ แต่จิตใจน้ันมีความเป็นไปไดท้ั้งสองฝ่าย คือทั้ง

อาจจะมีความหวัน่ไหว อ่อนเอนไปตามอารมณ์ หรืออาจจะมี

ความเขม้แข็ง เราก็จะตอ้งพฒันาความเขม้แข็งขึ้ นมาใหข้่มหรือ

บงัคบัหรือสลายเจา้ความอ่อนไหวไปใหไ้ด ้แต่ถา้เรามีปัญญาดี

จริงๆชัดเจนแจ่มแจง้แล้ว มันก็ท าให้การใชพ้ลังทานวิทยา-
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ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น ในประเทศจีนและอิงจิตใจน้ีน้อยลง

ไปอีก เพราะฉะน้ันการพัฒนาทั้ง ๓ ด้านน้ีจึงต้องด าเนินไป

ดว้ยกนั โดยเฉพาะตัวท่ีส าคญัท่ีสุดในขั้นสุดทา้ยก็คือปัญญา ซ่ึง

ท่านถือว่าเป็นตัวปลดปล่อย ท าให้พฤติกรรมไดร้ับการน าไป

ในทางท่ีถูกตอ้ง และเป็นตวัปลดปล่อยจิตใหเ้ป็นอิสระดว้ย  

  เร่ืองท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นว่าไม่เหมือนกับค าว่า

จริยธรรม ตามท่ีเราใชก้ันอยู่ในปัจจุบัน เพราะค าว่า จริยธรรม

จะเน้นท่ีพฤติกรรม ยิ่งสมยักอ่นโน้นจะเน้นท่ีพฤติกรรมเชิงสงัคม 

มาสมยัน้ีจึงขยายไปสู่ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติต่างๆดว้ย ดังท่ีมี

จริยธรรมแบบใหม่ๆขึ้ นมารวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงเป็น

การมองออกไปขา้งนอก แต่แทจ้ริงแลว้ชีวิตของคนเราน้ีมีดา้น

ต่างๆอยา่งท่ีกล่าวมา ซ่ึงไมส่ามารถแยกจากกนัออกไปได ้ 

  ในสงัคมไทยเราเมื่อเร่ิมใชค้ าว่าจริยธรรมใหม่ๆ เมื่อสัก 

๓๐ ปีก่อน มีการพูดถึงการพัฒนาจริยธรรมเป็นต้น ในการ

ประชุมสมัมนาและการประชุมทางวิชาการต่างๆ ต่อมาสักระยะ

หน่ึงเราก็มาคิดกันว่า จริยธรรมน้ีเป็นเร่ืองท่ีเน้นทางด้าน

พฤติกรรมโดยเฉพาะทางสงัคม คงไมเ่พียงพอ จะตอ้งมีเร่ืองทาง

จิตใจดว้ย ต่อมาเราก็มีความโน้มเอียงท่ีจะเพิ่มค าว่าคุณธรรม 

เขา้ไป การประชุมในสมัยต่อมาแทบทุกครั้ง ถา้มีการพิจารณา

เร่ืองจริยธรรมก็จะมีค าว่าคุณธรรมเติมเขา้ไปด้วย น้ีก็หมาย  

ความว่าเอาเร่ืองจิตใจเพิ่มเขา้ไป เพราะเห็นว่าพฤติกรรมไม่พอ 

ต้องเอาจิตใจด้วย เราจึงมีการสัมมนาหรือมีการประชุมทาง
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วิชาการเกี่ยวกบัเร่ืองการพฒันาจรยิธรรมและคณุธรรม  

  เวลาน้ีในทางวิชาการและในราชการอย่างในการท าแผน 

๘ ก็ตาม แผนปฏิรูปทางการศึกษาก็ตาม เราจะพูดควบกันไป

หมดวา่จรยิธรรมและคณุธรรม แต่ความจริงน้ันถา้ว่าไปแลว้มนั

ก็ยังไม่ครบ มันก็ยังเป็นความคิดแบบแยกส่วนท่ีไม่เพียงพอ

ส าหรับการพัฒนาคนใหไ้ดผ้ลอยู่นั่นเอง เพราะแมว้่าจะพูดถึง

ดา้นจิตใจแลว้ไปเอาคุณธรรมมามนัก็ไม่ครบ เพราะในจิตใจของ

เราไมไ่ดม้ีเฉพาะเร่ืองคุณธรรมท่ีตรงขา้มกบัความชัว่เท่าน้ัน แต่

มนัมีเร่ืองความสุขความทุกขด์ว้ยซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่มาก  

  ในทางพระพุทธศาสนาถือวา่ความสุขเป็นเร่ืองใหญ่ เป็น

ท่ีอาศัยของจริยธรรมท่ีเราพูดกันน้ี คือพฤติกรรมต้องอาศัย

ความสุขดว้ย เราจึงไมพ่ดูแยกกนั อย่างในเร่ืองของการกระท าท่ี

เราเรียกว่าปฏิบัติธรรม ซ่ึงภาษาสมัยน้ีพูดแคบเขา้มาแลว้ ถ้า

เราจะปฏิบติัใหเ้กิดสมาธิ อะไรเป็นปัจจยัส าคญั ท่านบอกว่าสุข

เป็นบรรทดัฐานของสมาธิ ถา้ไมม่ีสุขแลว้สมาธิก็ยากท่ีจะเกิด จะ

เกิดสมาธิไดต้อ้งมีความสุข  

  สภาพจิตท่ีพระพุทธเจา้ตรัสอยู่เสมอในกระบวนการ

ปฏิบติัใหเ้กิดสมาธิและปัญญาคือ ปรำโมทย ์ความเบิกบานใจ 

แลว้ก็มี ปีติ ความอ่ิมใจ ปัสสทัธิ ความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจ 

แลว้ก็สุข พอสุขแลว้สมาธิก็ตามมา พอสมาธิมาก็ท าให้จิตได้

ดุลยภาพเหมาะแก่การใชง้าน พอใชง้านจะใชไ้ปทางไหนดี ก็ใช้

ทางปัญญำ เพราะฉะน้ันในวงการพระพุทธศาสนาจะพดูถึงศพัท์
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ท่ีแสดงความสัมพันธ์ในเร่ืองเหล่าน้ี ขอใชค้ าบาลีเลยว่า สุขิโน 
จิตฺตํ สมาธิยติ แปลวา่ ผูเ้ป็นสุขจิตยอ่มเป็นสมาธิ จากน้ัน สมาหิโต 
ยถาภูตํ ปชานาติ แปลว่า ผูม้ีจิตเป็นสมาธิย่อมเกิดปัญญารูช้ัด

ตามท่ีมนัเป็น หมายความวา่มนัเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัแก่

กนัและกนั แยกกนัไมไ่ด ้ 

  เพราะฉะน้ัน ท่ีเราพดูวา่พฒันาคุณธรรมและจริยธรรมน้ี 

ต่อไปเราก็จะรูว้่าไม่พอ แล้วก็จะต้องไปเพิ่มว่า  “กำรประชุม

พฒันำจรยิธรรม คณุธรรมและควำมสขุ” และต่อไปเราก็จะคน้

พบว่ามันก็ไม่พออยู่นั่นแหละเพราะมันขาดองค์ประกอบดา้น

ปัญญา แลว้เราก็คงจะตอ้งเติมว่า “กำรประชมุพฒันำจรยิธรรม 

คณุธรรม ควำมสขุ และปัญญำ” อย่างน้ีเป็นตน้ ซ่ึงคงจะจบยาก 

ทางท่ีดีน่าจะมาดูกันท่ีหลักการใหช้ัดใหต้รงตามความจริงของ

ธรรมชาติว่า เร่ืองของชีวิตน้ันเป็นองค์รวมซ่ึงมีองค์ประกอบ

ต่างๆเขา้มาประสานสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กนัและกัน ไม่อาจจะ

แยกขาดออกจากกนัโดยเด็ดขาดได ้เราพดูค าศพัทเ์หล่าน้ันเพียง

เพื่อความสะดวกทางระบบความคิดในการท่ีจะศึกษา จะได้รู ้

ต าแหน่งความสัมพันธ์ของมัน แล้วก็จัดความสัมพันธ์ใน

กระบวนการพฒันาของมนัใหถู้กตอ้ง แต่รวมแลว้พดูงา่ยๆวา่มี ๓ 

ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ และดา้นปัญญา น้ีคือเร่ือง

ของการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ราท่ีเป็นอยูต่ลอดเวลา  
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การพฒันาคนเป็นปฏิบติัการตามธรรมชาติ 

  ทีน้ีก็มามองถึงธรรมชาติของมนุษย์ให้ลึกเขา้ไปอีก มี

ค าถามว่าเราก็ด าเนินชีวิตดว้ยพฤติกรรม จิตใจและปัญญาอยู่

อย่างน้ีแล้ว เมื่อจะพัฒนาคนก็ตอ้งพัฒนา ๓ ด้าน คือพัฒนา

พฤติกรรม พฒันาจิตใจ และพัฒนาปัญญา แต่ท าไมเราจะตอ้ง

พฒันามนัดว้ย เร่ืองน้ีก็โยงไปถึงธรรมชาติของมนุษยว์า่ มนุษยน้ี์

ทางธรรมถือว่าเป็นสัตวท่ี์ตอ้งฝึก ท าไมจึงว่าเป็นสัตว์ท่ีตอ้งฝึก 

เราลองเทียบกบัสตัวช์นิดอ่ืน  

  สัตว์โดยทั ่วๆไปน้ันเราพูดแบบคร่าวๆหรือพูดแบบ

กวา้งๆว่าเป็นสัตว์ท่ีไม่ตอ้งฝึก เพราะอะไร เพราะว่ามันอยู่ได้

ดว้ยสญัชาตญาณ ไมใ่ช่ว่าไม่ตอ้งฝึกเลย มนัมีการเรียนรูบ้า้งแต่

เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่มนัอยูไ่ดด้ว้ยสัญชาตญาณ เพราะฉะน้ัน

เมื่อเกิดมาแลว้หรือคลอดออกมาแลว้มนัจึงใชเ้วลาไมน่านในการ

ท่ีจะเรียนรูแ้ล้วก็ด ารงชีวิตอยู่ได้ สัตว์บางชนิดคลอดออกมา

ประเด๋ียวเดียวก็เดินได้ มันก็อยู่รอดได้ เ ร่ิมด าเนินชีวิตได ้

เพราะฉะน้ันเราจึงพดูแบบคร่าวๆโดยเปรียบเทียบกบัมนุษยว์่า

มนัเป็นสตัวท่ี์ไมต่อ้งฝึก คือไมต่อ้งเรียนรูไ้มต่อ้งฝึกหดัพฒันา อยู่

ไดด้ว้ยสญัชาตญาณ 

  ส่วนมนุษยน้ี์เป็นสัตว์พิเศษ คือเป็นสัตวท่ี์ตอ้งฝึก ถา้ไม่

ฝึก คือไม่เรียนรูไ้ม่ฝึกหัดพฒันาแลว้จะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่

ได ้อยูไ่มร่อด และไม่สามารถมีชีวิตท่ีดีงาม เพราะฉะน้ันจะเห็น



๑๒   จิตวิทยาเพ่ือการพฒันาคน ตามแนวธรรมชาติ 
 

ว่ามนุษย์เกิดมาแลว้ตอ้งอาศัยพ่อแม่เป็นตน้เล้ียงดูอุม้ชู ซ่ึงใช้

เวลานานหลายปี บางทีเป็นสิบๆปีกวา่ท่ีจะด าเนินชีวิตได ้เพราะ

อาศัยสัญชาตญาณไดน้้อยท่ีสุด แต่เขาต้องอาศัยการฝึก ลอง

พิจารณาดูว่าใดบา้งว่าจนระหว่างท่ีพ่อแม่เป็นตน้เล้ียงดูน้ัน ตัว

เขาเองท าอะไร ตัวเขาเองก็ไม่ไดอ้ยู่เปล่าๆเขาเรียนอยู่ตลอด  

เวลา ชว่งเวลาระยะแรกเรามกัจะมองไปท่ีคนอ่ืนว่าเล้ียง แต่เจา้

ตัวล่ะ เจ ้าตัวก็เรียน เล้ียงจึงคู่กับเรียน เมื่อคนอ่ืนเขาเล้ียง 

ในขณะท่ีพอ่แม่เลี้ยง เด็กก็เรยีน เรียนก็คือเรียนรูฝึ้กหดัพฒันา 

  ทุกอย่างท่ีมนุษยไ์ดม้าในการด าเนินชีวิตเราตอ้งเรียนรู ้

ตอ้งฝึกหดั ตอ้งพฒันาขึ้ นมาทั้งส้ิน เราไมไ่ดม้นัมาเปล่าๆเหมือน

สัตวช์นิดอ่ืน เราตอ้งเรียน เราตอ้งฝึกหัดแมแ้ต่การกิน การนั่ง 

การนอน การขับถ่าย การเดิน การพูด ทุกอย่างตอ้งไดม้าจาก

การฝึกหัดทั้งหมด เพราะฉะน้ันมนุษย์จึงเป็นสัตว์พิเศษตรงน้ี 

ตรงท่ีว่าด าเนินชีวิตได้ด้วยการเรียนรู ้หรือการท่ีต้องฝึกหัด

พฒันา ท่ีเรียกวา่สิกขำ หรือกำรศึกษำ  

  การท่ีตอ้งเรียนตอ้งฝึกจึงอยูร่อดไดห้รือจึงด าเนินชีวิตอยู่

ไดน้ี้ มองในแง่หน่ึงก็เป็นขอ้ดอ้ยของมนุษย์ แต่มองอีกทีก็เป็น

ขอ้ดีของมนุษย์ เพราะการเป็นสัตว์ท่ีต้องฝึกน้ีมีความหมาย

ทางบวกว่าเป็นสัตว์ท่ีฝึกได ้ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืนน้ันเป็นสัตว์ท่ีฝึก

ไมไ่ด ้คือไม่ใช่ฝึกไม่ไดเ้ลย แต่มนัฝึกไดน้้อยเหลือเกิน เพียงพอ

ใหด้ าเนินชีวิตเบ้ืองตน้ เรียนรูนิ้ดหน่อย แลว้ต่อจากน้ันก็ฝึกอีก

ไมไ่ด ้ถา้ฝึกไดบ้า้งต่อจากน้ีก็ตอ้งใหม้นุษยฝึ์กให ้ตวัมนัเองฝึกตวั
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ไม่ได ้เช่น ชา้ง มา้ ลิง เป็นตน้ คนก็เอามาฝึก ใหท้ าโน่นท าน่ี 

เอามนัมาใชง้านหรือเล่นละครสตัวเ์ป็นตน้ แต่ก็ไดแ้ค่ในขอบเขต

นิดหน่อย ต่อจากน้ันมันก็อยู่ไดด้ ้วยสัญชาตญาณ มันเกิดมา

อย่างไรก็ตายไปอย่างน้ัน แต่ส่วนมนุษย์น้ีเป็นสัตว์ท่ีฝึกได ้คือ

เรียนรู ้ฝึกหัดพัฒนาได้ และฝึกได้อย่างแทบไม่มี ท่ี ส้ินสุด 

เพราะฉะน้ันเมื่อมนุษย์เร่ิมฝึกหัดพัฒนาแล้วก็งอกงามดีงาม

ยิ่งขึ้ นๆ จนท้ิงสตัวช์นิดอ่ืนไปหมด 

  มนุษย์สามารถถ่ายทอดภูมิธรรมภูมิปัญญากันต่อมา 

อารยธรรม และวฒันธรรมท่ีสะสมมาจากรุ่นของบรรพบุรุษไม่รู ้

กี่รอ้ยกี่พันปีมาแลว้มนุษย์สามารถเรียนไดใ้นเวลาอันรวดเร็ว 

และยังสามารถพัฒนาต่อไปอีก ดว้ยการฝึกฝนตนเอง มนุษย์

สามารถสรา้งสรรคส่ิ์งประดิษฐท์างวตัถุใหเ้กิดมีเทคโนโลยี สรา้ง

โลกของมนุษยข์ึ้ นมาต่างหากจากโลกของธรรมชาติ สามารถท่ี

จะท าแมแ้ต่คอมพิวเตอร ์สรา้งดาวเทียม สรา้งยานอวกาศ อะไร

ต่างๆ สามารถพัฒนาภูมิปัญญาจนกระทัง่กลายเป็นบุคคลท่ี

วิเศษสุด ประเสริฐเลิศล ้าเป็นพุทธะได้ เพราะฉะน้ันเราก็จึงตั้ง

พุทธะ น้ีเป็นตวัแบบไวเ้พื่อเตือนใหม้นุษยร์ูต้ัวว่า เราเป็นมนุษย์

ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ ท่ีพัฒนาได้ ถ้าไม่ยอมหยุดในการฝึกฝน

พฒันา ก็จะเป็นไดก้ระทัง่พุทธะ ซ่ึงถือวา่เลิศประเสริฐกวา่เทวดา

ตลอดจนพระพรหมทั้งหมด  

มนุษยน้ั์นถ้ายังไม่ฝึกจะดอ้ยกว่าสัตว์ทุกชนิด แต่ถ้าฝึก

แลว้จะประเสริฐเหนือกวา่เทพกวา่พรหมทั้งหลายทั้งหมด แมแ้ต่
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เทพและพรหมก็ตอ้งกลบัมานมสัการนอบน้อมเคารพบชูามนุษย์

ท่ีฝึกแล้ว การระลึกถึงองค์พุทธะเป็นการใหก้ าลังใจแก่มนุษย์

เพื่อจะระลึกถึงศกัยภาพของตนในความเป็นสตัวท่ี์พฒันาได ้ 

รวมความว่า มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีจะมีชีวิตท่ีดีงามไดด้้วย

การศึกษาคือตอ้งเรียนรูฝึ้กหัดพัฒนา ความจริงขอ้น้ีจะตอ้งถือ

เป็นหลกัประจ าภาวะของมนุษย ์เราจ าเป็นจะตอ้งพฒันามนุษย์

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีอยู่รอดไดด้ว้ยการฝึกฝนพฒันา และยิ่ง

ฝึกฝนพัฒนาก็ยิ่ ง เจริญงอกงามบรรลุความดีเลิศ ชีวิตจะ

ประเสริฐยิ่งขึ้ นไปโดยล าดับ หลักการน้ีเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติของมนุษย ์ 

  ท่ีว่ามาน้ีเป็นการพูดถึงหลักการทัว่ไป แต่เร่ืองไม่จบ

เท่าน้ัน กล่าวคือการด าเนินชีวิตของมนุษย์น้ันเป็นการได้

สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดว้ยดังท่ีเราเรียกว่าเป็นสังคม เพราะ  

ฉะน้ันเพื่อจะชว่ยใหม้นุษยแ์ต่ละคนพฒันาไปไดอ้ยา่งดี มนุษยจ์ึง

มาช่วยเหลือกัน โดยสร้างระบบการอยู่ร่วมกันหรือระบบ

ความสมัพนัธ์ ท่ีเรียกวา่ระบบสงัคมใหดี้ ใหเ้ป็นสงัคมท่ีเกื้ อกลู  

  การจดัสรรระบบสังคมแห่งความเป็นอยู่ร่วมกนัใหดี้ ให้

กลบัมาชว่ยเกื้ อหนุนการพฒันาของแต่ละคนน้ีก็เป็นหลักส าคญั

ยิ่งในทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ีในทางพระพุทธศาสนา

ท่านจึงแยกเร่ืองของการพัฒนามนุษย์เป็นสองส่วน ส่วนหน่ึง

เรียกว่าธรรม คือเร่ืองพฤติกรรมพรอ้มทั้งจิตใจและปัญญาของ

แต่ละคน ท่ีเราจะต้องฝึกฝนพัฒนา และอีกส่วนหน่ึงคือการ
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จดัระบบสงัคมมนุษยใ์หเ้ป็นระบบท่ีดีงาม ท่ีเอ้ือเกื้ อหนุนและน า

ทางการพฒันาของแต่ละคน ซ่ึงเรียกวา่วนัิย  

  วินัยไมไ่ดม้ีความหมายแคบแค่ระเบียบ แต่หมายถึงการ

จัดระเบียบชีวิตและระบบแบบแผนการอยู่ร่วมกันของมนุษย ์

สาระส าคญัก็คือเป็นการจดัระบบความสมัพนัธ์ในหมู่มนุษยน้ี์ให้

เอ้ือ เกื้ อหนุน และช่วยน าทางการพฒันาของแต่ละคน ใหแ้ต่ละ

คนพัฒนาความสามารถของตนไปด้วยดี เพราะฉะน้ันเราจึง

เรียกระบบสังคมน้ีว่าสังคมแห่งกัลยำณมิตร หมายความว่าเรา

พยายามใหค้นมาเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั มาเกื้ อหนุนซ่ึงกนัและ

กนัในการท่ีแต่ละคนจะไดม้ีชีวิตท่ีพัฒนายิ่งขึ้ นไป โดยท่ีภายใน

แต่ละคนก็พฒันาพฤติกรรม พรอ้มทั้งจิตใจและปัญญาของตนขึ้ น

ไป แลว้สองส่วนน้ีก็จะเขา้มาประสานกนั คือเราจะมีสังคมดีงาม

ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลผูม้ีชีวิตท่ีดีงาม ท่ีประกอบดว้ยพฤติกรรม 

จิตใจและปัญญาท่ีพฒันาแลว้น้ี หรือพดูอีกส านวนหน่ึงว่า เราจะ

มีสงัคมดีงามท่ีเกื้ อหนุนต่อการท่ีแต่ละบุคคลจะพฒันาตนใหเ้ป็น

ส่วนรว่มของสงัคมท่ีดีงาม 

  ชีวิตท่ีด าเนินไปดว้ยดีเราเรียกว่าเป็นมรรค ซ่ึงแปลว่า

ทางหรือทางด าเนินชีวิต มรรคหรือทางด าเนินชีวิตอันดีงาม ท่ีมี

พฤติกรรมพรอ้มทั้งจิตใจและปัญญาท่ีด าเนินไปดว้ยดีน้ี เกิดขึ้ น

จากการเรียนรูฝึ้กหดัพฒันาท่ีเรียกว่าสิกขำ ซ่ึงแปลว่าศึกษา คือ

การเรียนรูฝึ้กหัดพัฒนา สิกขาหรือการศึกษาน้ีมีสามด้านจึง

เรียกว่าไตรสิกขำ คือประกอบดว้ยการฝึกดา้นพฤติกรรม ดา้น
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จิตใจและดา้นปัญญา การฝึกหัดพัฒนาดา้นพฤติกรรมเรียกว่า

ศีล การฝึกหัดพัฒนาในดา้นจิตใจเรียกว่าสมำธิ (เพราะเอา

สมาธิเป็นแกนในการฝึกทางจิตใจ ทั้งในดา้นคุณธรรมความดี

งาม ทั้งในดา้นสมรรถภาพความเขม้แข็งของจิตใจ และในดา้น

ความสุข) และการฝึกหัดพฒันาดา้นความรูค้วามเขา้ใจเรียกว่า

ปัญญำ สามส่วนน้ีแยกออกจากกันไม่ได ้เมื่อเราฝึกหัดพฒันา

สามด้านน้ีชีวิตก็ดีขึ้ นทั้ งสามด้านไปด้วยกัน คือเมื่อสิกขา

เดินหน้ามรรคาก็ดีงามยิ่งขึ้ นไป ขอพดูถึงหลกัการกวา้งๆไวเ้ท่าน้ี

กอ่น ต่อจากน้ีก็ขอเขา้มาสู่เร่ืองของยุคสมยั 

  

คณุภาพคนไทยท่ีตอ้งพฒันาใหท้นัยคุสมยั 

  เรามาถึงยุคสมัยน้ีท่ีเรียกว่ายุคสารสนเทศ ค าถามก็

เกิดขึ้ นว่า ในท่ามกลางสภาพปัจจุบนัท่ีเรียกว่ายุคสารสนเทศน้ี 

เราจะพฒันาคนอย่างไรโดยใชห้ลักการแห่งไตรสิกขาน้ันเพื่อให้

ไดช้ีวิตท่ีดีงาม ใหค้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดดี้ในสภาพอย่างน้ี 

สามารถแกปั้ญหาได ้สามารถสรา้งสรรคไ์ด ้ 

  ยุคสารสนเทศน้ี เป็นยุคท่ีมีความหมายพว่งเขา้มาว่าเป็น

ยุคโลกาภิวตัน์ดว้ย ท่ีจริงสารสนเทศน่ีแหละเป็นปัจจยัส าคญัของ

สภาพโลกาภิวัตน์ เน่ืองจากสารสนเทศหรือขอ้มูลข่าวสารน้ี

แพร่กระจายอย่างฉับไวไปทั ่วโลก แต่เ บ้ืองหลังของการท่ี

สารสนเทศจะท าให้เกิดสภาพโลกาภิวัตน์น้ัน ตัวอุปกรณ์หรือ
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ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สารสนเทศน้ันแผ่ไปทัว่ก็คือเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้นสารสนเทศท่ีเรียกกนัสั้นๆ วา่ ไอที 

เพราะฉะน้ันท่ีจริงเทคโนโลยีทั้งหลายน้ีแหละเป็นตัวการส าคัญ

ของสภาพโลกาภิวตัน์ มนุษยใ์นยุคน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสารสนเทศก็

สมัพนัธ์กบัเทคโนโลยีดว้ย  

  ทีน้ีหันไปดูทางด้านระบบสังคมบ้าง ระบบสังคมก็ใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือ ระบบสังคมท่ี

เด่นปัจจุบนัน้ีคือระบบการแข่งขัน ซ่ึงเป็นเร่ืองของธุรกิจ อยู่ใน

ด้านเศรษฐกิจ เวลาน้ีระบบแข่งขันได้ครอบง าสังคมและ

กลายเป็นโลกาภิวัตน์ ท่ีอยู่ เ บ้ื องหลังของเทคโนโลยีและ

สารสนเทศด้วยซ ้า หมายความว่าระบบแข่งขันน้ีกลับมาใช้

สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ และนอกจากระบบแข่งขันท่ีเป็นเร่ือง

ของเศรษฐกิจแลว้ ก็มีสภาพจิตใจของคนท่ีสอดคลอ้งกนัท่ีจะช่วย

ให้ระบบการแข่งขันด าเนินไปอย่างดีด้วย คือค่านิยมบริโภค 

ค่านิยมบริโภคก็ได้แผ่ไปครอบง ามนุษย์ในยุคปัจจุบันและ

กลายเป็นโลกาภิวตัน์อยา่งหน่ึง จนกระทัง่เราเรียกสังคมยุคน้ีว่า

เป็นสงัคมบริโภคนิยม ซ่ึงแสดงวา่คา่นิยมบริโภคไดแ้พร่หลายไป

ทัว่ และไดค้รอบง าจิตใจคนอยา่งกวา้งขวาง 

  ถ้าเราเอาสภาพท่ีมองผิวเผินแค่น้ีเป็นแนวทางในการ

พิจารณา เราก็ตอ้งพัฒนาคนใหม้าอยู่ไดด้ว้ยดีในสภาพเหล่าน้ี 

เช่นให้มาอยู่กับสภาพโลกาภิวัตน์แบบน้ี  โดยปฏิบัติต่อ

สารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ใชม้ันอย่างถูกตอ้ง หรือรับมือกับมัน



๑๘   จิตวิทยาเพ่ือการพฒันาคน ตามแนวธรรมชาติ 
 

อย่างถูกตอ้ง ปฏิบติัต่อเทคโนโลยีถูกตอ้ง และเผชิญกบับริโภค

นิยมไดอ้ยา่งดี สามารถอยู่ในระบบแข่งขนัไดอ้ย่างผูช้นะเป็นตน้ 

อันน้ีเป็นการพิจารณาเพียงขั้นตน้ท่ีผิวเผินซ่ึงไม่จ าเป็นจะตอ้ง

ถูกตอ้ง แต่อยา่งน้อยเราก็จะตอ้งท าใหไ้ด ้เพราะถา้จะท าอะไรท่ี

ดีกวา่ก็ตอ้งอยูร่อดกอ่น  

  เมื่อวางสภาพปัจจุบนัใหเ้ห็นรูปร่างอย่างน้ีแลว้ ก็มาดูว่า

เราจะพัฒนาคนอย่างไร ถ้าจะให้คนอยู่ได้อย่างดีและประสบ

ความส าเร็จในสังคมแห่งระบบแข่งขันซ่ึงเป็นระบบท่ีจะต้อง

เอาชนะกัน อย่างน้อยก็ตอ้งการความเขม้แข็ง ทีน้ีเราก็หันมา

มองดูในสงัคมไทยของเรา ขอพดูในวงแคบเอาแค่สังคมไทยก่อน 

ท่ีจริงจะต้องพูดกันทั้ งโลกมนุษย์ในปัจจุบัน แต่ขอพูดถึง

สังคมไทยเป็นตัวอย่าง ก็มีปัญหาว่าในสภาพของโลกปัจจุบันท่ี

เต็มไปดว้ยการแข่งขันกันน้ี เราพรอ้มท่ีจะเขา้ไปอยู่ร่วมเผชิญ

และต่อสูไ้ดอ้ยา่งดีหรือไม ่เราสามารถเอาชนะไดไ้หม อย่างน้อย

ไมใ่หถู้กเขาครอบง า  

  ถ้าถามว่าคนของเรามีความเข้มแข็งพอไหม ก็ขอ

ยกตวัอยา่งขึ้ นมาแสดงว่าคนไทยของเราน้ีอาจจะมีความไม่ค่อย

พรอ้ม มีภาวะท่ีคอ่นขา้งอ่อนแอ เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีท าใหค้นไทย

คอ่นขา้งอ่อนแออย่างน้อย ๔ ประการดว้ยกนั ซ่ึงเราจะตอ้งรูต้ัว

และรับมือกับมันให้ถูก และถ้าเป็นไปได้ก็แก้ไขปรับปรุงให้

กลายเป็นดี  
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  ท าไมคนไทยจึงมีแนวโน้มท่ีจะอ่อนแอ ความหมายอย่าง

หน่ึงของความอ่อนแอ ก็คือการท่ีไม่ค่อยสูปั้ญหา และเห็นแก่

ความสะดวกสบาย เห็นแก่ความง่าย ถ้าเป็นเร่ืองยากก็คอย

หลีกเล่ียงไม่ค่อยสู ้ และอีกอย่างหน่ึงก็แสดงออกท่ีนิสัยชอบ

บริโภคชอบเสพ เพราะวา่การชอบเสพชอบบริโภคน้ันก็คือการท่ี

ชอบรับการบ ารุงบ าเรอปรนเปรอ การชอบรับการบ ารุงบ าเรอ

ปรนเปรอก็มีความหมายแฝงมาในตัวว่าตอ้งการมีความสุขโดย

ไม่ตอ้งท าอะไร หมายความว่ามีอะไรมาปรนเปรอช่วยใหเ้รา

สบาย เราจะไดไ้ม่ตอ้งท าอะไร นัน่คือความสุข คนท่ีเป็นอย่างน้ี

ก็หมายความวา่ถา้ตอ้งท าอะไรก็เป็นทุกข ์คนท่ีหวงัความสุขจาก

การเสพการบริโภคโดยมีความสุขจากการบ ารุงบ าเรอปรนเปรอ

จะกลวัการกระท า ฉะน้ันถา้จะตอ้งท าอะไรก็จะฝืนใจมีความทุกข ์

สภาพอยา่งน้ีเราเรียกวา่เป็นความอ่อนแอ  

  ความอ่อนแอของคนไทยน้ีมีปัจจยัเกื้ อหนุนจากภูมิหลังท่ี

เป็นมา ซ่ึงในท่ีน้ีขอน าเสนอวา่มี ๔ ประการ   

  ประการท่ี ๑ ก็คือ สภำพภมิูศำสตรท่ี์มีธรรมชำติอันอดุม

สมบรูณ ์ ดังท่ีเราพดูกนัว่า “ในน ้ำมีปลำ ในนำมีขำ้ว” สภาพ

ความเป็นอยู่เช่นน้ีท าใหเ้รามีความโน้มเอียงในทางท่ีชอบความ

สะดวกสบาย ไม่อยากเจอปัญหา ไม่อยากท าอะไรท่ีตอ้งเหน็ด

เหน่ือยยากล าบาก ชอบหันไปหาอะไรท่ีง่ายๆ น้ีเป็นประการท่ี

หน่ึง  
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  ท่ีจริง “ในน ้ำมีปลำ ในนำมีขำ้ว” น่ีแสนจะดี แต่เราพดู

ในแงข่องอิทธิพลท่ีวา่มนัอาจเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาต่อชีวิต

คนหรือต่อการพฒันามนุษยไ์ด ้เพราะว่าธรรมชาติของมนุษยท่ี์

เป็นปุถุชนน้ันจะขึ้ นต่อปัจจัยภายนอกมาก คือมนุษย์น้ันถ้าถูก

ทุกขบี์บคั้นถูกภยัคุกคามก็จะลุกขึ้ นด้ินรนขวนขวาย เพราะฉะน้ัน

มนุษย์ท่ีเกิดในดินแดนท่ีมีความขัดสนยากล าบากธรรมชาติ

แรน้แคน้ ก็จะตอ้งด้ินรนเพื่อความอยู่รอดและท าใหเ้กิดความ

เขม้แข็ง ส่วนมนุษยท่ี์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสะดวกสบายก็มี

ความโน้มเอียงท่ีจะเห็นแก่ความง่ายสะดวกสบาย จึงไม่ด้ินรน

และชอบนอนเสวยสุข อนัน้ีเราพดูกนัในขั้นตน้กอ่น เพราะฉะน้ัน 

สภาพแวดล้อมของธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นอยู่สบายของ

ไทย จึงเป็นอิทธิพลท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความอ่อนแอได ้ 

  ประการท่ี ๒ ก็คือ สภำพกำรรบัเทคโนโลยีของคนไทย 

ซ่ึงมีความหมายต่างจากตะวนัตกมาก เทคโนโลยีเกิดขึ้ นในสงัคม

ตะวันตกน้ันมีความหมายต่อฝรัง่ต่างจากสังคมไทย เพราะ

เทคโนโลยีท่ีเกิดในสังคมตะวันตกน้ันเกิดจากฝีมือของเขาเอง 

คือ เกิดจากความเพียรพยายามของเขาสรา้งสรรคข์ึ้ นมา โดยมี

ความหมายท่ีโยงไปถึงภมูิหลงัต่างๆมากมาย  

  ภูมิหลังอะไรท่ีผลักดันสังคมตะวนัตกในการท่ีไดพ้ฒันา

เทคโนโลยีมาถึงปัจจุบนั ขอใหม้องดูวา่ เทคโนโลยีเกิดขึ้ นมาดว้ย

อาศยัปัจจยัอะไรบา้ง 
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  ปัจจยัท่ีหน่ึงคือ ความรูท้างวิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตรไ์ด้

เจริญมาพรอ้มกับการพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อมีความรูว้ิทยา-

ศาสตร์ก็ท าใหเ้ราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได ้เมื่อเทคโนโลยี

เจริญขึ้ นมาก็ท าใหเ้ราพัฒนาความรูท้างวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้ นไป 

ยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นกลอ้งดูดาว เราตอ้งการความรูท้างดารา

ศาสตร์ ตอนแรกเราดูดว้ยตาเปล่าก็เห็นดาวในขอบเขตจ ากัด 

แต่ต่อมาเรามีความรูว้ิทยาศาสตรใ์นเร่ืองแสง ก็ประดิษฐ์กลอ้งดู

ดาวขึ้ นมา พอมีเทคโนโลยีคือกลอ้งดูดาวแลว้ ความรูท้างดารา

ศาสตรก์็พฒันายิ่งขึ้ น เพราะฉะน้ันวิทยาศาสตรก์บัเทคโนโลยีจึง

เกื้ อกลูอุดหนุนซ่ึงกนัและกนั 

  ทีน้ีในการพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีต้องอาศัยความรู ้ทาง

วิทยาศาสตร์น้ัน วิทยาศาสตร์ท่ีเจริญมาเป็นร้อยๆปีกว่าจะ

พัฒนาเทคโนโลยีมาถึงขั้นน้ีได้น้ัน ก็ได้ปลูกฝังทัศนคติและ

ความรูสึ้กนึกคิดต่างๆ ลงเป็นนิสยัใจคอของมนุษยด์ว้ย กล่าวคือ

ลักษณะจิตใจท่ีเรียกว่าจิตใจวิทยาศาสตร ์ซ่ึงแสดงออกมาสู่วิถี

ชีวิตของคนเป็นวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ คือความมีจิตใจใฝ่รู ้

ความนิยมเหตุผล การชอบพิสูจน์ทดลอง การท่ีพยายามเขา้ถึง

ความจริงของส่ิงต่างๆ อยา่งไมย่อมหยุดยั้ง ถา้ไมเ่ขา้ถึงความจริง

ไม่ยอมหยุด จิตใจอย่างน้ีเราเรียกกนัง่ายๆว่าความใฝ่รู ้ซ่ึงกว่า

จะพฒันาเทคโนโลยีมาถึงปัจจุบันไดฝ้รัง่ก็ไดผ้ลพ่วงอันน้ี คือได้

จิตใจท่ีใฝ่รูซ่ึ้งฝังลึกลงไปมาก   
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  ต่อไปปัจจัยอีกอย่างหน่ึงคืออะไร เทคโนโลยีคู่กับ

วิทยาศาสตร ์พรอ้มกนัน้ันเทคโนโลยีก็คู่กบัอุตสาหกรรม การท่ี

เทคโนโลยีจะเจริญมาไดถึ้งปัจจุบนัน้ี ตอ้งอาศยัโรงงานอุตสาห-

กรรมผลิตและพัฒนา พร้อมกันน้ันอุตสาหกรรมก็อาศัย

เทคโนโลยี การสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี เคร่ืองมือของ

อุตสาหกรรมก็ดี ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี เสร็จแลว้โรงงานอุตสาห-

กรรมน้ันก็พฒันาเทคโนโลยีใหเ้จริญขึ้ นไปอีก ถา้เราไม่มีโรงงาน

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเราใชก้็คงไม่มี เราจะมีไมโครโฟน

อย่างน้ี เราจะมีเคร่ืองบันทึกเสียงอย่างน้ี ก็ตอ้งอาศัยโรงงาน

อุตสาหกรรมดว้ย  

  ทีน้ีอุตสาหกรรมเกิดขึ้ นมาอย่างไร อุตสาหกรรมก็เกิด

จากการท่ีมีความทุกขย์ากจากสภาพแวดลอ้มเชน่ธรรมชาติท่ีบีบ

คั้น และความแรน้แคน้ขาดแคลนท่ีฝรัง่เรียกว่า scarcity แลว้

ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะความขาดแคลนน้ัน คนก็ตั้งใจ

ขยนัหมัน่เพียรท าการท างาน อย่างท่ีเรียกว่ามีจริยธรรมในการ

ท างาน (work ethic) เชน่มีความรกังาน ขยนั สูง้าน และมีความ

สนัโดษ เป็นอยูง่า่ย ไมเ่ห็นแกค่วามสุขส าราญบ ารุงบ าเรอ ตั้งใจ

ท างานอย่างเดียว ไดเ้งินไดก้ าไรก็เอามาสะสมระดมทุนเขา้ไป 

มุง่หน้าแต่ท างานท าการ อุตสาหกรรมก็เจริญมาจนกระทัง่ผลิต

เทคโนโลยีไดป้ระณีตซบัซอ้นยิ่งขึ้ นๆ ซ่ึงกว่าจะเจริญถึงขั้นน้ีไดก้็

ใชเ้วลาเป็นรอ้ยๆปี และตลอดเวลาอันยาวนานน้ัน ทัศนคติ

ความรูสึ้กนึกคิดและวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรมหรือชีวิตแห่งความ
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เพียรในการผลิตก็ได้ฝังลึกอยู่ตัวลงตัวแน่นสนิท กลายเป็น

วฒันธรรมอุตสาหกรรม ท่ีฝังลงไปในจิตใจ ซ่ึงท าใหฝ้รัง่ไดนิ้สัยท่ี

ขยนัขนัแข็ง หมัน่เพียร ชอบผลิต ชอบท า ท่ีเรียกวา่ สูส่ิ้งยาก  

  เพราะฉะน้ัน การท่ีเทคโนโลยีเกิดขึ้ นในสังคมฝรัง่ และ

พัฒนามาได้ถึงบัดน้ีน้ัน จึงหมายถึงภูมิหลังแห่งความเพียร

พยายามในการสรา้งสรรค์ ท่ีเกิดจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

และวฒันธรรมอุตสาหกรรม ซ่ึงท าใหเ้ขาไดนิ้สัยใจคอแห่งความ

ใฝ่รูแ้ละสูส่ิ้งยาก แต่พอมาถึงสงัคมไทยน่ีมนัไมม่ีอยา่งน้ี  

  สังคมไทยเราเจอกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อประมาณ

ร้อยปีมาน้ีเมื่อมันเข ้ามาพร้อมกับฝรัง่ เราเรียกฝรัง่ว่าชาว

อารยประเทศ เราชอบและอยากไดค้วามเจริญอย่างฝรัง่ท่ีน าเอา

เทคโนโลยีเข ้ามา เทคโนโลยีน้ันเป็นเคร่ืองหมายส าคัญของ

ความเจริญกา้วหน้า เช่น กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองมือ

แพทย์ เป็นต้น ทีน้ีเทคโนโลยีท่ีเข ้ามาน้ีส าหรับคนไทยก็คือ

เทคโนโลยีส าเร็จรปูท่ีฝรัง่สรา้งเสร็จมาแลว้ หน่ึงละ มนัส าเร็จรูป

แลว้เราไมต่อ้งท า สอง เทคโนโลยีท่ีเขา้มากบัฝรัง่เป็นเทคโนโลยี

ประเภทบริโภคคือเคร่ืองใชส้อยท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบาย 

ส่วนเทคโนโลยีในการผลิตก็อยู่ท่ีประเทศของเขา เพราะฉะน้ัน

คนไทยก็เจอกบัเทคโนโลยีส าเร็จรปูประเภทบริโภคท่ีมาเสริมซ ้า

ความสะดวกสบายท่ีเรามีอยูแ่ลว้ ในน ้ามีปลาในนามีขา้วอยู่แลว้ 

แถมยังไดเ้ทคโนโลยีมาเสริมความสะดวกสบายเพิ่มเขา้ไปอีก 

เพราะฉะน้ันคนไทยจึงมองเทคโนโลยีในความหมายว่าเป็น
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เคร่ืองบ ารุงบ าเรออ านวยความสะดวกสบาย และโดยนัยน้ี

เทคโนโลยีก็มีความหมายส าหรบัคนไทยต่างกบัฝรัง่มาก แลว้มนั

ก็ยิ่งเสริมซ ้าความอ่อนแอใหแ้กเ่รา  

  เป็นอันว่า จากภูมิหลังท่ีกล่าวมาน้ี คนไทยเรานอกจาก

ไม่ไดเ้หตุปัจจยัท่ีจะปลูกฝังความใฝ่รู ้และสูส่ิ้งยากแลว้ เรายงัมี

ทัศนคติ หรือท่าทีการมองเทคโนโลยีในเชิงเสพเชิงบริโภค

มากกวา่ในเชิงผลิตดว้ย คือ เรำมองเทคโนโลยีในควำมหมำยวำ่

เป็นเครื่ องเสริมเพิ่ มควำมสะดวกสบำยมำกกว่ำจะมองใน

ควำมหมำยวำ่เป็นเครื่ องชว่ยท ำกำรสรำ้งสรรค์ 

  เมื่อมองความหมายของอุตสาหกรรม อตุสำหกรรม ก็จะ

มีความหมายส าหรับคนไทยในแง่ท่ีว่าเป็นระบบและกระบวน  

การผลิตส่ิงเสพส่ิงบริโภคมาเสริมเพิ่มความสะดวกสบาย หรือ

บ ารุงบ าเรอเราใหเ้สพสุขไดม้ากขึ้ น เราไม่มองอย่างฝรัง่ท่ีเขา

สร้างศัพท์เรียกอุตสาหกรรมว่า industry คือความขยันหมัน่  

เพียรในการผลิต หรือการเพียรพยายามสรา้งสรรคท์ าใหเ้กิดมี

ส่ิงใหม่ๆ โดยไม่ยอมแพแ้ก่ความเหน็ดเหน่ือยยากล าบาก ตรง

กับท่ีเรามาบัญญัติเป็นศัพท์ในภาษาไทยว่า อุตสาหกรรม ซ่ึง

แปลว่าการกระท าด้วยอุตสาหะ แต่เราใช้ค าน้ีโดยไม่รู ้สึก

ตระหนักถึงความหมายท่ีแทข้องมนัเลย 
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พฒันาอย่างมีดลุยภาพใหโ้ตเต็มคน 

  ต่อไปประการท่ี ๓ คือ วฒันธรรมน ้ำใจ วฒันธรรมน ้าใจ

ซ่ึงหมายถึงการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่พรอ้มท่ีจะช่วยเหลือกัน แต่เมื่อ

มองพลิกกลบัอีกดา้นหน่ึงก็กลายเป็นหมายถึงการท่ีมุง่หวงัความ

ช่วยเหลือจากกันได้ ทีน้ีคนน้ันเมื่อหวังพึ่งกันได้ หวังความ

ช่วยเหลือจากคนอ่ืนได ้ก็ท าให้เกิดแนวโน้มท่ีจะไม่ขยันหมัน่  

เพียร ไม่ต่อสู ้ ไม่ด้ินรน แต่ชอบนึกว่า ถ้าเราขาดแคลนยาก  

ล าบาก หรือเราขดัสนขึ้ นมา ก็ไปหาผูใ้หญ่คนน้ันไปหาเพื่อนคน

น้ีได ้พอหวังอย่างน้ีไดก้็ท าใหไ้ม่ตอ้งกระตือรือรน้ขวนขวาย จึง

เป็นปัจจยัท่ีน ามาสู่ความอ่อนแออีกอย่างหน่ึง ตรงขา้มกบัสังคม

ตะวนัตกท่ีมีวฒันธรรมแบบตัวใครตัวมนั เต็มไปดว้ยการแข่งขนั

ด้ินรนต่อสู ้ถ้าเธอไม่ช่วยตัวเองก็ไม่มีใครเอาดว้ย เธอก็ไม่รอด 

เธอจะตาย การท่ีหวงัพึ่งคนอ่ืนไม่ไดก้็ท าใหต้อ้งด้ินรนขวนขวาย

ต่อสู ้ ก็ท าให้เขม้แข็ง อันน้ีเป็นผลพ่วงในด้านลบ วัฒนธรรม

น ้าใจน้ันดี แต่ในดา้นเสียถา้ไมร่ะวงั ผลรา้ยก็มี  

  เร่ืองน้ีถ้าพูดในทางธรรมก็เป็นเพราะการท่ีคนไทย

ปฏิบติัธรรมไมค่รบถว้น เราเอาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามา

ใช ้ ธรรมในทางพระพุทธศาสนาน้ันตามปกติจะมีเป็นชุดๆ เช่น

มี ๔ ขอ้ มี ๕ ขอ้ มี ๗ ขอ้ ธรรมเหล่าน้ี ถา้เอามาใชไ้ม่ครบชุดก็

จะเกิดปัญหา เพราะมนัเป็นระบบดุลยภาพหรือระบบบรูณาการ 

ธรรมหมวดท่ีเกี่ยวกบัระบบน ้าใจน้ีเราเรียกวา่พรหมวิหารซ่ึงมี ๔ 
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ขอ้ ต้องปฏิบัติทั้งชุด แต่คนไทยเอามาใชไ้ม่ค่อยครบ ส่ีขอ้มี

อะไรบา้ง  

พรหมวิหาร ๔ แปลว่าธรรมประจ าใจของพรหม ๔ 

ประการ พรหมก็คือมนุษย์ในฐานะเป็นผู้ท่ีร่วมสร้างสรรค์

อภิบาลบ ารุงโลกหรือสังคมใหด้ ารงอยู่ไดด้ว้ยดี หมายความว่า

พระพุทธศาสนาไดเ้ปล่ียนความหมายของพรหมจากแนวทัศนะ

ของพราหมณ์ ท่ี ถือว่ามี เทพเจ้าสูงสุดคือพระพรหมเป็นผู้

สรา้งสรรคอ์ภิบาลโลก พระพุทธศาสนาบอกว่าอย่าไปมวัรอพระ

พรหมให้มาสร้างโลกแล้วมนุษย์ก็อยู่กันอย่างไม่มีความ

รบัผิดชอบจนกระทัง่ท าลายโลกเสีย แต่พระพุทธเจา้ทรงสอนให้

มนุษย์ทุกคนน้ีเป็นพรหมเสียเอง โดยมีคุณสมบัติประจ าใจส่ี

ประการที่เรียกว่าพรหมวิหารน้ัน เมื่อมนุษยท์ าตัวเป็นพรหม 

ก็จะท าหน้าท่ีเป็นส่วนร่วมในการสรา้งโลก คือสรา้งสรรคส์ังคม 

และบ ารุงเล้ียงโลกไวใ้หอ้ยูด่ว้ยดี  

มนุษย์ในฐานะท่ีเป็นพรหมน้ันต้องมีธรรม ๔ ขอ้ คือ 

หน่ึง เมตตา สอง กรุณา สาม มุทิตา ส่ี อุเบกขา ซ่ึงจะตอ้งใชต้่อ

เพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ท่ีเขาประสบ และมี

ความหมายสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีตอ้งใช ้คือ  

สถานการณ์ท่ี ๑  เมื่อเพื่อนมนุษย์อยู่เป็นปกติ เราก็มี 

เมตตำ คือมีไมตรี ปรารถนาดีต่อเขา ตอ้งการใหเ้ขาเป็นสุข  

สถานการณ์ท่ี ๒  เมื่อเขาตกต า่ลง คือเปล่ียนจากปกติ

เป็นตกต า่ลงไดแ้ก่ ตกทุกขเ์ดือดรอ้น เราก็มี กรณุำ คือพลอย
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หวัน่ใจในทุกขข์องเขา พยายามช่วยเหลือปลดเปล้ืองใหพ้น้จาก

ทุกขน้ั์น  

  เมตตากับกรุณาต่างกันมาก บางทีคนไทยเราก็แยกไม่

ถูกวา่เมตตากบักรุณาต่างกนัอย่างไร ความหมายจะชดัเมื่อมอง

ตามสถานการณ์ คือสถานการณ์ท่ีหน่ึงเขาอยู่ปกติเราใชเ้มตตา

เป็นมิตร สถานการณ์ท่ีสองเขาตกต า่เดือดรอ้นเราใช้กรุณา

ชว่ยเหลือ 

สถานการณ์ท่ี ๓ ขอ้น้ีคนไทยมกัจะไม่ค่อยพดูถึง เรามกั

ใชก้นัแคเ่มตตาและกรุณาเป็นหลกั และคนไทยก็มีจริงๆ เมตตา

กรุณาน้ีเรามีมากและใชม้าก สถานการณ์ท่ี ๓ คือคนอ่ืนขึ้ นสูง 

เชน่ไดดี้มีสุข หรือท าอะไรถูกตอ้งดีงามแลว้ เราก็มี มทิุตำ พลอย

ยินดีดว้ย และชว่ยส่งเสริมสนับสนุน ขอ้ท่ี ๓ น้ีเราชกัจะขาดแลว้ 

ต่อไปสถานการณ์ท่ี ๔ ขอ้น้ียากหน่อย เพราะตอนน้ีมัน

ไมใ่ชแ่คค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ลว้  

ขอท าความเขา้ใจว่า มนุษยเ์ราน้ีไม่ไดอ้ยู่เฉพาะระหว่าง

มนุษยด์ว้ยกนัเท่าน้ัน ในโลกน้ีเพียงมนุษยม์ีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

กันเท่าน้ันยังไม่พอท่ีจะด ารงรักษาสังคมให้ด ารงอยู่ด ้วยดี 

เพราะว่าเบ้ืองหลังโลกมนุษยห์รือเบ้ืองหลังสังคมมนุษยน้ั์นมีส่ิง

ท่ีเป็นฐานรองรบัอยูคื่อความเป็นจริงแห่งกฎธรรมชาติ ท่ีเป็นไป

ตามเหตุปัจจยัของมนั ไดแ้ก่ส่ิงท่ีท่านเรียกว่า ธรรม อันไดแ้ก่

หลักการแห่งความถูกต้อง และความเป็นจริงตามเหตุปัจจัย 

ตลอดจนหลักการท่ีมนุษยจ์ดัตั้งวางขึ้ นไวโ้ดยใชค้วามรูใ้นความ
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จริงของกฎธรรมชาติ มาบัญญัติเป็นหลักการท่ีเรียกว่าเป็น

กฎหมาย เป็นระเบียบ เป็นกติกาสังคมเพื่อจะด ารงรกัษาสังคม

ของตนไว ้หลักการเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะรองรบัสังคมมนุษย์

ไว ้เพียงมนุษย์สัมพันธ์กันดีใน ๓ ขอ้แรกยังไม่เพียงพอ ต้อง

รกัษาขอ้ท่ี ๔ ดว้ย  

เพราะฉะน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดว้ยการช่วย  

เหลือสนับสนุนกัน ในเร่ืองของเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีน้ี 

จะตอ้งหยุดทันทีเมื่อการช่วยเหลือสนับสนุนกนัน้ันจะไปละเมิด

หรือกระทบก่อความเสียหายต่อหลักการแห่งความเป็นจริง 

ความถูกตอ้ง ความดีงาม ไมว่า่จะเป็นหลกัการท่ีอยู่ในธรรมชาติ

ก็ตาม หลักการท่ีมนุษย์บัญญัติขึ้ นเป็นกติกาสังคมก็ตาม 

ความสัมพันธ์น้ันตอ้งหยุด ขอ้น้ีเรียกว่า อเุบกขำ ซ่ึงเป็นการ

ปฏิบติัเพื่อรกัษาหลกัการไว ้ 

ขอ้ท่ี ๔ คือ อุเบกขาน้ีคนไทยไมค่อ่ยรูจ้กั อุเบกขาคนไทย

นึกแคว่า่เฉย ทางพระท่านวา่ ถา้เฉยโดยไม่รูเ้ร่ือง เรียกว่าเฉยโง ่

เป็นอกุศล การเฉยต้องประกอบดว้ยปัญญา อุเบกขาน้ีส าคัญ

ท่ีสุดเพราะใชปั้ญญา สามขอ้แรกใชแ้ค่ความรูสึ้ก หมายความว่า 

เมตตา กรุณา และมุทิตา หนักในทางความรูสึ้ก คือใหม้นุษย์มี

ความรูสึ้กท่ีดีต่อกนั ยามปกติก็มีเมตตารูสึ้กเป็นมิตร ในยามเขา

ตกทุกข์เดือดร้อนก็กรุณารู ้สึกสงสาร ในยามท่ีเขาประสบ

ความส าเร็จก็รูสึ้กพลอยยินดีดว้ย แต่ขอ้ท่ีส่ีน้ีตอ้งใชค้วามรูคื้อ

ปัญญา เชน่ ตอ้งรูว้า่อะไรถูกตอ้ง อะไรผิด อะไรเป็นธรรม อะไร
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เป็นหลักการ ถ้าไม่รูไ้ม่มีปัญญาแลว้รักษาความถูกตอ้งไม่ได ้

รักษาธรรมไม่ได ้เพราะฉะน้ันขอ้ท่ีส่ีคืออุเบกขาจึงคุมทั้งหมด 

เพราะเป็นตวัรกัษาดุล 

เป็นอนัวา่การปฏิบติัในสามขอ้แรกจะตอ้งไมใ่หไ้ปละเมิด

ตวัหลกัการคือตัวธรรม โดยใหต้ัวท่ีส่ีคืออุเบกขารกัษาธรรมน้ัน

ไว ้“เฉย”หมายความว่าฉันหยุด ไม่เอากบัคุณแลว้นะ กฎตอ้ง

เป็นกฎ น่ีคืออุเบกขามาแลว้ ต่อจากน้ีก็ว่าไปตามกฎ เพื่อใหเ้กิด

ความเป็นธรรมหรือชอบธรรม  

ในกำรเลี้ยงลกู เร่ืองน้ีส าคญัท่ีสุด พ่อแม่ไทยมกัเล้ียงลูก

โดยใชธ้รรมชุดน้ีไมค่รบส่ีขอ้ ท าใหเ้ล้ียงลกูไม่โต เพราะฉะน้ันจึง

ขอเน้นเร่ืองน้ีเพราะการพฒันาคนในครอบครวัคือการเล้ียงดูลูก

น้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคัญอย่างยิ่ง พ่อแม่ไทยน้ันมีเมตตากรุณาและ

มุทิตาครบดีมาก หาไดย้ากในโลกน้ี แต่ขอ้ท่ี ๔ คือ อุเบกขาก็

ขาดอยา่งยิ่งเหมือนกนั  

พรหมวิหาร ๔ ในการเล้ียงดูลกูเป็นอยา่งไร เร่ิมดว้ย  

๑. เมื่อลูกอยู่เป็นปกติ พ่อแม่ก็มีเมตตา คือมีความรัก

ใครใ่หค้วามอบอุ่นแสดงความปรารถนาดี เล้ียงใหเ้จริญเติบโต 

๒. เมื่อลูกเกิดความเดือดรอ้นเป็นทุกข์ เจ็บไขไ้ดป่้วย

หรือมีปัญหา พอ่แมก่็กรุณา พยายามหาทางปลดเปล้ืองทุกขข์อง

เขา ช่วยเหลือเต็มท่ีโดยมองทุกข์ของลูกเหมือนเป็นทุกข์ของ

ตัวเอง บางทีลูกทุกข์เท่าน้ีแม่ทุกข์ยิ่งกว่าน้ันอีก ขวนขวาย

ชว่ยเหลือหาทางแกไ้ข  
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๓. เมื่อลูกประสบความส าเร็จไดดี้มีสุขท าดีงามถูกตอ้ง 

พ่อแม่ก็สนับสนุนส่งเสริม เช่น สอบไดห้รือประสบความส าเร็จ

ไดก้ารไดง้านท า พ่อแม่ก็สองส่งเสริมปัญญา ขอ้น้ีก็ปฏิบติักนัดี 

ไมม่ีปัญหา  

ทีน้ีต่อไปขอ้ ๔. อุเบกขาปฏิบติัอยา่งไร อุเบกขาน้ีใชเ้มื่อ 

๑) ลูกจะตอ้งฝึกหัดรับผิดชอบท าอะไรๆ ใหเ้ป็นดว้ย

ตนเอง ตามหลักท่ีว่าเมื่อลูกเติบโตแลว้เขาก็จะเป็นสมาชิกของ

สังคม เมื่อเขาอยู่ในโลกมนุษยน้ั์น เขาไม่ไดอ้ยู่กบัเพื่อนมนุษย์

ดว้ยกันอย่างเดียว แต่เขาอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิต

ดว้ย โลกและชีวิตน้ันเป็นไปตามความเป็นจริงแห่งกฎธรรมชาติ 

คือส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยัของมัน มนัไม่เขา้ใครออก

ใคร จะเอาเมตตา กรุณา มุทิตา ไปใชก้บัมนัไม่ได ้เพราะฉะน้ัน

จะตอ้งเตรียมลูกใหพ้รอ้มท่ีจะไปอยู่กับความเป็นจริงแห่งโลก

และชีวิต เขามีอะไรจะตอ้งรบัผิดชอบท าใหไ้ดด้ว้ยตนเอง เพื่อจะ

ไดร้บัผิดชอบตนเองและรบัผิดชอบชีวิตของตวัเองไดก้็ตอ้งหัดเขา

ไว ้ถึงตอนน้ีพอ่แมจ่ะตอ้งใชปั้ญญา รูจ้กัดู รูจ้กัพิจารณา ไม่ใช่ว่า

มีอะไรก็ไปท าแทนให้เขาหมด ถ้าเห็นว่าอะไรเป็นเร่ืองท่ีเขา

จะตอ้งฝึกรับผิดชอบท าใหเ้ป็นแลว้ตอ้งหัดเขาเลย เพราะน่ีคือ

การรักลูกท่ีแท้จริง คือหัดให้เขาพึ่งตนเองได้และมีอิสรภาพ 

ไม่ใช่ไปมัวท าให้ลูกท าอะไรไม่เป็น ต้องขึ้ นต่อพ่อแม่อยู่เร่ือย 

และต่อไปเมื่อพอ่แมไ่มอ่ยูด่ว้ย ลกูก็ตอ้งขึ้ นกบัคนอ่ืนๆ ต่อๆไป 

บางทีถา้เราใชเ้มตตากรุณามุทิตาก็คือการขดัขวางการ
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พัฒนาของลูก พ่อแม่ไทยน่ีไม่รูต้ัวก็เลยใชค้วามรักของตัวเป็น

เคร่ืองขดัขวางการพฒันาของเด็ก อุเบกขาต่างหากเป็นตัวท าให้

เด็กพฒันา แต่ตอ้งเป็นอุเบกขาแทท่ี้ใชปั้ญญา คือตอ้งพิจารณาว่า

ในสถานการณ์น้ีเป็นเวลาท่ีลกูของเราจะตอ้งหดัท าดว้ยตวัเขาเอง 

อเุบกขำ แปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆ  หมายความว่าคอยดูแล

เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ขาหัดรับผิดชอบและรูจ้ักพัฒนาตนเอง คือ

พิจารณาวา่อะไรท่ีเขาควรท าใหเ้ป็นก็ใหเ้ขาท าแลว้คอยดูอยู่ เพื่อ

ว่าถ้าหากเขาเพล่ียงพล ้าเราจะไดเ้ขา้แกไ้ขสถานการณ์ช่วยได้

ทันที อุเบกขาก็คอยมองดูพรอ้มอยู่ เราคอยมองดูดว้ยอุเบกขา

เสียแต่บดัน้ี ดีกวา่ท าใหเ้ขาและไม่ใหเ้ขาท าจนกระทัง่เมื่อเราไม่

อยูแ่ลว้เขาตอ้งไปด้ินรนต่อสูด้ว้ยตวัเองกบัความเป็นจริงของโลก

และชีวิต แลว้เราก็เลยไมม่ีโอกาสไปช่วยเขา เพราะฉะน้ันตอนน้ี

ท่ีเรามีโอกาสอยูก่บัเขารีบอุเบกขาซะ คือ คอยดูใหเ้ขาท า เขาท า

ถูกหรือผิดท าไดดี้หรือไม่ เราจะไดรู้เ้ห็นและมีโอกาสแนะน าสัง่

สอน ชว่ยใหเ้ขาท าไดดี้ จนมีการพฒันาอยา่งสมบรูณ์ ไมใ่ช่รอให้

พอ่แมจ่ากไปแลว้จึงใหเ้ขาด้ินรนต่อสูก้บัชีวิตเอง ท าผิดท าถูก ท า

ไม่เป็น พ่อแม่ก็ไม่รูด้ว้ยช่วยไม่ไดอี้กต่อไป ถึงเวลาน้ันเขาจะไป

ถูกอุเบกขาแห่งความเป็นจริงของโลกและชีวิตท าเอา เขาก็จะ

ล าบาก ก็ตอ้งโทษพ่อแม่ท่ีไม่ใหโ้อกาสเขาท่ีจะพัฒนาเพราะไป

ท าแทนเสียหมด จึงกลายเป็นการขดัขวางการพฒันาของเด็ก  

น่ีก็หน่ึงละ คือในกรณีท่ีเด็กจะตอ้งฝึกรบัผิดชอบท าอะไร

ต่ออะไรใหเ้ป็นดว้ยตนเอง พอ่แมจ่ะตอ้งอุเบกขาคอยดูแลว้จะไป
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ชว่ยต่อเมื่อเพล่ียงพล ้า พรอ้มท่ีจะชว่ยตลอดเวลา น่ีแหละคือการ

เปิดโอกาสใหเ้ขาพฒันาภายใตก้ารดูแลของเรา เท่ากบัพ่อแม่ท า

หน้าท่ีเลี้ยงด ูโดยสมบรูณ์ คือ ทั้งเล้ียงและดู เลี้ยง คือใหแ้ละท า

ใหเ้ขา ด ูคือดูใหเ้ขาท า แลว้ลกูก็จะเจริญเติบโตอย่างเต็มตัว คือ 

ทั้งมีจิตใจอ่อนโยน มีน ้าใจ อบอุ่นร่มเย็นนุ่มนวล พรอ้มกนัน้ันก็

เขม้แข็ง รูจ้ักรับผิดชอบตนเอง และเป็นหลักใหแ้ก่ผูอ่ื้นและแก่

สงัคมได ้ 

๒) พ่อแม่จะอุเบกขาในกรณีท่ีลูกจะตอ้งรบัผิดชอบต่อ

การกระท าของเขา หมายความว่า ลูกของเราก็เป็นบุคคลหน่ึงท่ี

จะอยูใ่นสงัคม สังคมน้ันมีหลักการมีกฎเกณฑม์ีกติกา ซ่ึงทุกคน

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อตนเอง และเขาจะตอ้งร่วมรกัษาสังคมและ

ท าสงัคมใหอ้ยูใ่นกติกาและหลักการน้ันดว้ย จึงตอ้งฝึกกนัตั้งแต่

ในครอบครวั ครอบครวัจึงตอ้งมีวินัย ตอ้งมีกติกา ท าผิดเป็นผิด 

ท าถูกเป็นถูก กฎเป็นกฎ เด็กๆ ขัดแยง้หรือทะเลาะกัน ตอ้ง

เป็นไปตามกฎแห่งความเท่ียงธรรม เขาตอ้งรูจ้กัหัดรบัผิดชอบ

ต่อการกระท าและผลการกระท าของเขา การวางตัวเป็นกลาง

เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลักการและกติกาน้ีก็เรียกว่าอุเบกขา

เหมือนกนั 

๓) เมื่อลกูรบัผิดชอบตนเองไดแ้ลว้ เขาจบการศึกษาแลว้ 

มีงานมีการท าแลว้ มีครอบครวัของตนเองแลว้ ถือว่าเขารบัผิดชอบ

ตนเองไดแ้ลว้ ตอนน้ีพอ่แมจ่ะตอ้งไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายแทรกแซงใน

ชีวิตของเขา ไดแ้ต่คอยดู และพรอ้มท่ีจะช่วยเมื่อเขาพลาด ไม่ใช่
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ว่าอยากจะใหลู้กเป็นสุขแลว้เขา้ไปจัดแจงในครอบครัวของเขา 

ลูกอยู่อย่างน้ี ท าอย่างน้ี เขา้ของน้ันวางท่ีน่ี ฯลฯ จนคู่ครองเขา

อึดอดักนั ทั้งอึดอดัระหวา่งกนั และอึดอดักบัพอ่แม ่แลว้ก็ไม่เป็น

สุข เสียทั้งสองฝ่าย พ่อแม่เองก็จะรนัทดใจว่าลูกท าไมไม่เห็นแก่

ความรักของพ่อแม่ ไม่มองเห็นความปรารถนาดี แต่ท่ีจริงเป็น

เพราะวา่พอ่แมไ่ปแทรกแซงในชีวิตของเขา ไมม่ีอุเบกขา  

เพราะฉะน้ันโบราณจึงใชค้ าว่าเลี้ยงด ู ซ่ึงหมายถึงตอ้ง

เล้ียงและดู เลี้ยง หมายความว่าใหแ้ละช่วยท าใหเ้ขา ไดแ้ก่ขอ้

หน่ึงสองสามคือเมตตากรุณามุทิตา ด ู คือขอ้ท่ีส่ีไดแ้ก่อุเบกขา 

เอาแคดู่ อยา่ไปแทรกแซง คือดูใหเ้ขาพฒันาและดูใหเ้ขาท าเป็น

ตน้ เป็นอนัวา่ มีทั้งท าใหเ้ขาและดูใหเ้ขาท า จึงเรียกว่าเล้ียงดู น้ี

คือหลกัพรหมวิหารส่ี  

รวมแลว้ พรหมวิหาร ๔ ย่อลงเป็น ๒ ดา้น คือ สามขอ้

แรก เมตตากรุณามุทิตา เป็นชุดเดียวกันในดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งคนกบัคน ส่วนขอ้ส่ีคืออุเบกขาเป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

คนกบัความเป็นจริงของโลกและชีวิตหรือตัวธรรม เพราะฉะน้ัน 

อะไรท่ีคนควรจะรบัผิดชอบต่อตวัเองหรือดว้ยตนเองโดยเหตุโดย

ผลแลว้มนุษยไ์มค่วรจะเขา้ไปกา้วกา่ย ตอ้งใหเ้ขารูจ้กัท าเอง หรือ

ใหส่ิ้งทั้งหลายเป็นไปตามความเป็นเหตุเป็นผลของมนัเอง  

ทั้งหมดน้ีจะตอ้งน ามาใชไ้ม่ใช่เฉพาะในครอบครวั แต่ใน

สังคมทั้งหมดดว้ย คนจะตอ้งรูจ้กัรบัผิดชอบชีวิตของตนเอง เรา

จะช่วยเขาก็เมื่อมีเหตุผลสมควร เมตตากรุณามุทิตาจะตอ้งถูก
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ควบคุมดว้ยอุเบกขา มิฉะน้ันแลว้คนก็จะมวัหวงัพึ่ง ถา้หวงัพึ่งแต่

คนอ่ืน คอยรอความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้น ไมคิ่ดขวนขวายท าการ ก็

อ่อนแอ แต่ถ้ามีความสมดุลในระหว่างธรรมส่ีขอ้น้ี คือเมตตา

กรุณาและมุทิตากับอุเบกขา คนก็จะพฒันาไปอย่างมีดุลยภาพ 

และอยูใ่นระบบบรูณาการ ไมเ่อียงขา้ง 

เวลาน้ีในสังคมทั้งหลายมีภาวะเสียดุลและเอียงกันมาก 

อยา่งสงัคมไทยเราก็หนักไปทางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล คือ

คนไทยมีเมตตากรุณามาก มุทิตาก็อาจจะอ่อนไปด้วยซ ้า ยิ่ง

อุเบกขาแลว้แทบไมรู่จ้กัเลย จึงท าใหค้นไทยเรามีความโน้มเอียง

ในทางท่ีจะอ่อนแอหวงัพึ่งกนั นอกจากน้ัน ยงัมีผลเสียตามมาอีก

ประการหน่ึงดว้ย คือมกัจะมีการชว่ยเหลือกนัจนกระทัง่มองขา้ม

กฎเกณฑ์กติกาและกฎหมาย กติกาสังคมถูกละเลยมองขา้ม

เพราะเห็นแก่กันระหว่างบุคคล รกัษาหลักการไม่ได ้ความเป็น

ธรรมในสังคมก็เสีย ธรรมน่ีแหละเป็นตัวรองรับสังคมในท่ีสุด 

เมื่อรกัษาความเป็นธรรมไมไ่ด ้สังคมน้ันก็จะารของพุทธวิปลาส 

ปรวนแปร  

เร่ืองน้ีในสังคมบางสังคมอย่างสังคมฝรัง่จะเห็นว่ามี

ปัญหาภาวะเสียดุลในทางตรงกันขา้ม คือเป็นสังคมท่ีอ่อนใน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนคือเมตตากรุณามุทิตาอาจจะ

หยอ่น โดยเฉพาะเมตตากรุณาน้อยเกินไป แต่เป็นสังคมท่ีหนัก

ในอุเบกขาคือเอากฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่ ถือว่าตัวใครตัวมัน 

ทุกคนตอ้งรบัผิดชอบตวัเอง ใครจะท าอะไรก็เป็นเร่ืองของตัว ท า
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ไปเถิด ถา้แกไม่ผิดกฎหมายฉันไม่ว่าอะไร แต่ถา้ผิดกฎหมายก็

โดนจดัการทันที ในสังคมเช่นน้ีกฎหมายก็ศกัด์ิสิทธ์ิ และรกัษา

หลกัการและความเป็นธรรมไวไ้ด ้และในการท่ีตอ้งตัวใครตัวมนั

รับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์กติกาก็ท าให้ทุกคนต้องต่อสู ้ด้ินรน

ขวนขวาย ก็เขม้แข็ง แต่ท าใหข้าดความอบอุ่น แหง้แลง้ จิตใจก็

เครียด ไมม่ีความสุขเท่าท่ีควร ก็เสียไปอีกดา้นหน่ึง  

เพราะฉะน้ันเราจึงตอ้งการการพฒันามนุษยอ์ย่างมีดุลย

ภาพโดยใชพ้รหมวิหารใหค้รบส่ีขอ้ ทั้งเมตตากรุณามุทิตาและ

อุเบกขา ตั้งแต่ครอบครวัไปจนกระทัง่ทัว่สงัคมใหญ่ทั้งหมด เร่ือง

น้ีขอพดูแทรกเขา้มาเท่าน้ัน ท่ีจริงก าลังพดูถึงเร่ืองความเป็นมา

ของสังคมไทยท่ีเด่นในดา้นความมีน ้ าใจซ่ึงเมื่อมองในแง่ของ

สังคมวิทยาก็มีลักษณะท่ีเรียกว่าเป็นสังคมท่ีหนักในระบบ

อุปถัมภ์ชนิดท่ีเลยเถิดไปจนท าใหเ้กิดผลเสีย ท าใหค้นอ่อนแอ

และไมส่ามารถรกัษาหลักการ  

 

เขม้แข็งเพ่ือประชาธิปไตย                    

ไม่ใช่เพียงเพ่ือชนะแขง่ขนั 

ประการท่ี ๔ องคป์ระกอบอีกอย่างหน่ึงท่ีท าใหค้นไทยมี

ลักษณะโน้มเอียงในทางอ่อนแอ คือความเชื่อถือท่ีผิดในทาง

ศาสนา  
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ในสังคมไทยน้ีในแง่ของความเชื่อทางศาสนา มีลัทธิ

ความเชื่อถืออยู ่๒ สาย  

สายหน่ึง คือสายพึ่งตนเอง ไดแ้ก่ระบบของพระพุทธ-

ศาสนา ซ่ึงสอนใหพ้ึ่งตนเอง ว่ามนุษยจ์ะตอ้งพยายามท าการให้

ส าเร็จดว้ยความเพียรของตน  

อีกสายหน่ึง คือสายพึ่งอ านาจดลบันดาล ไดแ้ก่ลัทธิผี

สางเทวดา เจ้าพ่อเจ้าแม่ เทพเจ้า ส่ิงศักค์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริย ์และไสยศาสตร ์

ความเชื่อทางศาสนา ๒ สายน้ีอยู่คู่กันมาในสังคมไทย 

สายท่ี ๒ คือ ความเชื่อสายศาสนาพรหมณ์ และผีสางเทวดาน้ัน 

มีมาในสงัคมไทยนานมาก ซ่ึงอาจจะพดูไดว้่ามีมาก่อนพระพุทธ  

ศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาเขา้มาแลว้คนไทยก็นับถือคู่เคียงกนั 

บางครั้งสองสายน้ันก็เขา้มากา้วก่ายปะปนแทรกแซงซ่ึงกันและ

กนั บางยุคสมัยพระพุทธศาสนาก็เด่นกว่าและไดเ้ป็นหลักของ

สังคม หลักพึ่งตนเองก็เด่นด้วย แต่บางยุคสมัยศาสนาผีสาง

เทวดาเทพเจ้าก็เด่นกว่า จนบางครั้งถึงกับเข ้ามาครอบง า

พระพุทธศาสนา 

ส าหรบัสองสายน้ีโดยหลกัการก็เป็นท่ีชดัเจนว่าพระพุทธ  

ศาสนาสอนหลักพึ่งตนเอง ใหเ้พียรพยายามท าการใหต้รงกับ

เหตุปัจจยั กรรมดีจะท าใหเ้กิดผลดี ส่วนกรรมชัว่ก็ท าใหเ้กิดผล

ชัว่ ส่วนศาสนาสายผีสางเทวดาเทพเจา้มีสาระส าคญัอันเดียวกนั

หมด ไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์ การนับถือเทวดา ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
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หรืออิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ก็มีสาระอนัเดียวกนัท่ีถือว่ามีอ านาจดล

บนัดาลยิ่งใหญ่อยูภ่ายนอก ซ่ึงมนุษยจ์ะมีความสัมพนัธ์โดยหวงั

พึ่งและไปขอความชว่ยเหลือดว้ยการออ้นวอนเป็นตน้  

ในกรณีท่ีคนมีความอ่อนแออยา่งท่ีวา่มาแลว้ใน ๓ ขอ้ตน้ 

แลว้มาเจอทางเลือกสองทาง ทางหน่ึงตอ้งท าดว้ยตนเอง กบัทาง

หน่ึงไปขอความชว่ยเหลือน่ี คนท่ีอ่อนแอจะเอาอันไหน ก็ตอบได้

ว่าเขาก็จะเลือกเอาทางไปขออ านาจดลบันดาลมาช่วย ขอให้

สงัเกตวา่ จะเป็นดว้ยเหตุน้ีหรือเปล่าท่ีท าใหเ้วลาน้ีในสังคมไทย

น้ี ลัทธิไสยศาสตร์ผีสางเทวดาเจา้พ่อเจา้แม่จึงกลาดเกล่ือน

เหลือเกิน คือลัทธิหวังพึ่งอ านาจดลบันดาลจากภายนอก มี

ปัญหาก็ยกใหเ้ทวดาแก ้มีเร่ืองจะตอ้งท าก็ถ่ายโอนภาระใหส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิท าแทน ทีน้ีเมื่อไปหวงัพึ่งอ านาจดลบนัดาลภายนอก 

ไม่พยายามท าเอง ก็ยิ่งอ่อนแอลง เพราะฉะน้ัน ความเชื่อถือท่ี

ผิดทางศาสนาน้ีจึงเป็นตวัซ ้าเติมเขา้มาเป็นขอ้ท่ีส่ี  

ขอพดูแทรกถึงเร่ืองทัศนคติของพระพุทธศาสนาในเร่ือง

น้ี เพราะในยุคปัจจุบนัน้ีสงัคมก าลังตอ้งการความชดัเจน เวลาน้ี

สังคมไทยพร่ามวัมากในเร่ืองต่างๆเหล่าน้ี อาตมภาพเคยเสนอ

ในท่ีประชุมใหญ่ๆอยู่เร่ือยๆ ว่าขณะน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีสังคมไทย

จะตอ้งมีความชดัเจนวา่จะเอาอยา่งไรกบัเร่ืองน้ี จะมีท่าทีอย่างไร

ต่อเร่ืองเหล่าน้ี ตั้งแต่ผู ้บริหารประเทศมาจนกระทัง่นักการ

ศึกษา รวมทั้งพระดว้ย เวลาน้ีความเชื่อทางไสยศาสตรเ์ป็นตน้น่ี

กลาดเกล่ือนไปหมด และถา้เราไม่มีความชดัเจนว่ามนัคืออะไร 
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เราจะเอาอย่างไรกับมนั สังคมไทยก็จะส่ายเซ เปล้ีย และเควง้

ควา้งเล่ือนลอย 

เร่ืองเทพเจา้ ผีสางเทวดา ตลอดจนอิทธิฤทธ์ิปาฏิหารย์

อะไรพวกน้ี พระพุทธศาสนาไมไ่ดป้ฏิเสธ เออแปลกนะ ไม่มีการ

เถียงในเร่ืองน้ี แต่ท่ีจริงท่านไมเ่สียเวลาไปเถียง เพราะวา่ 

๑. ถา้จะเถียงกันว่า เทวดามีหรือไม่มี ฤทธ์ิปาฏิหารย์

เป็นจริงหรือไม่ ใหเ้ถียงกนัพนัปีก็ไม่จบ เชื่อไหม เถียงกนัอีกหา้

พนัปีก็ไมจ่บ เลยไมต่อ้งปฏิบติั เสียเวลาเปล่า 

๒. เราสามารถปฏิบติัถูกตอ้งในเร่ืองน้ีโดยไม่ตอ้งเถียง 

หรือท่ีจริงคือไมต่อ้งไปรอค าตอบวา่มีหรือไมม่ี จริงหรือไมจ่ริง  

พระพุทธศาสนามีท่าทีท่ีชดัเจนอย่างยิ่งในเร่ืองน้ี เทวดา

จะมีก็มีไป และแถมไมใ่หล้บหลู่ดว้ย เทวดามีก็เป็นเพื่อนรว่มโลก

กนั คนท่ีจะเป็นเทวดาน่ีท่านบอกว่าตอ้งมีคุณธรรมค่อนขา้งดี 

เพราะฉะน้ันเทวดาก็เหมือนญาติผูใ้หญ่ หรือเป็นคนท่ีน่าเคารพ

นับถือซ่ึงเราควรมีท่าทีสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเคารพนับถือ ไม่ลบ

หลู่ ชาวพุทธอยู่กบัศาสนาอ่ืนเขานับถือเทวดาก็ใหเ้กียรติเขาได้

ไม่มีปัญหา ท่านว่าใหถื้อเป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติคือเกิดแก่

เจ็บตาย จึงใหม้ีเมตตากรุณาต่อกนั ถา้ไปเจอหรือนึกถึงเทวดาก็

แผ่เมตตาใหท้่าน ชาวพุทธท าบุญก็ยงัอุทิศกุศลใหเ้ทวดาเสียอีก

ดว้ย แต่พระพุทธศาสนามีท่าทีในทางปฏิบัติชัดเจนมากซ่ึงไม่

ตอ้งขึ้ นต่อการมีหรือไม่มี เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงของเทวดา คือ

มนัอยูท่ี่ท่าทีท่ีวา่ ถึงมีก็ไม่หวงัพึ่ ง น่ีซิส าคญัท่ีสุด คือไมต่อ้งไปรอ 
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เขาจะเถียงกนัวา่มีหรือไมม่ี จริงหรือไม่จริง ใหเ้ขาเถียงกนัไปอีก

พนัปีก็ปล่อยเขาเถอะ แต่เราปฏิบัติไดเ้ลย คือเราไม่หวังพึ่งส่ิง

เหล่าน้ี เพราะมนัขดัต่อหลกัการของพระพุทธศาสนา ๔ ประการ

ดว้ยกนั  

หลกัการท่ี ๑ ของพระพุทธศาสนา คือหลกัการกระท าให้

ส าเร็จดว้ยความเพียรของตน ซ่ึงเรียกว่าหลักกรรม พระพุทธเจา้

ทรงเป็นกรรมวำที และวิรยิวำที คือถือหลักการกระท าและถือ

หลกัความเพียร เพราะฉะน้ันผูนั้บถือพระพุทธศาสนาจะตอ้งท า

การใหส้ าเร็จดว้ยความเพียร ถ้าเราไปหวังพึ่งความช่วยเหลือ

จากรือตัวข่าวสารขอ้มูลน้ันแบ่งไดเ้ป็น ๔ ปอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ภายนอก เราก็ไมท่ าการดว้ยความเพียร  

ความสัมพันธ์อย่างน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาแม้แต่ในหมู่

มนุษย์เอง ไม่ต้องไปมองท่ีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภายนอก อ านาจดล

บนัดาลภายนอกท่ีคนหวงัพึ่งน้ันมี ๒ อย่าง คือ อ านาจภายนอก

หรือความช่วยเหลือจากมนุษย์ดว้ยกนั กบัอ านาจภายนอกหรือ

ความชว่ยเหลือจากส่ิงล้ีลบั แต่ไมว่า่จะเป็นมนุษยท่ี์มีอ านาจช่วย 

หรือส่ิงเรน้ลับช่วย การหวังพึ่งก็เป็นนิสัยเดียวกัน ถ้าหวังพึ่ง

อ านาจภายนอกจากมนุษยด์ว้ยกนั เราก็หวงัพึ่งผูใ้หญ่ หวงัพึ่งผูม้ี

ทรัพย์ผูม้ีอ านาจ เราก็ไม่ท างานท าการ แต่ท่ีถูก น้ัน แมแ้ต่อยู่

ร่วมกนัในโลกมนุษยเ์ราก็ตอ้งท าการเองดว้ยความเพียรอยู่แลว้ 

เราไม่ไปมวัรอพึ่งกนั ส่วนการท่ีจะช่วยเหลือน้ันก็ใหเ้ป็นไปดว้ย

คุณธรรมของเขา ถา้เขามีคุณธรรม เมื่อเขาเห็นคนดีมีทุกข ์เขาก็
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มาชว่ยเหลือเอง น้ันเป็นเร่ืองของคุณธรรม ไม่ใช่ไปหวงัพึ่งไปมวั

ออ้นวอนกนัอยู ่ 

ในระบบของมนุษย ์ถา้มนุษยไ์ปมวัหวงัพึ่งกนัอยู่ สังคมก็

เสีย ผูใ้หญ่และคนมีทรัพยม์ีอ านาจก็จะช่วยแต่คนท่ีมาไหวว้อน 

คนชัว่มาประจบก็ชว่ย แต่คนดีท่ีไมม่าเซ่นไหว ้ก็ไม่ช่วย ถา้อย่าง

น้ีสังคมก็วิบัติ ในการปฏิบัติต่ออ านาจภายนอกประเภทล้ีลับก็

เชน่เดียวกนั ถา้มวัไปหวงัพึ่งกนัอยู่ก็นิสัยเสียทั้งสองฝ่าย มนุษย์

ท่ีไปเซ่นก็อ่อนแอ เทวดาเป็นต้นก็เมาสินบน เพราะฉะน้ัน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัก็ดี ความสมัพนัธ์กบัส่ิงล้ีลับ

อ านาจภายนอกก็ดี ก็แบบเดียวกันนั่นแหละ เราจะต้องวาง

ความสมัพนัธ์ใหถู้กตอ้ง ใครมีหน้าท่ีอะไรก็ท าไป  

ตกลงวา่ หน่ึงขดัหลกัท าการใหส้ าเร็จดว้ยความเพียรของ

ตนเอง 

หลักการท่ี ๒ น่ีส าคัญมาก คือขัดหลักธรรมชาติของ

มนุษย์ท่ีว่าจะมีชีวิตท่ีดีงามได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนา มนุษย์

จะต้องพัฒนาตนเอง ถ้าเราไปหวังพึ่งผู ้อ่ืน มัวรอหวังอ านาจ

ช่วยเหลือจากภายนอกมาท าให้ เราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเอง มี

ปัญหาก็โยนปัญหาไปใหเ้ทวดาแกใ้ห ้ตวัเองไมคิ่ด ก็ไม่ไดพ้ฒันา

ตัวเอง เคยมีความสามารถมีปัญญาแค่ไหนก็หยุดอยู่แค่น้ัน มัว

แต่รอให้เทวดาท าให้ ตัวเองไม่ได้คิดแกปั้ญหา ไม่พัฒนา น้ี

เรียกวา่ขดัหลกัไตรสิกขา คือขดัหลกัการพฒันาตนของมนุษย ์ซ่ึง

เป็นหลกัส าคญัยิ่งของพระพุทธศาสนา  
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หลกัการท่ี ๓ คือ หลักความไม่ประมาท ในขณะท่ีเราไป

หวงัพึ่งความช่วยเหลือของอ านาจบนัดาลภายนอกน้ัน เราก็รอ

เขา เวลาน้ันเราก็ปล่อยผ่านไปไม่ไดท้ าอะไร ท่านเรียกว่าตกอยู่

ในความประมาท ไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ หลักความไม่

ประมาทเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้เมื่อจะ

ปรินิพนาน พระวาจาสุดทา้ยของพระองคท่ี์เรียกว่าปัจฉิมวาจาก็

คือ จงยงัความไม่ประมาทใหถึ้งพรอ้ม เพราะการพฒันาตนของ

มนุษย์จะส าเร็จไดด้ว้ยความไม่ประมาท ถ้าปล่อยเวลาผ่านไป 

มวัรอใหเ้ขาท าให ้ตวัเองไปนอนอยู ่ก็ผิดหลกัความไมป่ระมาท  

หลักการท่ี ๔ คือ หลักพึ่งตนและความเป็นอิสระ ใน

พระพุทธศาสนา ธรรมท่ีถืออย่างยิ่งก็คืออิสรภาพ และให้

พึ่งตนเองได ้เมื่อพึ่งตนเองไดก้็ไม่ตอ้งคอยไปหวงัพึ่งความช่วยห

ลือจากคนอ่ืน ตนเองก็เป็นอิสระ จะพึ่งตนเองไดก้็ตอ้งรูจ้กัพึ่งตน

และท าตนให้เป็นท่ีพึ่ งได้ คนท่ีพึ่ งตน เมื่อพัฒนาตนไปก็

พึ่งตนเองได้ เมื่อพึ่งตนเองได้ก็เป็นอิสระ องค์พระศาสดาเอง

ท่ีมาสอนก็คือท าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร มาช่วยแนะน าใหเ้ขา

พึ่งตนเองได้ คือมาสอนใหค้นพัฒนาตนเองเพื่อเขาจะได้เป็น

อย่างพระองค์ โดยไม่ตอ้งมาขึ้ นกับพระองค์ ไม่ใช่ไปฝากชีวิต

จิตใจไวก้บัพระพุทธเจา้  

ในพระพุทธศาสนาก็มีหลักศรัทธา แต่ศรัทธาน้ันเป็น

เพียงเคร่ืองสร้างความสัมพันธ์ท่ีจะช่วยเกื้ อหนุนเราในการ

กระบวนการพฒันาตวัเอง ใหก้า้วต่อไปจนเป็นอยา่งพระองค ์ทุก
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คนเมื่อพฒันาไปจนเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นพุทธะทั้งน้ัน 

พระอรหนัตทุ์กองคเ์ป็นพุทธะก็คือเป็นอยา่งพระพุทธเจา้  

ถา้เราไปหวงัพึ่ง เราก็ขึ้ นต่อส่ิงท่ีเราไปขอความช่วยเหลือ 

ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ส่ิงน้ันจะส าเร็จหรือไมก่็ไมไ่ดด้ว้ยตัวเรา แต่

ตอ้งแลว้แต่ท่าน เราหมดอิสรภาพ  

ในเมื่อการหวงัพึ่งอ านาจดลบันดาลจากภายนอกขดัต่อ

หลัก ๔ ประการน้ี จึงท าใหเ้ราพดูว่า ส่ิงเหล่าน้ีถึงมีเราก็ไม่หวงั

พึ่ง น้ีคือความเด็ดขาด แต่เราจะตอ้งมัน่ในหลกัการของพระพุทธ  

ศาสนา ๔ ประการน้ีท่ีจะตอ้งรกัษาไวใ้หไ้ด ้คือ 

๑. การท าการใหส้ าเร็จดว้ยความเพียรของตน 

๒. การพฒันาตนใหม้ีชีวิตท่ีดีงามยิ่งขึ้ นไป 

๓. การเป็นอยูด่ว้ยความไมป่ระมาท  

๔. การพึ่งตนเองไดแ้ละเป็นอิสระ  

จะพดูโยงรวมเป็นขอ้ความเดียวกนัก็ไดว้่า เพียรพยายามท าการ

ต่างๆ ในการท่ีจะพฒันาชีวิตสู่ความดีงามยิ่งขึ้ นไปอยู่ตลอดเวลา 

ดว้ยความไมป่ระมาท เพื่อท าตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งไดแ้ละมีอิสรภาพ 

การไปหวงัพึ่งส่ิงเหล่าน้ันขดัต่อหลักการเหล่าน้ีเราจึงไม่

เอาไมใ่ช ้เราไมต่อ้งไปเถียงวา่มีหรือไมม่ี เด๋ียวจะกลายเป็นว่าถา้

เมื่อไรรูว้่ามันมีเราก็จะพึ่ง อะไรท านองน้ี พระพุทธศาสนาไม่

วุน่วายกบัเร่ืองพวกน้ี ขอใหส้งัเกตวา่พระพุทธเจา้ของเราไดช้ื่อว่า

เป็นยอดของผูม้ีฤทธ์ิใชไ่หม พระองคไ์มไ่ดป้ฏิเสธฤทธ์ิปาฏิหาริย ์

ซ่ึงบางอย่างบางคนอาจจะรวมเอาไสยศาสตร์เขา้มาดว้ย การท่ี
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พระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีฤทธ์ิ น้ี  มีแต่เ ร่ืองท่ีเ ก่ียวกับ

เหตุการณ์ในการประกาศพระศาสนา เน่ืองจากเวลาน้ันเขามี

ความเช่ือกันว่าใครเป็นอรหันต์ตอ้งมีฤทธ์ิ พระพุทธเจา้ทรงใช้

ฤทธ์ิเพื่อปราบฤทธ์ิ เพราะเมื่อทรงปราบพวกมีฤทธ์ิเหล่าน้ันลง

ได ้ใหเ้ขาเห็นว่าพระองคม์ีฤทธ์ิเหนือกว่าแลว้เขาจึงยอมฟัง พอ

เขายอมฟังแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงใชฤ้ทธ์ิอีกต่อไป แต่ในพุทธ

ประวติั ๔๕ พรรษาท่านเคยอ่านพบไหมว่าพระพุทธเจา้เคยทรง

บนัดาลผลส าเร็จใหใ้ครดว้ยฤทธ์ิของพระองค ์ไมม่ี  

ขอใหร้ะลึกตระหนักในหลกัการของพระพุทธศาสนาและ

พระพุทธจริยาท่ีเป็นแบบอย่างอยู่เสมอว่า ขนาดพระพุทธเจา้ท่ี

เป็นยอดของผูม้ีฤทธ์ิ ยังไม่เคยใชฤ้ทธ์ิบันดาลผลท่ีปรารถนา

ใหแ้ก่ผูใ้ดทั้งส้ิน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะถ้ามวัช่วยกนัอย่างน้ันคนจะ

พลาดจากหลักและเขาจะหยุดพัฒนา หลักการของพระพุทธ-

ศาสนาชัดเจนมากในเร่ืองน้ี ย ้าว่า หน่ึง ท าการใหส้ าเร็จดว้ย

ความเพียรของตน สอง เป็นมนุษยต์อ้งพฒันาตนจึงจะมีชีวิตท่ีดี

งามได ้และจึงจะเป็นผูป้ระเสริฐจริง สำม ตอ้งไม่ประมาท และส่ี 

ต้องพึ่งตนเองได้เป็นอิสระ ฉะน้ันเราไม่ต้องมัวไปเถียงเร่ือง

เทวดามีไมม่ี ฤทธ์ิมีไมม่ี เป็นจริงไมเ่ป็นจริง เพราะเรามีหลกัการ

น้ีอยูแ่ลว้วา่ ถึงมีถึงเป็นจริงเราก็ไมไ่ปหวงัพึ่ง  

เราสมัพนัธ์กบัเทวดาแบบเป็นมิตร มีความเคารพนับถือ

กนัฉนัเพื่อนร่วมโลก แมแ้ต่เวลาพระสวดมนต์ ก็ยงัมีการชุมนุม

เทวดาดว้ย ชุมนุมเทวดาหมายความว่าอย่างไร ก่อนท่ีพระจะ
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เจริญพุทธมนตใ์นงานมงคล จะมีพระองคห์น่ึงตั้งพัดขึ้ นมากล่าว

ค าชุมนุมเทวดา คือการบอกว่า ขณะน้ีพระก าลังจะน าเอาค า

สอนของพระพุทธเจา้มาสาธยาย เจริญพุทธมนต์น้ันมีความ  

หมายส าคัญแต่เดิมคือการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามา

สาธยาย คนฟังก็จะไดเ้รียนรูไ้ดส้ดับและเตือนใจตนเองไปดว้ย 

ทีน้ีเราก็ใจกวา้งไมส่งวนไมจ่ ากดัการฟังไวแ้คใ่นหมูม่นุษยเ์ท่าน้ัน 

แต่เราคิดถึงเทวดาด้วยว่า เทวดาท่านก็ยังต้องการธรรมไป

พัฒนาตนเอง เพราะเรารูอ้ยู่ว่าเทวดาท่านยังมีกิเลสมากบา้ง

น้อยบา้ง ก็เชิญท่านมาฟังดว้ย 

ลองดูต านานเทวดาหรือเทพนิยายสิ เทวดายกทัพไปรบ

กนั แย่งคู่ครองกนั ยงัมีโลภะ โทสะมาก  เพราะฉะน้ันเวลาเรา

สวดมนต์เราก็เผ่ือแผ่ใจแก่เทวดาด้วย เราก็บอกว่าเราจะฟัง

ธรรมของพระพุทธเจา้แลว้นะ พระจะสวดใหฟั้ง ต่อไปน้ีเทวดา

อยู่ไหนๆ ก็ขอเชิญมาฟังธรรมดว้ย คนไม่รูก้็นึกว่าพระชุมนุม

เทวดาน่ีคงนับถือและออ้นวอนเทวดาดว้ย เปล่า ขอใหดู้ค าลง

ท้ายท่ีว่า ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา ท่านว่าสามครั้งเลย 

แปลวา่ท่านผูเ้จริญทั้งหลาย บดัน้ีถึงเวลาฟังธรรมแลว้ น่ีคือบอก

เทวดาใหม้าฟังธรรมดว้ย ท่านจะได้เรียนรู ้ท่านจะได้พัฒนา

ปัญญา เอาธรรมไปใชใ้นการพฒันาชีวิตของท่าน ท่านจะไดม้ี

คุณธรรมมากขึ้ น เลิกรบราฆ่าฟันแย่งคู่ครองกนั อะไรท านองน้ี 

นอกจากน้ัน ชาวบา้นหรือคนทัว่ไปท่ียังหวัน่หวาดอ านาจของ

เทวดาอยู่ ก็จะไดส้บายใจว่าเทวดาก็มาฟังธรรมอยู่กบัเราดว้ย 
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เป็นพวกเดียวกบัเราแลว้ ไม่ตอ้งห่วงไม่ตอ้งกงัวล จะไดต้ั้งใจฟัง

ธรรมในค าสวดมนต์ด้วยใจสงบเป็นสมาธิ เป็นอันว่าเร่ืองน้ี

จะตอ้งเขา้ใจคติพระพุทธศาสนาใหดี้  

พระพุทธศาสนาถือหลักการว่าธรรมเหนือเทพ มนุษย์

สมยักอ่นน้ีอยูก่นัในสงัคมท่ีคนนับถือและกลัวอ านาจเทวดามาก 

พระพุทธศาสนาก็มาสอนว่า น่ีนะ ถา้มนุษยต์ั้งอยู่ในธรรมและ

ยืนหยดัในธรรมแลว้ก็ไม่ตอ้งกลัวเทวดา ถา้เกิดเร่ืองกนัระหว่าง

มนุษย์กับเทวดาก็ให้ถือธรรมเป็นใหญ่ ถ้าเรามัน่ใจว่าอยู่ ใน

ธรรมถูกตอ้งแลว้ก็ไม่ตอ้งกลัวเทวดา เทวดาตอ้งแพ ้ดังท่ีมีเร่ือง

ในต านานพุทธศาสนาแบบน้ีไวม้ากส าหรับให้ก าลังใจแก่ชาว

พุทธ เร่ืองน้ีพูดมามากแลว้เด๋ียวจะกลายเป็นการเขา้มาสู่เร่ือง

ของเกร็ดปลีกยอ่ยไป เวลายิ่งน้อยๆ อยูด่ว้ย  

เอาเป็นว่าหลักการของพระพุทธศาสนาน้ันชัดเจน 

เพราะฉะน้ันเราจะตอ้งท าคนของเราใหเ้ขม้แข็งขึ้ นมา ส่ิงท่ีเป็น

ปัจจัยแห่งความอ่อนแอเหล่าน้ีเราต้องรู ้เท่าทัน และจะต้อง

ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง ท่ีส าคัญคือเราจะต้องพัฒนาคนให้

เขม้แข็ง เมื่อเขม้แข็งจริงจึงจะยืนหยดัอยูไ่ดไ้มถู่กครอบง า และถา้

ท าไดเ้ราก็จะชนะการแขง่ขนั  

อยา่งไรก็ตาม ระบบแขง่ขนัน้ีจะตอ้งระลึกตระหนักกนัไว ้

วา่เป็นระบบท่ีเป็นภัยอันตรายต่อโลกมนุษย ์เพราะเป็นระบบท่ี

น ามาซ่ึงการแยง่ชิงผลประโยชน์ และการเอารดัเอาเปรียบกนัใน

สังคม พรอ้มทั้งเป็นการลา้งผลาญทรัพยากรธรรมชาติเพราะ
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ตอ้งการหาผลประโยชน์มาก ตอ้งคอยยุคนใหม้ีค่านิยมบริโภค

เพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์มากๆ ถ้าอยู่ในระบบแข่งขันแบบน้ีก็ไม่มี

ทางแกไ้ขปัญหาของอารยธรรม 

มนุษย์เราตอนน้ีอยู่ในภาวะจ าเป็นจ ายอมตอ้งสูใ้นการ

แขง่ขนั มิฉะน้ันเขาก็จะครอบง าเรา เราตอ้งเขม้แข็งยืนหยดัไม่ให้

เขาครอบง าและพยายามเอาชนะ แต่ถา้เราชนะและเราขืนอยู่ใน

ระบบแข่งขันเราก็ร่วมในการท าลายโลกดว้ย เพราะฉะน้ันเรา

ตอ้งขึ้ นเหนือการแขง่ขนั มนุษยท่ี์จะเหนือการแขง่ขนัตอ้งเขม้แข็ง

ยิ่งกว่าคนท่ีชนะการแข่งขันอีก ต้องเก่งกว่าน้ันแล้วจึงมา

แกปั้ญหาจากระบบแขง่ขนัอีกชั้นหน่ึง เวลาน้ีในโลกน้ียงัไม่มีใคร

ท าไดถึ้งขั้นน้ีเลย ไม่ว่าอเมริกาหรือญ่ีปุ่นก็ไดแ้ค่คิดจะชนะใน

การแข่งขนั และแมแ้ต่จะเอาแค่น้ีก็แทบตายแลว้ ขนาดอเมริกา

ตอนน้ีเพียงแคว่า่ท าอยา่งไรจะชนะญ่ีปุ่นก็แทบจะตายแลว้ จึงไม่

มีทางท่ีจะใหเ้กง่กวา่น้ัน เพราะฉะน้ัน ปัญหาส าคญัยิ่งส าหรบัยุค

ปัจจุบนั ก็คือท าอย่างไรจะมีมนุษย์ท่ีเก่งจริง ท่ีขึ้ นไปเหนือการ

แขง่ขนั แลว้มาแกปั้ญหาของระบบแขง่ขนั  

ส าหรับสังคมไทยน้ี มีเร่ืองหน่ึงท่ีน่าสังเกตซ่ึงขอแทรก

เขา้มา คือวา่ ในขณะท่ีคนไทยเรามีแนวโน้มในการหวงัพึ่งความ

ชว่ยเหลือจากภายนอก ไมว่า่จะเป็นอ านาจดลบนัดาลจากมนุษย์

ด้วยกันหรือจากส่ิงล้ีลับก็ตามน้ี ก็มี ปัญหาซ้อนเขา้มาอีกคือ

ความไม่ชัดเจนแห่งขอบเขตของการท่ีจะช่วยเหลือและการท่ี
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จะตอ้งท าดว้ยตนเอง ภาวะคร่ึงๆ กลางๆ ไม่แน่นอนชดัเจนน้ีจะ

ยิ่งเพิ่มผลรา้ยหนักขึ้ นไปอีก สงัคมท่ีเป็นอยา่งน้ีจะพฒันาไดย้าก  

ธรรมดามนุษยน้ั์น ขอใหรู้เ้ด็ดขาดกนัไปเถอะว่าไม่มีใคร

ชว่ย จะตอ้งท าเอง แลว้เขาจะด้ินสุดแรง เขาจะเขม้แข็ง เขาจะลุก

ขึ้ นมาท าแล้วก็จะมีทางส าเร็จ แต่มนุษย์ท่ีก ้าๆ  กึ่งๆ คร่ึงๆ 

กลางๆ ไมรู่แ้น่ลงไปวา่เขาจะชว่ยเราแคไ่หน เขาจะช่วยไหมหนอ 

และไม่รูว้่าตัวเราจะตอ้งท าแค่ไหน ไม่เด็ดขาดลงไปน่ี ก็จะรีๆ 

รอๆ หันรีหันขวาง แลว้ก็อยู่อย่างน้ันแค่น้ันแหละ ไม่มุ่งมัน่ท า

อะไรใหจ้ริงจังขึ้ นมา ไปไม่ถึงไหน และจะไม่พัฒนา สังคมไทย

ก าลังอยู่ในภาวะน้ีหรือเปล่า เช่น ชาวบ้านก็หวังพึ่งความ

ชว่ยเหลือจากภายนอก เชน่จากรฐับาล จากนักการเมือง โดยไม่

รูข้อบเขตว่าเขาจะช่วยแค่ไหน ตัวเองจะตอ้งท าแค่ไหน ถ้าขืน

เป็นอยา่งน้ีสงัคมจะพฒันาไม่ได ้เพราะฉะน้ันความไม่ชดัเจนใน

ขอบเขตของการชว่ยเหลือและการท่ีตอ้งท าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข  

คนอยูใ่นทะเลทราย เมื่อเขารูแ้น่นอนวา่ไมม่ีใครช่วยตอ้ง

ด้ินเองก็ยงัสูไ้ด ้เมื่อเขามุ่งมัน่ท าไปอย่างเด็ดเด่ียว ไม่รีรออะไร

อยู ่เขาอาจจะพฒันาแกท้ะเลทรายใหเ้ป็นท่ีอุดมสมบรูณ์ก็ได ้แต่

คนท่ีมวัแต่รีๆ รอๆ เก้ๆ  กงัๆ คร่ึงๆ กลางๆ อยา่งน้ี จะไมไ่ปไหน

เลย แมจ้ะอยูใ่นสภาพท่ีมีอะไรจะท าไดม้ากมาย ก็สูญเสียโอกาส 

ไมไ่ดป้ระโยชน์   

นอกจากน้ัน มนุษยท่ี์หวงัความช่วยเหลือจากคนอ่ืนก็ได้

แต่มองออกไปขา้งนอก จุดสนใจก็มาอยู่ท่ีตัวเอง เพราะหวงัพึ่ง
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ความช่วยเหลือให้แก่ตนเอง และจุดสัมพันธ์ก็อยู่ท่ีอ านาจ

ภายนอกท่ีตนหวงัวา่จะมาช่วยน้ัน ก็เลยไม่ไดม้องดูเพื่อนมนุษย์

ดว้ยกนั เลยไมม่ีความโน้มเอียงท่ีจะแสวงหาความช่วยเหลือหรือ

รว่มมือกนัภายในชุมชนของตน เพราะความสนใจมุ่งมาท่ีตัวเอง

และความสัมพนัธ์กับส่ิงหรืออ านาจจากภายนอกท่ีจะเป็นแหล่ง

แห่งความชว่ยเหลือน้ัน เลยมองขา้มเพื่อนรว่มชุมชนของตนไป 

ในทางตรงขา้ม ถ้าไม่มีแหล่งช่วยเหลือจากภายนอก 

ความสนใจของคนจะขยายออกไปสู่ผูท่ี้อยูร่ว่มกนั เขาจะมองดูสุข

ทุกขข์องกนัและกนั และจะแสวงหาความร่วมมือจากกนัและกนั 

การร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัก็จะเกิดขึ้ น ซ่ึงไม่ใช่เป็นการ

ชว่ยเฉพาะตวัเองเท่าน้ัน  

หลักการพึ่งตนเองก็คือท าตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งได ้การท าตน

ใหเ้ป็นท่ีพึ่งไดก้็คือการท่ีมนุษยจ์ะตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น

ดว้ย เพื่อใหต้นเองเป็นผูท่ี้สมควรและสามารถรบัเอาประโยชน์

จากผูอ่ื้น น้ีคือหลกัการท าตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งได ้ไม่ใช่อยู่ๆจะบอกว่า

พึ่งตนเอง พระพุทธศาสนาไมไ่ดส้อนเฉยๆว่าใหพ้ึ่งตนเอง แต่ใน

การท่ีจะพึ่งตนเองน้ันส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งก็คือจะต้องท าตนให้

เป็นท่ีพึ่งได ้หมายความว่า พึ่ งตนดว้ยกำรท ำตนใหเ้ป็นท่ีพึ่ งได ้

อนัน้ีสิส าคญักว่า เพราะการท าตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งไดก้็คือการท่ีตอ้ง

รูจ้ักพัฒนาตนเองด้วยการสรา้งเสริมคุณสมบัติความดีงาม

ความสามารถขึ้ นในตนเอง พรอ้มไปดว้ยกันกับการสรา้งเสริม

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนมนุษย ์ดังจะเห็นไดว้่า ในหลักการท า
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ตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งไดน้ั้น มีขอ้ปฏิบติัอย่างหน่ึงท่ีส าคญัคือ ในชุมชน

หรือในหมู่พวกของเรามีธุระการงานอะไรท่ีจะตอ้งช่วยเหลือกัน 

ก็พรอ้มท่ีจะช่วยจัดช่วยท า เร่ิมแต่คอยมองคอยถามว่ามีอะไร

ตอ้งช่วยกันท าบา้ง อย่างน้ีถือว่าเป็นการท าตนให้เป็นท่ีพึ่งได้

อยา่งหน่ึง  

เมื่อมนุษย์ไม่หวังความช่วยเหลือจากภายนอก เวลามี

อะไรเกิดขึ้ น เขาก็จะมีความสนใจในหมู่คนท่ีอยู่ดว้ยกนั และใน

การท่ีจะมารว่มมือช่วยกนัหาทางแกไ้ขปัญหา เพราะการท่ีจะให้

ตวัรอดจะตอ้งอาศยัผูอ่ื้นดว้ย ในเวลาเดียวกนัเขาก็จะมองเห็นสุข

ทุกขข์องผูอ่ื้นแลว้ก็จะเกิดความช่วยเหลือและร่วมมือกนั แต่การ

ไปหวงัพึ่งอ านาจภายนอกช่วยเหลือ แมแ้ต่อ านาจภายนอกจาก

มนุษย์ด้วยกันท่ียิ่ งใหญ่อยู่ข ้างนอก จะท าให้มนุษย์ไม่คิด

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง และไม่ช่วยกนัแกปั้ญหา เมื่อเป็นอย่างน้ีก็

จะเป็นปัญหาแก่การพฒันาประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตย

น้ันเกิดจากการท่ีมนุษยต์อ้งใชปั้ญญา ดว้ยการระดมความคิดท่ี

จะมาช่วยกันร่วมกันท าใหส้ าเร็จ การช่วยกันคิดแกปั้ญหาของ

ชุมชนหรือของสงัคมของตนเอง และการเอาสติปัญญามาร่วมกนั

เพื่อสรา้งสรรค์และแกปั้ญหา จะไม่เกิดขึ้ นเพราะมองขา้มพวก

พอ้งผองเพื่อนไปหวังพึ่งแต่ภายนอก สังคมแบบน้ีจะพัฒนา

ประชาธิปไตยไดย้าก น้ีก็เป็นปัญหาท่ีเราจะตอ้งแกไ้ข 
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ตอ้งขา้มพน้ยากล่อมและส่ิงเสพติด 

ชีวิตและสงัคมจึงจะไปรอด 

ขอแทรกเขา้มาอีกเกี่ยวกับเร่ืองการท าคนของเราให้

เข ้มแข็ง คือจากความโน้มเอียงท่ีชอบความง่ายและความ

สะดวกสบายน้ี คนท่ีประสบปัญหาเจอความทุกข ์บางทีแทนท่ีจะ

ลุกขึ้ นด้ินรนขวนขวาย ก็อาจจะใช้อะไรบางอย่างมาเป็นส่ิง

แกปั้ญหาชัว่คราว หรือแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ท าใหต้ัวสบายไป

พลางก่อน หรือแมแ้ต่เอามาช่วยใหห้ลบปัญหา หลบทุกขไ์ปได้

ชัว่คราว ฉะน้ันหลักท่ีว่าไปตามธรรมชาติของมนุษยว์่า เมื่อถูก

ทุกขบี์บคั้นภยัคุกคามจะลุกขึ้ นด้ินรนขวนขวายแลว้จะเขม้แข็งน้ัน 

ยังมีขอ้ยกเวน้ เน่ืองจากมีตัวแปรเป็นเง่ือนไขแทรกเขา้มา ตัว

แปรน้ีคือส่ิงท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองผ่อนคลาย เป็นทางออกชัว่คราว 

หรือท าใหเ้พลินๆ ท าให้หลบทุกข์ลืมปัญหาไปได้ แมแ้ต่คราว

หน่ึงทีหน่ึง ซ่ึงขอใชค้ ารวมงา่ยๆ วา่ ส่ิงกล่อม  

 

อารยธรรมยงัไปไม่ไกล มนษุยย์งัตอ้งอาศยัสิ่งกล่อม 

ส่ิงกล่อมมีมากมายหลายอย่างและหลายระดับ ตั้งแต่

หยาบจนถึงละเอียด บางอยา่งก็มีแต่โทษ บางอย่างก็มีประโยชน์

ไมน้่อยถา้รูจ้กัใชแ้ต่พอดี แมแ้ต่หลักปฏิบติับางอย่างในทางพระ

ศาสนาบางทีก็ถูกน ามาใชใ้นทางท่ีอาจจะเกิดโทษโดยไม่รูต้ัว 
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เพราะคนท่ีมีทุกข์มีปัญหาจิตใจ ก็หาทางแกปั้ญหาดว้ยการน า

หลกัปฏิบติัน้ันๆ มาใชท้ าจิตใจใหส้บาย 

ส่ิงกล่อมในขั้นท่ีหยาบมากซ่ึงมีแต่โทษเป็นอันตรายก็

เช่น สุรา ยาเสพติด และการพนัน ซ่ึงเป็นทางเล่ียงหลบจาก

ความทุกขแ์ละชว่ยใหลื้มปัญหาในเมื่อไมม่ีความเขม้แข็งเพียงพอ 

โดยเฉพาะการพนัน อาจเป็นเพราะอยากจะไดผ้ลส าเร็จ แต่ไม่สู ้

ท่ีจะท างานหนัก จึงคิดเอาเฉพาะหน้าง่ายๆ โดยหวังลาภลอย 

และหลายครั้งจะเอาไปโยงกบัเร่ืองอ านาจดลบนัดาลของส่ิงศกัด์ิ  

สิทธ์ิ ไปหวังพึ่งอ านาจดลบนัดาล จึงไปเล่นการพนันพรอ้มกับ

บนบานไปดว้ย เรียกว่าเป็นการหวังลาภลอยจากส่ิงเล่ือนลอย 

นับวา่เป็นทางออกจากการท่ีจะตอ้งท าดว้ยความเพียรพยายามท่ี

หนักและยากล าบาก พรอ้มทั้งเป็นส่ิงกล่อมดว้ย คือกล่อมใจให้

สบาย ลืมทุกขห์ลบปัญหาไปไดที้หน่ึงๆ เช่นเดียวกับยาเสพติด 

ซ่ึงเป็นทางออกอย่างหน่ึงของคนท่ีมีความทุกข ์ซ่ึงไปพึ่งยาเสพ

ติดเพราะใจของเขาไม่มีความสุข จึงเอาส่ิงเสพติดมาช่วยใหลื้ม

ความทุกข ์และหวงัจะไดสุ้ขจากการเสพน้ัน 

ส่ิงกล่อมส าคัญทางนามธรรม ซ่ึงแพร่หลายและมี

อิทธิพลอย่างยิ่ง ก็คือ ความเช่ือต่ออ านาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีพูดไป

แลว้นัน่เอง ความเชื่อน้ีเป็นเคร่ืองปลอบประโลมใจในยามทุกข ์

ท าใหเ้กิดความหวงัในความสุขความส าเร็จ และท าใหเ้กิดความ

อบอุุ่นใจ แต่ก็ท าใหเ้กิดความโน้มเอียงในทางท่ีจะหวงัพึ่งและ

รอคอยความช่วยเหลืออย่างท่ีกล่าวมาแล้ว อย่างน้อยก็เป็น
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เคร่ืองกล่อมใจ ท าใหเ้กิดความเบาใจสบายใจ แลว้ก็เลยไมเ่ร่งรดั

ไมก่ระตือรือรน้ท่ีจะท าการแกปั้ญหาและสรา้งสรรค ์เหมือนเด็ก

น้อยในออ้มอกพอ่แม ่หรือเหมือนนกกระจอกเทศท่ีหนีภัยเอาหัว

ไปซุกทราย บอกตัวเองว่าปลอดภัย โดยท่ีภัยน้ันก็ยังมีอยู่ และ

ปล่อยให้ภัยอันตรายหรือปัญหาน้ันพัฒนาตัวเพิ่มมากและ

รุนแรงยิ่งขึ้ น เพราะฉะน้ัน จึงตอ้งระวังมาก ถา้ใชไ้ม่เป็นก็เป็น

โทษมาก 

ในบางสังคมผู้คนแมจ้ะมีทุกข์บีบคั้นมาก เช่นยากจน

แรน้แคน้ แต่มีความเชื่อในศาสนาแบบหวงัพึ่งอ านาจดลบนัดาล

ของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไวเ้ป็นเคร่ืองกล่อมใจ ส่ิงกล่อมทางความเช่ือ

ดา้นจิตใจน้ี ก็สลายภาวะบีบเร่ง คนก็ไม่ลุกขึ้ นด้ินรนขวนขวาย 

ไม่กระตือรือรน้บุกฝ่าไป สังคมแบบน้ี น่าจะยกเอาอินเดียเป็น

ตวัอยา่งได ้ 

เรายอมรบัวา่มนุษยปุ์ถุชนทัว่ไปยงัมีปัญหาจิตใจ จึงตอ้ง

อาศยัส่ิงกล่อมช่วยบา้ง อย่างน้อยเพื่อเป็นเคร่ืองพกัผ่อนหย่อน

ใจคลายกงัวล พอใหเ้พลินๆ หลบเร่ืองรอ้น ลืมเร่ืองรดั ท าใหส้ด

ชื่น ฟ้ืนก าลัง เพิ่มความมีชีวิตชีวาบา้งเป็นบางครั้งบางคราว ส่ิง

กล่อมอย่างสามัญ ก็คือการบันเทิง ดนตรี และกีฬา ตลอดจน

วรรณคดี ซ่ึงถ้ารูจ้ักเลือกและรู ้จักใชก้็เป็นประโยชน์ไม่น้อย 

นอกจากเป็นส่ิงกล่อมแลว้ ยังอาจใชเ้ป็นส่ือท่ีจะน าขึ้ นสู่ส่ิงท่ีดี

งามสูงส่งหรือประเสริฐยิ่งขึ้ นไป แมแ้ต่น าสู่ความเขา้ใจธรรม 
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ต่างจากสุรายาเสพติดและการพนันท่ีเป็นอันตรายมาก แทบว่า

จะมีแต่โทษอยา่งเดียว 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงกล่อมทุกอย่าง สามารถก่อโทษได้

ทั้งน้ัน โดยเฉพาะ ถา้ไปติดในส่ิงกล่อมเมื่อใดก็เสียทันที จึงตอ้ง

ระวังใชส่ิ้งกล่อมเพียงเพื่อแกปั้ญหาชัว่คราว หรือช่วยใหส้ดชื่น 

หายแหง้แลง้ หายเหน็ดเหน่ือย ท าใหก้ระชุม่กระชวยมีพลงัแลว้ก็

ท างานการเดินหน้าต่อไป เหมือนอย่างคนท่ีมีปัญหาถึงกบันอน

ไมห่ลบั ก็อาจตอ้งใชย้ากล่อมประสาทช่วยแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 

ยากล่อมประสาทก็ถือว่ามีประโยชน์ แต่อย่าอยู่ใต้อ านาจยา

กล่อมประสาท หมายความว่าอย่ากลายเป็นทาสของมัน

จนกระทัง่ตอ้งนอนหลบัดว้ยยากล่อมประสาทตลอดไป ถา้ถึงขั้น

น้ันก็แยห่น่อย แต่ถา้ใชช้ัว่คราวก็พอได ้ 

แมแ้ต่ขอ้ปฏิบติัดีงามอย่างสูงลึกซ้ึงทางจิตใจ ก็เอามาใช้

เป็นส่ิงกล่อมได ้จดัเป็นส่ิงกล่อมอยา่งประณีต เช่นสมาธิ เวลามี

ปัญหาจิตใจ ไมส่บายใจ มานัง่สมาธิก็สบาย หลบปัญหาไปได ้มี

ความสุข ก็เลยเกิดความโน้มเอียงว่า ถา้ไม่สบายใจมีปัญหาก็มา

นั่งสมาธิสบายไป ต่อไปพอเจอปัญหาขา้งนอกก็ไม่เอาละ ฉัน

หลบทุกข์มาอยู่ในสมาธิ หาความสุขได ้ก็เลยไม่แกปั้ญหา ถ้า

อยา่งน้ีสมาธิก็กลายเป็นส่ิงกล่อม จึงตอ้งระวงัมากเหมือนกนั  

ในเมื่อมนุษย์ปุถุชนยงัตอ้งอาศัยส่ิงกล่อม และส่ิงกล่อม

อาจก่อใหเ้กิดโทษไดม้าก การปฏิบติัใหถู้กตอ้งต่อส่ิงกล่อมจึงมี
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ความส าคญัมาก เพื่อความเขา้ใจง่ายในเร่ืองน้ี อาจแบ่งบทบาท

ของส่ิงกล่อมเป็น ๓ ขั้น คือ 

๑. ขัน้ผอ่นคลำย คือ ใชเ้พื่อพกักายพกัใจ เพื่อผ่อนคลาย 

เพื่อฟ้ืนฟ ูท าใหห้ายเหน็ดเหน่ือย หายลา้ หายเปล้ีย ท าใหส้ดชื่น

มีก าลงัสบายขึ้ น พรอ้มท่ีจะกา้วเดินต่อไป 

๒.  ขัน้กลอ่ม คือ ท าใหเ้พลิน ท าใหเ้คลิบเคล้ิม ปล่อยตัว

ปล่อยจิตปล่อยใจไปกบัความเพลิดเพลิน 

๓.  ขัน้เสพติด คือ เกิดความลุ่มหลงหมกมุ่น สยบ หรือ

มัวเมา ตอ้งอาศัยเป็นเคร่ืองช่วยให้ลืมปัญหา หรือเป็นท่ีหลบ

ทุกข ์ตลอดจนตอ้งพึ่งพาขึ้ นต่อมนัในการท่ีจะมีความสุข 

ถ้ายังจะใชส่ิ้งกล่อม ก็ควรใชอ้ยู่ในขอบเขตของขั้นท่ี ๑ 

คือ ขั้นผ่อนคลายเท่าน้ัน เพราะถา้เลยขอบเขตเขา้สู่ขั้นท่ี ๒ และ 

๓ ก็จะกลายเป็นความประมาท และหยุดการพฒันา  

อน่ึง ท่ีว่าขอ้ปฏิบัติดีงามเช่นสมาธิ ก็อาจกลายเป็นส่ิง

กล่อม และอาจเกิดโทษได้เมื่อใช้ผิด เร่ืองน้ีจะระวังอย่างไร 

หลักการในเร่ืองน้ีมีอย่างไร ขอชี้ แจงว่า สมาธิก็เช่นเดียวกบัขอ้

ปฏิบติัอ่ืนในพระพุทธศาสนา ขอ้ปฏิบติัทุกขอ้ในพระพุทธศาสนา

อยู่ในระบบไตรสิกขา ไตรสิกขาก็คือระบบการเรียนรูฝึ้กหัด

พฒันาทั้งดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ตามหลักการแห่ง   

ธรรมชาติของมนุษย์เอง ท่ีว่าเป็นสัตว์ท่ีตอ้งเรียนรูจ้ึงจะอยู่ดีมี

ชีวิตท่ีเลิศได้ มนุษย์จะต้องพัฒนาไปข้างหน้า จนกว่าจะถึง

จุดหมายสูงสุดเป็นชีวิตท่ีดีงามแทจ้ริง ถา้ยงัไม่ถึงแลว้หยุดไม่ได ้
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ถา้เอาอะไรมาท าใหห้ยุดก็แสดงว่าพลาดผิดแลว้ เพราะฉะน้ัน

สมาธิท่ีใชใ้นลักษณะเป็นส่ิงกล่อม ท าใหส้บายเป็นสุขไดอ้ย่างน้ี 

เป็นเพียงการหลบทุกขลื์มปัญหาท าใหห้ยุดไมพ่ฒันา ก็ตอ้งผิด  

สมาธิท่ีแทจ้ริงน้ันเป็นองคป์ระกอบของไตรสิกขา อยู่ใน

กระบวนการพัฒนา เพราะฉะน้ันมันจะตอ้งเป็นปัจจยัส่งต่อใน

การท่ีจะท าใหเ้ดินหน้าต่อไป ดว้ยเหตุน้ีในระบบไตรสิกขาท่าน

จึงวางเป็นกระบวนการไวว้่า ให้พฒันาศีล สมาธิ ปัญญา ไปจน

ตลอด สมาธิตอ้งเพื่อปัญญา สมาธิถ้าไม่ใชเ้พื่อปัญญาตอ้งผิด 

อยา่งน้อยก็ยงัพรอ่ง เป็นเร่ืองท่ีวินิจฉยัไดง้า่ยๆ  

ธรรมทุกขอ้พดูไดด้ว้ยหลักการน้ี ถา้ธรรมขอ้ไหนปฏิบติั

แลว้ท าใหห้ยุด แมแ้ต่ท าใหส้บายมีความสุขไดก้็ตอ้งผิดหรือยัง

พรอ่ง คือไดผ้ลเพียงขา้งเดียวหรือส่วนเดียวและเสียดุล เช่น ปลง

อนิจจังไดก้็สบายไปที หรือปลงกรรมเก่าว่าเป็นกรรมของเราก็

ตอ้งปล่อยไปตามกรรม เลยกลายเป็นท ากรรมใหม่ท่ีรา้ยแรงคือ

ความประมาทโดยไม่รูต้ัว รวมความว่า ธรรมทุกขอ้จะตอ้งถาม

และตอบได้ว่ามันส่งผลสืบทอดไปยังข ้อปฏิบัติ อ่ืนให้ไ ปสู่

จุดหมายอย่างไร เมื่อเป็นอย่างน้ันจึงจะอยู่ ในระบบหรือ

กระบวนการของไตรสิกขา  
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ตอ้งร ูจ้กัออมแรงออมเวลา การพฒันาจึงจะไดผ้ล 

ขอยกอีกตัวอย่างหน่ึงของขอ้ปฏิบติัท่ีตอ้งส่งผลสืบทอด

ต่อไปในกระบวนการของไตรสิกขา คือสนัโดษ ถา้สนัโดษแลว้สุข

สบายแลว้นอน ก็ขี้ เกียจ เป็นอันวา่จบกนั แสดงวา่ผิด สนัโดษน่ีก็

เป็นธรรมส าคัญท่ีปฏิบัติผิดกันมาก ไหนๆ พูดถึงแล้วก็พูด

เสียเลย 

สันโดษน่ีคนไทยเด๋ียวน้ีเข ้าใจผิดกันมาก ถามเด็กๆ 

หนุ่มๆ วา่สนัโดษคืออะไร ก็มกัตอบวา่คือไมอ่ยากยุง่เกี่ยวกบัใคร 

ปลีกตัวไปอยู่คนเดียว อันน้ีผิดไปลิบแล้ว ความหมายคลาด  

เคล่ือนหมด สันโดษคือความพอใจในส่ิงท่ีมีเป็นของตน มีอะไร

มาเป็นของตนก็ยินดีพอใจเกิดความสุขไดใ้นส่ิงท่ีตนมีอยู่ ไม่

ทะเยอทะยานรา่นรนหาส่ิงท่ีตนยงัไมม่ีไม่ได ้หมายความว่ามีสุข

ไดด้ว้ยส่ิงท่ีตนมี หรือมองอีกแงห่น่ึงก็คือเป็นสุขงา่ยดว้ยวตัถุน้อย 

แมจ้ะมีวตัถุเสพน้อยก็มีความสุขได ้ 

อย่างไรก็ตาม ขอ้ท่ีตอ้งระวังท่ีสุด ก็คือจะตอ้งทราบว่า

ความสุขไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสันโดษ ความสุขเป็นเพียงผล

พลอยได้ท่ีมีมาเองของสันโดษ เมื่อสันโดษก็ สุขเลยทันที 

เพราะวา่เกิดความพอใจในวตัถุน้ันก็มีความสุขแลว้ เรามีวตัถุแค่

ไหนเราก็มีความสุขไดท้นัทีในเมื่อเรามีความพอใจในวตัถุน้ัน แต่

ในการปฏิบติัตามระบบไตรสิกขาซ่ึงเป็นเคร่ืองพฒันาคน จะอยู่

แค่น้ันไม่ได้ จะตอ้งถามว่า สันโดษเพื่ออะไร หรือถามให้ตรง
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ยิ่งกว่าน้ันว่าเพื่อให้พัฒนาต่อไปอย่างไร คือมันจะต้องส่งผล

ต่อไปยงัการปฏิบติัอ่ืนขา้งหน้า จึงตอ้งถามวา่จะส่งผลอยา่งไร   

การท่ีเราสันโดษคือพอใจในวัตถุท่ีมีท่ีได้น้ันจะเกิดผล

อะไรขึ้ นมา เราจะไดอ้ะไร เราก็สงวนเวลา แรงงาน และความคิด

ไวไ้ด้สิ ลองดูว่าคนไม่สันโดษเป็นอย่างไร คนไม่สันโดษก็ไม่

พอใจดว้ยส่ิงท่ีมีเป็นของตน เขาจะมองหาแต่ส่ิงท่ียงัไม่มียงัไม่ได้

ท่ียังไม่เป็นของตน ฉันจะสุขได้ต้องได้อันน้ันต้องได้อันน้ี ส่ิง

(วตัถุเสพ)ท่ีตนมีไมส่ามารถท าใหต้นมีความสุข ความสุขอยู่กบั

ส่ิงยงัท่ีไมไ่ดไ้มม่ี เพราะฉะน้ันในแงว่ตัถุเสพน่ีเขาไม่เจอความสุข

ความพอใจสกัที เพราะความสุขของเขาอยูก่บัส่ิงท่ียงัไมม่ียงัไมไ่ด้

ตลอดไป   

เมื่อไม่สามารถมีความสุขจากวัตถุท่ีมีท่ีไดแ้ลว้ จะเกิด

อะไรขึ้ น เมื่อไมส่นัโดษและความสุขไปอยูก่บัส่ิงท่ียงัไม่มียงัไม่ได ้

เขาก็ตอ้งใชเ้วลาและแรงงานมากในการท่ีจะโลดแล่นแสวงหาส่ิง

เสพ เวลาก็หมดไปแรงงานก็หมดไปในการหาส่ิงเหล่าน้ี ยิ่งกว่า  

น้ันในดา้นความคิด ก็ครุน่คิดแต่วา่ท าอย่างไรจะไดอ้ันน้ัน จะไป

หาส่ิงเสพบ ารุงบ าเรอท่ีไหน ความคิดก็หมดไปกับเร่ืองน้ัน 

เพราะฉะน้ัน ทั้งความคิดทั้งเวลาและแรงงานท่ีจะเอามาใชก้ับ

การท าหน้าท่ีการงานท าการสรา้งสรรคก์็หมดไป  

นอกจากน้ัน เมื่อเวลาไม่พอท่ีจะไปหาส่ิงเสพก็ตอ้งเบียด

บังเวลาท างานท าการ ต่อไปส่ิงท่ีจะเสพน้ันตอ้งไดม้าด้วยเงิน

ทองเป็นตน้ เมื่อเงินทองไมพ่อก็ตอ้งทุจริตเพื่อจะเอาไปใชจ้่ายหา



๕๘   จิตวิทยาเพ่ือการพฒันาคน ตามแนวธรรมชาติ 
 

ส่ิงเสพ และเพราะความสุขอยู่กับส่ิงเสพใจก็ไม่อยู่กบังาน ก็เลย

ท างานด้วยความทุกข์ความจ าใจ การท างานกลายเป็นความ

ทุกข์ทรมาน ไม่มีความสุข เป็นอันว่าคนไม่สันโดษเสียหมดทุก

ดา้น สุขจากวตัถุก็ยงัไมไ่ด ้ท าการงานก็ทุกขท์รมาน เสร็จแลว้ยงั

มีปัญหาเร่ืองเบียดบงัเวลาท างาน และเร่ืองทุจริตอีกดว้ย 

ในทางตรงขา้ม พอมีความสันโดษ วตัถุเสพมีเท่าใดก็สุข

ไดท้นัที 

๑. ความสุขจากวตัถุก็มีแลว้  

๒. เวลา แรงงาน และความคิดก็สงวนไวไ้ดม้ากมาย แลว้

ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ันไปทุ่มเทให้กับการงานท่ี

ต้องการจะท า การท างานสร้างสรรค์ก็มีเวลา แรงงานและ

ความคิดท่ีจะท าได้เต็มท่ี ก็เลยมีการท าส่ิงท่ีดีงาม และการ

สรา้งสรรคไ์ดม้ากมาย 

๓. เมื่อไมก่ระวนกระวายท่ีจะพล่านหาส่ิงเสพ ใจก็อยู่กบั

งานและรกังาน ก็มีความสุขในการท างานอีก 

เป็นอนัวา่ เมื่อสันโดษแลว้ก็ไดห้มด สุขจากวตัถุก็ได ้สุข

จากการท างานก็ได้ แล้วยังท างานได้ผลดีด้วย เพราะฉะน้ัน

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหส้นัโดษ แต่ตอ้งมีตวัตาม ใครไปพดูถึง

สันโดษเฉยๆใชไ้ม่ได ้พระพุทธศาสนาไม่ใช่สอนแค่ว่าสันโดษ 

แต่สันโดษตอ้งมีตัวตาม คือสันโดษในวัตถุส่ิงเสพ แลว้ก็ใหไ้ม่

สนัโดษในการสรา้งสรรคส่ิ์งท่ีดีงามท่ีเรียกวา่กุศลธรรม  
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พระพุทธเจา้ตรสัรูด้ว้ยความไมส่นัโดษ พระพุทธเจา้เป็น

ยอดของคนไม่สันโดษ ถา้พดูอย่างน้ีญาติโยมบางทีอาจจะสงสัย

วา่ท าไมพระวา่อยา่งน้ี พระพุทธเจา้ตรสัไวเ้องวา่ ท่ีเราตรสัรูม้าน้ี

ไดเ้ห็นคุณของธรรม ๒ ประการคือ 

๑. ความไมส่นัโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย  

๒. ความเพียรไมร่ะยอ่ 

หมายความว่า ลงไดเ้ห็นว่าอะไรเป็นเหตุผลดีงามแลว้

พระองคไ์มม่ีหยุดเลย พระองคไ์ม่สันโดษในกุศลธรรม และสอน

ใหทุ้กคนไม่สันโดษในกุศลธรรม เพราะฉะน้ันพระพุทธศาสนา

จึงสอนทั้งสันโดษและไม่สันโดษ สันโดษในส่ิงเสพแล้วก็ไม่

สนัโดษในกุศลธรรม  

ในดา้นส่ิงดีงามหรือการสรา้งสรรคแ์ลว้ท่านไมใ่หส้ันโดษ 

ถำ้สนัโดษเม่ือไรท่ำนเรยีกวำ่ประมำท แมแ้ต่เป็นอริยบุคคลแลว้

มาเกิดความสันโดษเช่นพอใจในคุณธรรมความดีท่ีท าไดส้ าเร็จ 

พระพุทธเจา้ตรัสว่าน่ีเธอประมาทแลว้ ในเร่ืองส่ิงดีงามท่ี เป็น

เร่ืองของการพฒันามนุษยแ์ลว้จะหยุดไม่ไดต้ราบเท่าท่ียงัไม่ถึง

จุดหมาย  

เมื่อไมส่นัโดษในกุศลธรรมคือในส่ิงสรา้งสรรคท่ี์ดีงาม ก็

มารบักนักบัสนัโดษในส่ิงเสพ พอเราสนัโดษในส่ิงเสพเราก็ไปไม่

สันโดษในกุศลธรรมหรือในการสรา้งสรรค์ส่ิงดีงามได้เต็มท่ี 

หลักการมันหนุนกันอย่างน้ี แต่เราไม่ค่อยจับหลักกัน คือหลัก
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เร่ืององค์ธรรมหรือขอ้ปฏิบัติทุกขอ้อยู่ในระบบไตรสิกขา ตอ้ง

ส่งผลต่อกนัในการเดินหน้าสู่จุดหมาย ไมใ่ชห่ยุดอยู ่ 

เป็นอันว่า ตอบค าถามได้แล้วว่าสันโดษเพื่ออะไร 

สันโดษส่งผลต่อ สู่การเดินหน้าในการปฏิบัติต่อไปอย่างไร 

สันโดษเพื่ อออมแรงออมเวลำและออมควำมคิดไว ้จะไดเ้อำ

แรงงำน เวลำและควำมคิดน้ันไปทุ่มเทอุทิศให้แก่กำรเพียร

พยำยำมท ำกำรสรำ้งสรรคส่ิ์งท่ีดีงำมยิ่ งขึ้นไปไดอ้ยำ่งเต็มท่ี 

ท่ีวา่มาน้ีเป็นการยกตวัอย่าง แต่เด๋ียวจะไปกนัใหญ่ ตกลง

วา่ตอนน้ีส่ิงท่ีตอ้งการก็คือจะใหค้นมีความเขม้แข็ง โดยเฉพาะแง่

คิดท่ีวา่จะแกปั้ญหาเร่ืองความอ่อนแออยา่งไร ซ่ึงจะตอ้งพดูกนัอีก  

 

เร่งรดัพฒันาดว้ยระบบสรา้งความเครียด 

กบัระบบสติปัญญา 

กอ่นจะผ่านไป ขอยอ้นกลบัมาพดูเร่ืองส่ิงกล่อมอีกหน่อย 

ไดพู้ดแลว้ว่าตามธรรมดาของมนุษย์ทัว่ไป เมื่อถูกทุกข์บีบคั้น

หรือภัยคุกคาม จึงจะลุกขึ้ นด้ินรนขวนขวาย แลว้ก็ท าใหเ้จริญ

เขม้แข็งขึ้ นมา แต่เมื่อพรัง่พรอ้มสุขสบายก็มีความโน้มเอียงท่ีจะ

เฉ่ือยชาเกียจครา้นและนอนเสวยสุข แลว้ก็อ่อนแอและเส่ือมลง 

เพราะธรรมดาวิสัยของมนุษย์ปุถุชนท่ีหมุนเวียนไปตามกิเลส

อย่างน้ี ชีวิตและสังคมมนุษย์จึงวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความ

เจริญและความเส่ือมกนัเร่ือยตลอดมา การพฒันาคนท่ีจะถึงขั้น

ท่ีนับไดว้่าไดผ้ลจริงบรรลุความส าเร็จ จะตอ้งท าใหค้นมีความดี
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งามความสามารถพอท่ีจะหลุดพน้ขึ้ นอยูเ่หนือวงจรน้ีได ้

พระพุทธศาสนาเน้นเร่ืองการพฒันาคนใหถึ้งระดับน้ีเป็น

อยา่งมาก และถือเอาคุณสมบติัขั้นน้ีเป็นเกณฑว์ดัการพฒันาของ

คนอยา่งหน่ึง คือการท่ีมนุษยส์ามารถสรา้งสรรคค์วามดีงามและ

ความเจริญไดเ้ร่ือยไป หมายความว่าสามารถท าการสรา้งสรรค์

หรือมีความกระตือรือรน้ขวนขวายเพียรพยายามท าการต่างๆ 

ไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหถู้กทุกข์บีบคั้นหรือถูกภัยคุกคาม และเมื่อมี

ความสุขความพรัง่พรอ้มประสบความส าเร็จแลว้ ก็ไม่ติดไม่หลง

เพลินไมม่วัเมา ไมเ่ฉ่ือยชาแลว้กลายเป็นเพียงผูเ้สพเสวยผล แต่

ยังคงมีความเขม้แข็งและเพียรพยายามใฝ่ท าการสรา้งสรรค์

ต่อไป สามารถท าการต่างๆด้วยความรู ้เท่าทันเหตุปัจจัย

ทั้งหลายอยา่งสม า่เสมอ ท่านเรียกภาวะน้ีวา่ควำมไม่ประมำท  

ควำมไม่ประมำท ในท่ีน้ี หมายถึงความไม่ประมาทแท้

ดว้ยสติปัญญา คือมีสติตามทันสถานการณ์ คอยนึกคอยระลึก 

คอยส ารวจ คอยจับเอาทุกส่ิงทุกอย่างทุกเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้ น

เป็นไป อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อสังคมเป็นตน้ เอามาส่งให้

ปัญญาพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์วิจยัสืบสาวค้นควา้ ว่าอันใด

จะท าใหเ้กิดความเส่ือม อันใดจะช่วยใหเ้กิดความเจริญ แลว้หา

วิ ธี ท่ีจะป้องกันก าจัดแก้ไขเหตุปัจจัยแห่งความเส่ือม และ

สรา้งสรรคส์่งเสริมเรง่ท าเหตุปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดความเจริญงอก

งาม โดยไมผ่ดัเพี้ ยนไมล่ะเลยไมน่ิ่งเฉยเฉ่ือยชา พระพุทธศาสนา
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รบัรองวา่ ถา้มนุษยไ์ม่ประมาทอย่างแทจ้ริงดว้ยสติปัญญาอย่างน้ี 

สงัคมจะมีแต่ความเจริญอยา่งเดียวไมม่ีเส่ือม 

สังคมตะวันตกมีภูมิหลังแห่งการถูกทุกข์บีบคั้นและถูก

ภัยคุกคาม จึงด้ินรนต่อสูเ้ขม้แข็ง มีความเพียรพยายามท าการ

ต่างๆ สามารถพฒันาอุตสาหกรรม ท าใหเ้กิดความเจริญอย่างท่ี

เป็นอยู่น้ีขึ้ นมาได ้(จุดเร่ิมของอุตสาหกรรมฝรัง่ก็ยอมรบัว่า คือ 

scarcity) และโดยสอดคล้องกับภูมิหลังน้ี ชาวตะวันตกก็มี

วฒันธรรมแห่งระบบแขง่ขนั ซ่ึงเป็นระบบทุกขภ์ัยประดิษฐ์ ท่ีบีบ

คนใหเ้ครียด และตอ้งเร่งรดัตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะถา้ไม่ด้ิน ก็

อยู่ไม่รอด ถ้าไม่เหนือเขา ก็ต้องหมดสภาพไป ควำมเครียด 

(stress หรือ tension) หรือภาวะบีบเร่ง จึงเป็นปัจจยัส าคญัอยู่

เบ้ืองหลังการสรา้งสรรคค์วามเจริญของสังคมตะวันตก แต่เมื่อ

เวลาผ่านไปถึงบัด น้ีก็ปรากฏผลร้ายสะสมรุนแรงขึ้ นๆว่า 

ความเครียดและภาวะบีบเร่งน้ี ไดก้ลายเป็นสาเหตุแห่งความ

เส่ือมสลายหรือความวิบัติทั้งของชีวิตและสังคม เส่ือมโทรมทั้ง

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ลักษณะการสรา้งความเจริญของชาวตะวนัตกน้ี ก็เรียก

ไดว้า่เป็นความไมป่ระมาทอยา่งหน่ึง แต่ไมใ่ชค่วามไม่ประมาทท่ี

แท ้เป็นเพียงความไมป่ระมาทเทียม เพราะไมเ่กิดจากคุณสมบติั

ท่ีพฒันาขึ้ นในตวัคนจากสติปัญญาแทจ้ริง แต่เกิดจากแรงบีบคั้น

ของปัจจยัภายนอก ท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ซ่ึงเป็นภาวะบีบเร่ง

ทางจิต เชน่ ความกลัวแพ ้ความกลัวว่าตัวจะอยู่ไม่รอด กลัวเขา
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จะขึ้ นหน้าเหนือตัว เป็นตน้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความทุกขม์าก และจะ

เห็นไดว้่าพอมาถึงปัจจุบัน เมื่อสังคมเกิดความพรั ่งพรอ้มทาง

วตัถุมากขึ้ น มีเทคโนโลยีสะดวกสบายมากขึ้ น ทั้งท่ีระบบแข่งขนั

ก็ยังครอบง าสังคมอยู่ คนก็เ ร่ิมอ่อนแอเฉ่ือยชาลง ดังท่ีมี

วรรณกรรมใหม่ๆ ออกมามากมายโอดครวญว่าคนรุ่นใหม่ใน

สงัคมอเมริกนัส ารวย หยิบโหยง่ ใจเสาะเปราะบาง ไมสู่ง้าน ขาด 

work ethic และเกิดความขดัแยง้ในจิตใจของคนรุ่นใหม่น้ันเองท่ี

ตนชอบสะดวกสบาย เห็นแก่ความง่ายมากขึ้ น แต่ระบบสังคม

ซบัซอ้นตอ้งการความเขม้แข็งยิ่งขึ้ น เลยยิ่งท าใหค้นมีความทุกข์

มากขึ้ น พรอ้มกบัท่ีสงัคมก็ยิ่งเส่ือมโทรมลงไป 

ส่วนในสงัคมไทย เมื่อสภาพแวดลอ้มอุดมสมบรูณ์แลว้ยงั

แถมมีเทคโนโลยีประเภทบริโภคมาเสริมความสุขสบาย ถา้เห็น

แก่ความสุขสบาย ชอบง่าย ไม่สู ้ปัญหา ไม่ทนต่อความยาก  

ล าบาก ชอบผัดเพี้ ยน และหมกมุ่นเพลิดเพลิน ก็ตกอยู่ในความ

ประมาทอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ 

พระพุทธศาสนาสอนความไม่ประมาท ท่ีแท้ด้วย

สติปัญญา ซ่ึงเกิดจากการพฒันาคน นอกจากใชส้ติส ารวจและใช้

ปัญญาวิ เคราะห์วิจัย เพื่อท าการให้ตรงกับเหตุปัจจัยแล้ว 

พระพุทธศาสนาก็ใชภ้ำวะบีบเรง่ดว้ย แต่ไม่ใช่เป็นภาวะบีบเร่ง

ทางจิต ท่านใหใ้ชภ้าวะบีบเร่งทางปัญญา คือการมองเห็นและรู ้

เขา้ใจความจริงแห่งความเปล่ียนแปลง ความเป็นอนิจจงั ภาวะ

เกิดดบั และความไมค่งอยูย่ัง่ยืนของชีวิตและส่ิงทั้งหลายโยงมาสู่
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การใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด ภาวะบีบเร่งทางปัญญาน้ี

ไม่ท าใหเ้กิดความเครียดกังวล ความขุ่นมัวเศรา้หมองใจหรือ

ความเป็นทุกข์ แต่เป็นความปลอดโปร่งใจสว่างดว้ยปัญญา ค า

สอนเช่นน้ีมีมาก เช่น “คนเรานี้มีอายุอยู่ได้ไม่นาน จะต้องไปภพ
หน้า ควรทําความดี ควรดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ คนที่เกิดมาแล้วจะ
ไม่ตายเป็นไม่มี คนที่มีชีวิตยืนยาวก็อยู่ได้แค่ ๑๐๐ ปี จะเกินไปบ้างก็
เพียงเล็กน้อย . . . พึงดําเนินชีวิตดังมีไฟไหม้อยู่บนศีรษะ” (๑๕/๔๔๐-๒) 

 

สขุของคนมีการศึกษา 

กบัสขุของคนดอ้ยพฒันา 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซ่ึงควรพูดไว ้

ด้วย ก็คือเร่ืองความสุข ความสุขเป็นเร่ืองใหญ่มาก ใน

การศึกษาคือการพฒันาคนท่ีถูกตอ้ง การศึกษาท่ีแทเ้ร่ิมเมื่อไร

คนก็เร่ิมมีมิติใหม่ของความสุขและมีความสุขเพิ่มขึ้ นในทันที 

กำรศึกษำเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำใหค้นมีควำมสขุ ซ่ึงเป็นความสุข

ชนิดใหมแ่ละเป็นความสุขท่ีเป็นอิสระแกต่นเองยิ่งขึ้ น  

มนุษย์ท่ียังไม่พัฒนาคือยังไม่มีการศึกษาน้ัน ก็มีตาหู

จมกูล้ินกายและใจเกิดขึ้ นมากบัตัว และเขาก็ใชต้าหูจมูกล้ินกาย

ใจน้ันในการส่ือสารกบัโลกภายนอก แต่โดยส่วนใหญ่เขาจะใชต้า

หูจมูกล้ินกายน้ันในการเสพหาความสุข เพราะฉะน้ันแหล่ง

ความสุขของมนุษยท่ี์ยงัไมม่ีการศึกษาจึงมาจากการเสพดว้ยตาหู
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จมกูล้ินกาย แต่พอมนุษยเ์ร่ิมมีการศึกษา ตาหูจมูกล้ินกายท่ีเขา

ใชใ้นการเสพหาความสุขชุดเดียวกนัน่ีแหละ เขาก็เอาไปใชเ้ป็น

จุดเร่ิมของการศึกษา การศึกษาเร่ิมท่ีไหน ก็เร่ิมท่ีตาหูจมูกล้ิน

กายใจของเราน่ีเอง 

ตาหูจมูกล้ินกายใจของเราท าหน้าท่ีกี่อย่าง ตอบว่าท า

หน้าท่ี ๒ อยา่ง  

๑. ท าหน้าท่ีรบัรู ้ดู เห็น ฟัง ว่าอะไรเป็นอะไร ว่าเป็นสี

เขียว ด า แดง เหลือง รูปร่างยาวกลมแบนเหล่ียม เสียงไพเราะ 

เสียงไมไ่พเราะ เสียงนกเสียงกา เป็นตน้ น่ีดา้นหน่ึง  

๒. อีกดา้นหน่ึง ตาหูจมูกล้ินกายน้ันท าหน้าท่ีรูสึ้ก ซ่ึง

เป็นดา้นท่ีไมค่อ่ยนึกกนั  

ท่ีจริงดา้นรูสึ้กน้ีแหละมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนมากกว่า

ดา้นรูว้า่อะไรเป็นอะไร ดา้นรูก้บัดา้นรูสึ้กมาพรอ้มกนัท่ีตาหูจมูก

ล้ินกายของเรา แต่มนุษย์ทัว่ไปจะตกอยู่ใตอ้ านาจของดา้นรูสึ้ก 

ตาดูหฟัูงพอรูสึ้กสบายก็ชอบใจ ไมส่บายก็ไม่ชอบใจ พอชอบใจก็

คิดจะเอาจะไดจ้ะอย่างโน้นอย่างน้ี แลว้ก็มีพฤติกรรมสนองตาม

ความรูสึ้กน้ัน เมื่อชอบใจจะเอา ก็ท าก็พูดเพื่อให้ได้มา ถ้าไม่

สบายก็ไม่ชอบใจ แลว้ก็หาทางเล่ียงหลบหนีก าจดั เมื่อเป็นอยู่

อย่างน้ีก็จะเกิดวงจรแห่งปฏิกิริยาต่อความรูสึ้กทางตาหูจมูกล้ิน

กาย คือเมื่อไดเ้จอส่ิงท่ีชอบใจก็เป็นสุข เมื่อเจอส่ิงท่ีไม่ชอบใจก็

เป็นทุกข์ ส าหรับมนุษย์ท่ีใช้ตาหูจมูกล้ินกายในการเสพน่ี 

ความสุขความทุกขข์องเขาจะวนเวียนอยู่กบัความชอบใจไม่ชอบ
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ใจ คือ ชอบใจก็สุข ไมช่อบใจก็ทุกข ์ 

ทีน้ี พอมนุษย์เร่ิมใชต้าหูจมูกเป็นตน้ในการเรียนรู ้นั่น

คือเร่ิมการศึกษา มนุษยจ์ะดูรูเ้ห็นว่าอะไรเป็นอะไร เป็นอย่างไร 

เป็นมาอย่างไร เป็นเพราะอะไร ฯลฯ พอเร่ิมเรียนรู ้คือไม่ใช่รู ้

เฉยๆ แต่เรียนรูคื้อเอาประโยชน์จากส่ิงท่ีรู ้เพื่อเอามาใชใ้นการ

ด าเนินชีวิตท่ีจะท าอะไรอย่างไร เป็นตน้ เมื่อเราเรียนรูจ้ากส่ิง

เหล่าน้ัน เราเอาประโยชน์มาได ้เราไดค้วามรูไ้ดป้ระโยชน์ การ

ไดค้วามรูน้ั้นสนองความตอ้งการของเรา ก็ท าใหเ้ราเป็นสุข  

ตอนแรกเรามีความต้องการเสพ เมื่อเราสนองความ

ตอ้งการเสพเราก็สุขจากเสพ แต่เมื่อเราต้องการรู ้เราสนอง

ความตอ้งการในการรู ้เราก็สุขจากการสนองความตอ้งการรูน้ั้น 

เราก็สุขจากการเรียนรู ้ต่อมาเราพัฒนาความตอ้งการรูน้ี้เป็น

ความอยากรู ้มากขึ้ นๆ จนกลายเป็นความใฝ่รู ้คราวน้ีพอได้

สนองความตอ้งการในการใฝ่รูก้็ยิ่งมีความสุขมากขึ้ นจากความ

ใฝ่รูน้ั้น 

ความสุขจากการเรียนรูน่ี้เป็นอิสระจากความชอบใจและ

ไม่ชอบใจ เพราะการเรียนรูน้ั้น เรียนรูไ้ดท้ั้งส่ิงท่ีชอบใจและไม่

ชอบใจ การเรียนรูน้ั้นไม่ขึ้ นต่อความชอบใจและไม่ชอบใจ ส่ิงท่ี

ชอบใจก็ไดเ้รียนรู ้ส่ิงท่ีไม่ชอบใจก็ไดเ้รียนรู ้เขาจึงเร่ิมเป็นอิสระ 

เร่ิมสามารถมีความสุขท่ีไมข่ึ้ นต่อส่ิงเสพ และไม่ขึ้ นต่อความชอบ

ใจและไมช่อบใจ เขามีแหล่งแห่งความสุขเพิ่มขึ้ นอีกอยา่งหน่ึง 
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ส าหรับคนพวกท่ีอาศยัความสุขจากส่ิงเสพ สุขทุกขข์อง

เขาก็วนเวียนอยูก่บัส่ิงท่ีชอบใจและไม่ชอบใจอย่างท่ีว่าเมื่อกี้  คือ

ถา้เจอส่ิงท่ีชอบใจก็สุขเจอส่ิงไม่ชอบใจก็ทุกข ์แต่พอสุขจากการ

เรียนรู ้ทั้งส่ิงท่ีชอบใจและส่ิงท่ีไม่ชอบใจก็ท าใหเ้ขาสุขไดท้ั้งน้ัน 

เพราะเขาไดเ้รียนรู ้บางทีส่ิงไม่ชอบใจเขาเรียนรูไ้ดม้ากกว่าส่ิงท่ี

ชอบใจเสียอีก ตอนน้ียิ่งดีใหญ่เพราะมีความสุขชนิดใหม่ น่ีคือส่ิง

ท่ีไดม้าพรอ้มกบัการเร่ิมตน้ของการศึกษา การศึกษาเร่ิมเมื่อไร

คนก็เร่ิมมีมิติใหม่แห่งความสุข เร่ิมมีความสุขใหม่มาถ่วงดุล 

ความสุขจากชอบใจไมช่อบใจเร่ิมมีอ านาจต่อชีวิตของเขาน้อยลง 

หมายความว่า นอกจากความสุขจากเสพแลว้เขายังมีความสุข

จากการเรียนรู ้เพิ่มเข ้ามาอีก พูดอีกส านวนหน่ึงว่า พอเร่ิม

พฒันา คนก็มีความสุขจากการศึกษา เพิ่มขึ้ นมานอกเหนือจาก

ความสุขจากการเสพ  

ต่อไปการศึกษาน าความสุขอะไรมาให้อีก ตอบว่า ต่อ

จากความสุขจากการเรียนรู ้การศึกษาก็น ามาซ่ึงความสุขจาก

การกระท า หรือพดูอีกส านวนหน่ึงว่า ต่อจากสุขจากการศึกษา 

ก็มีความสุขจากการสรา้งสรรค ์อันน้ีส าคญัมาก ไม่ใช่เฉพาะสุข

จากการเรียนรูแ้ต่มีสุขจากการท าดว้ย 

คนพวกท่ีสุขจากเสพก็คือสุขจากการท่ีไมต่อ้งท าอะไร อัน

น้ีเป็นตัวก่อปัญหารา้ยท่ีสุด คนท่ีหาความสุขจากการเสพ ก็คือ

คนท่ีตอ้งการไดร้บัการปรนเปรอบ ารุงบ าเรอ จะไดส้บาย ไม่ตอ้ง
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ท าอะไร ส าหรับคนประเภทนักเสพน้ี การกระท าคือความทุกข ์

ส่วนมนุษยท่ี์มีการศึกษาจะมีความสุขจากการกระท า  

ขอใหพ้ิจารณาวา่คนเราเรียนรูเ้พื่ออะไร ก็เพื่อจะท าอะไร

บางอยา่งใหส้ าเร็จ เพราะการเรียนรูท้ าใหเ้กิดปัญญา ซ่ึงช่วยให้

ท าอะไรได ้เมื่อคนตอ้งการผลอย่างใดอย่างหน่ึง การท่ีเขาจะท า

ส่ิงน้ันได ้เขาจะตอ้งรู ้การท่ีจะรูส้ัมพันธ์กบัการท่ีจะท า ท าเพื่อ

อะไร ก็เพื่อสนองความตอ้งการให้ส่ิงน้ันเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง

ในภาวะท่ีดีท่ีพึงปรารถนา เรียกง่ายๆว่า ความอยากใหม้นัดี ซ่ึง

เมื่อพัฒนาขึ้ นไปก็เรียกว่าเป็นความใฝ่ดี เจออะไรต่ออะไรก็

อยากใหม้นัดีไปหมด เมื่ออยากใหม้นัดี ก็อยากท าใหม้นัดี เมื่อ

อยากท าใหม้นัดี ก็ลงมือท าดว้ยความตอ้งการซ่ึงท าใหม้ีความสุข

ในการกระท า 

ว่าตามธรรมชาติ การเรียนรูก้ับความอยากท าใหม้ันดี

หรือความใฝ่สรา้งสรรค์น้ี มีความสัมพันธ์เป็นปัจจัยสืบต่อกัน 

กล่าวคือเมื่อเรียนรู ้ ก็เกิดความรูห้รือได้ความรู ้เมื่อความรู ้

เกิดขึ้ น ก็ท าใหแ้ยกไดโ้ดยมองเห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีอยู่

ในภาวะท่ีดีท่ีสมบูรณ์ ท่ีควรจะเป็น กับอีกส่ิงหน่ึงในประเภท

เดียวกนัท่ีอยูใ่นภาวะท่ีไม่ดีไม่สมบรูณ์ท่ีไม่ควรจะเป็น เช่น เห็น

ต้นไม้ท่ีใบแห้งเห่ียวเฉา กับต้นไมท่ี้มีใบดกเขียวขจี พอเกิด

ความรูแ้ยกต่างอย่างน้ีแลว้ ก็จะเกิดความอยากใหส่ิ้งท่ีไม่ดีไม่

สมบูรณ์ ซ่ึงอยู่ในภาวะท่ีไม่ควรจะเป็นน้ัน เปล่ียนไปสู่ภาวะท่ี

ควรจะเป็นท่ีดีท่ีสมบูรณ์ เรียกว่าเกิดความอยากใหม้ันดี เมื่อ
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ความอยากใหม้นัดีเกิดขึ้ นแลว้ ก็จะตามมาดว้ยความอยากท าให้

มนัดี ท่ีเรียกวา่ความใฝ่สรา้งสรรค ์ซ่ึงท าใหค้นเขา้ไปรดน ้าพรวน

ดินใส่ปุ๋ยเป็นตน้ เพื่อท าใหต้น้ไมท่ี้เห่ียวเฉา กลายเป็นตน้ไมท่ี้

งอกงามใบเขียวสะพรัง่ขึ้ นมา 

อีกประการหน่ึง ทุนในเร่ืองความใฝ่ดีน่ีคนเรามีกันอยู่

แลว้ทุกคน เช่น เมื่อนึกถึงอวยัวะร่างกายของเราอย่างมือพรอ้ม

ทั้งน้ิวหา้น้ิวน้ี เราก็อยากใหม้นัดีใหม้นัสมบรูณ์ หน้าตาของเราๆ

ก็อยากใหม้ันงดงามหมดจดสมบูรณ์ ทีน้ีถ้าเราแผ่ขยายความ

ปรารถนาดีหรือความอยากใหม้นัดีน้ีออกไป พอเราไปสัมพนัธ์

หรือเกี่ยวขอ้งกบัอะไรเราก็อยากใหม้นัดีไปหมด เรามานัง่ท่ีน่ีเรา

ก็อยากใหส้ถานท่ีเรียบรอ้ยสวยงาม อยากใหม้นัสะอาด ไม่ว่าจะ

ไปเจออะไรก็อยากใหม้ันดี ไปเจอคนก็อยากใหเ้ขาหน้าตาอ่ิม

เอิบผ่องใส แข็งแรงสมบูรณ์ (ความอยากให้มันดีน้ีถ้ามีต่อคน

เรียกวา่เมตตา น่ีตวัเดียวกนั)  

เมื่ออยากใหม้นัดีก็เลยอยากท าใหม้นัดี เมื่ออยากท าให้

มนัดีแลว้ พอลงมือท าตามน้ัน เราก็ไดส้นองความตอ้งการท่ีจะ

ท าใหม้ันดี เราก็เลยสุขจากการท าให้มันดี ความอยากท าให้

มนัดีน้ีเรียกว่าใฝ่สรา้งสรรค์ เมื่อท าตามน้ัน ก็เกิดความสุขจาก

การสนองความใฝ่สรา้งสรรค ์แลว้ความใฝ่รูแ้ละใฝ่สรา้งสรรค์ก็

มาประสานกนัและหนุนกนัยิ่งขึ้ น พรอ้มกบัท่ีท าใหย้ิ่งมีความสุข

มากขึ้ น 
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ความใฝ่รูแ้ละใฝ่สรา้งสรรคน้ี์ทางพระเรียกว่าฉนัทะ สอง

ตวัน้ีเป็นคูต่รงขา้มกบัความตอ้งการเสพท่ีเรียกว่าตณัหำ ซ่ึงมีอยู่

ตลอดเวลาไมต่อ้งพฒันา แต่ความตอ้งการเสพน้ีตนัเพราะไปเจอ

ทุกขจ์ากการตอ้งท าแลว้ก็ติดอยู่แค่น้ัน ทุกขสุ์ขก็วนเวียนอยู่กับ

ความชอบใจไม่ชอบใจ ทีน้ีพอเราสรา้งฉันทะขึ้ นมาก็มีความใฝ่รู ้

ใฝ่สรา้งสรรค ์ท าใหต้อ้งสนองความใฝ่รูแ้ละความใฝ่สรา้งสรรค ์

ก็เดินหน้าไปได ้ความสุขก็เพิ่มขึ้ น ทั้งสุขจากการเรียนรูห้รือสุข

จากการศึกษา และสุขในการกระท าหรือในการสรา้งสรรค ์ชีวิต

และสงัคมก็กา้วไปสู่ความเจริญงอกงาม 

อน่ึง มนุษยม์องวตัถุเป็นสองแบบ พวกหน่ึงมองวตัถุเสพ

เป็นจุดหมายโดยเห็นว่าความสุขหรือชีวิตท่ีดีอยู่ท่ีการมีส่ิงเสพ 

เราตอ้งมีมนัใหพ้รัง่พรอ้มแลว้เราจะสบาย จะไดไ้ม่ตอ้งท าอะไร

อย่างท่ีว่าเมื่อกี้  แต่เมื่อเรามีความสุขจากการศึกษา และมี

ความสุขจากการสนองความใฝ่รูใ้ฝ่สรา้งสรรค์ เราจะมองวัตถุ

เสพทั้งหลายเป็นปัจจยั  

ท าไมพระพุทธศาสนาเรียกวตัถุเสพบริโภคว่าเป็นปัจจยั 

ปัจจยัคือเคร่ืองเกื้ อหนุน ท่ีจะชว่ยใหเ้ราท าส่ิงดีงามท่ีเราตอ้งการ 

เราพยายามจะท าส่ิงท่ีตอ้งการท่ีดีงามยิ่งขึ้ นไป เราจะพฒันาชีวิต

ใหดี้งามยิ่งขึ้ นไปอีก วัตถุเสพและเทคโนโลยีทั้งหลายก็มาเป็น

ปัจจยัเคร่ืองเกื้ อหนุนใหเ้ราท าไดต้ามประสงค ์ยิ่งมนัมาเราก็ยิ่ง

ท าไดส้ะดวก เราก็ยิ่งท าใหญ่ เพราะเรามีความสุขจากการท า แต่

มนุษย์พวกท่ีหาสุขจากเสพหรือพวกนักเสพจะจบแค่น้ัน เพราะ
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จุดหมายของเขาอยู่ท่ีวัตถุเสพ เมื่อมีพรัง่พรอ้มแลว้ก็ไม่ตอ้งท า

อะไร มนัตนัแคน้ั่น เวลาน้ีอารยธรรมมาถึงจุดน้ีแลว้  

สังคมบริโภคก็คือสังคมท่ีมุ่งหมายความสุขจากการเสพ 

เมื่ออารยธรรมเจริญมาถึงจุดน้ีวตัถุเสพก็จะกลายเป็นจุดหมาย

ของชีวิต แลว้อารยธรรมก็จะตนัท่ีน่ี เพราะฉะน้ันจะตอ้งรีบแกไ้ข

ใหม้นุษยม์ีความสุขจากการสรา้งสรรค ์ 

ในเวลาท่ีหมดแลว้น้ีขอฝากนิดหน่ึงว่า ความสุขน้ีเป็น

เร่ืองใหญ่ท่ีต้องพูดกันมาก มีความส าคัญต่อส่ิงท่ีเราเรียกใน

ปัจจุบนัว่าจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาถือว่าสุขเป็น

บรรทดัฐานของสมาธิ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหรือขอ้ธรรมส าคญัใน

กระบวนการพัฒนาจิตใจ เมื่อคนมาสัมพันธ์กับเทคโนโลยี

จะตอ้งพฒันาเขาใหม้ีท่าทีท่ีหน่ึงคือใหม้องเทคโนโลยีเป็นปัจจยั

แห่งการสรา้งสรรค ์ไม่ใช่มองเป็นเคร่ืองบ ารุงบ าเรอ เทคโนโลยี

น้ันมีทั้งความหมายเชิงบ ารุงบ าเรอเป็นเคร่ืองเสริมเพิ่มความสุข

จากการเสพ และอีกดา้นหน่ึงมนัเป็นปัจจยัแห่งการสรา้งสรรคท่ี์

สนองความตอ้งการใหเ้กิดความสุขจากการท าไดส้ าเร็จ มนุษย์

ในบางสังคมมีความโน้มเอียงในการหาความสุขจากการเสพ

เทคโนโลยี ก็จะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเสพบ าเรอ แต่มนุษยใ์นบาง

สังคมอาจจะมีความโน้มเอียงในทางหาความสุขจากการ

สรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี  

สองอย่างน้ีใหดู้ไดท่ี้เด็ก ถา้เด็กคนไหนหาความสุขจาก

การเสพเทคโนโลยี จะเป็นท่ีน่าหนักใจ พ่อแม่จะเดือดรอ้น ชีวิต
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ของเขาจะไปดีได้ยาก แต่ถ้าเด็กคนไหนหาความสุขจากการ

สรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี พ่อแม่จะเร่ิมสบายใจได ้และเขาจะ

ชว่ยสรา้งสรรคส์งัคมของเราใหเ้ขม้แข็ง เวลาน้ีตอ้งรีบแกไ้ข เด็ก

ของเราก าลงัโน้มไปในทางหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี ใช้

เทคโนโลยีเพื่อการเสพบ าเรอ สังคมน้ีเรียกร้องเทคโนโลยี

ประเภทเสพบ าเรอ ไม่เรียกรอ้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ

สร้างสรรค์ เน้นเทคโนโลยี เพื่อการเสพบ าเรอ ไม่มุ่งหา

เทคโนโลยีเพื่อการผลิต เราตอ้งเรียกรอ้งเทคโนโลโนยีเพื่อการ

ผลิตและการสรา้งสรรคใ์หม้าก  

แม้แต่เทคโนโลยีชิ้ นเดียวกันบางทีก็ใช้ได้ทั้ งสองแง ่

แลว้แต่จะเน้น เชน่ รถยนตท่ี์ใชเ้พื่อการเสพบ าเรอ กบัใชเ้พื่อการ

สรา้งสรรค์ เราจะตอ้งเน้นในแง่การใชเ้พื่อสรา้งสรรค ์น่ีคือการ

สมัพนัธ์กบัเทคโนโลยี ซ่ึงอยา่งน้อยจะตอ้งมองมนัเป็นปัจจยัแห่ง

การสรา้งสรรค ์ 

ขอเน้นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัความสุข 

วา่เร่ืองน้ีเป็นแกนกลางของการศึกษาทีเดียว คือเมื่อมีการศึกษา

คนจะเร่ิมเขา้สู่มิติใหม่แห่งความสุข ซ่ึงเป็นความสุขท่ีเป็นอิสระ

อยู่กบัตน ไม่ตอ้งขึ้ นกบัส่ิงเสพ มนุษยท่ี์หาความสุขจากส่ิงเสพ

จะต้องไปขึ้ นต่อวัตถุเสพน้ัน ไม่เป็นอิสระแก่ตนเอง สูญเสีย

อิสรภาพ ความสุขในชีวิตของตนไม่เป็นไท เพราะตอ้งไปขึ้ นต่อ

มนั แต่พอเรามีความสุขจากการเรียนรูแ้ละจากการสรา้งสรรค ์

ความสุขก็มาอยูท่ี่ตวัเอง การศึกษาจะตอ้งช่วยใหเ้กิดภาวะน้ี ถา้
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การศึกษาไม่ช่วยใหเ้กิดความสุขประเภทน้ีก็แสดงว่าการศึกษา

ไมถู่กตอ้ง  

ถา้การศึกษาไปสนองเป้าหมายในการหาความสุขจากส่ิง

เสพ การศึกษาก็จะมีลักษณะเป็นการพฒันาความสามารถท่ีจะ

หาส่ิงเสพบ าเรอสุข การศึกษาในสงัคมก าลังมีสภาพอย่างน้ี และ

ความหมายของการศึกษาก็เพี้ ยนไปกลายเป็นว่าการศึกษาคือ

การพัฒนาความสามารถท่ีจะหาส่ิงเสพบ าเรอความสุข แต่ถ้า

เป็นการศึกษาท่ีถูกตอ้ง จะท าใหม้ีการพฒันาดา้นในไปดว้ยเป็น

คู่กันอย่างสมดุล คือพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุขด้วย 

เชน่ พฒันาความสุขจากการเรียนรู ้หรือความสุขจากการศึกษา 

และความสุขจากการสรา้งสรรค์ ซ่ึงเกิดขึ้ นภายในตนเอง เป็น

ความเจริญงอกงามของชีวิต และท าให้มนุษย์เป็นอิสระมาก

ยิ่งขึ้ น ความสุขแบบน้ีนอกจากเป็นผลดีแก่ชีวิตของตนเองแลว้ก็

เกื้ อกูลแก่ผูอ่ื้นดว้ย ท าใหไ้ม่ตอ้งมีการแย่งชิงเบียดเบียนกนั แต่

เป็นการเกื้ อหนุนสงัคมและท าลายธรรมชาติแวดลอ้มน้อย  

ความสุขท่ีจะได้จากการพัฒนาคนอย่างถูกต้องหรือ

การศึกษาท่ีแท้ ยังมีอีกหลายอย่าง เพราะคนยิ่งพัฒนาขึ้ นไป 

ความสุขก็ยิ่งพัฒนาขึ้ นดว้ย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ

ความสุขน้ันทั้งมากขึ้ นและประณีตขึ้ นดว้ย แต่ในท่ีน้ีไดแ้ค่พดูไว ้

เป็นตวัอยา่ง เพราะเวลาจ ากดั 

กอ่นจบขอเน้นว่า การศึกษาจะตอ้งระวงัไม่ใหก้ลายเป็น

การผลิตนักหาความสุข แต่การศึกษาจะตอ้งผลิตผูม้ีความสุข
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หรือผลิตนักสรา้งสรรค์ความสุข และในท่ีสุดจะตอ้งผลิตนักให้

ความสุข เวลาน้ีเราก าลังผลิตนักหาความสุขมากกว่านักให้

ความสุข ถ้าการศึกษาด าเนินไปดว้ยดีอย่างถูกตอ้งและประสบ

ความส าเร็จจริง จะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีผลิตนักใหค้วามสุข  

บดัน้ีหมดเวลาไปแลว้ ยงัมีเร่ืองท่ีควรพูดเกี่ยวกับสาร-

สนเทศอีกมาก เช่นว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรจึงจะถูกตอ้ง 

แต่ขอพดูไวนิ้ดหน่ึงในเวลาท่ีจ ากดัท่ีสุด  

สารสนเทศเป็นส่ิงแวดลอ้มส าคญัส าหรบัยุคสมยัปัจจุบนั 

หลกัการในการสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะกบัสารสนเทศ

น้ีมี ๒ อย่าง โดยสัมพันธ์กับ หน่ึง ปัจจัยภายใน สอง ปัจจัย

ภายนอก ผู้ท่ีรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะนักการศึกษาท่ี

สัมพันธ์กับเด็กจะต้องท าสองอย่างพร้อมกัน คือ ท าหน้าท่ี

จัดสรรปัจจัยภายนอกดว้ย และช่วยพัฒนาปัจจัยภายในใหแ้ก่

เด็กดว้ย  

ดา้นปัจจยัภายนอกท าอย่างไร ก็คือจดัสรรสภาพแวดลอ้ม

เช่นสารสนเทศท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่เด็ก หมายความว่าสังคมทั้งหมด 

รวมทั้งส่ือมวลชนหรือใครก็ตามท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ี 

จะตอ้งจดัส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหแ้กเ่ด็ก น่ีดา้นท่ีหน่ึง 

ทีน้ีสอง พรอ้มกนัน้ันก็ตอ้งเสริมปัจจยัภายในตัวเด็กดว้ย 

เราจะไปหวงัไมไ่ดว้า่เด็กออกไปสู่สังคมและชีวิตในโลกกวา้งแลว้

แกจะไปพบแต่ส่ิงท่ีดี เด็กจะตอ้งไปอยูท่่ามกลางความเป็นจริงซ่ึง

มีทั้งดีทั้งรา้ย เราจึงตอ้งช่วยเด็กใหพ้ัฒนาปัจจยัภายใน เพื่อให้
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เขาเจริญเติบโตอยา่งแทจ้ริง และช่วยตัวเองได ้การพฒันาปัจจยั

ภายในก็คือการพัฒนาความสามารถท่ีเด็กจะเอาประโยชน์ได้

จากประสบการณ์ทุกอย่างแมแ้ต่ส่ิงท่ีเลวท่ีสุด สารสนเทศหรือ

ขา่วสารขอ้มลูอะไรแมแ้ต่ท่ีเลวรา้ยท่ีสุด ตั้งแต่ค าด่า เด็กตอ้งหัด

คิดพิจารณาหาเอาประโยชน์ได ้ไมใ่ชไ่ปมวัแต่รบัรูแ้บบชอบใจไม่

ชอบใจ ทางพระท่านใหร้ะวังนัก คือ พอใชต้าหูจมูกล้ินกายใจ

รบัรูอ้ะไรมนัก็ไปตกท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจทันที ซ่ึงผิด การศึกษา

ไมเ่กิด แต่ตอ้งรบัรูแ้บบโยนิโสมนสิการ คือ  

๑. รบัรูแ้บบมองหาความจริง ใหเ้ห็นความจริง  

๒. มองใหเ้ห็นประโยชน์ เอาประโยชน์ใหไ้ด ้ 

การสัมพันธ์เชิงรับรูต้่อส่ิงต่างๆ มีหลักสองอย่างน้ี คือ 

หน่ึง ใหถึ้งความจริง สอง ใหเ้ห็นประโยชน์และเอาประโยชน์จาก

มนัใหไ้ด ้เพราะฉะน้ันจะตอ้งพฒันาใหเ้ด็กมีความสามารถถึงขั้น

ท่ีว่าเอาประโยชน์ไดจ้ากส่ิงท่ีเลวท่ีสุด ถา้ท าไดอ้ย่างน้ีแลว้ เด็ก

จะออกไปเจอขา่วสารขอ้มลูหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรเราก็ไมก่ลวั  

บัดน้ีเลยเวลาไปแล้ว ขอถือว่าวันน้ีได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาคน โดยหลักการใหญ่ท่ีสัมพันธ์กบัยุคสมัย 

เพื่อให้สังคมไทยของเราอยู่รอดปลอดภัยด้วย ดีและมีความ

เจริญกา้วหน้าด้วยการพัฒนาคน ขออนุโมทนาทุกท่านในท่ี

ประชุม และขอความสุขสวสัดีจงมีแกทุ่กท่าน 






