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อนุโมทนา

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรวมกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา จดัใหมีโครงการจัดพิมพหนังสอืเกีย่ว
กับพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการน้ี มีเรื่อง
ราวท่ีอาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา

การพมิพหนังสอือนัวาดวยการศึกษาตามหลกัไตรสกิขาขึน้มาเผยแพร เปน
งานสาํคัญท่ีสนองวตัถปุระสงคของมูลนิธิการศึกษาเพือ่สนัติภาพฯ ในแนวทางท่ี
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
เอาธรรม ซึง่เปนหลกัความจรงิของธรรมชาติมาปฏิบัติใหเกดิผล ในการแกปญหา
ของชีวิตและสังคมท่ีเปนอยูในบัดน้ี และพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาท่ีถกูตองน้ัน นอกจากเปนฐานของการ
พฒันาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยงัเปนเครือ่งนํา
ใหการพัฒนาน้ันดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตท่ีดีงามกาวไปในสันติสุขดวย

ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งน้ี อันนับวาเปน
การแสดงนํ้าใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัฤทธ์ิ
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑



คํานํา

ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนท่ีประจักษชัด 
ท้ังโดยการเขียนหนังสอื การปาฐกถา การบรรยายธรรม การใหความ
รูในรูปแบบตางๆ ของพระคุณเจาพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต) 
น้ัน ไดรับการยกยองและยอมรับเปนอยางย่ิงจากผูท่ีสนใจศึกษาพุทธ
ธรรมท้ังหลาย คุณคาของผลงานน้ันดูไดจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
ท้ังในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันไดถวายปริญญาดุษฎี-
บัณฑิตกิตติมศักด์ิใหในหลายสาขาวิชา  โดยเฉพาะอยางย่ิงพระ
คุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปนคนไทยคนแรกท่ีได
รับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับเงินรางวัลท่ีไดรับมาจํานวน 
๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
ไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะน้ัน  จนเปนแรงบัลดาลใจให
นํามาจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต)” เพ่ือสืบทอดความหมายของการศึกษาเพ่ือสันติภาพท่ีมี
ตอมนุษยชาติและสานตองานท่ีมีคุณคาย่ิงในการเช่ือมโยงคําวา 
สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความหมายแกทุกชีวิต
และสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนวทางการสงเสริม
การศึกษาเพ่ือสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.  ๒๕๓๗ และ
ตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๔๓



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป  งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ  พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)  ไดเกิดกิจกรรมท่ีเปนไป
เพ่ือสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพดังน้ี

๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีมุง
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพ่ือสันติภาพตามชวงจังหวะท่ีเกิดเหตุ
การณท่ีเปนปญหานาหวงใยตางๆในสงัคม  โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุกตใชในการแกปญหา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอคดิตางๆท่ีเปนประโยชน  และช้ีนําแนวทางในการ
สรางสนัติภาพ  และแกปญหาของสงัคมท่ีกําลงัถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหนํ่าอยางรุนแรง

๒.  การวิจัย  เพ่ือแสวงหามลูเหตุของปญหาท่ีกอใหเกิดความ
แปลกแยก  ขัดแยง  รุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิง  แนวคดิในการแก
ปญหาโดยยึดหลกัของ  “บวร”  คอื  บาน  วัด  โรงเรียนและสงัคม
โดยรวม  ผลการวิจัยท่ีสามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูการแกไขได
น้ันจะไดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาแกปญหาตอไป

๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะท่ีดีท่ีเหมาะสมเพ่ือพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมลูนิธ ิ เพ่ือแจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศกึษาทุกระดับและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทยง

ง

๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกต ิ  ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมการศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  มผีล
งานเปนท่ีประจักษ ดวยกิจกรรมน้ีจึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูท่ีไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  ท้ังเพ่ือตนเอง  และเชิญชวน  ช้ีนํา  ผูคน
ท้ังหลายใหเห็นคุณคา  และเดินไปในแนวทางน้ัน  แมจะจัดรางวลั
การสงเสริมการศึกษาเพ่ือสนัติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานท้ังหลายเหลาน้ัน ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหน่ึงท่ีมคีณุคาย่ิง  ทาน
จึงเปน “เพชร”  ท่ีมคีณุคาในสงัคม เปนพุทธบุตรท่ีเปนกําลงัสาํคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคาย่ิงอีกทานหน่ึง การนําขอคิด
และวิถีทางในการดําเนินชีวิตของทานมาเผยแผ  ก็จะเกดิประโยชน
และมีคณุคาย่ิงแลว

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  วันท่ี  ๕  
ธนัวาคม  ๒๕๕๐ ทางมลูนิธจึิงไดรวบรวมคดัเลอืก  ปาฐกถา การ
บรรยายธรรมท่ีไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเน่ือง
มาต้ังแตการกอตัง้กองทุน/มลูนิธกิารศึกษาเพ่ือสนัติภาพ พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต)  มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน  ๑๐  เลม  เพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษาและปฏิบัติธรรม ซ่ึงหวังวาจะมีสวนชวย
สรางเสริมแนวทางปฏบัิตท่ีิจะนอมนําไปสูการสรางสนัติสขุ  ท้ังแก
ตนเองและสงัคม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิงจากมหาวิทยาลัย

ราชภฏัสวนสนัุนทา ท่ีตระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ  ใน

การสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพือ่สรางสนัติภาพ  จึงไดชวย

จัดพิมพและชวยดําเนินการเผยแพร  ทางมลูนิธติองขอขอบคุณเปน

พิเศษในกุศลกรรมท่ีควรแกการสรรเสรญิย่ิง

ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม

การศึกษาเพ่ือสนัติภาพทุกทานท่ีไดมารวมใหขอคดิท่ีเปนประโยชน

และทําใหโครงการน้ีสาํเร็จ  ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีได

ทํางานท่ีไมงายเลยน้ีจนเปนผลสาํเร็จดงัท่ีปรากฏ  เพราะเปนงานท่ี

ตองทําตอเน่ืองยาวนาน

ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจงประสบแต

ความสขุความเจริญในธรรม  ขอธรรมสวัสดจีงมแีกทานผูสนใจใฝ

ศกึษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต  สุนทรพิทักษ)

ประธานมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)



สารบัญ

อนุโมทนา ก
คํานํา ของ ประธานมูลนธิกิารศึกษาเพือ่สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺต) ข
คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉ

สารบัญ ซ

การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย ๑

๑.การสอนใหนักเรียน

คิดเปน และ แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค ๒

๑. กระบวนการของความคิด ๓

๒. ปจจัยท่ีเก้ือหนุนความคิด ๗

๓. วิธีคิด ๑๐

๔. ปฏบัิตกิารฝกคนใหรูจักคิด และการสรางวัฒนธรรมแหงปญญา ๑๒

๕. เดินหนาไปเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม ๑๔

๒. เกง และ ดี อยางมีความสุข ๑๗

สี่ขอท่ีตองมี ๑๙

จัดต้ัง ตองใหถึงตัวแท ๒๒

เด็กเปนศูนยกลาง ไมใชเพ่ือตามใจ แตเพ่ือใหเขาไดทํา ๒๖



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ฌ

พอใชหลักถูก ก็เห็นความสุขทันที ๒๙

ถาการศึกษาเขาทางถูก ความสุขตองพัฒนาทันที ๓๒

สุขกับของก็ดี สุขกับคนก็ตองมี ๓๙

๓. หลายเรื่องรอหนา ทาทายการศึกษา ๔๔

ชอบเสรี แตไมมีอิสรภาพ ๔๔

เสมอภาค เพ่ือเอาใหเทา หรือเพ่ือใหเขากันไดดี ๕๐

เกิดมาวางเปลา – ขาวสะอาด หรือขาดความรู ๕๒

จัดต้ัง เพ่ือใหเน้ืออยูได ๕๕
แกขัดแยงขางนอก ก็เกิดขัดแยงขางใน ๖๒

เปลี่ยนแนวคิดใหม แกปญหาไดท้ังหมด ๖๗

ความพรอมบมได ไมตองรอใหพรอมเอง ๗๒

ฝกสมาธิ อยาใหพลาดหลักใหญ ๗๗

ถาเขาถึงธรรมชาติ จะไมขาดความสุข ๘๐

ถาใชสมาธิเปน จะไมขาดปญญา ๘๓

ถาสติดี สมาธิก็มี ปญญาก็มา ๘๗

ประวัติยอของผูบรรยาย ๙๐

คณะผูจัดทํา ๙๓
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คุณลกัษณะเดก็ไทย

คําใหสัมภาษณพิเศษคร้ังหน่ึง ของ พระพรหมคุณาภรณ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับ

ปญหาท่ีสําคัญทางการศึกษาของเด็กไทย เขาชุดกันไดดีกับคําให

สัมภาษณอีกคร้ังหน่ึง เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนํามาพิมพรวม

กันไว ณ ท่ีน้ี ในช่ือวา “การเสริมสรางคุณลกัษณะเด็กไทย” โดย

จัดแบงเปน ๓ ตอน คือ

๑. การสอนใหนักเรียนคิดเปน
๒. เกง และดี อยางมีความสุข
๓. หลายเรื่องรอหนา ทาทายการศึกษา

ดังมีถอยความตามลําดับ ตอไปน้ี



- ๑ -

การสอนใหนักเรียน
คิดเปน และ แสดงความคิดเหน็อยางสรางสรรค

*

ขอเจริญพรอนุโมทนา ทานอาจารย รองประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษา

เพื่อสันติภาพ พรอมดวยทานผูชมผูฟงทุกทาน

เร่ืองเกี่ยวกับความคิดเปนเร่ืองใหญมาก โดย

เฉพาะในพุทธศาสนาซึ่งเนนเ ร่ืองความสําคัญของ

ปญญา เปนเร่ืองท่ีมีแงมุมตองพิจารณามากมาย

วันน้ีจะไมพูดไปกระทบเร่ืองของสถานการณ

ทางการศึกษาของบานเมือง ท่ีทานอาจารยไดปรารภมา

ขอเขาสูหลักกันเลย

                                                                                                    

* ความโดยสรุป จากวีดีทัศนบทสัมภาษณพิเศษ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่ีนําไป
ฉายในการประชุมปาฐกถาชุดการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถาบัน
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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๑. กระบวนการของความคิด
ความคิดเปนสวนสําคัญในการพัฒนาปญญา การคิดแยบคาย

ทําใหเกิดปญญา แตในกระบวนการที่จะใหเกิดความคิดนั้น  ที่ผานมา

เรามักพูดกันวาเด็กมีปญหา เอาแตทองจํา  ไมรูจักคิด  แลวก็เลยจะให

เด็กคิดโดยไมตองจํา  เร่ืองนี้ตองระวัง มันอาจจะกลายเปนวิธีการแบบ

แยกสวน และอาจจะกลายเปนสุดโตง ซึ่งไมใชเปนธรรมชาติที่แทจริง

ความจํา และความรูความเขาใจ เปนองคประกอบรวมของ

ความคิด แทนท่ีจะแยกมันขาดออกไปจากกัน เราควรมาดูวา ในการ

พัฒนาปญญานั้น มีองคประกอบอะไรบาง และองคประกอบเหลานั้น

มีความสัมพันธ เกื้อหนุน อาศัยกันอยางไร

ถาจําอยางเดียว ก็จะเหมือนกับนกแกวนกขุนทอง หรือถาเอา
แตคิดอยางเดียว ก็จะกลายเปนความเพอฝน หรือเปนความคิดที่
เลื่อนลอย ซ่ึงเปนกันมาก คือคิดเร่ือยเปอยโดยไมมีขอมูล หรือคิดโดย

ไมต้ังอยูบนฐานของความรู

เร่ิมดวยความจํา การจําก็คือการเก็บรักษาขอมูล และความจําก็

คือขอมูลที่เรามีพรอมอยูกับตัว ในการจํานั้น ก็ตองรูจักจํา หรือจําให

เปน โดยรูจักเลือกสรรขอมูลที่จะจํา หรือเลือกสรรความรูที่จะบันทึก

เขาไปไวในความจํา และจัดระบบขอมูลความจําคือความรูที่เก็บไวนั้น  

การคิดตองอาศัยขอมูลความรูในปจจุบันบาง ในอดีตบาง ใครมี

ความจําดี ก็มีขอมูลพรอมที่จะเอามาโยงกัน ทําใหเกิดการเชื่อมโยง 

การประสาน การปรุง การสรางความรูใหม ความจํากับความคิด

สัมพันธกัน เพราะฉะนั้น ขอมูลที่เปนความจํา จึงมีความจําเปนมาก 
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เพราะตองใชในการสรางความคิดใหม ถารูจักจําก็จะเปนประโยชน

มาก

การจําคูกับการจด ที่เหลือจากจําก็จด หรือจดเพื่อชวยความจํา

เราควรแบงไดวาขอไหนควรจํา ขอไหนควรจด แตถึงแมจะจดไวแลวก็

อาจจะลืมได และสวนที่จดไว เราก็ไวใจไมไดทีเดียว บางคนนึกวาไม

ตองจําก็ได เราจดไวแลว หรือบันทึกใสไวในคอมพิวเตอรแลว แตบางที

ลืมไปเลย ไมไดนึกถึง หรือไมรูวาตนมีขอมูลนั้นๆ ดวยซํ้า เพราะฉะน้ัน

บางทีขอมูลที่เก็บไวขางนอกก็ไมเกิดประโยชน และที่สําคัญอยางยิ่งก็

คือ คนที่มีขอมูลตางอยางตางเร่ืองหลากหลายพรอมอยูในความจํา ถา

รูจักคิดเชื่อมโยง พอมีสถานการณเกี่ยวของ หรือเจอประสบการณใหม 

ก็โยงเร่ืองคิดแตกฉานออกไปไดอยางดี ในกรณีอยางนี้ ขอมูลที่จดไว

ไมอาจสนองความตองการพรอมทันทีอยางนั้น แตความคิดเช่ือมโยง

นั่นแหละจะเรียกรองขอมูลที่จดหรือที่จะคนเพิ่มตอไป

เปนอันวา ความจําที่ดี เปนประโยชนในการคิด และชวยใหเรา

คิดบนฐานของขอมูล คือคิดไมเล่ือนลอย คนที่จําไดดี ก็ไดเปรียบใน

การคิด ขอสําคัญยิ่ง ควรกําหนดวา ขอมูลอะไรมีประโยชนหรือจําเปน

สําหรับการคิด ควรตองจํา

ขอมูลบางอยางในความจํานั่นแหละเปนฐานกระตุนข้ึนมา หรือ

เจอขอมูลอ่ืนจากประสบการณใหมเขามากระทบ กระบวนการคิดก็

เร่ิมข้ึน โดยอาจจะสนองความตองการรูหรือความใฝรู   เพื่อใหรูเขาใจ

เขาถึงความจริง  หรืออาจจะสนองความตองการทํา หรือความใฝสราง

สรรค เปนการคิดที่จะทํา คิดที่จะแกปญหา คิดที่จะสรางสรรค คิดจะ
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ใชประโยชน และคิดที่จะนําไปปฏิบัติใหสําเร็จ  

ถึงตอนนี้ การคิดก็ครบกระบวนการ เปนการคิดที่นําไปสูการรู

เขาใจความจริง และการรูจักจัดทําใหสําเร็จหรือใชประโยชน วงกลมนี้

หมุนไป เดินหนาไป ก็เกิดการพัฒนาของปญญา   

เขาไปดูภายในวงจรของการพัฒนาปญญานี้ ซึ่งเหมือนเปนวง

กลม ที่มี ๓ ชวงหรือ ๓ สวน ก็มีความจํา ที่เปนขอมูลใหแกการคิด จาก

การคิดก็ไดความรูความเขาใจ แลวความรูความเขาใจนั้นก็เปนขอมูล

ใหมที่จะเอามาคัดจัดสรร วาอันไหนควรจําหรือไมควรจํา สวนไหนจํา

สวนไหนจด และวางระบบเก็บไวเพื่อเปนขอมูลใหแกการคิด ที่จะนําไป

สูการรูเขาใจ และความรูจักเอาไปใชทําประโยชนตอไป แลวก็ไดความ

รูความเขาใจและความหย่ังรูหยั่งเห็นใหมนั้นมาเปนขอมูลใหแกการจํา

ตอไป นี้คือวงกลมหรือกงลอแหงการพัฒนาปญญาดานภายในท่ีหมุน

ไป คือ คนก็พัฒนาไป

พรอมกันนั้นก็เกิดมีประโยชนที่เปนผลไดออกไปขางนอก คือ

ภายนอกวงลอแหงความคิดหรือวงลอแหงกระบวนการพัฒนาปญญา

นี ้ กม็ผีลผลิตของการคิด-รู-เขาใจนัน่เอง ปรากฏออกมา ซึง่เปนเร่ืองของ

การรูจักแกปญหา สรางสรรค จัดการดําเนินการ และทําประโยชน

ตางๆ ที่เราเรียกวาเปนการพัฒนาโลกพัฒนาสังคม   

รวมความวา มนุษยสรางทุกอยางข้ึนดวยความคิด ความคิด

เปนตัวการสรางโลก แยกไดเปน ๒ ดาน คือ ดานชีวิตภายในตัวเรานี้

วงลอแหงการพัฒนาปญญาก็หมุนเจริญกาวหนาไป และขางนอกก็สง

ผลิตผลของปญญาออกมา นําใหโลกเจริญกาวหนา มีอารยธรรม
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องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลายใน

กระบวนการคิดที่เปนการพัฒนาปญญานี้ จะตองแยกแยะใหชัด ถา

แยกไดชัดและปฏิบัติใหถูกตองตรงตามกระบวนการแลว ก็จะมีการคิด

ที่มีความหมาย  และกอประโยชน  ไมใชเปนการคิดที่เฉิดฉาย แตไมมี

จุดหมาย  กลายเปนการคิดที่ฟุงซานและเล่ือนลอย

เวลานี้ตองระวัง เพราะชอบเนนกันบอยเหลือเกินวา ใหเด็ก

แสดงความคิดเห็น ถามองกันแคบๆ อยางนี้ ระวังเถิด เด็กไทยจะแสดง

ความคิดเห็นกันงายๆ กลาแสดงออกไว แตอาจจะไมไดสาระ

สมัยกอนโนน เด็กไทยไมกลาแสดงออก ไมเฉพาะเร่ืองความคิด

เห็น แตไมวาในเร่ืองอะไรทั้งนั้น เชนเร่ืองทางเพศ แตเด๋ียวนี้เปนอยาง

ไร ทําทาจะไปไกลกวาฝร่ังดวยซํ้า

เด็กไทยน่ีไวนักในเรื่องการปรับตัว ไมใชเฉพาะเด็กไทยหรอก
คนไทยทั่วไปน่ีแหละ แตไหนแตไรมาแลว เกงนักในเรื่องการรับอะไร
ใหมๆ และเปนนักปรับตัว วัฒนธรรมอะไรนาตื่นเตนจากขางนอก
คนไทยรับไดฉับไว อะไรที่แตกอนไมเคยเห็นไมเคยเปน เด๋ียวเดียว
คนไทยล้ําหนาไปแลว ฝรั่งไมทัน เร่ืองการแสดงความคิดเห็นก็
เหมือนกัน ตอไปก็จะชอบจะกลาแสดงความคิดเห็นล้ําหนาฝรั่ง แต
ขอสําคัญอยูที่วาจะเปนความคิดเห็นที่มีสาระหรือเปลา

ถาไมรูจักปฏิบัติใหถูกตองตามกระบวนการของการคิด การ
ชอบหรือกลาแสดงความคิดเห็น อาจเกิดผลเสียมากกวาผลได คือจะ

ออกมาในลักษณะที่วา ชอบใหความเห็น แตไมหาความรู และมีแต

ความคิดเห็นที่ไมต้ังอยูบนฐานของความรู

ถาขาดขอมูล ไมมีความรูเปนฐาน และขาดความจริงใจที่
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ตองการความจริง ความรูสึกก็จะเขามานํากระบวนการคิด แลวก็คิดไป

ตามความรูสึก ที่ชอบใจ และไมชอบใจ เปนตน เลยกลายเปนทาสของ

อารมณ หรือเปนความคิดที่รับใชตัณหา มานะ ทิฏฐิ

เพราะฉะนั้น จึงตองระวังในเร่ืองกระบวนการคิดนี้ อยาใหเปน

กิจกรรมแยกสวน แลวก็กลายเปนสุดโตง ที่จบลงโดยเปนเพียงความ

คิดที่ดูมีสีสัน แตเพอฝน เพิ่มปญหา หรือไมก็เล่ือนลอย

๒.  ปจจัยที่เกื้อหนุนความคิด
ที่พูดกันวา “เด็กไทยไมรูจักคิด” นั้น  หมายความวาอยางไร ไมรู

จักคิด หรือคิดไมเปน ก็คือ คิดบางเหมือนกัน แตคิดออกนอกลูนอก

ทาง  คิดฟุงซาน  คิดเพอฝน คิดเล่ือนลอย แลวบางทีก็พวงมาดวย

ความรูสึกเหงาหงอย ทุกขระทม ตรมใจ  อยางนี้ทางพระเรียกวาคิด

ปรุงแตง เรียกแบบภาษาชาวบานวา คิดอยางเปนทาสของอารมณ

ซึ่งไมไดประโยชนอะไร มีแตทําใหเกิดความทุกข  

ถาคิดเปน ก็ตรงขามกับที่วามานั้น แมแตในเร่ืองความทุกข 

แทนที่จะคิดแลวเกิดทุกขหรือคิดกอทุกข ถาแมเจอทุกข คนที่รูจักคิด 

แทนที่จะมัวเปนทุกข ก็เอาประโยชนจากความทุกขได คือ แทนท่ีจะ

ปลอยใหทุกขมันทับตัวครอบงําใจเรา เราก็ พลิกเอาทุกขน้ันขึ้นมาเปน

ตัวกระตุนใจ ใหมีกําลังลุกขึ้นมาตอสูแกไขปญหา เอาปญหาของทุกข
มาเปนแบบฝกหัดของปญญา เม่ือทําแบบฝกหัด ก็เขาสูกระบวนการ
ของความคิด เปนการฝกตัวดวยการทําแบบฝกหัด ซ่ึงเปนการ
พัฒนาปญญา คิดอยางน้ีเรียกวา คิดเปน
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มาดูวิธีปฏิบัติกันตอไป ในเร่ืองนี้ ควรทําความเขาใจกันกอน ที่

วาเด็กไทยไมรูจักคิดนั้น คือไมคิดในทางที่จะเปนประโยชน หรือคิด

แลวกลับเกิดโทษ การไมคิดของเด็กไทยเปนเพราะ

๑. ไมอยากคิด
๒. ไมตองคิด
๓. ไมเคยคิด

ทั้งนี้ เกิดจากการขาดปจจัยสําคัญ ๒ ดาน คือ ปจจัยภายใน 
และ ปจจัยภายนอก

•  ปจจัยภายใน คือ ความใฝรู  ใฝทํา หรือ อยากรู  อยากทํา 

ความใฝทํา หรือใฝสรางสรรค เปนตัวบีบหรือเรียกรองใหเกิดความใฝรู

ดวย เพราะเมื่ออยากจะทํา ก็เปนเหตุใหตองหาทางที่จะทํา คือตองรูวา

จะทําไดอยางไร ก็ทําใหอยากรูและตองหาขอมูลความรู แลวก็เอาขอ

มูลความรูนั้นมาเขากระบวนการคิด ใหรูเขาใจที่จะจัดทําใหสําเร็จ ถา

มีความใฝทําใฝสรางสรรค  ก็จะเรียกรองหรือเปนเง่ือนไขใหเกิดความ
ใฝรูและใฝคดิ เด็กไทยขาดความใฝรูใฝทาํ ทีเ่รียกวา ฉันทะ ซึง่เปนปจจยั

ภายในนี ้ เมือ่ไมอยากรู ไมอยากทาํ ก ็“ไมอยากคดิ” ไปดวย

•  ปจจัยภายนอก  คือ  สภาพแวดลอม

- สถานการณบางอยาง เชน ภัยอันตราย และสภาพการ

ดําเนินชีวิตที่บีบรัดตางๆ เชน มีการแขงขันมาก จะบังคับคนใหตองคิด

หาทางออกหรือหาความรูเพื่อเอามาคิดแกปญหา ถาตองประสบ

สถานการณเชนนั้นอยูตอเนื่องตลอดเวลา หรืออยูในสภาพชีวิตแบบ

นั้นเปนประจํา ก็จะเกิดเปนนิสัยในการใฝรู แสวงปญญา และคิดทํา
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การตางๆ แตตรงขาม คนในสังคมที่มีแตความสุขสบาย ไมตองผจญ

ภัยอันตราย ไมตองเผชิญสภาพชีวิตที่บีบค้ัน ก็ไมมีเหตุใหตองด้ินรน

คิดหาทางแกไขปญหา ไมตองขวนขวายหาความรู แตจะมีความโนม

เอียงไปในทางท่ีจะหาความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ติดในความสุข

สบาย ตลอดจนลุมหลงมัวเมา  ไมพัฒนาการคิดและไมเกิดวิถีชีวิต

แหงการแสวงปญญา นี้ก็คือการที่ “ไมตองคิด”   

เร่ืองอาจจะซบัซอนยิง่กวานัน้อีก คือ บางท ีทัง้ทีอ่ยูในสถานการณ

บีบค้ัน หรือมีภัยอันตราย แตถาภาวะบีบค้ันหรือภัยอันตรายน้ัน ไม

โจงแจง หรือไมจวนแจกระชั้นตัวนัก ถามีส่ิงบําเรอลอเราใหเพลิน เชน 

ในสังคมกําลังพัฒนา ที่ ติดเพลินเหยื่อลอจากสังคมอ่ืนที่หาผล

ประโยชนในทางธุรกิจ เปนตน ถึงแมจะมีภัย แตยังไมเห็นชัดออกมา 

คนก็ยังมัวแตสนุกสนาน มัวเมาเพลิดเพลิน ก็จะไมคิดแกไข ทั้งที่มีภัย

และมีเร่ืองตองคิด ก็ไมด้ินรนหาทางออก เพราะมัวแตหาความสนุก

สนาน อยางนี้เรียกวา มีภัยแตมัวเพลิน พวกนี้ก็รวมอยูในประเภทที่วา 

“ไมตองคิด” แตจะตองลําบากมาก เพราะจะตองรอจนถึงข้ันที่เกิดมี

ภัยพิบัติรุนแรง จะอยูไมไดแลว  ถึงจะมาเร่ิมคิดเร่ิมทํา เร่ิมหาความรู 

ซึ่งมีความเปนไปไดมากที่จะคิดไมทัน

- สืบเนื่องจากขอกอน คือ เมื่อไมเจอสถานการณที่เปนภัย

อันตราย ไมมีสภาพชีวิตที่เรงรัดบีบค้ัน ที่จะทําใหตองแสวงความรูและ

คิดแกปญหา ก็ไมคุนเคยกับการคิด ไมเคยแสวงหาความรู เมื่อเวลา

ผานไป ก็กลายเปนความเคยชิน กลายเปนวิถีชีวิตที่ไมชอบคิดไมชอบ

หาความรูอะไรๆ ทั้งนั้น  เปนวัฒนธรรมที่อยูเร่ือยเฉ่ือย ไมเคยชินกับ
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การคิดและการหาความรู เขาในขอที่วา “ไมเคยคิด”

นี่เปนเร่ืองของทุนทางสังคม จะตองตระหนักไววา  ถาเราไมมี

วัฒนธรรมในการคิด ไมไดฝกการคิดและการหาความรูกันมาใน
ครอบครัวตั้งแตเด็ก เม่ือมาเขาโรงเรียน เด็กก็จะไมมีนิสัยในการคิด 
เจออะไรก็ไมอยากคิด และไมสนใจใฝหาความรู จะตองหาทางแก
ปญหาโดยพัฒนาคนใหถูกจุดถกูแง ใหตรงกับเหตุปจจัยของชีวิตและ
สังคมนั้น

๓.   วิธีคิด
ถาคนตองคิด หรืออยากคิด เคยชินกับการคิด เปนคนชางคิด

แลว เขาก็จะคิดอยูเร่ือย แตคิดอยางไรจึงจะถูกทางและไดผล ก็ตอง

เรียกหาวิธีคิด เราจึงควรมีวิธีการคิดที่ดีไวให ในพระพุทธศาสนานั้น 

ทานสอนวิธีคิดไวมากมาย เราก็เอาวิธีเหลานี้มาสนองให

วิธีคิดที่แสดงไวในพระพุทธศาสนา ตามหลักโยนิโสมนสิการ

นั้น ไดเคยนําเสนอไว โดยสรุปเปน ๑๐ วิธี คือ

๑. การคิดวิเคราะห หรือแยกแยะองคประกอบ

๒. การคิดสืบสาวเหตุปจจัย

๓ .  การคิดดวยความรูสามัญลักษณะตามกฎธรรมชาติ 

(ลักษณะที่ไมคงที่ ไมคงอยูในสภาพเดิม และสภาพท่ีปรากฎตัวตาม

เหตุปจจัย เรียกวา อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา)

๔. การคิดแบบแกปญหาตามแนวอริยสัจ ๔

๕. การคิดแบบโยงหลักการสูจุดหมาย
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๖. การคิดแบบใหเห็นครบทั้งสวนดี สวนเสีย และภาวะปลอด

พนจากบวกลบ

๗. การคิดแบบรูทันคุณคาแท-คุณคาเทียม

๘. การคิดแบบเรากุศล

๙. การคิดแบบอยูกับปจจุบัน หรือมีปจจุบันเปนศูนยกลาง

๑๐. การคิดแบบวิภัชชวาท คือจําแนกแยกแยะใหเห็นความจริง

ครบทุกแงดานตามที่มันเปน

วิธีคิดที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ ทั้งหมดนี้ มีลักษณะทั่วไปที่

สําคัญ ๔ ประการ คือ

๑. คิดใหเห็นทะลุตลอดลงไปถึงตนตอรากเหงา

๒. คิดมีข้ันตอนเปนลําดับ

๓. คิดถูกวิธี

๔. คิดใหเกิดผล

วาโดยความมุงหมายคราวๆ วิธีคิดเหลานี้ แยกเปน ๒ แบบ คือ

แบบที่  ๑  คิดใหเกิดความรูความเขาใจ  ใหเขาถึงความจริง  ให

รูเทาทัน ใหรูตามที่มันเปน

แบบที่  ๒  คิดใหเกิดประโยชน  คิดทําใหสําเร็จ หรือคิดใหเกิด

ผลดี เชนวา จะเอาไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร  จะแกปญหาอยาง

ไร  จะเอาประโยชนจากสถานการณไมวารายหรือดีใหไดอยางไร เชน 

การรูจักปฏิบัติตอเทคโนโลยีตางๆ การมองพลิกสถานการณที่รายให

เห็นแงที่ดีหรือทางที่จะทําใหเกิดผลดี การเอาประโยชนจากปญหาและ

ความทุกข เปนตน
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๔. ปฏบัิติการฝกคนใหรูจกัคดิ และการสรางวฒันธรรม
แหงปญญา

ในการฝกคนใหคิดเปนนั้น วาโดยทั่วไป ตองใชวิธีเอาปจจัยภาย

นอกมาโยงเขากับปจจัยภายใน โดยในข้ันพื้นฐานก็คือ ปจจัยภายนอก

เชน พอแม ครูอาจารย ต้ังคําถาม และนําเสนอทางเลือกของความคิด

ในสถานการณตางๆ เพื่อกระตุน ชักนํา และฝกใหเกิดปจจัยภายในคือ

โยนิโสมนสิการนั้นข้ึนมา  

ที่สําคัญมากในระยะยาว คือ สรางวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนการคิด

ข้ึนมา พูดในวงกวางก็คือ ตองพยายามทําใหเกิดวัฒนธรรมแสวง

ปญญาข้ึนมาใหได ซึ่งเปนเร่ืองใหญมาก เร่ิมต้ังแตในครอบครัว ตองมี

การเลี้ยงดูฝกอบรมใหเด็กมีความสนใจใฝหาความรู และมีนิสัยใน
การคิดตามกระบวนการพัฒนาปญญาอยางถูกตอง ถาทําอยางนี้ได

ต้ังแตในครอบครัว การแสวงปญญาและการพัฒนาปญญาก็จะเกิด

เปนวัฒนธรรมข้ึนมาไดแน

เปนอันวา เราจะตองสรางวัฒนธรรมแสวงปญญาข้ึนมาต้ังแต

ในครอบครัว ดวยการเล้ียงดูเด็กอยางถูกตอง โดยมีจุดสําคัญที่จะเนน

ในการฝกความคิด ขอจับเอาจุดงายๆ ที่ไมซับซอน ดังนี้

๑) การกินอยู หรือการบริโภคในครอบครัว โดยฝกการกินเสพ

ดวยปญญา ที่จะทําใหเกิดความพอดี แคที่จะเปนประโยชน ไมเลยเถิด

ไปเปนกอโทษ

๒) การรับขาวสารขอมูลทุกชนิด
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๓) การรูทนัสถานการณทีม่อียูรอบตัว และความเปนไปในโลก

เมื่อเด็กอยูกับความเปนจริง และเราใหเขารับรูขาวสารความ

เปนไปในสังคมตามสถานการณ โดยที่เรานําเสนอแงมองท่ีจะใหเกิด

ความรูเขาใจความจริง และการมีทาทีที่เกื้อกูล ตลอดจนจับแงที่เปน

ประโยชนได เด็กก็จะเกิดมีความคิด โดยเปนการคิดบนฐานของขอมูล

ความเปนจริง

เด็กของเราไดแตบริโภคขาวสาร โดยมักเปนแคผูถูกกระทํา ที่ถูก

ปลุกเราใหต่ืนเตนกับเหตุการณ หรือหลงไปตามเร่ือง โดยมิใชเปนผู

ศึกษาขาวสาร จับสาระไมได ไมรูทันวาสังคมเปนอยางไร มีอะไรเกิด

ข้ึนก็ไมมีความเขาใจ เลือกขอมูลก็ไมเปน จึงเกิดปญหาข้ึนมา แตถา

เด็กรูจักศึกษาขาวสาร ก็จะเปนผูกระทําตอขาวสารได เชน รูทันวา

สถานการณไหนดีหรือราย เร่ืองไหนสําคัญควรสังเกต เหตุการณไหน

เปนสวนที่เราจะตองใสใจ อันไหนเปนสวนแวดลอม เปนตัวประกอบที่

ไมจําเปน เปนตน รูจักขอมูลสําคัญที่ควรเลือกสรร รูทันวาอันไหน

เปนขอมูลขยะที่จะพึงทิ้งไป ถาเร่ิมแคนี้ได ก็จะเปนการสรางวัฒน-

ธรรมแหงการแสวงปญญาข้ึนมา  เปนวัฒนธรรมในการคิดอยางสราง

สรรค

วันนี้ ขอเนนเร่ืองการฝกในแงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ต้ังแต

การเล้ียงดูในบาน ใหพอแมฝกลูกในการรูจักคิด ถาลงมือทํากัน ไม

นานก็จะเกิดวัฒนธรรมในการแสวงปญญา แลวสังคมก็จะเจริญกาว

หนา เปนการเติมเต็มสวนดีใหแกสังคมของตนเองที่มีปญหา
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๕. เดนิหนาไปเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม
ในเร่ืองนี้ ไดพูดย้ําบอยๆ วา สังคมไทยมีทั้งแงดีและแงราย ใน

แงดีนั้น สังคมของเราไดพัฒนามาดีในเร่ืองของวัฒนธรรมทางจิตใจ 

หรือพูดงายๆ คือ วัฒนธรรมแหงเมตตา ดังเปนที่รูกันวา คนไทยนี้ดี

ดานวัฒนธรรมทางเมตตา เชน ยิ้มแยมแจมใส มีน้ําใจอยางสูง ซึ่งควร

ตองรักษาไว แตเวลานี้นาเสียดายวา แมแตวัฒนธรรมแหงเมตตาที่ตัว

มีเร่ือยมา ก็กําลังจะเส่ือมลง คนไทยมีความโหดรายมากข้ึน แมแตใน

ครอบครัวก็มีการทํารายกันมากข้ึน ถึงกับฆากัน ฉะนั้น จะตองต่ืนข้ึน

มาและสงวนรักษาอนุรักษวัฒนธรรมทางจิตใจ  โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ทางเมตตานั้นไว

สวนวัฒนธรรมอีกดานหนึ่งที่ขาด คือ การแสวงปญญา ทั้งๆ ที่รู

กันอยูวา พระพุทธศาสนาเนนที่ปญญา ทานใหเอาจิตใจเปนฐาน แลว

กาวขึ้นสูปญญา
เร่ืองนี้ตองย้ําบอยๆ หลักก็มีอยูอยางชัดเจนวา คนเปนพระพุทธ

เจาไดดวยโพธิ คือดวยปญญา พระพุทธเจาตรัสรู ก็คือพัฒนาปญญา

จนเปนโพธิ จึงตรัสรูได ถาเราไมพัฒนาปญญา ก็เปนพระพุทธเจาไมได 

ถึงจะพัฒนาจิตใจใหดีใหสูงอยางไร อยางดีที่สุดก็เปนพระพรหม หลัก

มีอยูวา พระพรหม คือ ทานผูมีจิตใจดีงามสมบูรณที่สุด โดยมีเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนพรหมวิหาร ๔ เมื่อไดพัฒนาคุณธรรมส่ีขอนี้

ก็เรียกวาเปนพระพรหม

คนไทยพัฒนาจิตใจมาดี จนไดเปนพระพรหมแลว แตตอนนี้จะ

ไมยอมแมแตจะเปนพระพรหม เพราะวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่มีเมตตา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕

กรุณา เปนตน ก็กําลังเส่ือมลงไป ถาไมรูจักรักษาไวใหดี ก็จะสูญเสีย

ความเปนพระพรหมไปดวย แมแตดีที่ตัวมีอยูแลว ก็จะหมดส้ินไป จึง

ตองเนนวา จะตองรักษาวัฒนธรรมน้ําใจ ที่ทําใหเปนพรหมนั้นไวใหได  

แทจริงนั้น แมแตที่ไดพัฒนามาเปนพระพรหมแลว ก็ยังไมพอ 

เราจะหยุดแคนี้ไมได เราตองดูวา เมืองไทยเราเทาที่ไดกาวหนามาใน

พระพุทธศาสนาน้ี ยังไมถึงเปาหมาย ถาเปนอยางที่พูดมานั้น เราก็ได

แคเปนพระพรหมเทานั้นเอง คือ ไดวัฒนธรรมแหงเมตตา ซึ่งเปนวัฒน

ธรรมทางจิตใจอยางสูง แตเรายังจะตองกาวตอไปอีก คือ จะตองกาว

ไปเปนสังคมพุทธ มิใชหยุดแคเปนพรหม ตองเปนสังคมที่สมบูรณทาง

ปญญา ไมใชแควาดีงามทางจิตใจ

วัฒนธรรมพุทธที่แท คือ วัฒนธรรมแหงการแสวงหาปญญา 

เมื่อเรามีปญญาดี มีความรูที่ชัดเจน มีพลังแหงปญญาที่เขมแข็ง ก็จะ

สามารถแกไขปญหาตางๆ ทั้งรูเทาทันโลกและจะนําโลกได ตองถึงข้ัน

นั้น และเมื่อนั้นแหละจึงจะสามารถเปนพุทธได

คนมิใชเปนพุทธเพียงดวยดวยจิตใจ แตเปนไดดวยปญญา แต

ทั้งนี้ก็ตองมีจิตใจที่ดีเปนฐานดวย เพราะฉะนั้น จึงบอกวา “จงเดินหนา

ไปเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม”

เด๋ียวนี้ สังคมของเรามาไดเปนพรหมแลว ตองรักษาความเปน

พรหมที่มีจิตใจดีงามนั้นไวใหได แตพรอมกันนี้ ในเมื่อเรายังไมไดข้ึนถึง

ความเปนพุทธ เราก็ตองเดินหนาตอไป ตองขอวา เราจะตองเนนย้ํา

การสรางวัฒนธรรมแหงความรูจักคิด คือสรางวัฒนธรรมแหงปญญา

ข้ึนมาใหได แลวคนไทยจะเดินหนาตอไปสูความเปนพุทธ ไมหยุดแค



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๑๖

เปนพรหม

ขอทุกทานจงมีความเจริญงอกงามในชีวิต และสามารถทํา

ประโยชนสุขใหเกิดแกชีวิต ครอบครัว  สังคม  และโลกทั้งหมด  เพื่อให

อยูกันดวยความรมเย็น  มีสันติสุขยั่งยืนนานสืบไป



- ๒ -

เกง และ ดี อยางมีความสุข*

  

ที่ทานอาจารยปรารภถึงเร่ืองเด็กเยาวชนยุคนี้ วาวิถีชีวิตจะไม

คอยเปนพุทธอะไรนี่ อาตมภาพวามันก็เปนเร่ืองที่สืบเนื่องมานาน ที่

จริงนั้น กวาจะมาถึงยุคของเราน้ี วิถีพุทธที่เราไดรับมาก็อยูในสภาพที่

เหมือนกับขวดที่ขางในเนื้อไมมี เหลือแตขวด หมายความวา เหลือ

เพียงรูปแบบ เนื้อในอาจจะกลายไปแลว

อยางไรก็ตาม ถามองในแงดี เมื่อขวดคือรูปแบบยังอยู ก็ยังดีที่

ขวดยังอยู เพราะยังมีโอกาสที่จะเอาเนื้อกลับมาใสใหม ดีกวาขวดหมด

ไป สําคัญแตวาตอนนี้ ในขวดนั้น นอกจากวาเนื้อในไดหายไปเกือบ

หมดแลว ยังมีเนื้ออ่ืนแปลกปลอมเขามาปนเยอะแยะ หรือเขามาแทน

ที่เสียอีก อันนี้แหละที่มันทําใหวิถีพุทธหายไป

แลวยิ่งกวานั้นอีกก็คือ ตอนน้ี นอกจากเน้ือหายไปแทบหมดหรือ

หายไปมากแลว คนของเราก็ชักไปชอบขวดอ่ืนอีกดวย ก็เลยมีปญหา
                                                                                                    
* พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหสัมภาษณแกคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง “การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทยดวยนวัตกรรมแนวพุทธ” ณ วัดญาณเวศกวัน
เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
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ซอนข้ึนมาวา คนพวกเรานี้เอง ไปเห็นภาชนะอ่ืนที่สวยกวา แมแตขวด

เดิมที่ตัวมีอยู ก็อยากจะทิ้งเสียแลว จึงยิ่งไปกันใหญ
แลวอีกอยางหนึ่ง แมแตตัวขวดเอง คือรูปแบบ เราก็ตองรูจัก

ปรับบางเหมือนกัน แตขอสําคัญก็อยูที่วา ทําอยางไรจะใหเนื้อหาสาระ

ที่มีอยู หรือที่เอากลับมาใสนั้น เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมไดจริง

ทนีี ้ทีท่านอาจารยและคณะนกัวจิยัมาวนันี ้ตามทีม่หีนงัสือแจงมา

และทานอาจารย ดร.นิเชต ก็สงคําถามมาเยอะเลย วันนี้ อาตมภาพคง

ตอบไมไหว และก็ไมมีความรูจะตอบดวย คิดวาคงจะตอบเปนแบบขอ

คิดขอสังเกตมากกวา วาจะดําเนินการไปในลักษณะไหนดี จะคุยกันไป

ดีไหม

เร่ิมตนแตขอแรก ทานอาจารยบอกวา คุณลักษณะหรือคุณ

สมบัติของเด็กไทยในอนาคตควรจะเปนอยางไร แคขอนี้ก็ใชเวลา

นานทีเดียว ที่วาจะคุยกันแบบเปนขอคิดขอสังเกตนั้น ไหนๆ มาเจอ

เร่ืองนี้เปนขอแรกแลว ก็ขอพูดสักนิดหนอย คือไมไดต้ังใจจะเอาเปน

เร่ืองใหญ   



ส่ีขอท่ีตองมี

ที่วาคุณสมบัติของเด็กไทยนั้น  เด็กไทยก็เปนมนุษยนั่นแหละ ที

นี้ ความเปนมนุษยก็มองได ๒ อยาง คือ มองระยะยาว กับมองระยะ

ส้ัน ระยะยาวก็คือความเปนมนุษยที่ยืนตัวอยูในฐานะที่ไมวาจะอยูใน

ยุคไหนๆ ก็เปนมนุษย แลวมนุษยที่ดี ที่มีคุณสมบัติซึ่งเรียกไดวายืนตัว

นั้นเปนอยางไร นี่แบบหนึ่ง สวนระยะส้ันก็คือ มนุษยที่อยูในกาลเทศะ

ตางๆ กัน ในยุคสมัย และในส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงแตกตางกันไป 

ซึ่งมีปญหาเฉพาะของยุคสมัยไมเหมือนกัน อยางเด็กสมัยนี้ก็มีปญหา

พิเศษของเขาที่ตางจากสมัยอ่ืน และเด็กไทยสมัยนี้ก็มีปญหาพิเศษ

ของเขาที่ตางจากเด็กที่อ่ืนในสมัยนี้ดวยกัน เขาจึงควรจะมีคุณสมบัติ

พิเศษที่เหมาะสมกับสถานการณในยุคสมัยนี้

สวนที่เราพูดถึงอนาคตนั้น ก็คงมุงในแงที่วา เมื่อเรามองดูความ

เจริญกาวหนาของโลก เฉพาะอยางยิง่ในทางเทคโนโลยี เราจะเตรียมเด็ก

ไวใหรับมอืกบัสภาพแวดลอม และความเจริญของยคุสมยัไดอยางไร จะ

ใหเด็กมีคุณสมบัติพรอมที่จะอยูในสภาพแวดลอม และมีชีวิตในสังคม

แบบนั้นอยางดีที่สุดไดอยางไร

เปนอันวา แยกเปน ๒ แบบ คือ คุณสมบัติยืนตัวของความเปน
มนุษย และคุณสมบัติเฉพาะยุคสมัย เปนระยะส้ัน กับระยะยาว ทีนี้ ก็
จะพูดโดยเอาสองอยางนี้มากลืนๆ กันไป แบบพูดส้ันๆ และจะพูดให
นอยๆ เอาแค ๔ ขอ คือ

๑. เขาถึงธรรมชาติ นี้เปนขอสําคัญ ที่วาเขาถึงธรรมชาตินั้น 

รวมไปถึงการรูจักปฏิบัติตอวัตถุสรางสรรคของมนุษย ตลอดจน



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๒๐

เทคโนโลยีดวย ในแงที่โยงกับธรรมชาติ โดยไมใหเกิดความแปลกแยก 

ไมขัดแยง แตใหสํานึกตระหนักถึงกัน ใหเกื้อกูลหนุนกัน

ขอนี้เปนเร่ืองที่ยากมาก มันไมใชเปนปญหาของเด็กหรือของ

บุคคลเทานั้นหรอก แตเปนปญหาของทั้งโลก ของอารยธรรมทั้งหมด

ในขณะนี้เลย วาทําอยางไรคนจะใชวัตถุสรางสรรค โดยเฉพาะ

เทคโนโลยี โดยไมแปลกแยกกับธรรมชาติ แลวยิ่งกวานั้น ยังสวนทาง

กับสภาพขณะนี้อีกดวย เพราะเวลานี้มนุษยไดแปลกแยกไปมากแลว 

ดังที่พยายามแกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืนกันอยู ก็ไปไมถึงไหน การ

ที่จะใหคนกลับมาหนุนเกื้อกูลกันกับธรรมชาตินั้น เปนปญหาที่หนัก

แสนยากยิ่ง จะตองพัฒนาใหคนเขาถึงความจริงของธรรมชาติ และมี

ความสุขไดในทามกลางธรรมชาติ

๒. ไมขาดไมตรี คืออยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความพรอมที่จะอยู

รวมอยางสรางสรรคสังคม ขอนี้ก็เปนเร่ืองใหญ เปนเร่ืองของสังคม

มนุษยซึ่งเปนส่ิงแวดลอมใกลตัว ซึ่งโยงตอออกไปประสานกับขอ ๑ 

ดวย รวมเปนส่ิงแวดลอม ๒ ชัน้ ๒ ดาน คือ สิง่แวดลอมดานเพ่ือนมนุษย

และ สิ่งแวดลอมดานธรรมชาติ รวมถึงโลกแหงวัตถุทั้งหมด

เวลานี้ มนุษยเอาแตตัวมากข้ึน มุงหมายแตจะสนองความ

อยากความตองการของตัว ไมตองพูดถึงการที่จะอยูรวมกันดวยดี ที่จะ

เกื้อกูลกัน และรวมกันสรางสรรคสังคม แมแตจิตสํานึกทางสังคมก็

แทบจะไมมีเลย เวลานี้ ไดยินบนกันนักวา เด็กสมัยนี้ไมมีจิตสํานึกทาง

สังคม คิดแตจะหาความสุขสวนตัว เมื่อเจริญเติบโตข้ึนไป ก็มุงแตจะ

หาความสําเร็จสวนตัว หาผลประโยชนใหแกตัว มัวเมากับความสุข
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จากการกินเสพบริโภค ไดแตขัดแยงแยงชิงกัน แลวทั้งกินเสพ ก็ตาม 

แยงชิงกันก็ตาม ก็ไปทําลายลางผลาญวัตถุ และลงทายก็คือกอความ

วิบัติแกธรรมชาติ  จะตองเปล่ียนแปลงใหมีการพัฒนาในทางที่จะอยู

รวมกันอยางสรางสรรคและเกื้อกูล

๓. มีจิตตั้งม่ัน คือมีจิตใจเขมแข็ง มีพื้นฐานจิตใจที่มุงมั่นจะ

พัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงามขึ้นไปจนเต็มสุดศักยภาพแหงความ

เปนมนษุยของตน อันนีก้เ็ปนเร่ืองสําคัญ ถาคนมีความมุงมัน่จะทําชีวิต

ของตัวใหดีที่สุด ใหเต็มศักยภาพ ก็จะไมประมาท จะไมหลงใหล

เพลิดเพลินเตลดิไปกบัส่ิงภายนอกทีม่าลอเราชักจูง แตเวลานีเ้ด็กมกัจะ

ลืมไปเลย ไมนกึถงึการพฒันาชีวติของตน นกึต้ืนๆ อยูแคส่ิงเสพบริโภค

เทานัน้ และนกึถงึความสุข กม็องแคความสุขจากการเสพบริโภค

จะตองตระหนักวา ในการพัฒนาศักยภาพนั้น ศักยภาพหมาย

ถึงการที่จะเจริญงอกงามข้ึนในทุกดานที่ความเปนมนุษยจะมีให การ

พัฒนาศักยภาพนี้ จึงหมายถึงพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข

ดวย คนที่มีจิตใจเขมแข็ง มั่นในจุดหมาย จิตใจก็มีคุณสมบัติตางๆ

พรอมมากข้ึน ก็จะเขาถึงความสุขที่สูงข้ึนลึกซึ้งข้ึนดวย

๔. ใชปญญาพาชีวิตถึงจดุหมาย คือมปีญญาทีส่ามารถแกปญหา

ได และนาํทางพาชวีติไปใหถงึจดุหมาย คุณสมบติัทีว่ามาหมดทัง้ ๓ ขอ

ตนนัน้ จะสัมฤทธิไ์ดกด็วยมปีญญาเปนหลักประกนั ถาไมมีปญญา ทุก

อยางก็เลือนราง เพราะฉะนั้น ขอทายนี้ถือวาครอบคลุม คือทําใหทุก

อยางที่วามาน้ันบรรลุผลสําเร็จ

คิดวา ๔ ขอนี่แหละเปนคุณสมบัติสําคัญ ตอนนี้ถาเราเอาคุณ
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สมบัติ ๔ ขอนี่มาต้ังเปนจุดหมายในการพัฒนาคน เราก็จะมองเห็น

ปญหาของสังคม โดยเฉพาะปญหาของเด็กและเยาวชนที่มีมากมาย

ดูงายๆ ในขอปญญา เวลานี้ เราแทบไมมีวัฒนธรรมทางปญญา 

มีแตวัฒนธรรมในการเสพบริโภค แมแตวัฒนธรรมเกาที่มีสืบมา คือ

วัฒนธรรมทางจิตใจ เชนที่บอกวา คนไทยเปนคนมีน้ําใจ ก็คอยๆ เลือน

รางหายไป สวนวัฒนธรรมทางปญญานั้น ในทรรศนะของอาตมาเห็น

วา คนไทยเราคอนขางออนอยูแลว หรือเราไมไดใชประโยชนจากคํา

สอนของพระพุทธศาสนาในดานปญญา เวลานี้ เราขาดวัฒนธรรมทาง

ปญญา เร่ิมต้ังแตขาดความใฝแสวงปญญา ไมมีความใฝรู การคนควา

หาความรูอะไรไมคอยมี แลววัฒนธรรมทางปญญาท่ีแดนตะวันตกตน

แหลงอารยธรรมปจจุบันเขามีอยู เราก็มัวเพลินรับแตของอ่ืน ไมรับเอา

วัฒนธรรมทางปญญาของเขามา ก็เลยกลายเปนวา เรายิ่งเส่ือมทรุด

ลงไป  คือมีความบกพรองขาดแคลนมากข้ึน ทุนดีที่มีติดตัวมา ก็ไม

รักษาไว ทางที่ยังตองกาวตอไป ก็ไมเดินหนา เลยเสียทั้งสองขาง

เมื่อขาดวัฒนธรรมทางปญญาแลว ขออ่ืนๆ ก็แทบจะไมมีไป

ดวย ดังจะเห็นไดอยางที่พูดเมื่อกี้วา เราประสบปญหาในทุกขอ

จัดต้ัง ตองใหถึงตัวแท

ตอนนี้ ขอต้ังขอสังเกตไวกอนอยางหน่ึง คือ ในเร่ืองการศึกษานี้ 

เรานาจะตองแยกใหชัดระหวาง การศึกษาจัดตั้ง กับ การศึกษาท่ีแท

การศึกษาที่เราจัดทําดําเนินการกันอยูในระบบโรงเรียนนี่ ก็คือ
การศึกษาจัดต้ังนั่นเอง การศึกษาจัดต้ัง ก็คือไมใชตัวการศึกษาแทจริง
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หมายความวา เปนการจัดต้ังเพื่อเอ้ือตอการที่จะเกิดมีการศึกษา หรือ
การจัดต้ังที่เอ้ือตอการเกิดข้ึนของการศึกษา คือ เราจัดต้ังการศึกษาที่
เปนรูปแบบนี้ข้ึน เพื่อชวยใหการศึกษาที่เปนของจริงเกิดข้ึน หรือ
พัฒนาข้ึนมาในตัวเด็ก แตตัวมันเองไมใชการศึกษา

เพราะฉะนั้น ที่เราเรียกวา “การศึกษา” ที่มีโรงเรียน มีชั้นเรียน 

จัดเปนระดับนั้นระดับนี้ มีกิจกรรมนั่นนี่ จึงเปนเพียงคําสมมุติที่เรียก

กันไป เปนเพียงการจัดต้ัง ไมใชเนื้อตัวที่แท อันนี้เปนเร่ืองสําคัญที่ตอง

เขาใจใหชัด เพราะมันจะมีความหมายโยงไปในทุกเร่ือง ใหเรามองการ

จัดชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมทั้งหลาย ในแงมุมที่ถูกตอง

อยางเชนที่เด๋ียวนี้ชอบพูดกันวา ใหเด็กเรียนอยางสนุก ใหมี

ความสุขในการเรียน ถาเราแยกตรงนี้ได เราจะเห็นชัดวามันมีความสุข

จัดตั้ง กับความสุขท่ีแท ซอนกันอยู เวลานี้ ที่เราชอบเนนวาใหเรียน

อยางสนุก มีความสุขในการเรียน อะไรนี่ บางทีเราไมรูตัวหรอกวา เรา

กําลังพูดไปถึงเพียงแคความสุขจัดต้ัง ที่อยูแคเปลือกผิวเทานั้นเอง ลง

ไปไมถึงข้ันของการสรางความสุขทางการศึกษาที่แทจริงเลย

นี่ก็คือ คุณครู อาจารย เพียรพยายามจัดกิจกรรม จัดบทเรียน

อะไรตางๆ ใหนกัเรียนเกดิความสนกุสนาน มคีวามสุขในการเรียน แตมนั

เปนเพยีงความสุขทีเ่ราจัดแตงข้ึนมา ทีจ่ริง มนัเปนปจจยัภายนอกทีเ่รา

เอามาใชปลุกเรา เพือ่ใหเด็กสนใจเขาสูเนือ้หาของการเรียน แลวความสุข

แบบนี ้ ถาไมสามารถทาํใหเกดิผลทีแ่ทคือ การมคีวามสุขไดเองในการ

เรียนข้ึนภายในตัวเด็ก ก็จะกลับเปนอันตราย แมแตถึงข้ันที่วา ความ

สุขในการเรียนของเด็กตองข้ึนตอการจัดต้ังของปจจัยภายนอกเร่ือยไป 
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ซึ่งจะกลับกลายเปนอุปสรรคตอการกาวหนาไปในการศึกษา

เปาหมายที่แทก็คือ เราตองการใหเด็กเกิดมีปจจัยภายใน คือ

คุณสมบัติในตัวเขาเอง ที่จะมีความสุขในการเรียน แตเขายังไมมีคุณ

สมบัตินั้น เรา ครู อาจารย ผูเปนปจจัยภายนอกที่ดี จึงหาทางจัดการ

ตางๆ เพื่อเปนตัวกลางในการเหนี่ยวนําใหเขาพัฒนาคุณสมบัติที่เปน

ปจจัยภายในของเขาเองนั้นข้ึนมา โดยทําบทเรียนและกิจกรรมใหสนุก

สนานที่จะปลุกเราความสนใจในการเรียนข้ึนมา ถาเมื่อใด เด็กสนใจ

ในเนื้อหาส่ิงที่เรียนข้ึนมาแลว เขาก็จะเร่ิมมีความสุขในการเรียนส่ิงนั้น 

แลวความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปกับความกาวหนาในการเรียนที่เขาได

เกิดความรูเขาใจเปนตน และมีความอยากเรียนรูเพิ่มข้ึนๆ ตอนนี้ก็จะ

เปนความสุขที่เกิดจากปจจัยภายในของเขาเอง ที่เด็กเปนอิสระ ซึ่งเปน

เปาหมาย

แตถาเด็กติดอยูแคการจัดต้ัง ตองรอใหปจจัยภายนอกมาจัดให

เขาเรียนอยางสนุกเร่ือยไป หรือรายกวานั้น ถาเกิดเพล่ียงพลํ้า เปา

หมายพลิกยายไป กลายเปนวาเด็กไปติดอยูที่ความสนุกที่เราจัดใหนั้น 

นี่ก็คือ การทําใหเด็กกลายเปนผูพึ่งพาตองข้ึนกับปจจัยภายนอกที่เรา

จัดต้ัง เขาก็ตองรอ และเราก็ตองจัดต้ังเร่ือยไป

การจัดต้ัง ก็คือปจจัยภายนอก ที่มีผูอ่ืนจัดสรรให แตเด็กก็คือ

มนุษยคนหน่ึง ซึ่งหลังจากเรียนออกจากสถานศึกษาจัดต้ังแลวเขาก็

ตองเขาไปอยูในโลกแหงความเปนจริง

เมื่อไปอยูในโลกแหงความเปนจริงนั้น ก็ไมมีใครมาคอยตามจัด

ต้ังใหอีก เขาก็อยูกับความสุขความทุกขที่จะมีจะเปนไปตามธรรมดา 
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เขาจะตองเผชิญกับส่ิงทั้งหลาย โดยเอาปจจัยภายในเชนปญญาของ

ตนเองมาใชปฏิบัติจัดการกับปญหาและสถานการณนั้นๆ รวมทั้ง

ความสามารถที่จะมีจะสรางความสุขในตัวเอง ถาเราไมสามารถใช

ความสุขจัดต้ังปลุกเราใหเขาเกิดปจจัยภายในที่จะมีความสุขดวยตน

เอง แตกลายเปนทําใหเขามีความสุขที่ข้ึนกับการจัดต้ังแลว เขาจะเปน

นักพึ่งพา และจะย่ิงออนแอลง ตอไป เมื่อไมมีใครเสนอความสุขจัดต้ัง

ให เขาก็จะทุกขหนัก เพราะฉะนั้นจึงนากลัวมาก

กจิการทีเ่รียกวาการศึกษาในปจจบัุน นาจะระวงัจดุออนนีใ้หมาก

ตัวเองก็เปนการศึกษาจัดต้ังอยูแลว ตอนนี้ก็ไปถึงข้ันที่เนนการจัดต้ัง

ความสุข จงึจะตองชดัในกระบวนการของการศึกษาทีแ่ทในตัวคน เพื่อ

จะไมใหไถลผิดพลาดไป มิฉะนั้น นอกจากจะไมพัฒนาความสุขที่แท

จริงข้ึนมาแลว ก็จะทําใหเด็กเปนคนที่ทุกขงายข้ึน แลวก็ออนแอลงดวย

การกลายเปนคนออนแอลง ขาดความเขมแข็งนี้ ก็เปนเร่ืองหน่ึง

ที่ตองเนนใหระวัง เพราะมันหมายถึงการจะเปนคนที่ทุกขไดงาย แลวก็

สุขไดยากข้ึนดวย

เปนอันวา การศึกษาจัดต้ัง ในดานตางๆ เชนความสุขจัดต้ังนั้น 

ก็คือการจัดสรรปจจัยเกื้อหนุนจากภายนอก ที่จะชวยใหเด็กพัฒนาคุณ

สมบัติที่เรียกวาปจจัยภายในของเขาเองข้ึนมา ที่จะทาํใหเขาสามารถ

ออกไปอยูในโลกทีเ่ปนจริงไดอยางดีทีสุ่ด เขาจะตองมคุีณสมบัติทีพ่ฒันา

ข้ึนในตัวเอง เชน ความสามารถมคีวามสุข ทีจ่ะเขาไปอยูในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางมคีวามสุขดวยตนเอง สรางความสุขใหกบัตนเองได โดย

ไมตองรอใหคนอ่ืนมาจัดต้ังให นี่เปนจุดสําคัญที่ตองการเนนในที่นี้
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เด็กเปนศูนยกลาง ไมใชเพื่อตามใจ แตเพื่อใหเขาไดทํา

ในเร่ืองการศึกษานั้น เวลานี้ คนเขาใจความหมายของหลักการ

บางอยางคลุมๆ เครือๆ หรือเพี้ยนไปเลย อยางเร่ือง child-centered 

education (การศึกษาที่มีเด็กเปนศูนยกลาง) ก็วากันสับสนนวัเนยี บาง

คนถงึกบัเขาใจไปวา เปนการคอยเอาใจเด็กไปก็มี

 ตามเร่ืองที่เปนมาน้ัน แมแต จอหน ดิวอ้ี ซึ่งเปนผูนําสําคัญคน

หนึ่งในแนวคิด progressive education ที่มีหลัก child-centered 

education อยูดวย ก็เคยประสบปญหาจากลูกศิษยของตัวเองที่เขาใจ

ไมชัดเจนเพียงพอ แลวทําใหเกิดภาวะเลยเถิดและความบกพรองข้ึนใน 

progressive education โดยเขาใจผิดไปวา  การเอาใจเด็กตามใจเด็ก  

ใหเด็กสนุกสนานบันเทิงแลวจะเปนการศึกษาที่เรียกวาเด็กเปนศูนย
กลาง ซ่ึงไมถูก มันไมใชอยางน้ัน  เขาถึงกับเขียนไวในหนังสือ 

Experience and Education (1938) วากลาวอยางแรงตอพวกนักการ

ศึกษาที่มุงแตจะลอเราใหเด็กสนใจหรือใหสนุกสนานบันเทิง แลวก็เอา

แตกิจกรรมโดยไมใสใจเนื้อหาบทเรียน*

นี่เปนเร่ืองใหญสําหรับครูจํานวนมากทั่วประเทศและคนทั่วไป 

เนื่องจากเร่ืองที่เรียกกันวาเปนปรัชญาท่ีลึกลงไปนี้ จะใหเขาเขาใจให

                                                                                                    
* But though Dewey's own faith in progressive education never wavered,

he came to realize that the zeal of his followers introduced a number of
excesses and defects into progressive education. Indeed, in Experience and
Education (1938) he sharply criticized educators who sought merely to
interest or amuse students, disregarded organized subject matter in
favour of mere activity on the part of students, and were content with
mere vocational training.

"Dewey, John." Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite.
Chicago: Encyclopædia Britannica, 2008.
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ชัดทั่วกันนั้น ก็ยากอยู บางทีก็จับไดแคความเขาใจที่ผิวเผินหรือผิด

พลาดคลาดเคล่ือนไป ตอนนี้จึงตองมาย้ําในเร่ือง ความเขมแข็ง เพราะ

เด็กของเราออนแอลงไปๆ หลายปมาแลว มีสัญญาณบงชี้มาเร่ือยๆ

เมื่อหลายปกอนตอนที่อาตมภาพยังออกไปขางนอกอยู ไดไปที่

โรงเรียนมัธยมใหญเกาแกแหงหนึ่ง คุณครูบอกหรือบนวา เด็กสมัยนี้ไม

คอยเอาอะไรเลย อะไรยากหนอยก็ไมสู นั่นต้ังประมาณ ๑๐ ปแลว 

เด๋ียวนี้สภาพออนแอนั้นก็เห็นกันชัด เด็กก็เปนอยางนี้ ไมมีความเขม

แข็ง บทเรียนอะไรยากก็ไมสู ตองทํางานอะไรหนอยก็ไมเอา

แลวเร่ืองนี้ก็โยงไปถึงความสุข นี่ก็หมายความวา เราไมได

พัฒนาคนในเร่ืองความสุข เราไดปลอยใหคนติดจมอยูกับความสุขจาก

การเสพบริโภค ที่เรียกงายๆ วา “สุขจากเสพ” หรือ สุขตอเมื่อไดเสพ 

ยิ่งมาเขายุคบริโภคนิยมอีกดวย ความสุขจากการเสพก็เลยยิ่งเดน จน

แทบจะกลบบังความสุขแบบอ่ืนเสียหมด บางคนไมรูจักความสุขอยาง

อ่ืนเลย เหลือไวใหรูจักแตสุขจากเสพอยางเดียว

ที่จริงนั้น ความสุขมีหลายอยางและหลายระดับ การพัฒนา

มนุษยนั้น เปนการพัฒนาความสุขไปดวย เมื่อมนุษยพัฒนาถูกทาง 

เขาจะรูจักความสุขอีกมากมายที่ประณีตสูงข้ึนไป แตถาเขาไมเคยมี 

ไมเคยสัมผัส ไมเคยรูจักความสุขที่ซึ้งกวาที่สูงข้ึนไป เขาก็รูจักอยูอยาง

เดียวแคเพียงความสุขจากการเสพบริโภค แลวก็จมอยูแคนั้น อะไรอ่ืน

ที่ไมมีการเสพก็กลายเปนเร่ืองทุกขไปหมด หาความสุขอยางอ่ืนไมเปน

ถาไมมีอะไรสนองความตองการที่เขามีอยูแบบเดียว ก็สุขไมได อยางนี้

มันก็ตัน
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เด็กที่รูจักแตสุขจากเสพ จะเปนเด็กที่ออนแอ เพราะวา สุขจาก

เสพก็คือการที่ตองไดรับการบํารุงบําเรอ คือบําเรอผัสสะ เปนฝายรับ

การบําเรอ ก็ไมตองทําอะไร ไดแตรับใหเขาทําให ทีนี้ ถาเมื่อไรตองทํา

อะไร ก็กลายเปนทุกข เพราะฉะนั้น เด็กสมัยนี้ ที่รูจักแตสุขจากเสพ ถา

ทําก็เปนทุกข เมื่อเปนแตผูรับบําเรอ ไมตองทํา ไดแตรอเขาทําให ก็

ออนแอ เด็กแบบนี้จะออนแออยูแลว เรายังจะใหเขารอเสพสุขจัดต้ัง ที่

ปจจัยภายนอกมาทําใหอีก ก็ยิ่งออนแอกันใหญ

บอกแลววา ความสขุจากเสพ คือรับการบําเรอ ไมตองทาํอะไร ตอ

ไป พอชนิเขา กก็ลายเปนวา สุขจากเสพ คือสุขโดยไมตองทํา ความสุขก็

คือไมตองทํา และสุขจากการที่ไมตองทํา รอรับรอเสพอยางเดียว ทีนี้ 

มองกวางออกไปในทางสังคม ถาเม่ือไรความสุขคือไมตองทําละก็ 

เม่ือน้ันก็คือความลมสลายของอารยธรรม
ทําไมอารยธรรมจึงจะลมสลาย อาจจะตองพูดกันยาว แตเอา

ส้ันๆ วา เมื่อคนไมอยากจะทํา ไมคิดจะทําอะไร การสรางสรรคก็ไมมี 

เมื่อคนไมสรางสรรคอะไร อารยธรรมก็กาวไปไมได

การศึกษาแบบมีเด็กเปนศูนยกลางนั้น ไมใชจะมามุงจัดต้ัง

ความสุขจากเสพใหแกเด็ก แตเปาหมายสําคัญอยูที่จัดสรรโอกาสให

เด็กสามารถทําการสรางสรรคดวยตัวเขาเอง ซ่ึงหมายถึงการที่เขาจะมี

ความสุขจากการทํา ที่เปนการพัฒนาสูงข้ึนไปดวย เหตุผลเปนอยางไร 

มาดูกันตอไป
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พอใชหลักถูก ก็เห็นความสุขทันที

สุขจากเสพที่วามานั้น เปนความสุขเมือ่ไดรับ ดวยการบําเรอตัว 

ตองหามาเพื่อตัว นอกจากทําใหออนแอ และสุขไดยากข้ึนแลว ก็เปน

เหตุใหแยงชิงกัน เพราะตองมีตองหาส่ิงเสพบริโภคมากข้ึนๆ ขณะที่ส่ิง

เสพบริโภค ตลอดจนทรัพยากรภายนอกมีจํานวนจํากัด (ปจจุบันนี้ มี

นอยลงๆ หายากข้ึนๆ ดวย) การแยงชิง เบียดเบียน ขมแหง เอาเปรียบ

กัน ก็แกไขใหหมดไปไมได มีแตจะเพิ่มข้ึนๆ แคนี้ก็ชัดอยูแลววา จะมี

แตความเดือดรอนวุนวายมากข้ึนๆ

ทีนี้ ถามนุษยติดอยูกับสุขจากเสพ ถามนุษยยังมีความสุขอยูแค

ระดับเสพนี้อยางเดียว จะใหมนุษยอยูรวมกันดวยดี จะใหอยูอยาง

เกื้อกูลกัน อยางที่นักแกปญหามักจะพูดนั้น ก็เปนไปไมได ปญหาของ

ชีวิตและปญหาสังคมจะมีแตมากข้ึนๆ ตัวบุคคลก็เอาดีอะไรจริงไมได 

โลกมนุษยก็มีแตยิ่งวุนวาย เมื่อมองรวมแลว ก็เปนเคร่ืองแสดงวา แท

จริงแลว มนุษยหาไดพัฒนาไม และเมื่อมนุษยรูจักแคความสุขระดับ

เดียวจากการเสพ ติดจมอยูแคนั้น แนวคิดทางการศึกษาที่วากันไว

อยางสวยงามสูงสง ก็เปนจริงไปไมได

จึงตองเขาใจใหชัดวา การพัฒนามนุษยนั้น หมายถึงการพัฒนา

ศักยภาพในดานความสุขดวย ยิ่งในยุคบริโภคนิยมนี้ ที่ลอและดึงคน

ใหจมอยูในความสุขแบบเสพบริโภค ก็ยิ่งตองเนนเร่ืองการพัฒนา

ความสุขใหมาก

หลักการของพระพุทธศาสนาเนนมากในเรื่องความสุข คนมัก
เขาใจผิดวาพุทธศาสนาสอนแตเร่ืองทุกข ซ่ึงเปนจุดพลาดอยาง
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มหันต ความเขาใจผิดนั้น เกิดจากการมองหลักธรรมอยางผานเผิน ไม

ดูใหชัดเต็มความหมาย และไมรูจักแยกแยะ

เร่ิมต้ังแตหลักใหญที่ครอบคลุมเลย คือ อริยสัจ ๔ พอเห็นขอ ๑ 

วาทุกข นั่นก็เปนทุกข นี่ก็เปนทุกข ก็คิดสรุปมองเปนภาพพุทธศาสนา

ผนวกไวกับความทุกขไปเลย ไมไดดูวาทานสอนใหมองทุกข ใหมีทาที

และปฏิบัติตอทุกขนั้นอยางไร

ขอพูดส้ันๆ วา ทานสอน อริยสัจ ๔ โดยสอนหนาที่ตออริยสัจไว

ดวย คูกันไปในแตละขอ (เรียกวา กิจตออริยสัจ) เร่ิมดวยบอกวาทุกข

นั้นมีอยู และหนาที่ที่เราจะทํากับมัน คือรูทัน (เราไมมีหนาที่เปนทุกข 

แตใหเอาปญญามาเจอมัน) ขอใหดูหลักการนี้ คือ

๑. ทุกข สภาวะของทกุข - กจิตอทกุข คือ ปรญิญา (รูเทาทนั)

๒. สมุทัย เหตุแหงทุกข - กิจตอสมุทัย คือ ปหานะ (ละ, กําจัด,

แกไข)

๓. นิโรธ ภาวะไรทุกข - กิจตอนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา (ประจักษ

แจง, ทําใหสําเร็จ, บรรลุ)

๔.  มรรค ทางดับทุกข - กิจตอมรรค คือ ภาวนา (ลงมือทํา)

มองตามหลักกิจตออริยสัจนี้ ใครเรียนเร่ืองทุกข หรือพูดถึงทุกข

แลว มีทุกข เปนทุกข หรือแมแตใจไมสบาย ก็แสดงวาผิด ทานสอน

เร่ืองทุกขเพื่อใหรูจักแลวจะไดกาวไปแกไข ใหพนไปจากทุกขไปสูจุด

หมายที่ไมมีทุกข

ทีนี้ ในระหวางที่ดําเนินการแกไขปญหาใหทุกขหมดส้ินไปนั้น ก็

จะมีความสุขพัฒนาเพิ่มข้ึนมาๆ เพราะฉะนั้น เร่ืองความสุขและการ
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พัฒนาความสุข จึงเปนเร่ืองที่ควรเอาใจใส พรอมไปดวยกันกับการรู

เขาใจในเร่ืองความทุกข ที่เราแกและกันดวยความรูเทาทันมัน ดังนั้น 

การเรียนพุทธศาสนาอยางเปนระบบ ในข้ันพื้นฐาน จึงใหรูจักขันธ ๕ 

หรือนามรูป (นามธรรม และรูปธรรม) ซึ่งเปนที่ต้ังของทุกข เหมือนกับ

แพทยจะบําบัดโรคใหไดผลจริงอยางเปนระบบ ก็ตองเร่ิมดวยการเรียน

ใหรูจักรางกายและระบบการทํางานของมัน ซึ่งเปนที่ต้ังของโรค

ถาไมรูหนาที่ตออริยสัจส่ี ความเขาใจไขวเขวก็จะเกิดข้ึน  พระ

พุทธศาสนาเร่ิมดวยการรับรูปญหาสูหนาความจริง เปนความจริงตาม

ธรรมดาวา ชีวิตคน ก็เหมือนกับส่ิงทั้งหลายอ่ืน ที่เปนอยูนี้ ก็คือเปล่ียน

แปลงไปในทามกลางประดาปจจัยที่ขัดแยง ถาเราจะอยูใหดี ก็ตองรู

จักจัดการกับปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อบริหารชีวิตใหกาวดําเนินไปใหดีที่

สุด หลักอริยสัจ ๔ บอกระบบวิธีที่จะจัดการโลกบริหารชีวิตใหไดผล 

โดยใชความรูเขาใจโลกและชีวิตนั่นแหละเปนฐาน พอเราเร่ิมปฏิบัติ

โดยจัดการกับปจจัยทั้งภายในภายนอกอยางถูกตอง แคปรับทิศปรับ

ทางใหถูก เราก็บริหารชีวิตไปไดปลอดโปรงโลงเบา  ความทุกขความ

เศราก็มีแตจะลดนอยหางหาย และเราก็เดินไปในทางของความสุข

พูดส้ันๆ อริยสัจ ๔ ใหหลักการบริหารชีวิต ซึ่งชวยใหเรากาวเดิน

ไปในโลก ดวยจิตใจที่เขมแข็งสดใส สัมพันธกับทุกอยางที่เกี่ยวของพบ

ผานอยางกลมกลืนเกื้อกูล โดยมีปญญาที่รูเขาใจถึงและทันกับส่ิงทั้ง

หลาย ทลายละส่ิงชั่วราย นําไปในวิถีแหงความไรทุกข ลุถึงความสุขที่

ทวีข้ึนโดยลําดับ

ดังนั้น ในวิถีของพุทธศาสนาน้ี ในภาคปฏิบัติจึงมีแตคําสอน
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เร่ืองความสุข พอปฏิบัติเขาสูทางแลว ก็เจอความสุข แลวความสุขก็

พัฒนาไปเร่ือย เร่ิมตนก็มีปราโมทย ราเริงบันเทิงใจ เบิกบาน แจมใส

แลวก็มีปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ ตามมาเปนชุด

ทานใหทุกคนมีปราโมทยเปนคุณสมบัติประจําใจ เรียกวาให

เปนพื้นใจเลยทีเดียว มีพุทธพจนวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย จะลุถึง

ความสุขซ่ึงเปนที่หมาย (ใจความของธรรมบทคาถาที่ ๓๘๑) เด็กๆ 

นักเรียนทั้งหลายก็เหมือนกัน ตองมีปราโมทยเปนพื้นใจ ตองมีจิตใจสด

ใสราเริงเบิกบาน แลวก็พัฒนาในวิถีของความสุขตอไป ใหมีครบชุด 

คือ ปติ ปสสัทธิ (ความสงบเย็นผอนคลาย) สุข และสมาธิ ซึ่งเปน

เคร่ืองวัดผลการศึกษาวาไดพัฒนาคนอยางถูกตอง เพราะคุณสมบัติ

ของจิต ๕ อยางนี้ ถือวาจะตองมีประจําใจของคนที่มีชีวิตอยูอยางถูก

ตอง เปนเคร่ืองบงบอกวาการปฏิบัติธรรมไดกาวหนา  (พระพุทธเจา

ตรัสคุณสมบัติ ๕ ขอชุดนี้แทบทุกที  เมื่อตรัสถึงการปฏิบัติธรรม) ควร

จะตองเอามาเนนกัน

ถาเด็กเลาเรียนไป คุณสมบัติ ๕ ขอชุดนี้ไมพัฒนาข้ึนมาในใจ 

แมแตปราโมทยก็ไมมี พึงสงสัยวา การศึกษาคงจะผิดทาง ตองรีบแกไข

ถาการศึกษาเขาทางถูก ความสุขตองพัฒนาทันที

พระพุทธเจาตรัสแบงความสุขเปนประเภทตางๆ มากมาย พระ

องคตรัสวา ถาพระองคไมบรรลุความสุขที่ประณีตข้ึนไป พระองคก็จะ

ไมสามารถยืนยันพระองคไดวาจะไมหวนกลับมาหากามสุข แตเพราะ
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พระองคเขาถึงความสุขที่สูงประณีตเหนือข้ึนไป จนความสุขทางกาม

จากการเสพบริโภคหมดความหมายไป จึงทรงยืนยันพระองคไดวาจะ

ไมหวนกลับมาหากามสุข

การที่ตรัสไวอยางนั้น เปนการบงบอกวา ความสุขเปนคุณ

สมบัติที่พัฒนาได และความสุขมีหลายอยางหลายระดับ

คนพัฒนาความสุขไดดวยการพัฒนาความตองการ  พึงทราบ

วา ความตองการนั้นพัฒนาได แตการพัฒนาความตองการไมใชหมาย

ความวาเพิ่มขยายปริมาณ หรือขยับเล่ือนขีดระดับของความตองการ

อยางเดิม แตเปนการเปล่ียนแปลงไปสูความตองการอยางใหม

ถาจับจุดปญหาที่เร่ืองความสุขนี้ได ก็จะมองเห็นวา มนุษย

ปจจุบัน ในยุคบริโภคนิยมนี้ ประสบปญหาติดตันอยูตรงที่ติดจมอยูใน

ความตองการแบบเดียว และรูจักความสุขแบบเดียวจากการสนอง

ความตองการแบบเดียวนั้น คือ ความตองการเสพ ปญหานี้ชี้ทางแก

อยูในตัว คือตองใหเขาพัฒนาความตองการใหม เพื่อจะใหสามารถมี

ความสุขอยางอ่ืนที่เปนทางเลือกและเปนทางออก และนี่ก็คือการ

พัฒนาคนที่เรียกส้ันๆ วา การพัฒนาความสุข

ในกระบวนการของการศึกษา การพัฒนาดานตางๆ จะตองเปน

การพัฒนาความสุขไปดวยในตัว ซึ่งจะเปนตัวพิสูจนดวยวาเด็กมีการ

พัฒนาที่ถูกตองหรือไม เร่ิมต้ังแตแรกเรียนรู ถาเขาไมมีความสุขในการ

หาความรู ถาเขาฝนใจเรียน หาความรูอยางฝนใจ ก็แสดงวาการศึกษา

ยังไมเดินหนา เด็กยังไมมีการพัฒนาที่ถูกตอง

ถาเด็กพัฒนาจริง เขาจะเรียนอยางมีความสุข เขาจะหาความรู
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อยางมีความสุข และตอไปเขาจะทํางานอยางมีความสุข ซึ่งทั้งหมดนี้

จะเกิดข้ึนได เมื่อเขามี ความตองการที่จะทาํ ที่ทานถือวาเปนคุณสมบัติ

อันสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามนุษย เปนตัวบงชี้การพัฒนาในการ

ศึกษา และเราจะตองชวยใหเด็กพัฒนามันข้ึนมาใหได

ความตองการที่จะทํานี้ มาเปนทางเลือก ทางออก และเปนตัว

ดุลความตองการที่จะเสพ มันเกิดข้ึนมาเมื่อใด ก็เหมือนเปดมิติใหมให

เห็นทางพัฒนาคุณสมบัติตางๆ อีกมากมายข้ึนมา

ความตองการเสพ  เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย  คือ

ความปรารถนาที่จะเสพบริโภค  มีชื่อเรียกวา ตัณหา เปนความ

ตองการที่สนองดวยการเสพบริโภค คือเอาหรือไดรับส่ิงเสพนั้นๆ มา

บําเรอผัสสะของตน เมื่อสนองแลวก็เกิดความสุขที่เรียกวา สุขจากเสพ 

เปนความตองการที่ไมเอ้ือตอการพัฒนา เพราะมันไมเรียกรองการใช

และการพัฒนาปญญา

สวนความตองการที่จะทํา เรียกส้ันๆ วา ความตองการทํา ซึ่งมี

ชื่อเรียกวา ฉันทะ ถาจะแสดงความหมายใหชัดข้ึน ก็บอกวา คือความ

อยากหรือตองการใหมันดี และอยากหรือตองการทําใหมันดี ความ

ตองการแบบนี้ เรียกรองการใชและการพัฒนาปญญา

เพื่อใหมองเห็นความหมายชัดข้ึน ขอใหดูสภาวะของความ

ตองการแบบนี้ ที่มันมีที่มันเปนไปตามธรรมชาติ

ตรงขามกับความตองการเสพ ที่อยากเอาส่ิงนั้นๆ มาบําเรอ

ผัสสะของตน ความตองการแบบฉันทะนี้ อยากใหส่ิงนั้นๆ มันดีของมัน 

มันงามของมัน ใหมันอยูในภาวะที่สมบูรณของมัน เชน พอเห็นตนไม
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ใบดกดอกสวยงาม หรือสนามหญาเขียวขจี ก็มีความรูสึกชื่นชม พรอม

ทั้งอยากใหมันคงอยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณอยางนั้น

พอมีฉันทะ ที่พอใจในภาวะที่ดี หรืออยากใหมันดีนี้ ฉันทะนั้นก็

เรียกรองการทํางานของปญญาทันที  เร่ิมดวยปญญาท่ีแยกแยะมอง

เห็นความแตกตางวา อันนี้สมบูรณ อันนี้บกพรอง อันนี้งอกงามมาก

งอกงามนอย  เปนตน

ทีนี้ พอเห็นตนไมตนอ่ืนเหี่ยวแหง ไมงาม ไมสมบูรณอยางนั้น ก็

ตาม หรือเห็นตนไมที่งอกงามสนามที่เขียวขจีนั้นแหละ เหี่ยวเฉาลงไป 

ก็ตาม ความอยากใหมันดี ก็กาวตอไปเอง ตอนนี้ก็เกิดเปนความ

ตองการที่จะทําใหมันดี คือจะทําตนไมที่ไมงอกงาม แหงเหี่ยว ไมเขียว

ขจี ใหมันสดชื่น งดงาม อยากทําใหมันนาร่ืนรมย ใหมันเขาอยูในภาวะ

ที่สมบูรณของมัน พอความตองการที่จะทําใหมันดี ใหมันสมบูรณนี้

เกิดข้ึนมา การที่จะสนองความตองการนี้ ก็เรียกรองปญญาทันที

เมื่อความตองการทําใหมันดีเกิดข้ึน  ก็นําไปสูการกระทํา คือ

พยายามเร่ิมแตหาทางที่จะทําใหตนไมนั้นงอกงามสมบูรณ การที่จะ

ทําได ก็ตองมีความรู จึงเกิดความอยากรู คือตองการหาความรูวาทํา

อยางไรจะใหตนไมนั้นงอกงามสมบูรณ

การกระทําทั้งหลายท่ีเปนการสนองความตองการทําใหมันดี จะ

ทําใหมีความสุขตลอดทั้งหมด การหาความรู ซึ่งเปนการสนองความ

อยากรู คือความตองการรูเพื่อจะทําใหมันดี ก็อยูในกระบวนการที่จะ

ทําใหมันดีนั้น เพราะฉะนั้น การหาความรู จึงเปนความสุข หรือทําใหมี

ความสุขในการหาความรู แลวตอจากนั้น เขาก็มีความสุขในการ
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กระทําเพื่อใหมันดี ทั้งหมดนี้เปนเร่ืองที่เปนไปตามธรรมดาของธรรม

ชาติทั้งส้ิน

เด็กตองมาถึงข้ันนี้ จึงจะพูดไดวา การศึกษาเกิดข้ึน ชีวิตมีการ

พัฒนา

สวนความอยากเสพ การสนองความตองการเสพ และความสุข

จากเสพนั้น ตรงกันขาม อยูแคความรูสึกชอบใจ-ไมชอบใจ และเปนผู

รับ ซึ่งทําใหออนแอ ไมเรียกรองปญญา (เวนแตในกรณีเปนเงื่อนไข)

การศึกษาจึงไมเกิดข้ึน และไมมีการพัฒนา

ความอยากทําใหมันดี แลวก็ลงมือทํานั้น นอกจากเรียกรอง

ปญญาแลว  ก็ไดฝกไดพัฒนาความเขมแข็ง  ความอดทน ความเพียร

พยายาม ทักษะทางพฤติกรรมตางๆ และคุณสมบัติอะไรตออะไร

สารพัด จะเห็นวา ถาเดินถูกทาง การศึกษาก็มางายๆ ไมใชเร่ืองยาก

เย็นอะไร

หันกลับไปดูเร่ืองการเรียนใหสนุก ที่วาเปนความสุขจัดต้ังนั้น ถา

ไมแยกเร่ืองความสุขจากเสพออกไปใหดี บางทีเฉไปทําใหเด็กมุงหา

ความสนุกเปนเปาหมาย ก็ไปเราความสุขจากการเสพใหหนักข้ึนไปอีก 

แทนที่จะไปหนุนใหเด็กพัฒนาไปสูการมีความตองการที่จะทํา แลวมี

ความสุขจากการสนองความตองการที่จะทํานั้น และการกระทํากลาย

เปนความสุข ก็กลายเปนมีความสุขจากการไมตองทํา ซึ่งเปนความสุข

แบบพึ่งพาไปเสีย การศึกษาก็ไมมี ชีวิตของเด็กก็ไมพัฒนา

เปนอันวา ถาเม่ือไร การกระทําเกิดจากความตองการทําส่ิงทั้ง

หลายใหดีงามสมบูรณ และการกระทําเปนความสุข เม่ือน้ัน เด็ก
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พัฒนาแนนอน ตรงนี้คือจุดตัดสําคัญของการศึกษา ที่เด็กเร่ิมเขาสู
การศึกษา

ตรงนี้เปนจุดแยกของความตองการ ๒ แบบ ดานหน่ึง ไดแก 

ความตองการเสพ คืออยากบําเรอผัสสะของตัว ซึ่งไมเรียกรองการใช

ปญญา และมีทาทีแบบรับเอา เรียกวา ตัณหา เปนความตองการที่เปน

อกุศล และอีกดานหนึ่ง ไดแก ความตองการทํา คืออยากทําใหส่ิงนั้นๆ 

มันดีงาม มันสมบูรณของมัน ซึ่งเรียกรองปญญา เรียกวา ฉันทะ เปน

ความตองการที่เปนกุศล

ขอสรุปเปนเชิงวิชาการไวหนอย ทานแยกไวแลววา ความอยาก 

ความปรารถนา หรือ ความตองการ มี ๒ อยาง คือ ความตองการที่

เปนอกุศล (อกุศลฉันทะ เรียกส้ันๆ วา ตัณหา) และความตองการที่

เปนกุศล (กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ เรียกส้ันๆ วา ฉันทะ)  

ฉันทะ คือความตองการ เปนมูล เปนรากเหงาของธรรมทั้งปวง  

(ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา แปลวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล) ธรรม

ฝายอกุศลก็มีฉันทะเปนมูล แตเปน “อกุศลฉันทะ” คือความตองการที่

เปนอกุศล ธรรมฝายกุศลก็มีฉันทะเปนมูล แตเปน “กุศลฉันทะ” คือ

ความตองการที่เปนกุศล ความตองการที่ใฝดี

พระพุทธเจาจะตรัสรูไมได ถาไมมีความตองการดี คือกุศลฉันทะ

นี้ และเมื่อตรัสรูแลว คือเปนพระพทุธเจา กท็รงมีพระคุณสมบัติสําคัญ

อยางหนึง่ คือ ทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย (นตฺถ ิ ฉนทฺสฺส หานิ) จึงทรง

เที่ยวแสดงธรรม บําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชนไม

หยุดหยอน
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ความตองการนี้ ถาพูดภาษาชาวบานก็คือความอยากนั่นเอง

แตในที่นี้พูดเล่ียงไป เพราะคนไทยเราเขาใจเพี้ยนเสียแลว คือคนไทย

เด๋ียวนี้ แยกไมถูก พอพูดวาความอยาก ก็นึกวาเปนตัณหาไปหมด

ความเขาใจเพี้ยน คือเขาใจคลาดเคลื่อน ที่เอาความอยากเปน

ตัณหาไปหมดนี้ ถือไดวาเปนจุดออนสําคัญของสังคมไทย และเปน

ความเพล่ียงพลํ้าใหญของการศึกษาไทยดวย

ทั้งๆ ที่ทานแยกความอยากเปน ๒ แบบ คือ ความอยากที่เปน

อกุศล กับความอยากที่เปนกุศล แลวบอกวาใหละความอยากฝาย

อกุศล แตตองเราความอยากฝายกุศลข้ึนไป แลวทําใหสําเร็จตาม

ความอยากนั้น เรากลับไปบอกวาไมใหมีความอยากเสียเลย การ

ศึกษาก็แทบลมครืน

ยิ่งมาวันนี้ ก็เพี้ยนหนักข้ึนไปอีก คือ พากันหันไปเราความอยาก

ที่เปนอกุศล ใหอยากเสพ ใหหาสุขจากเสพ มองขามความอยากให

มันดี และความอยากทําใหมันดี จนแทบไมรูจักกันแลว ถาอยางนี้ การ

ศึกษาก็ถึงคราวจะเนาแนๆ

หลักธรรมบอกไวชัดวา ตัณหากับฉันทะ ตองละทั้งคู แตตาง
กันตรงที่วา ตัณหาเกิดที่ไหน ละไดที่น่ันเลย ไมเสียหาย ละไดละไป 
แตฉันทะ ตองละดวยการทําใหสําเร็จ

ทานวาอยางนั้นนะ  “ฉันทะ” เราก็ตองละเหมือนกัน คือมันเกิด

ข้ึนแลว เชนวา เกิดความอยากจะทําใหตนไมงอกงาม ก็ตองละมันดวย

การทําใหสําเร็จ คือไปรดน้ํา พรวนดิน กําจัดวัชพืช เปนตน พอทํา

สําเร็จ ฉันทะก็ละไปเอง แตตนไมก็งามไปแลว
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ที่พูดมาในเร่ืองความอยากความตองการนี้ ก็เปนการที่จะใหเขา

ถึงธรรมชาตินั่นเอง แคเห็นตนไมงาม เกิดฉันทะข้ึนมา พอใจ ชื่นใจ 

การเขาถึงธรรมชาติก็ข้ึนมาแลว

สุขกับของก็ดี สุขกับคนก็ตองมี

เร่ืองความสุข ความอยากความตองการ อะไรพวกนี้ เปน 

concepts ใหญๆ ทั้งนั้น เปนหลักพื้นฐานของการศึกษาเลยทีเดียว  จึง

เปนเร่ืองที่จะตองเนน  ในที่นี้ เมื่อบอกใหระวังเร่ืองความสุขจัดต้ังแลว  

ก็เลยโยงตอไปหาเร่ืองความสุขที่มีระดับตางๆ  มากมาย  ซึ่งการศึกษา

นี่แหละเปนตัวที่จะพาไปใหถึง

พูดในแงหนึ่งวา การศึกษานี้ เราสามารถใหความหมายหรือคํา

จํากัดความไดหลายแบบหลายอยาง ในที่นี้ เราก็พูดไดวา “การศึกษา

คือการพัฒนาความสุข” ซึ่งไมผิดแนนอน ถาเด็กพัฒนาความสุขของ

เขาข้ึนมาไดอยางนี้ มันก็คือการศึกษานั่นเอง ความสุขของเขาจะขยาย

กวางและเปล่ียนแปลงคุณภาพแหงอารมณของความสุขนั้นดวย จาก

ความสุขแคการเสพ เขาจะมีความสุขจากการทํา (ใหมันดี) ความสุข

จากการหาความรู สุขจากการไดความรู ความสุขในความสดชื่นการ

ชื่นชมความงาม ความสมบูรณ ความร่ืนรมยของธรรมชาติ ซึ่งก็คือ

ความสุขในการอยูรวมกับธรรมชาติ แลวตอไปก็ยังมีความสุขจากการรู

จักอยูรวมดวยชวยเหลือเกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย และพรอมกับความสุข

ที่พัฒนาข้ึนมานั้น คุณสมบัติอีกมากมายที่เปนจุดมุงหมายของการ
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ศึกษา ก็พัฒนาข้ึนมาดวย

ตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงความสุขในการอยูรวมดวยชวยเหลือ

เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษยสักหนอย แคความสุขแงนี้อยางเดียว ก็เปนเร่ือง

ใหญของการศึกษา

ที่จริง สุขในการอยูรวมกับผูอ่ืนนี้ ก็พัฒนาแบบเดียวกับความสุข

ที่พูดไปแลว

เมื่อกี้นี้ เราพูดถึงความสุขในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทาง

วัตถุ ซึ่งรวมไปถึงธรรมชาติ เชนวา สุขในความช่ืนชมพอใจตอตนไมที่

งอกงาม สุขในการหาความรูที่จะมาทําใหตนไมงอกงาม จนถึงสุขใน

การทําใหตนไมนั้นงอกงาม คือสุขจากการสนองความตองการที่จะทํา

ใหมันดี เรียกส้ันๆ วา สุขจากการสนองฉันทะ

ทีนี้เปล่ียนจากส่ิงของมาเปนคน ที่วา “อยากใหมันดี” ก็เปล่ียน

เปน “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” และที่วา “อยากทําใหมันดี” 

ก็เปล่ียนเปน “อยากทําใหเขาดี อยากทําใหเขามีความสุข” ก็เทานั้นเอง 

ก็ฉันทะนั่นแหละ ตอจากนั้นก็สุขจากการเห็นเขาดีมีความสุข และสุข

จากการทําใหเขาดีมีความสุข คือสนองฉันทะ

อยางไรก็ดี ฉันทะที่มีตอคนน้ี ทานแยกละเอียดกวาฉันทะตอส่ิง

ของ เพราะเร่ืองคนนี้ ใกลตัวและซับซอน ตองเอาใจใสใหความสําคัญ

มาก ทานจึงแยกฉันทะนั้นออกไปตามสถานการณ ๓ แบบ และเรียก

ชื่อแยกออกไปเปน ๓ ชื่อ คือ

๑. ที่วา “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” ก็คือ อยากเห็น

เพื่อนมนุษยมีหนาตาผองใส มีรางกายสมบูรณ อยากเห็นเขามีความ
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สุข และเขาก็ดีอยู นี่เปนสถานการณปกติ เรียกวา เมตตา

๒. ทีนี้ “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” แตเขามีทุกข  หอ

เหี่ยว ปวยไข เดือดรอน ไมดีอยางนั้น เราก็เปล่ียนเปน “อยากใหเขาพน

จากทุกข อยากชวยเขา” นี้เรียกวา กรุณา  

๓. ตอไปอีก “อยากใหเขาดี อยากใหเขามีความสุข” คราวนี้ เขา

ไมใชแคดี ไมใชแคมีสุขอยูตามปกติ แตเขาดีข้ึนกวาเกา เปนสุขมากข้ึน

ไปอีก เราก็เปล่ียนเปน “สมใจอยากใหเขาดี ชื่นชมสมใจที่อยากใหเขามี

ความสุข” นี้เรียกวา มุทิตา  

อยางที่บอกแลว เมตตา-กรุณา-มุทิตา เปนอาการแสดงออก

ของฉันทะ หรือเปนฉันทะที่แสดงออกตอเพื่อนมนุษยแยกไปตามสถาน

การณที่ตางกันไปนั่นเอง หมายความวา แกนของทั้งหมดนั้นอยูที่

ฉันทะ คือความอยากความตองการใหมันดีนี่แหละ แตในที่นี้เปล่ียน

จากมีตอของ มามีตอคน ก็เปนความตองการใหเพื่อนมนุษยดีงาม

สมบูรณเปนสุข

เปนอันวา ฉันทะตอเพื่อนมนุษยนี้แสดงแยกตางไปตามสถาน
การณ ถาเปนยามปกติ เขาอยูดี ไมมีทุกขอะไร เราก็มีไมตรีอยากให
เขามีสุข ฉันทะ ก็แสดงออกในรูปที่เรียกวา เมตตา ถาเปนยามราย 
เขามีทุกข เราอยากใหเขามีความสุข ก็อยากใหเขาพนทุกขน้ัน 
ฉันทะก็ออกมาในชื่อวา กรุณา และถาเปนยามรุง เขาสุขสําเร็จ เราก็
อยากใหเขาดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป พลอยโมทนา ฉันทะก็แสดงออกในรูป
ที่เรียกวา มุทติา

พอเรามีฉันทะตอเพื่อนมนุษย โดยอยากใหเขามีความสุขอยาง

นี้ เราก็พยายามทําใหเขามีความสุข เราเห็นสังคมนี้มีผูคนยากจน มี
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คนเจ็บปวยเยอะ ขาดการศึกษา เราก็อยากทําใหสังคมนี้อยูดีมีสุข ถา

เราทําใหคนมีความสุขไดสําเร็จ เราก็มีความสุขจากการทําใหเขาเปน

สุข ดวยการพัฒนาคนอยางนี้ เขาก็มีความสุขในการอยูรวมดวยชวย

เกื้อกูลกันกับเพื่อนมนุษย แตในทางตรงขาม ถาเราสรางฉันทะในรูป

แบบตางๆ ที่วามานั้นไมได ก็ตองบอกวาพัฒนาคนไมสําเร็จ การศึกษา

ลมเหลว ชีวิตและสังคมเอาดีไมได ฉะนั้น จึงตองสรางตองพัฒนา

ความตองการที่เปนกุศล คือชุดฉันทะนี้ข้ึนมาใหได

ย้าํอีกทวีา ฉันทะนีสํ้าคัญนกั จงึเปนพระคุณสมบัติหลักอยางหนึง่

ของพระพุทธเจา ที่บอกแลววา “ทรงมฉัีนทะไมลดถอย” เรียกวาเปน

พุทธธรรมอยางหนึ่งในพุทธธรรม ๑๘ ประการ ทรงพิจารณาทุกเชาทุก

วันดวยพระมหากรุณาวา ใครมีทุกข ใครประสบปญหา ใครควรไดรับ

ความชวยเหลือ วันนี้จะไปโปรดใคร แลวดวยกําลังฉันทะ ก็ออกเสด็จ

มุงไปเพื่อประโยชนแกเขา ไมมีลดถอย เราบอกวาดวยมหากรุณา ก็คือ

ฉันทะนี่แหละที่ทําใหพระองคเสด็จจาริกไปขามวันขามคืนไมเห็นแก

เหน็ดเหนื่อย และพระองคก็ทรงมีความสุขในการที่ทรงทําอยางนั้น

เม่ือฉันทะทําใหคนมีความสุข ทั้งสุขในการเรียนการหาความรู
ทัง้สขุในการทาํงานสรางสรรค ทัง้สขุในการอยูรวมดวยชวยเหลอืกัน ดี
ทัง้ตอตนเอง ดีตอผูอ่ืน ดีตอสิง่แวดลอม ดีตอโลก ดีตออารยธรรมทัง้
หมด มันจึงเปนคุณสมบัติตัวแกนที่การศึกษาจะตองพัฒนาขึ้นมาใหมี
ในตัวเด็กใหได

ถาการศึกษาละเลยหรือไมรูจักพัฒนาความสุขจากฉันทะนี้ 

ชีวิต สังคม ธรรมชาติ และอารยธรรมมนุษย ก็จะอยูในภาวะหม่ินเหม
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เพราะตองปลอยใหมนุษยจมอยูกับตัณหา อยูกับการเสพ อยูกับสุข

จากเสพ ที่บ่ันรอนชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม ใหเส่ือมทรุดลงไปอยู

ทุกเวลานาที

เปนอันวา ตองทํางานอยางรูเทาทัน เราสรางระบบจัดต้ังข้ึนมา

แลวก็ใชมันโดยรูตระหนักวา มันเปนเพียงเคร่ืองกระตุนเรา ที่จะชวย

หนุนใหเกิดคุณสมบัติในตัวที่เปนปจจัยภายในข้ึนมา อยางความสุขจัด

ต้ังนี้ ก็มีเปาหมายอยูที่จะใหเด็กเกิดฉันทะของเขาเองข้ึนมา ถาทํา

สําเร็จ พอเด็กมีและสรางความสุขไดเองแลว มันก็คือของจริงที่

ตองการ เขาจะไปอยูในโลกของความเปนจริงที่ไมเขาใครออกใครได

แลวก็ไปทําเพื่อผูอ่ืนไดดวย ไมใชไดแตหาใหแกตัวเองอยางเดียว

นี่เร่ืองที่ ๑ ความสุข หน่ึง ไมมัวหลงความสุขจัดต้ัง สอง ไมติด

จมอยูกับความสุขแคระดับการเสพ แตตองพัฒนาความตองการอยาง

ใหมข้ึนมา เพื่อกาวสูความสุขที่สูงข้ึนไป สาม พัฒนาสูความสุขที่สูงข้ึน

ไปนั้น ที่มีหลายประเภทหลายระดับ

ตองชวยมนุษยยุคปจจุบัน ที่จมอยูกับความสุขข้ันตนสุดชั้น

เดียว ไมยอมไปไหน ใหเขาตระหนักรูต่ืนข้ึนมาแลวกาวหนาตอไป   



- ๓ -

หลายเร่ืองรอหนา ทาทายการศึกษา

ชอบเสรี แตไมมีอิสรภาพ

เร่ืองหลักการ หรือพวก concepts ตางๆ อยางเร่ืองเสรีภาพ  

ความเสมอภาค เปนตนนั้น บางทีพวกที่ตนคิดในยุคสมัยแรกตอนที่ริ

เร่ิมการปฏิวัติประชาธิปไตย อาจจะมีความชัดเจนพอสมควร  แตพอ

มาถึงยุคปจจุบัน คนมองเห็นแตตัวศัพท สวนความหมายก็ คลายๆ 

เร่ืองพุทธศาสนาท่ีพูดในตอนตนนั่นแหละ คือมันชักจะเหลือแตขวด 

เนื้อแทบจะไมมี ฉะนั้น ความหมายของเสรีภาพ  และความเสมอภาค 

เปนตนนั้น จึงเลือนราง คลุมเครือ สับสน แลวก็เกิดปญหาดวย

เอางายๆ “เสรีภาพ” คืออะไรกันแน คนทั่วๆ ไปมักจะมองไปใน

แงที่วา เสรีภาพคือทําไดตามใจชอบ ใชไหม พอคนมองความหมายกัน

ไปแบบนั้น ก็ทําใหตองคอยยํ้าคอยเนนขอจํากัด เชนวา “ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย” บาง “เทาที่ไมละเมิดตอผูอ่ืน” บาง ซึ่งเปนเสรี

ภาพเชิง negative คือตองมีขอบเขตกีดกั้น นี่ก็เพราะวา คนเขาใจ

ความหมายไมชัดเจน เขาไมถึงสาระของตัวหลักการ จึงตองเอาเคร่ือง

กีดกั้นมาชวยหามไว  กันไว
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ทีนี้ ถาคนเขาถึงความหมายที่แทจริง ก็จะรูจักใชเสรีภาพ โดย

ตระหนักรูเองวา ทําไมจึงตองไมละเมิดตอผูอ่ืน การที่วาตองไมเกิน

ขอบเขตของกฎหมายนั้น ก็สัมพันธกับความรูเขาใจที่วาเรามีกฎหมาย

เพื่ออะไรดวย แตเมื่อความรูเขาใจไมมีหรือไมชัดพอ ก็พรามัวเสียหมด 

เลยไดแคตัวถอยคํากับรูปแบบที่วา ฉันจะทําอะไรก็ไดตามชอบใจ 

เพียงแตวาอยาใหละเมิดกฎหมาย และอยาใหละเมิดคนอ่ืน ก็แลวกัน 

มองและคิดอยูแคนี้

ที่จริงนั้น เสรีภาพสัมพันธกับความเปนมนุษย ทั้งการพัฒนา

ชีวิตและการจะมีสังคมที่ดี ศักยภาพของมนุษยจะพัฒนาข้ึนมาและ

สังคมที่ดีจะมีไดอยางไร เหลานี้มันสัมพันธกับการมีเสรีภาพอยางไร

เร่ืองนี้ตองชัด และคนจะชัดในเร่ืองเหลานี้ได ก็คืองานของการศึกษาท่ี

จะตองมาชวย

อยางงายๆ เสรีภาพก็สัมพันธกับการพัฒนามนุษยนั่นเอง มีแง

พูดหลายอยาง ก็พูดสักแงหนึ่ง เชน เราอาจจะพูดวา สัตวปามันก็มีนะ

เสรีภาพ มันก็อยู มันก็ทําอะไรอยางเสรีของมันนะ แตเสรีภาพแบบนั้น 

มีขอเสียแงหนึ่งก็คือ มันไมเอ้ือ ไมทําใหเกิดอิสรภาพ

เวลานี้คนสับสนในเร่ืองคําศัพท เชน ระหวางคําวาอิสรภาพกับ

เสรีภาพ นี่ในภาษาไทย แตแมในภาษาอังกฤษ ก็มีปญหาไดเหมือนกัน 

อยาง liberty กับ freedom บางทีก็ใชแทนกันได เปนเร่ืองธรรมดาของ

ชาวบาน แตบางทีในภาษาอังกฤษนั้น ก็ตองเอาอีกศัพทหนึ่งมาชวย

คือ independence  เมื่อวากันใหถึงตนรากที่มาของศัพทจริงๆ ใชคํา

ไทย คือ อิสรภาพ กับเสรีภาพ จะชัดกวา
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เสรีภาพกับอิสรภาพนี่ไมเหมือนกัน ยกตัวอยางงายๆ อยางเด็ก

เลนเกม แกมีเสรีภาพในการเลนเกม แกก็เลนของแกไป แตเด็กหลาย

คน หรือแมแตเด็กสวนมาก ก็รูอยูวาการเลนเกมมากนัก หรือหลงติด

เกมนั้น ไมดี มีโทษหลายอยาง แกรูตัว แกมีความรู แกเขาใจ แตก็

บังคับตัวเองไมได ก็ตองเขาหาเกม หางไมได ขาดไมได แลวก็เกิดโทษ

แกตัวเองทั้งที่รูนั่นแหละ นี้คือใชเสรีภาพโดยที่ตัวเองไมมีอิสรภาพ ตรง

นี้ ถาใชภาษาอังกฤษ อาจจะพูดวา เด็กนี้สัมพันธกับเกมโดยมี liberty 

แตขาด independence

การขาดอิสรภาพทําใหเด็กใชเสรีภาพไมถูก จะเห็นวา ตามตัว

อยางนี้ เมื่อคนไมมีอิสรภาพ ก็จะใชเสรีภาพไมเปน หรือใชไมไดผล

และจะเกิดโทษมาก บางทีกลายเปนวา เพราะขาดอิสรภาพ ก็เลยตอง

จํากัดเสรีภาพ เพื่อกันไมใหใชเสรีภาพผิดๆ หรือใชอยางเสียหาย

อิสรภาพ คือความเปนใหญในตัวเอง และไมข้ึนตอส่ิงอ่ืน ทีนี้     

อิสรภาพก็มีหลายระดับ อยางงายๆ ถามีปญญารูวาอันนี้ไมดี ไมถูก

ตอง ถามีอิสรภาพหรือเปนอิสระ ก็หมายความวาสามารถเวน สามารถ

ไมทําส่ิงนั้น เพราะตนไมตองข้ึนตอส่ิงนั้น หรือส่ิงนั้นบังคับตนไมได ก็

เปนคนที่เกงจริง คือมีอิสรภาพ

แตในกรณีนี้ ตรงขามเลย เด็กนี่แกใชเสรีภาพในการเลนเกม

อยางเต็มที่ เพราะแกไมมีอิสรภาพ แตแกตกอยูใตอํานาจของเกม แก

ข้ึนตอเกม ติดเกมหลงเกมจนหมดอิสรภาพ อยางนี้เปนตน

การศึกษาปจจุบันนี้ไมเกื้อหนุนอิสรภาพ เราไมพัฒนาเด็กให

เปนอิสระ เราบอกใหเด็กอยากมีแตเสรีภาพ และก็ไมรูจักเสรีภาพจริง 
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แลวแกก็ใชเสรีภาพไมเปน เลยยุงไปหมด

ในหลายเร่ือง คนไมมีอิสรภาพ ก็จึงตองมีกฎหมายมาจํากัดเสรี

ภาพ และในบางอยาง กฏหมายอยางนอยในบางถิ่นบางที่ถึงกับตอง

หามตองตัดเสรีภาพไปเลย เชนอยางเสรีภาพในการใชยาเสพติด ที่จริง 

เสรีภาพในการใชยาเสพติดนั้น ในบางยุคสมัยก็ยังไมไดหาม แตพอ

หามแลว การใชเสรีภาพใหถูก ก็เลยตองอางกฎหมายวาใหใชเสรีภาพ

ไดเทาที่ไมละเมิดกฎหมาย

แตที่จริง กอนมีกฎหมายหาม การใชยาเสพติดก็ไมดีมีโทษไม

ถูกอยูแลว ใชไหม ถาคนพัฒนาดีจริงแลว เขาก็ควรจะไมใชยาเสพติด

ดวยความเปนอิสระของเขาเอง ไมตองมาออกกฎหมายตัดเสรีภาพใน

การเสพยา แตนี่ก็เพราะคนไมเปนอิสระท่ีจะใชเสรีภาพใหถูกตองดวย

ปญญา ก็เลยตองตรากฎหมายออกมาจํากัดเสรีภาพ วาใหใชเสรีภาพ

ไดเทาที่ไมละเมิดกฎหมาย

พูดแงหนึ่งก็เหมือนกับบอกวา เพราะคนยังมีการศึกษาพัฒนา

ไมเพียงพอ จึงตองเอากฎหมายมาชวย หรือเพราะคนยังไมเปนอิสระ 

จึงตองจํากัดเสรีภาพ

ตอนนี้เด็กมีเสรีภาพในการเลนเกม แตใชเสรีภาพนั้นไมเปน จน

เกิดโทษทั้งแกตนเอง แกครอบครัว แกสังคม เพราะเขาขาดอิสรภาพ 

จนตกเปนทาสของเกมนั้น การใชเสรีภาพของเขาเลยกลายเปนการซํ้า

เติมโทษใหหนักข้ึน เราจึงตองพัฒนาเด็กใหมีอิสรภาพ

อิสรภาพเปนเร่ืองใหญ และเปนความหมายอยางหนึ่งของ

นิพพาน คือความเปนใหญในตัวเอง ไมข้ึนตออะไรแมแตกิเลส เอาชนะ
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กิเลสไดหมด กิเลสจะมาบีบบังคับชักนําบัญชาไมได จึงเปนหลักที่

สําคัญ

ถาเราไมเขาใจเสรีภาพชัดเจนพอ และใชเสรีภาพไมเปน มันอาจ

จะกลับไปเปนเสรีภาพแบบสัตวปาอีกก็ได เวลานี้ก็วากันนัวเนียไป

หมด เชน จะเบียดเบียนกันอยางไรก็ได เอาแความีกฎหมายมาเปน

กรอบบังคับ เทาที่ไมละเมิดกฎหมาย ตอไปคนออกกฎหมายก็ลําบาก

ใจหรือไมก็ทะเลาะกันวากฎหมายจะเอาแคไหน หรือทีว่าไมละเมดิตอ

กนั จะเอาแคไหน กพ็ดูยากอีก ตอไปกย็ุงหมด พดูไมถกู เมือ่ปญญากับ

จติใจไมลงตัว ความสับสนวุนวายกม็ีในหลายระดับ เพราะความเขาใจ

ของมนุษยไมเขาถึงหลักพื้นฐาน  เกิดความสับสนระหวางบทบัญญัติ

ของคน กับความเปนจริงของธรรมชาติ

อยางที่เคยยกตัวอยางเร่ืองที่วา สิทธิกับเสรีภาพมาคูกัน มาถึง

ยุคนี้ ฝร่ังบางคนคิดขยายวงออกไปถึงพวกสัตวเล้ียงตางๆ วามันมสิีทธิ

หรือไม เชน สิทธิในชีวิตของมัน พวกหนึ่งวามันมีสิทธิ อีกพวกหนึ่งบอก

วามันไมมีสิทธิ ดังที่ไดเกิดเร่ืองปลาโลมาเปนกรณีตัวอยาง

คนพวกหนึ่งไปลอบปลอยปลาโลมาที่เขาเล้ียงไวทําธุรกิจ โดย

บอกเหตุผลวา ปลาโลมาจะตองมีสิทธิในชีวิตของมันที่จะอยูตามธรรม

ชาติ การที่พวกทําธุรกิจเอามันมากักขังเล้ียงไว เปนการละเมิดสิทธิใน

ชีวิตของมัน ถือวาทําความผิด แตคนอีกฝายหนึ่งบอกวา สัตวทั้งหลาย

นั้นมนุษยสามารถครอบครองเปนสมบัติของตน อยางเชนวัวควาย คน

ที่มาปลอยปลาโลมาของเขา เปนผูละเมิดสิทธิของเขา ตองมีความผิด

ฐานลักทรัพย นี่ก็ชักจะยุง
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เร่ืองนี้ก็แสดงวามนุษยยังมีปญหาในการจําแนกแยกแยะ และ

ปญหาเร่ืองสิทธิก็โยงไปถึงเร่ืองเสรีภาพ ตอนนี้ สิทธิกับเสรีภาพขัดกัน 

พวกที่ถือวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน ก็ถือวามันตองเปนอิสระ

และมีเสรีภาพที่จะไปไหนๆ หรือจะไปทําอะไรของมัน จะจับเอามาขัง

ไมได แตอีกพวกหนึ่งก็ถือวามีกฎหมายที่ใหฉันถือกรรมสิทธิ์ใน

ปลาโลมาได ฉันมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจํากัดเสรีภาพของมัน ก็เอา

มันมาขังไว เมื่ออีกฝายหน่ึงมาลอบปลอยปลาโลมาออกไป ก็ละเมิด

สิทธิของฉัน ก็เกิดเปนคดีข้ึนศาล ฝายหน่ึงก็เถียงในแงที่วาสัตวก็มีสิทธิ

เสรีภาพของมัน อีกฝายหนึ่งก็บอกวาฉันมีกฎหมายที่ใหครอบครอง

กรรมสิทธิ์ นี่เปนตัวอยางวา ตอไปมนุษยจะมีปญหาในเร่ืองแบบนี้มาก

ข้ึน ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปไกล ปญหาของมนุษยจะซับซอนยิ่งข้ึน และ

มีมากข้ึน เราจะตองเขาใจหลักพื้นฐานเหลานี้ใหชัดเจน

อิสรภาพนั้นมีหลายระดับ ซึ่งในที่สุดก็คือความเปนอิสระภายใน

ที่แทจริง ซึ่งสัมพันธกับการพัฒนามนุษย เมื่อคนพัฒนาข้ึนไป มี

ปญญายิ่งข้ึน ก็จะทําใหรูเขาใจเร่ืองอิสรภาพชัดข้ึน จนเขาถึงอิสรภาพ

แลวอิสรภาพที่แทก็จะทําใหใชเสรีภาพไดอยางถูกตอง

ในข้ันนี้ ควรจะพูดไวกวางๆ วา เมื่อปฏิบัติอยางถูกตอง เสรี

ภาพก็เปนตัวเก้ือหนุนที่จะทําใหเกิดอิสรภาพ แลวอิสรภาพก็จะทํา
ใหใชเสรีภาพไดอยางถูกตอง
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เสมอภาค เพื่อเอาใหเทา หรือเพื่อใหเขากันไดดี

ความเสมอภาคก็เหมือนกัน กลายเปนปญหา อยางเวลานี้

ระบบธุรกิจกําลังครอบงําสังคม พรอมดวยบริโภคนิยมที่เปนพวกเดียว

กัน เร่ืองเศรษฐกิจนําหนาอยูแลว พอบริโภคนิยมครอบงําสังคม ธุรกิจ

ก็ยิ่งเปนใหญ ทีนี้การตีความความหมายของ concepts ตางๆ ก็จะ

เนนไปในทางเศรษฐกิจ มองดวยสายตาแบบธุรกิจมาก

จะเห็นวา คนมองความหมายของความเสมอภาคโดยเพงไปใน

แงเศรษฐกิจ และเปนเชิงเกี่ยงหรือแกงแยงกัน เชน คอยเพงกันวาคน

นั้นจะไดเทาไร ฉันจะไดเทาไร หรือฉันไดนอยกวา เขาไดมากกวา 

ความเสมอภาคเปน negative ไปหมด เปนความเสมอภาคเชิงลบ

ในทางพระพุทธศาสนา ทานเนนเร่ืองความเสมอภาคมาก ใน

การปฏิบัติธรรมก็ตองมี “สมตา” คือความเสมอกัน เชน ความเสมอ

ทางอินทรีย เปนตน เพราะความสมกันเสมอกันเขากันไดขององค

ประกอบตางๆ จะทําใหองครวมดําเนินไปได แตถาองคประกอบไมสม

กัน เขากันไมได ก็เสียระบบ แลวทั้งหมดก็ไปไมได ความเสมอภาคก็

เปนเร่ืองสําคัญในระบบธรรมของพระพุทธศาสนา

ทีนี้ ในเร่ืองของคน สังคมจะอยูดี คนตองมีความเสมอภาค แต

ความเสมอภาคในพุทธศาสนานั้น ทานมองเชิงบวก ความเสมอภาค
ที่เนนมากที่สุด คือ มีสุขทุกขเสมอกัน แปลเปนภาษาไทยวา รวม
ทุกข รวมสุข ซึ่งเปนการเขามารวมกัน ไมใชแบงแยก

ศัพท สําห รับความเสมอภาคของคนนั้น  ทานใช คําวา  
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“สมานัตตตา” แปลวา ความมีตนเสมอกัน หรือมีตนสมานกัน (คํา

บาลี “สมาน” แปลวาเสมอ คือ เทากัน สมกัน เหมาะกัน เขากันได) ซึ่ง

ทานอธิบายวา “สมาน-สุข-ทุกข-ตา” แปลวา ความมีสุขและทุกขเสมอ

กัน  เอาใจความวา “รวมสุขรวมทุกข”

สวนความเสมอภาคสมัยนี้ ที่วาเปนยุคประชาธิปไตย แตไมใส

ใจที่ความเปนคน กลับไปเนนในเชิงเศรษฐกิจ (เขาหลัก free-market 

democracy คือประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี  หรือทุนนิยม

ประชาธิปไตย) คนมักคอยจองดูวา คุณไดเทาไร ฉันไดเทาไหม ถาฉัน

ได ๕๐๐ คุณกไ็ด ๕๐๐ เทากนั กเ็สมอภาค แตถาไมอยางนี ้ กไ็มเสมอ

ภาค เมือ่คอยจองดูความเสมอภาคแบบนี ้กแ็บงแยกแน แยกต้ังแตในใจที่

ต้ังทาจะระแวงแกงแยงเกีย่งกนั คอยชิงไหวชิงพริบกนั ในทีสุ่ดกเ็ลยตีกนั

อยางนี้ก็รวมสุขรวมทกุขกนัไมได ไปคนละทางกบัความเสมอภาคทีมุ่ง

สมานคนแบบพทุธ

ขอใหลองเอาคําในพระพุทธศาสนามาตั้งเทียบไวเปนจุดสังเกต 

เราอาจจะไดแงคิดที่เสริมปญญา อยางในเร่ืองความเสมอภาคนี ้ที่บอก

ไปแลววา ความเสมอภาค ทานใชคําวา “สมานัตตตา” (ความมีตน

เสมอกัน) ซึ่งอาจจะพูดแบบไทยวา “สมานตัว” แลวมีคําอธิบายวา 

“สมานสุขทุกขตา” (ความมีสุขและทุกขเสมอกัน) ซึ่งอาจจะพูดแบบ

ไทยวา “สมานสุขทกุข”

คําวา “เสมอ” แปลจากคําพระวา “สมาน” แลวทีนี้คําไทยวา

“สมาน” ซึ่งอาจจะมาจากคําบาลีนั่นแหละ ก็มามีความหมายวา

ประสาน รวมกัน เชื่อม ทําใหเขากัน
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รวมความวา เสมอแบบพุทธนี้ เปนความเทากัน ที่ทําใหเขากัน

ได ที่วามีตนเสมอ ทานยกตัวอยางวา ไปนั่งในที่เดียวกันหรือเคียงกัน 

กินอาหารดวยกัน เปนตน ก็จึงเปนความเสมอแบบสมาน ที่ประสาน

เขาดวยกัน ไปๆ มาๆ ความหมายเลยกลายเปนวา รวมกัน อยางที่วา 

มีสุขมีทุกขเสมอกัน ก็คือ รวมทุกขรวมสุข นี่คือความหมายหลัก

จากนั้นเราก็ขยายความอีกวา มีตนเสมอกัน คือ ไมดูถูกดูหมิ่น

กัน แลวก็ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือไมเลือก

รักผลักชัง คือมีความเปนธรรมตอทุกคน ทั้งหมดนี้เปนความเสมอแบบ

รวมกันทั้งนั้น เปนเสมอแบบประสานทั้งหมด แตเสมอในปจจุบันนี้ มา

เพงกันจองกันแตในแงเศรษฐกิจเปนเชิงธุรกิจ เพราะฉะนั้นมันก็ยากท่ี

จะทําใหคนประสานรวมกันได และสังคมก็ยากที่จะเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ความสามัคคีก็ไมเกิด

เอาละ วาเทานี้กอน เปนการมาชวนใหชําระสะสางกันในทาง

ความคิด

เกิดมาวางเปลา – ขาวสะอาด หรือขาดความรู

เร่ืองหลักการทั้งหลายตาม concepts จําพวกนี้ เปนเร่ืองที่จะ

ตองจัดปรับความเขาใจใหถูกตอง ใหเขากันคือสอดคลองกับหลักการ

ศึกษาที่เปนการพัฒนามนุษย ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของความเปน

มนุษยนั้นเอง

มีคําถามวา ตามธรรมชาติ มนุษยเกิดมาสมบูรณหรือยัง? ออ…

ยังไมสมบูรณ ที่สําคัญคือไมมีความรู ฝร่ังหรือคนสมัยใหมเคยเถียงกัน
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วา มนุษยเกิดมาสะอาดบริสุทธิ์ใชไหม? ดีหรือชั่ว? บางคนวา เด็กเกิด

มาก็เหมือนกระดาษหรือผาขาวบริสุทธิ์ ยังสะอาด ไมมีอะไร

แตทางพุทธศาสนาไมไดพูดแบบนั้น บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ไมใช

คําที่จะพูดในกรณีนี้ แตพูดไดวา เด็กเกิดมาไมมีความรู (หรือจะพูดวา 

“มีความไมรู” ก็ได) จริงไหม? เมื่อเกิดมาน้ัน เขาขาดความรู แคนี้ก็ได

ความจริงที่เปนหลักพอจะใชในการศึกษาแลว จึงไมตองไปพูดเร่ืองวา

บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ แตบอกวาไมมีความรู

เมื่อไมมีความรู ศักยภาพในทางลบก็เกิดข้ึนทันที คือมีศักย-

ภาพในการที่จะพัฒนาเจาพวกกิเลสตางๆ ข้ึนมา เพราะวา เมื่อมี

อวิชชา ก็คือมีมหาศักยภาพ ที่จะใหเกิดมวลความช่ัวรายไดทุกอยาง

เพราะฉะนัน้จงึตองมกีารศึกษา ใหคนพฒันา แกไขใหบําราศอวิชชา ให

เกิดปญญาที่จะเปนวิชชา นี่คือการศึกษา เพราะฉะนั้น พอเด็กเกิดมา

กระบวนการของการศึกษาก็เร่ิมเดินหนาทันที

เด็กเพิ่งเกิดมา การศึกษาจะเร่ิมไดอยางไร? ออ.. นี่เปนเร่ือง

ธรรมดาของธรรมชาติ ขอใหเรารูเขาใจและรูจักใชมันซิ พอเกิดมาปบ

มนุษยก็มีเคร่ืองมือศึกษาติดตัวมาพรอมแลว ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ที่จะมาติดตอส่ือสารกับโลก หรือรับรูโลก รับรูส่ิงแวดลอม เปน

เคร่ืองรับรู หรือทางรับรู เรียกอยางบาลีวา “อายตนะ” คือ แดนเช่ือม

ตอใหเกิดความรู ก็คือทางรับรูนั่นเอง

อายตนะนี้ บางทีเรียกวา “ทวาร” แปลวา ประตู บางทีเรียกวา 

“อินทรีย” แปลวา เจาการ หรือเจาหนาที่ในการรับรูดานนั้นๆ ในทาง

การศึกษาหรือพัฒนาคนนั้น ทานนิยมใชคําวา อินทรีย ซึ่งมักปรากฏ



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๕๔

ในคําสําคัญคือ อินทรียสังวร (สํารวมอินทรีย) ซึ่งหมายถึงการรูจักใช

อินทรีย คือ ตา หู ฯลฯ ที่เปนทางรับรูนั้น ใหไดผลดีในการศึกษา ไมให

เกิดโทษคือผลเสียที่ตรงขามกับการศึกษา

อินทรียสังวร นี้เปนหลักสําคัญต้ังแตจุดเร่ิมของการศึกษา ดังได

บอกแลววา โดยธรรมชาติของมนุษยที่เกิดมา เขามีความไมรู เมื่อไมมี

ความรู ก็ปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายไมถูก พอโผลออกมาในโลก มีอะไรๆ 

รอบตัวทั่วไปหมด ก็ไมรูจักเลยวาเปนอะไร เปนคุณหรือเปนโทษแกตน

มันจะเอาอยางไรกับเรา และเราจะทําอยางไรตอมัน ไมรูทั้งนั้น นี่แหละ 

ก็ตองมีความรู เพื่อจะปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นใหถูกตอง ทีนี้ จะทําอยาง

ไรละ ก็ตองเร่ิมดวยรูสิ

บอกแลววา คนเราเกิดมามีหู มีตา ฯลฯ เปนเคร่ืองมือรับรูติดตัว

มาพรอมแลว ก็ใชตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ นั้นหาความรูใหเปนซิ นี่

แหละ ในการศึกษาระบบไตรสิกขา ทานจึงเร่ิมใหคนพัฒนา ณ จุดเร่ิม

นี้ โดยใหฝกที่จะรูจักรับรูทางอินทรียทั้งหลายใหไดผลดี เรียกวา 

อินทรียสังวร

ทีนี้ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ที่วาเปนเจาหนาที่ทํางานรับรูนั้น 

งานของมันสรุปแลวก็มี ๒ อยาง คือ รู กับ รูสึก

ในการศึกษา วาอยางรวบรดั เรากใ็หคนพฒันาโดยเอา รู กบั รูสึก

นัน้มาบูรณาการกนั โดยใหรูสึกมาหนนุรู หรือใหความรูสึกเปนตัวรับใช

ความรู ตามปกติ พอรับรูปบ ความรูสึกกจ็ะมาทนัท ีถาใชอินทรียไมเปน 

แทนทีจ่ะตอเขาสูกระบวนการรับรู คนกถ็กูความรูสึกพาเฉหรือเตลดิไป

เลย หลงไปเลย พอรูสึกมีเวทนาเปนสุข หรือเปนทุกข ก็ชอบใจหรือไม
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ชอบใจ แลวก็ไปกับกระบวนการแหงความรูสึกนั้น ความรูไมมา ก็จบ ก็

ตัน ไมพัฒนา ไมมีการศึกษา

แตถาเอาความรูสึกมาหนุนความรู เชน พอรับรู เกิดความรูสึก

ไมสบาย คือเตือนวานาจะเปนอันตราย ก็เรียนรูเลยวามีอันตรายอะไร

เปนอยางไร หรือรูสึกสบาย คือบอกวาเจอส่ิงที่เกื้อกูล ก็เรียนรูวาเปน

อะไร อยางไร เปนตน กไ็ดความรู พอเอาความรูสึกมาหนุนความรู ก็

เขาสูกระบวนการของการศึกษา

เรามี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ใชใหเปน ชีวิตก็พัฒนาไป การ

ศึกษาก็เคล่ือนขบวน เปนไปตามธรรมดาแหงธรรมชาติของมนุษย 

เพราะฉะนั้นจึงบอกวา “การศึกษาเร่ิมตน เมื่อคน ดู ฟง เปน” แตนอก

จาก ดู ฟง แลว กม็กีารกนิ การเปนอยู ทีเ่ปนเร่ืองของการเสพบริโภคดวย 

กเ็ลยตองเติมใหครบวา “การศึกษาเร่ิมตน เมือ่คนกิน อยู ดู ฟง เปน”

ทั้งหมดนี้ที่จริงเปนเร่ืองยาว แตพูดไวเพียงใหเห็นวาเปนแงมุม

บางอยางที่นาจะตองเอาใจใสยกข้ึนมาพูดกัน เพราะบางทีเราก็มอง

ขามไป

จัดต้ัง เพื่อใหเน้ืออยูได

นี่ก็พูดไปเร่ือยๆ ดูวามีหัวขออะไรที่ควรจะพูดอีกบาง เชนแงมุม

ตางๆ อยางที่วามา ก็ไดเนนแลวในเร่ืองที่วา การศึกษาน้ันในแงหนึ่งก็

พิสูจนหรือวัดผลดวยความสุข ถาเด็กเติบโตข้ึนมาเปนคนไมมีความสุข

ก็แสดงวาการศึกษาที่แทไมไดเกิดข้ึน
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เร่ืองทั้งหมดนี้ โยงมาหาหลักการใหญของพระพุทธศาสนา ที่

เรียกวา ธรรมวินัย คือ ธรรม กับ วินัย

ธรรม คือ เนื้อแทตัวจริงความเปนจริงของธรรมชาติ ภาวะที่มีอยู

ตามธรรมดา หรือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาจะ

เกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูเปนอยูของมันอยางนั้น ตถาคตมาคนพบแลว 

ก็เอามาบอก มาเปดเผย มาแสดง พูดส้ันๆ ก็คือ ธรรมชาติและกฎ

ธรรมชาติ

วินัย คือ ระบบจัดต้ังที่พระพุทธเจาทรงวางข้ึน เพื่อใหมนุษยได

ประโยชนจากธรรมนั้น เชน จัดต้ังชุมชนท่ีมีบุคคล สถานที่ กิจกรรม 

และกฎเกณฑกติกาในการสัมพันธกัน ที่จะชวยใหคนในชุมชนนั้น

พัฒนาชีวิตใหเกิดใหมีใหเขาถึงธรรม

ดังเชนกระบวนการการศึกษาของเรานี้ ที่มีการจัดตั้งเปนกิจ
การของรัฐ ของสังคม เชน มีระดับการศึกษา มีโรงเรียน มีหลักสูตร 
มีครูอาจารย มีชั้นเรียน มีตารางสอน ฯลฯ ก็คือการจัดระบบตาม
ความสัมพันธระหวางธรรมกับวินัย

หมายความวา ตัวแทตัวจริงที่เราตองการ คือ ธรรม ไดแก
ความเจริญงอกงามของเด็กที่เปนไปตามกระบวนความเปนจริงของ
ธรรมชาติ แตจะทําอยางไรใหกระบวนการของธรรมชาติน้ี เกิดมีผล
เปนจริงขึ้นมา ใหเปนการพัฒนาอยางไดผลดี ก็อาศัยระบบการจัดตั้ง
ของมนุษยที่เรียกวา วินัย  

บอกแลววา ธรรม คือเนื้อแทที่เราตองการ และเปนของจริง

ความจริงที่เราตองเปนไปตาม ถาใครฉลาดจัดต้ัง คือวางวินัยไดเกง ก็

จะทําใหดําเนินการไดอยางเปนไปตามความจริงที่จะใหเกิดผลตามที่
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ตองการ พระพุทธเจาที่ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาไดก็เพราะทรง

เกงอยางนี้ ถามิฉะนั้น พระองคคนพบธรรมอยางเดียว ก็เปนเพียงพระ

ปจเจกพุทธเจา

พระปจเจกพระพุทธเจา ก็คือ ผูคนพบธรรม แตไมสามารถจัดต้ัง

วินัย แตพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ ทานที่ทั้งคนพบธรรม ที่เปนความ

จริงของธรรมชาติ แลวก็จัดต้ังวินัย โดยวางระบบปฏิบัติการที่จะให

มนุษยไดประโยชนจากธรรมนั้นดวย

มาดูเร่ืองการศึกษาก็เหมือนกัน การศึกษาที่เราจัดกันอยูนี้ ก็คือ

ระดับวินัย คือ การศึกษาที่เปนระบบจัดต้ังนั่นเอง และที่ควรจะเนนใน

เร่ืองนี้ก็คือ ผูที่ทํางานจัดต้ัง จะตองตระหนักชัดวาตัวสาระแทที่เรียกวา

ธรรม หรือตัวการศึกษาแทๆ หรือเนื้อแทของการศึกษานั้น คืออะไร 

เปนอยางไร หมายความวา การพัฒนาของมนุษยตามธรรม คือ

กระบวนการของการศึกษาที่เปนไปในชีวิตของคนตามธรรมชาติ มัน

เปนอยางไร ถาไมอยางนั้นแลว การศึกษาที่เปนการจัดต้ังก็จะไมสําเร็จ

เพราะฉะนั้น การจัดต้ังที่จะไดผลจริง ตองมาจากผูที่รูเขาใจเขา

ถึงตัวความจริงของธรรม แลวจึงจะทําใหเกิดผลข้ึนมาตามนั้นได ถา

เราไมหลงติดอยูแคที่รูปแบบการจัดต้ัง เราก็จะไมลืมตัว และจะคอย

สํานึกระลึกตระหนักไว แลวก็คอยตรวจสอบความเขาใจ ในเนื้อหา

สาระที่เรียกวาธรรม หรือตัวเนื้อแทของการศึกษานี้ไว การศึกษาที่

เปนระบบจัดต้ัง ก็จะเจริญงอกงามตอไป ไมแข็งทื่อติดตัน แตจะ

ปรับรูปแบบเปนตนไดอยางประสานกลมกลืนที่จะใหไดผลตาม

ความจริงของธรรม



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๕๘

อยางในเร่ืองเสรีภาพท่ีพูดขางตน ถาเด็กติดเกม ใชเสรีภาพไม

เปน ทําใหเกิดโทษตอชีวิตของตัวเขาเอง และกอปญหาแกสังคม ถา

เราสอนเราชวยใหเด็กนั้นมีอิสรภาพ แลวใชเสรีภาพเปน เด็กก็เจริญ

งอกงาม มีการพัฒนาดวยการศึกษา

ในเรื่องนี้ การศึกษาจัดต้ังเขามาชวยอยางไร นี้ก็คือ เราเอา

ปจจัยภายนอกมาชวย เพราะปจจัยภายในของเขาเองมีกําลังไมพอ 

ปจจัยภายนอกก็คือระบบจัดต้ังที่เขาไปส่ือไปเสริม เชน

หน่ึง จัดใหมีใหพบกัลยาณมิตร จัดส่ิงแวดลอมทางสังคม ต้ังแต

พอ แม คนในครอบครัว ครู อาจารย เพื่อน หรืออะไรก็แลวแต คือ

ระบบกัลยาณมิตร ไดแกมนุษยดวยกัน ที่จะมาชวยหอมลอม หรือมี

อิทธิพลชักจูง โนมนําไปในทางท่ีดี

สอง จัดวางระเบียบแบบแผนที่จะสรางเปนวิถีชีวิตข้ึนมา ดวย

การกําหนดวินัย ที่เปนรูปธรรม เชน กฎกติกา ซึ่งควรจะเปนไปดวย

ความตกลงยอมรับรวมกัน เชนช้ีแจงอธิบายเขาใจเหตุผล เห็น

ประโยชนแลว วากฎกติกานั้นจะมาชวยใหเขาถอนตัวจากส่ิงที่เขารูวา

มีโทษแตเขาติดอยูนั้นไดสําเร็จ

พงึสังเกตวา เรามักจะมองวินัยในแงลบวาเปนขอบังคับ ซึ่งเปน

ขอเสียอยางหนึ่ง แตที่จริง วินัย คือการจัดสรรโอกาส

โอกาสนั้นสัมพันธกับจุดหมาย การที่เราจัดใหมีโอกาสนั้น 

ตองมีจุดหมาย วาเพื่ออะไร ที่วาวินัยคือการจัดสรรโอกาสนั้น ก็คือ 

จัดการที่จะใหคนมีโอกาสมากที่สุด ที่จะไดทําอะไรๆ เพื่อใหสําเร็จ

ถึงจุดหมายนั้น
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ถาไมมีวินัยมาจัด โอกาสเพื่อไปใหถึงจุดหมายนั้นก็ไมเกิด พอ

จัดปบ โอกาสที่จะทําอะไรๆ เพื่อบรรลุจุดหมายนั้นก็เกิดข้ึนมา จะเห็น

วา เร่ืองของมนุษยทุกอยางตองมีวินัยหมด การจราจรก็ตองมีวินัย 

เพราะอะไร เพราะจะใหการเดินทางมีโอกาสดีที่สุดที่จะไปใหถึงจุด

หมาย ก็จึงจัดต้ังเปนวินัยในการจราจรข้ึนมา

แมแตที่เรามานั่งฟงบรรยายกันนี่ ก็อาศัยวินัย คือมีการจัดต้ังทํา

ตามระเบียบแบบแผน เพื่อจะใหฟงกันสะดวกราบร่ืน จะไดเปนโอกาส

ใหบรรลุจุดหมายที่จะไดความรูความเขาใจกันอยางดีที่สุด จึงมีการจัด

อะไรตออะไร วาจะนั่งกันตรงไหนอยางไร เวลาฟงอยูในอิริยาบถและ

อาการอยางไร ไมพูดคุยแซงออกมา ไมเดินกันพลุกพลานไปมา ฯลฯ

เวลาหมอผาตัด ผูรวมการทั้งหลายก็ตองทําตามระเบียบและ

ลําดับที่ตกลงวางรูกันไว คนไหนยืนที่ไหน จัดต้ังอะไรไวที่ไหน วาง

ลําดับการใชเคร่ืองมืออยางไร วินัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหเกิดโอกาสในการ

ที่จะปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นไดอยางดีที่สุด

เปนอันวา วินัยคือการจัดสรรโอกาส ทีนี้พอวินัยจัดสรรโอกาสให

แลว เกิดมีโอกาสข้ึนมา แตถาเสรีภาพไมมี คนก็ไมสามารถใชโอกาสที่

วินัยจัดให ทีนี้ พอเรามีเสรีภาพ เราก็สามารถใชโอกาสนั้นได เสรีภาพก็

มาใชโอกาสที่วินัยจัดใหนั้น ทําการทั้งหลายที่จะใหไปถึงจุดหมายได

สําเร็จ

ที่พูดมาอยางนี้ ก็หมายความวา ชีวิตมนุษยเรานี้ตองมีจุดหมาย 

ถาเราถือวามนุษยนี้เกิดมายังไมสมบูรณ จุดหมายก็คือพัฒนาไปสู

ความสมบูรณ เมื่อเราตองการใหชีวิตมนุษยพัฒนาไปสูจุดหมายแหง
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ความสมบูรณดีงามแท เราก็จึงจัดสรรโอกาสดวยส่ิงที่เรียกวาวินัย เพื่อ

ใหสามารถดําเนินการพัฒนา แลวเมื่อเรามีเสรีภาพ เราก็อาศัยโอกาส

ที่วินัยจัดใหนั้น ใชเสรีภาพท่ีจะปฏิบัติการทั้งหลายซ่ึงเปนการดําเนิน

การพัฒนา ที่จะนําไปสูการบรรลุจุดหมายของชีวิต

ที่พูดตอนนี้ เปนเร่ืองของความสัมพันธระหวางวินัยกับเสรีภาพ 

จะเห็นวาวินัยกับเสรีภาพสัมพันธกัน แลวก็ไมขัดกัน แตที่จริงเปนส่ิงที่

เกื้อหนุนกัน ถาเราไมเขาใจความหมายอยางนี้ วินัยก็ตองขัดกับเสรี

ภาพ คือ วินัยกลายเปนเคร่ืองจํากัดบังคับ ถามองวินัยเปนการจํากัด

เสรีภาพเสียแลว ก็ขัดแยงกันยุงหมดเลย

แตพอเขาใจความหมายที่แทจริงนี้แลว วินัยก็คือตัวที่ทําใหเกิด

โอกาส แลวเสรีภาพก็มาใชโอกาสที่วินัยจัดให ก็เลยกลายเปนเปนเร่ือง

เดียวกัน

ที่จริงนั้น มันเปนเร่ืองเดียวกันอยูแลว แตเราตองมองใหถูกวา

มนุษยมีธรรมชาติของการที่ตองการพัฒนาไปสูความดีงาม ความ

สมบูรณยิ่งข้ึน ทีนี้ เด็กก็มีธรรมชาติที่วานี้ แตในการพัฒนาของเขา

ตามกระบวนการศึกษานั้น เกิดมีการติดเกมข้ึนมาขัดขวาง ก็เลยตอง

อาศัยวินัยมาชวยแกไขความติดขัดนั้น แตเปนวินัยในแงของการฝกตน

ที่เขาพรอมใจโดยรูสึกวาจะไดเคร่ืองชวย จึงควรตองมีการพูดกันให

เกิดจิตใจที่จะฝกกอนวา หนูเห็นไหมวาหนูเลนเกมนี้แลว หนูติดมันใช

ไหม แลวหนูก็บังคับตัวเองไมไดจริงไหม แลวเมื่อเปนอยางนี้ มันดี

อยางไร มันเสียหายมีโทษไหม ถามันเปนโทษแลว มีส่ิงอ่ืนที่เรานาจะ

ทําดีกวา ซึ่งเปนประโยชน ชีวิตของเราตองไปขางหนามากกวานี้ ไปสู
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อะไรที่ดีงามสูงข้ึนไป ถาเราจะไปใหถึงส่ิงนั้น เราจะติดอยูแคนี้ไมได 

เราจะตองถอนตัวออกแลวเดินหนาตอไป ตกลงเอาละนะ ตอไปนี้ เรา

มาหาทางกันที่จะเลนเกมใหนอยลง ตอนนี้จะไมเลนเลย ก็ยังไมไหว ก็

เอาแคเลนใหจํากัดลง แลวก็ไปทําส่ิงที่จะพัฒนาชีวิตใหดีข้ึน ตกลงใน

หลักการกันแลว แตวาใจยังไมเขมแข็งพอ เราก็มาตกลงวางระเบียบ

หรือกติกาเรียกวาวินัยกัน วางวิถีชีวิตกันใหม กําหนดกันไวเพื่อจะให

ทําใหไดอยางนี้ วินัยก็มาชวย ทั้งวินัยที่เปนระบบซ่ึงมีกัลยาณมิตรให  

แลวก็วินัยที่เปนกฎกติกามาชวยกันมิใหหลนไถล

วินัยที่แทน้ันตองใหเปนวิถีชีวิต วินัยก็คือที่มาของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมก็คือรูปแบบของวินัยที่ไมเปนลายลักษณอักษร หมาย
ความวา เม่ือวินัยเขาสูชีวิตแทจริงแลว คนปฏิบัติในความเปนอยูเคย
ชินหรือสืบตอกันอยางเปนไปเองโดยไมรูตัว ก็เปนวัฒนธรรม

นาเสียดายวา วัฒนธรรมปจจุบัน มักเหลือแตรูปแบบ ที่จริงนั้น 

วินัยที่เปนรูปแบบการปฏิบัติ มีความหมายโยงไปถึงธรรมที่เปนสาระ

ขางใน คือมีเนื้อหาสาระที่แสดงความหมายเปนเหตุผล อยูแลววา เพื่อ

อันนั้นเปนจุดหมายหรือเปนประโยชนที่มุงหมาย เราจึงจดัต้ังวางแบบ

แผนกติกาวนิยัหรือวถิชีวีติอันนีข้ึ้น วนิยัมนัโยงกับธรรมอยูแลว แตพอมัน

เปนไปเองโดยทําสืบตอตามกันมาโดยไมตองรู ไปๆ มาๆ ก็เหลือแค

เปนรูปแบบของวัฒนธรรมเทานั้นเอง

เมื่อเปนวินัยแบบที่ไมรูตัว หรือเปนวินัยแครูปแบบ วัฒนธรรมจึง

อยูในภาวะเส่ียง คือมันอาจจะไมโยงไปหาธรรม อาจจะเลือนรางจนถึง

ข้ันที่เหลือแตรูปแบบจริงๆ หาเนื้อไมพบเลย ถารูตัวแลว จะแกไข ก็ตอง
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โยงวินัยแบบไมรูตัวคือวัฒนธรรมนั้น กลับไปสูวินัยแบบรูแกใจใหได 

พอโยงไปหาวินัยที่แทได ก็จะโยงไปถึงเนื้อแทคือธรรม แลวก็จะรูเหตุ

ผลที่แทวาทําไมจึงตองหรือจึงไดมีวิถีชีวิตอยางนี้ ทําไมจึงมีวัฒนธรรม

ในรูปแบบนี้

ถาวัฒนธรรมที่เหลือเพียงรูปแบบนี้ ไมเอ้ือไมประสานกับธรรม 

โยงไปถึงธรรมไมได ไมชวยใหไดผลตามธรรมแลว ก็เปนวัฒนธรรมที่

จะตองปรับแก ใหเปนระบบที่ประสานถึงกันไดหมด คือโยงจากธรรม

มาสูวินัยจนถึงวัฒนธรรมดังที่วามา

การศึกษาของเรา เปนเร่ืองของสังคมที่มีการจัดต้ัง มันเปนเพยีง

กิจการจัดต้ังของสังคมเทานั้น มันอยูในระดับที่จะเปนรูปแบบซ่ึงทําตอ

ทําตามกันไปเหมือนอยางจะไมรูตัว เปนวัฒนธรรม ซึ่งถาไมคอยตรวจ

สอบไว ก็จะเหลือแตรูปแบบภายนอก ที่ไมมีเนื้อหาสาระขางใน กลาย

เปนการจัดต้ังของสังคม ทีโ่ยงไปหาธรรมอันเปนเนือ้แทไมได ถาถงึข้ันนี ้ก็

จะไมสําเร็จผลทีพ่งึมุงหมายอยางแนนอน

แกขัดแยงขางนอก ก็เกิดขัดแยงขางใน

มีแงคิดอีกเร่ืองหนึ่ง เวลานี้ โลกถึงกันกวางไกล ดังที่เราบอกวา

เปนโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน โลกถึงกันหมด เปนอันหนึ่งอันเดียว

กัน แตสภาพในทางจิตใจและในทางปญญาของมนุษย ไมสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมทางรูปธรรมที่เปนโลกไรพรมแดนถึงกันเปนอันหนึ่ง

อันเดียวนั้น ปญญาความรูเขาใจก็ไมเปนอันเดียวกัน จิตใจก็ไมเขากัน
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มีแตแบงแยกมากข้ึน กลายเปนปญหา

มนุษยจะมีชีวิตที่ดี ที่สมบูรณ ก็ตองประสานเขากันกับโลก กับ

จักรวาล หรือกับส่ิงทั้งปวง ตองมองทั่วตลอดและมีแนวคิดที่หยั่งถึงส่ิง

เหลานี้ได มองเห็นความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะประสานได และมี

แนวคิดที่ประสาน

ถาเราไมมีแนวคิดเชิงประสาน แตมีความเขาใจ มีความเชื่อ มี

ความยึดถือที่แปลกแยก ปญญาก็ไมเอ้ือ จิตใจก็ไมเกื้อกูล ความเปน

อยูก็เบียดเบียน แมจะบอกวาโลกไรพรมแดนถึงกันเปนอันเดียว ก็

ประสานเขากันไมได มีแตปญหาความขัดแยง อันนี้เปนปญหาของ

อารยธรรม

อารยธรรมปจจุบัน เปนอารยธรรมแหงความขัดแยง เพราะ

เปนอารยธรรมที่ต้ังอยูบนฐานของแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ เปนที่รู

กันวา อารยธรรมตะวันตกดําเนินมาตามแนวคิดตลอดเวลายาวนาน

เกือบ ๓,๐๐๐ ปแลว ต้ังแตสมัยกรีกโบราณ คือถือวา มนุษยจะมี

ความสุขสมบูรณ มีความสําเร็จที่แท ตอเมื่อพิชิตธรรมชาติได เอา

ชนะธรรมชาติได

บนฐานของแนวคิดนี้ ชาวตะวันตกก็มุงหนาเอาชนะธรรมชาติ

แลวก็ไดทําใหเกิดความเจริญงอกงาม เปนการพัฒนาตามแนวทาง

ของอารยธรรมปจจุบัน ที่มากับความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรเกิดข้ึนและเจริญมาเพื่ออะไร ลึกลงไปในใจของ

ชาวตะวันตกก็เพื่อลวงความลับของธรรมชาติ เพื่อเอาความรูมาใชจัด
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การกับธรรมชาตินั้น โดยพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมา แลวเอาเทคโนโลยีไป

จัดการกับธรรมชาติ ใหธรรมชาติอยูใตอํานาจเปนทาสรับใชสนอง

ความตองการของมนุษย

แนวคิดและเจตจํานงที่มุงมั่นของชาวตะวันตกนี้ ไดทําใหเกิด

การพัฒนาเจริญกาวหนาจริงๆ วิทยาศาสตรก็เจริญ เทคโนโลยีก็เจริญ

แลวพอเทคโนโลยีเจริญ ก็มาประสานกับแนวคิดวัตถุนิยมที่วา ถา

มนุษยมีวัตถุส่ิงเสพบริโภคบริบูรณ ก็จะมีความสุขสมบูรณ  จากแนว

คิดนี้  ก็ทําใหเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการนําเอา

ธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบ ที่จะผลิตส่ิงเสพบริโภคใหแกมนุษย ทําใหเกิด

ความเจริญรุงเรืองมั่งค่ังพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ อันนี้ก็คือตัวแกนของ

อารยธรรมปจจุบัน

เพราะฉะนั้น อารยธรรมปจจุบัน บนฐานของแนวคิดแบบตะวัน

ตก จึงมีวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ เปนตัวชู

โรง โดยมีความมั่งค่ังพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ เปนจุดหมาย คือมุงที่จะ

มีวัตถุเสพบริโภคใหพร่ังพรอมบริบูรณ แลวความสุขที่เดนก็มาพวงกับ

การเสพบริโภค จนสุขจากเสพกลายเปนจุดเนน แลวก็มามุงกันที่สุข

จากเสพนี้อยางเดียว จนกลายเปนกระแสบริโภคนิยม

แตยังไมทันที่มนุษยในอารยธรรมปจจุบันนี้ จะบรรลุจุดหมาย

แหงการมีความสุขสมบูรณดวยการมีวัตถุเสพบริโภคอยางลนเหลือ

บริบูรณ การพัฒนาตามแนวคิดพิชิตธรรมชาติเพื่อความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจของมนุษย ก็กลายเปนการเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ ที่ทํา

ใหเกิดปญหาเปนภัยรายแรงแกมวลมนุษยเอง คือ ความเส่ือมโทรม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕

ของส่ิงแวดลอม และความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ

ในที่สุด มนุษย โดยเฉพาะชาวตะวันตกเอง ก็รูตระหนักวา 

ปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมนั้นรุนแรงมาก ถึงข้ันที่จะทําใหโลกพิบัติ

และมนุษยตองส้ินสลาย แนวคิดพิชิตธรรมชาติที่เปนฐานของอารย-

ธรรมที่ดําเนินมานั้น ไดทําใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู

ความพินาศ ดังนั้น การพัฒนาอยางที่ทํากันมา ที่มุงผลไดทาง

เศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงความเสียหายของธรรมชาติ จึงไมอาจจะให

ดําเนินตอไป และแนวคิดพิชิตธรรมชาติก็ทั้งเปนไปไมไดและหมด

ความชอบธรรม มนุษยจะตองคิดใหมที่จะอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

เกื้อกูลและกลมกลืน เปนมิตรกัน

ถึงตอนนี้ อารยธรรมก็ถึงจุดหักเห มนุษยที่วาเจริญ บอกกันวา

จะตองทําการพัฒนาแนวใหม ดังที่ในป ๒๕๓๐ (1987) สหประชาชาติ

ก็ไดพิมพเอกสารสําคัญที่สุดแหงทศวรรษวาดวยอนาคตของโลก (… 

the most important document of the decade on the future of the world.)
ออกมา ต้ังชื่อวา Our Common Future ซึ่งทําใหเกิดการใชคําใหมวา 

“การพัฒนาท่ียั่งยืน” (sustainable development) ข้ึนมาอยางเอาจริงเอา

จัง โดยเนนวาจะตองทําการพัฒนาชนิดที่เศรษฐกิจก็ดี ส่ิงแวดลอมก็

อยูได หรือส่ิงแวดลอมก็อยูดี เศรษฐกิจก็ไปได

อยางไรก็ตาม ถึงแมวามนุษยจะคิดใหม แตมนุษยก็ยังไม

สามารถทําใหม หลายสิบปผานไป การแกปญหาการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน

ก็ไมคืบหนา ส่ิงแวดลอมก็ยิ่งเส่ือมโทรมหนักลงไป ซ้ํารายยังเกิดปญหา

ใหมซอนข้ึนมาที่กลืนไมเขา คายไมออก คือ จะงดหรือลดการทําลาย



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๖๖

ส่ิงแวดลอม ก็ตองเสียสุขจากเสพ คร้ันจะสุขจากเสพใหสม ก็ตองระดม

การทําลายส่ิงแวดลอม ที่จะทําใหตัวเองอยูไมได เปนปญหาแหงความ

ขัดแยงในจิตใจ ถึงจะพัฒนาจริยธรรมส่ิงแวดลอมข้ึนมา เปนจริยธรรม

อยางใหม ก็กลายเปนจริยธรรมที่ไมยั่งยืน

ที่แนนอนก็คือ ตอนนี้รูกันแลววาแนวคิดพิชิตธรรมชาตินั้นเปน

ไปไมได เพราะมันทําลายธรรมชาติ ทําใหส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมสูญ

สลาย แลวมนุษยก็จะอยูไมได ตองเปล่ียนความคิดใหม แตจะเปล่ียน

ความคิด ก็ไมมีทางไป คือยังไมมีความคิดที่จะมาแทน รูแตวาความ

คิดนี้ใชไมได ตองไมเอา แตก็ไมรูวาความคิดที่ถูกที่ควรจะเอานั้นเปน

อยางไร นี่เปนปญหาแหงความขัดแยงทางปญญาในปจจุบัน

ปญหาเดิมนั้นคือวา ตัวมนุษยเองขัดแยงกับธรรมชาติ เพราะวา

จะไปพิชิตมันทํารายมัน แตตอนนี้พอจะไมทํารายมัน จะใหธรรมชาติ

อยูได มนุษยก็มาขัดแยงกับตัวเองวา แลวเราจะมีความสุขไดอยางไร

เราจะทําอยางไรจึงจะอยูไดดี  

น่ีคือปญหาของโลกยุคน้ี ซ่ึงถาแกได โลกาภิวัตนก็จะเปน
สภาพที่ดี แตน่ีทําอยางไร ในเม่ือโลกาภิวัตน ก็สัมฤทธิ์ผลใหทั่วทั้ง
โลกเนื่องถึงกันหมดไดแลว เหมือนจะสมตามความจริงของธรรมชาติ
ที่มันเปนอยางน้ัน แตพอเจริญเปนโลกาภิวัตนขึ้นมาจริงๆ ตัวมนุษย
เองกลับไมพรอมทั้งทางจิตใจและทางปญญา จึงอยูในภาวะที่ไมรับ
กัน ไมสมกัน ไมสอดคลองกัน เปนปญหาแหงความขัดแยงในตัว
มนุษยเอง ที่จะตองแกไข ดวยการหาแนวคิดใหมที่ถูกตอง ทั้งความ
คิดพ้ืนฐานในการมองโลกเขาใจชีวิต แนวคิดในการพัฒนา ความเขา
ใจในเรื่องความสุข ตลอดจนเรื่องจริยธรรม
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วากันเฉพาะหนา เวลานี้ แนวคิดตะวันตกถึงจุดติดตันแลว คือ 

พอมาถึงจุดที่วาทําอยางไรจะอนุรักษธรรมชาติ จะรักษาส่ิงแวดลอมได

ก็ตองใชวิธีทางจริยธรรม แตจริยธรรมแบบตะวันตกนั้นเปนการฝนใจ 

ไมยอมตามใจตัวเอง คือ เพื่อใหส่ิงอ่ืน ใหคนอ่ืน ใหธรรมชาติอยูได เรา

ตองยับยั้งตัวไว ไมตามใจตัวเองที่จะไปทํากับมันหรือตอเขาอยางนั้นๆ

เมื่อฝนใจ ก็เปนความทุกข นี่จริยธรรมในความหมายแบบตะวันตก คือ

เปนจริยธรรมแหงการฝนใจ และเปนจริยธรรมแหงความทุกข

เปล่ียนแนวคิดใหม แกปญหาไดท้ังหมด

ที่จริง จริยธรรม ก็คือระบบการดําเนินชีวิตของเราเอง ที่วาเราจะ

พัฒนาใหชีวิตดีงามข้ึน เราจะมีศีลธรรมที่จะอยูกับผูอ่ืนไดดี ถาเปนจ

ริยธรรมแท ที่เราประพฤติดี ดําเนินชีวิตดีงาม โดยทําดวยความเขาใจ

มองเห็นเหตุผล และมีจิตใจปรารถนาพอใจพรอมที่จะทําอยางนั้น เรา

ก็ยอมมีความสุขในการประพฤติจริยธรรมนั้น ที่จะอยูกับผูอ่ืนไดดี 

ตลอดจนจะไปชวยเหลือเขาดวย จริยธรรมอยางนี้จึงมาดวยกันกับ

ความสุข จริยธรรมที่แทจะแยกจากความสุขไมได

แตตอนนี้ กลายเปนวา เราไปคิดและปรุงแตงสภาพจิตตาม

แบบจริยธรรมตะวันตก เหมือนอยางจริยธรรมตะวันตกในเร่ืองเร่ือง

ของส่ิงแวดลอมที่พูดมาแลว จริยธรรมก็เลยเปนเร่ืองฝนใจ เปนเร่ือง

ของการที่จะตองยับยั้งช่ังใจ ไมยอมตามใจตนเอง เชนวา ถาเราสุขเต็ม

ที่ ธรรมชาติก็อยูไมได เราจึงตองยอมกินไมเต็มที่ ไมเสพบริโภคมาก



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๖๘

เกินไปจนกระทั่งจะทําใหธรรมชาติอยูไมได เพื่อยอมใหมันอยูไดบาง 

เราก็จึงตองละ งด ลด ความสุขไปเสียบาง เราก็เลยสุขไมเต็มที่ ก็วน

อยูแคนี้ นี่คือจริยธรรมของอารยธรรมตะวันตกในปจจุบัน แลวก็เลยแก

ปญหาธรรมชาติแวดลอมไมได

เพราะอยางนี้แหละ ทั้งที่มองเห็นความรายแรงของปญหาส่ิง

แวดลอมมานานนัก จนกระทั่งมีการประชุมระดับโลกคร้ังแรกในเร่ืองนี้

ต้ังแตป 1972 แลวถึงป 1992 อีก ๒๐ ป ก็เกิด Earth Summit เปนการ

ประชุมสุดยอดเก่ียวกับเร่ืองโลกนี้ หาทางแกไขปญหากันอยางยิ่ง แต

จนถึงบัดนี้ ปรากฏวาธรรมชาติแวดลอมมีแตยิ่งเส่ือมโทรมลง แกไมได

ทําไมจึงแกไมได ก็เพราะจิตใจของมนุษยไมสอดคลองกับ

กระบวนการแกปญหา สภาพจิตใจไมเอ้ือตอการที่จะใหธรรมชาติอยู

การทําตามจริยธรรมก็จึงเปนการฝนใจ เมื่อฝนใจมันก็ไมสําเร็จ เพราะ

ฉะนั้น ธรรมชาติก็จึงทรุดลงไปๆ

แลวทีนี้เราจะทําอยางไร เราก็มาถึงการศึกษาที่ตองใหเด็กหรือ

ใหมนุษยมีแนวคิดที่สรางทัศนคติตอโลกและชีวิตอีกแบบหนึ่ง คือมอง

โลกและชีวิตในสายตาใหม และเขาใจความสุขในแนวใหมที่มีการ

พัฒนาไดมากมาย แลวจริยธรรมก็จะพัฒนาคูเคียงไปกับความสุข 

และทุกอยางก็จะเขาสูแนวทางแหงความประสานกลมกลืนที่จะอยูกัน

ไดอยางดี

ทีนี้มามองดูวาตามหลักการที่แท ทานมองเร่ืองของธรรมชาติ 

เร่ืองของโลก เร่ืองของจักรวาล หรือเร่ืองของสรรพส่ิงอยางไร บอกแลว

วา ตะวันตกมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ เปนคนละฝาย และ
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มนุษยจะตองพิชิต ตองเอาชนะมัน แลวก็จัดการกับธรรมชาติตาม

ความประสงคของตน

แตพุทธศาสนาไมไดมองแยกออกไปจากกันวาโลกวาเราหรือ
วาอะไร แตมองรวมทั้งหมดกอนวา สิ่งทั้งหลาย หรือสภาวธรรมทั้ง
หลายประดามี ซ่ึงไมวาโลกวาจักรวาลวามนุษยหรือวาเราหรืออะไรๆ 
ก็รวมอยูในระบบสภาวธรรมนี้ เปนสภาวธรรม เปนธรรมชาติทั้งหมด

ทีนี้ สภาวธรรมทั้งหมดทั้งปวงนี้ เปนระบบแหงความสัมพันธ ที่

อิงอาศัยเปนเหตุปจจัยแกกัน เมื่ออันหนึ่งเปนอยางไร ก็สงผลตออันอ่ืน 

ถาเรามองแยกเปนธรรมชาติสวนอ่ืน กับธรรมชาติสวนที่เรียกวามนุษย 

ถึงเราจะแยกเอามนุษยออกมามองตางหาก มนุษยก็เปนสวนหนึ่งอยู

ในระบบใหญนั่นแหละ คือเปนองคประกอบและเปนปจจัยอยางหนึ่ง 

ที่เปนทั้งฝายสงผลและฝายรับผลอยูในระบบรวมทั้งหมดนั้น

เมื่อมนุษยเปนปจจัยอยางหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธอันหนึ่ง

อันเดียวกันนี้ มนุษยก็เปนสวนรวมอยูแลว แตทีนี้ก็มามองตัวเองวาเรา

จะเอาอยางไรกับมนุษย และมนุษยจะมีบทบาทอยางไรในระบบนี้

ก็หันมาดูสภาพของระบบสัมพันธทั้งหมดนั้น ตอนน้ี ทานบอก

วา ระบบสัมพันธทั้งหมดนั้น ที่เรียกงายๆ วา “โลก” นี้ มันยังมีสภาพที่

ไมนาพอใจ ถามองในแงมนุษยก็คือ มันยังมีการเบียดเบียนกันมาก

ทานใชคํานี้วา โลกยังมีการเบียดเบียนมาก ถาอยางนั้นก็ตองหาทาง

แกไข เพื่อใหโลกมีการเบียดเบียนกันนอยลง หรือหมดการเบียดเบียน 

พอมองถึงตรงนี้ ก็เห็นชองทางวาจะใหมนุษยมีบทบาทอยางไร

กอนจะใหบทบาทแกมนุษย ก็มาดูที่ตัวมนุษยกอน ดูใหเขาใจวา
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ธรรมชาติของมนุษยนั้นเปนอยางไร จะไปทําอะไรไดแคไหน ก็ปรากฏ

วา ในฐานะที่เปนองคประกอบ เปนสวนรวมและเปนปจจัยอยางหน่ึง

ในระบบความสัมพันธที่เรียกวาโลกนี้ มนุษยเปนองคประกอบ เปน

ปจจัย เปนธรรมชาติสวนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือพัฒนาได ที่เรียกวา

เปนสัตวที่ฝกได ไมเหมือนองคประกอบอ่ืน มนุษยเปนสัตวที่ฝกได

พัฒนาได ทําใหมีคุณความดีตางๆ ได มีกุศลงอกงามข้ึนได เฉพาะ

อยางยิ่งทําใหมีปญญาได จนถึงขนาดที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ

ทั้งระบบนั้นได

ถึงตอนนี้ก็ไดความละ เมื่อมนุษยมีความพิเศษอยางนี้ ถาเรา

พัฒนามนุษยใหเปนองคประกอบที่ดีมากๆ ใหเขาเจริญงอกงามมีคุณ

สมบัติที่เปนกุศลมากข้ึน มีปญญามากข้ึนๆ จนถึงกันกับสภาวะของ

ธรรมชาติ ปจจัยมนุษยตัวนี้ก็จะมาเปนปจจัยที่เกื้อหนุนซ่ึงจะชวยจัด

ปรับใหระบบสัมพันธทั้งหมดนี้ลดการเบียดเบียนลงไปและมีภาวะ

เกื้อกูลกันมากข้ึน ก็จะไดผลที่หมายดังประสงค

เพราะฉะนั้น เราก็จึงพัฒนามนุษยในฐานะองคประกอบซึ่งมี

ศักยภาพที่จะเอ้ือตอระบบ ใหเขามีคุณสมบัติที่ดีตางๆ จนถึงมีปญญา

ที่เยี่ยมยอดอยางที่วาแลว เพื่อใหเขามาเปนปจจัยที่เอ้ือเกื้อหนุน ชวย

ใหระบบความสัมพันธในโลกหรือทั้งโลกนี้ ใหเปนไปในทางที่มีการ

เบียดเบียนกันนอยลง เกื้อกูลกันมากข้ึน อยูกันดีข้ึน ถาถึงข้ันอุดมคติ

ได ก็เรียกวาเปนโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน อันนี้เรียกไดวาเปน

อุดมคติของพระพุทธศาสนา คือ โลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน ตางจาก

อุดมคติของตะวันตกที่วา โลกที่มนุษยมีชัยไดเปนนายของธรรมชาติ
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ทีนี้ อุดมคติวาโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียนนี้ จะสําเร็จได ก็

ดวยการพัฒนามนุษยที่เปนองคประกอบพิเศษของธรรมชาติ ใหไป

เปนสวนรวมที่ดีที่เกื้อหนุนระบบนั้น อันนี้ก็คือหนาที่ของการศึกษานั่น

เอง ที่จะพัฒนามนุษย เร่ิมต้ังแตใหเด็กมีแนวคิดมีทัศนคติในการมอง

โลก วาเปนระบบความสัมพันธที่เราเองเปนสวนรวมอันหนึ่ง และเรา

เปนสวนรวมพิเศษ ที่จะตองพัฒนาตัวเองใหมีชีวิตที่ดีของตนเอง และ

รวมเกื้อหนุนโลกใหดีงามจนเปนโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน

ในการพัฒนาแนวตะวันตกนั้น เขาเอาตัวเราเปนศูนยกลาง โดย

พัฒนาตัวเราเพื่อไปเอาชนะส่ิงอ่ืนทั้งหมด ลองไปดูเถิด ในวัฒนธรรม

ตะวันตกนั้น เขาบอกวา ตามระบบของเขาน้ัน จะตองฝกอบรมเด็กข้ึน

มาโดยมุงใหไปอยูอยางมีชัยในระบบแขงขัน ใหมีจิตสํานึกวา เราจะ

ตองเหนือคนอ่ืน โดยแขงกันต้ังแตในโรงเรียนซ่ึงพอแมก็จะกระตุนวา 

One-up, one-up. หมายความวา เราจะตองเหนือคนอ่ืน นี่เร่ืองของเขา 

แตถาจะใหโลกอยูดี ก็จะตองเปล่ียนแนวคิดนี้

ที่ไมเอาอยางเขาน้ัน ก็ไมใชใหเฉ่ือยชา ก็ตองไมตกอยูในความ

ประมาท ตองปลุกใจใหมีความเขมแข็งวา มนุษยเรานี้ ในแงหนึ่ง ถา

มุงจะสนองความตองการในทางเห็นแกตัว จะโลภะเอาเพื่อตัว หรือจะ

โทสะกําจัดคนอ่ืน ก็มีแรงเขมแข็งไดมาก จนเปนรุนแรง แตถามุงมาใน

แนวคิดที่จะเก้ือหนุน ยิ่งตองใชปญญามากกวา และตองใชกําลังจิต

กําลังใจมากกวา การศึกษาจะตองเขมจริงๆ ไมอยางนั้นสูไมได

การศึกษาเพียงเพื่อพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการแขงขัน

เอาชนะผูอ่ืนนั้น ทํางายกวา และการศึกษาปจจุบันนี้ ก็มักจะเนนกัน
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แคนี้ คือมุงพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการแขงขันเอาชนะผูอ่ืนใน

ระบบแขงขันนี้

ถึงเวลาที่จะตองเลือกวาจะเอาการศึกษาแบบไหน ในแนวคิด

ใหญ ๒ แบบนี้ เราจะตองชัด และจะตองเลือก เด็กรออยูแลวที่จะมอง

โลกในแนวคิดที่เราพากันสรางไววาจะเอาอยางไร

ความพรอมบมได ไมตองรอใหพรอมเอง

ทานอาจารยมีอะไรไหมตอนนี้

อาจารยผูหญิง: ปญหาที่เกิดข้ึน ที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมไปใน

ทางเสพวัตถุหรือไมมีปญญา โยมรูสึกวามันจะอยูในตอนที่ ทาน

อาจารยพูดถึงเร่ืองตัณหากับฉันทะ ทีนี้เวลาที่มีตัณหากับความอยาก

เกิดจากส่ิงเรา ตรงจุดนี้เอง ถาหากวาเขาไมทันกับความรูสึกนึกคิดทาง

จิตใจ มันก็จะผลักออกมาเปนการกระทํา ซึ่งเขาไมสามารถเลือกไดวา

อันนี้เปนกุศลหรือวาอกุศล คือไมสามารถทําในส่ิงเปนฉันทะ ที่จะไป

สรางในส่ิงที่ดี ทีนี้จะมีเทคนิคหรือวิธีการใด เพราะโยมรูสึกวามันเปน

นามธรรมและเปนเร่ืองของใจ ของมโนกรรมนี้มาก มีวิธีการสอนอยาง

ไรที่จะไปกระตุกใหเขาไดเห็นส่ิงซึ่งเปนนามธรรมตอนนั้นวา ตอนนี้

ความอยากตามส่ิงเราคือ เราเกิดมาเปนมนุษยมีตา หู จมกู ล้ิน กาย 

ใจ ใหเปนเคร่ืองมือ แตแทนท่ีจะไดใชเคร่ืองมือนั้นศึกษา กลายเปนวา

เรารูสึกแบบที่ทานบอก คือกลายเปนเสพจากการที่ไดรับผัสสะทาง ตา 

หู จมูก ล้ิน กาย ใจ โดยที่มันไมทันเจาคะ แลวพอมันไมทันก็ผลักดันให
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เกิดเปนการกระทํา

โยมเฝาคิดหาวิธีวาจะทําอยางไรจะสอนเด็กใหรูตนตอตรงนั้น

เลยกอนที่เขาจะกระทําออกมา คือรูเลยวาตอนนี้วิธีคิดหรืออยางเลน

เกมหรืออะไร ใหมันทัน เพื่อที่วาเวลาคิดแลวจะไปกระทํามันจะเปน

การกระทําดวยปญญาอยางนี้เจาคะ

แตโดยที่เห็นมานี้คือ ส่ือก็ไมเอ้ือ แลวผูสอนเองก็ไมไดมีความ

เขาใจลึกซ้ึงถึงตรงนี้ ก็เปนการศึกษาแบบจัดต้ัง หรือกระทั่งรัฐบาลเอง

ก็ไมไดทําอะไรเพื่อเสริมองคกรทั้งหมด มันยากมากตอการที่จะเอ้ือให

เด็กซ่ึงมีอวิชชาอยูไดกระตุกคิดตรงนี้เจาคะ

ทานเจาคุณฯ: อันนี้อยาไปหวังกับเด็กมาก คือแกยังออนอยู ทั้ง

ดานปญญาก็ยังไมไดพัฒนามาก จิตใจก็ยังไมเขมแข็งพอ แตแกมีศักย

ภาพอยู ก็เลยตองมีการฝก แตตอนนี้ก็คือเรากําลังหวังพึ่งปจจัยภาย

นอกมาชวย เราจึงมีการศึกษาจัดต้ังที่เนนเมื่อสักครู บอกวา

๑. กัลยาณมิตร คือคนดวยกัน ในขอนี้ทําอยางไรจะใหมีพอแมที่

เด็กรักใคร เชื่อถือเชื่อฟง ในครอบครัวมีความใกลชิดกัน ใจถึงกันขนาด

ที่วาเด็กรักแมมากกวารักเกม อยางนี้เปนตน ถาไดอันนี้ ก็ชวยไดเยอะ

เลย แลวก็รักพี่ รักนอง มีเพื่อน จนมาถึงครู ที่มีเมตตากรุณากันดี ถาได

มีคนที่เขารักมากๆ เขามีศรัทธา ก็จะพูดกันงาย ไดกัลยาณมิตรอยางนี้ 

ก็มีทางชวยไดมาก

๒. วินัย คือ การจัดระเบียบวิถีชีวิตของเขา ในบานก็ตองมีการ

จัดวางกติกาในการอยูรวมกัน รวมไปถึงการจัดเวลา การทําตาราง
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เวลาที่อิงกับกิจกรรมรวมกันในครอบครัว จัดใหเหมาะที่จะหนุนใหเกิด

การฝกตน การรูจักบังคับควบคุมปกครองตัวเองใหได

นอกจากความสัมพันธที่ดี ใกลชิดอบอุน และดานจิตใจที่เขาถึง

กัน รักผูกพันอยางนี้แลว ก็ยังมีดานปญญา ที่เราคอยพูด คอยถกเถียง

คอยสนทนากับเขา มีอะไรใหมๆ เขามา ก็คุยกันอยางพอแมกับลูก วา

กันเองแบบกัลยาณมิตร คือพูดคุยแบบมิตร มาชวยกันพิจารณาวา

เร่ืองนี้มีขอดีขอเสียอยางไร พอเขาเห็นวามันไมดีเปนโทษแลว ตกลง

วายอมรับความจริง เด็กรูแลวก็ไดไปข้ันหนึ่งวา เขามองเห็นแลววามัน

มีโทษเกิดผลเสียมากกวา แตถึงอยางนั้น ก็ใหเด็กรูวาผูใหญก็รูดวยวา

เร่ืองอยางนี้มันมีอํานาจลอเรากระตุนเยอะ เราก็เลยจะแพบอยๆ ทํา

อยางไรเราจะมีจิตใจเขมแข็งสูมันได เด็กก็ตองมีสติรับมัน และเขมแข็ง

สู พอแมเปนตนก็ใหกําลังใจ เหมือนรวมสูดวย อาวคราวนี้ บอกแมวา

แพเสียแลว เราก็บอกวา หนูอยาไปกลัว คราวหนาเอาใหม คราวหนา

เด็กมาบอกวาโอย คราวนี้ชนะ ก็ดีใจอนุโมทนาดวย

นี่คือตองใหอยูในบทบาทของชีวิต ใหเขาเห็นเปนเร่ืองที่พอแมก็

เปนพวกเดียวกับเขา คุณพอคุณแมก็มารวมเผชิญกับโลกที่รายหรือดีนี้

ดวย ใหเขารูทนัวา คนบางพวกในโลกปจจบัุนนี ้ จะหาผลประโยชนจาก

เรา นีธ่รุกจิมนัจะเอาจากเราทัง้นัน้ มนัลอเราเด็กอยางโนนอยางนี้ เด็กก็

ตองมีปญญา ใครคือครูคนแรก ที่เรียกวาบูรพาจารย กคื็อพอแมนีแ่หละ

พอแมจงึมาคุยมาบอกใหลูกรูเขาใจรูเทาทันเร่ืองเหลานี้ และใหกําลังใจ

ไว เด็กไปเผชิญกับเกมของนักธุรกิจ หรือไปเจอกับธุรกิจที่พาเอาเกม

มานั้น ตอนแรกๆ ก็แพบาง ชนะบาง ก็ตองยอมรับความจริง ตอไปเขา
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ก็เขมแข็งข้ึน และมีสติทันข้ึน คอยต้ังสติไวเตือนตัวเองวา เออ… นี่ไม

ไดแลว เราจะแพแลวนะ ก็ยั้งไว คราวนี้ยั้งไมอยู ก็แพ ยั้งอยู ก็ชนะไป 

พอแมก็เปนกัลยาณมิตรคอยฟงคอยชี้ชองคอยเชียรเปนตน ก็คอยเปน

คอยไปเพราะเปนเร่ืองของการฝกฝนพฒันาคน ถาเขาพรอม เขาเขมแข็ง

มาก หรือมฉัีนทะไปในเร่ืองอ่ืน กอ็าจจะตัดไปไดทนัท ี ถาไมพรอม ถกูดึง

ไปแรง ก็ใชเวลาบาง แตอยาทิ้งกัน นี่คือปจจัยภายนอกมาชวย

ที่เรามีการศึกษาเปนกิจการของสังคมนี่ ก็คือการมาจัดต้ังเพื่อ

จะมาชวยเด็กใหพัฒนาชีวิตของเขา เปนการเอาปจจัยภายนอกท่ีดีมา

ชวยเสริมปจจัยภายในนี้ เพราะตอนนี้ปจจัยภายนอกขางรายขาง

อกุศลมีเยอะ อยางพวกส่ือทั้งหลาย แลวก็การใชเทคโนโลยีในทางท่ีไม

ดี ซึ่งเขามีเจตนาเห็นแกผลประโยชนของเขา ก็มุงกระตุนเราใหติดให

เมากับการเสพบริโภค เมื่อปจจัยภายนอกที่รายหนักหนวงเขามา 

ปจจัยภายนอกฝายดีก็ตองเขมใหทันกัน

แตทีนี้ ไดยินทางผูบริหารโรงเรียนบางแหงมาบนวา พอแมบอก

วาดานการศึกษานี่จะปลอยกอน จะรอใหเด็กพรอม เอะ! คําวารอให

เด็กพรอมนี่หมายความวาอยางไร รอใหเด็กพรอมเองน่ีอยางไรกัน ขาง

นอกโนน ปจจัยฝายรายเขาไมไดรอใหเด็กพรอมเลยนะ ทําไมเขาไม

ตองรอความพรอม แลวทางปจจัยฝายดีเรากลับมัวรอ นี่อะไรกัน   

เด็กสมัยนี้มีความพรอมในหลายเร่ืองหลายอยางไวกวาเด็กสมัย

กอน นั่นเพราะอะไร ก็เพราะส่ิงแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกมาสราง

ความพรอมให แลวการศึกษาคืออะไรละ ก็คือการเอาปจจัยภายนอกท่ี

ดีมาชวย และงานชวยอยางหนึ่งก็คือสรางความพรอมใหแกเด็ก ในยุค
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สมัยนี้ เด็กมีความพรอมทางอกุศลไวเกินปกติใชไหม นี่ก็เพราะปจจัย

ภายนอกมากระตุนเรา โดยเฉพาะส่ือตางๆ มากระตุนเราใหเด็กมี

ความพรอมในทางตัณหาไวข้ึน จริงไหม ไวกวาปกติมากมาย แลว

ทําไมเราไมใชปจจัยภายนอกไปชวยกระตุนเราเสริมปจจัยภายในฝาย

ดี ฝายกุศลใหมันไวข้ึนบางละ แลวถาเราปลอย รอไปเม่ือไรมันจะ

พรอม ทีปจจัยภายนอกฝายอกุศลมาเรา ทําไมไมบอกใหมันรอ

พระพุทธเจาจะใหคนเจริญในกุศลบางอยาง ก็ทรงดูกอนวาเขา
พรอมหรือยัง ถาเขายังไมพรอม แตเขาควรจะทําอันน้ีแลว พระองค
ก็มีกระบวนการทําใหเขาพรอม เรียกวาบมอินทรีย

อินทรียยังออน ก็คือยังไมพรอม ทานใชคําวาอินทรียยังไมสุก

งอม เมื่ออินทรียยังไมสุกงอม คือไมพรอม พระพุทธเจาก็ยังไมสอน

เร่ืองนี้ อันนี้ก็ถูกในแงหนึ่ง เขายังไมพรอม ก็ยังใหเขาไมได ยังสอนเขา

ไมได แตก็ไมใชจะปลอยเร่ือยเปอยไป ไมใชปลอยไปโดยที่เราอยูเฉย

ไมเอาเร่ืองเอาราว เราก็มีความสามารถนี่นะ จะทําอยางไร เราก็ไปบม

อินทรีย คือจัดสรรปจจัยภายนอกที่จะเอ้ือใหอินทรียของเขาพัฒนาให

พรอม แลวอินทรียก็จะพรอมไวข้ึน

เวลานี้เหมือนกับวา มันตองชิงไหวชิงพริบหรือแขงกันแลว 

ระหวางปจจัยภายนอกฝายดี กับปจจัยภายนอกฝายราย หรือปจจัย

ภายนอกฝายกุศล กับปจจัยภายนอกฝายอกุศล เวลานี้ ตองยอมรับวา

ปจจัยภายนอกฝายอกุศลเต็มสังคมนี้ไปหมด ใชไหม อาว! แลวปจจัย

ภายนอกฝายกุศลกลับไมชวย ไมมาหนุน ไมมาดุล เด็กก็แยสิ เวลานี้

แหละที่ตองเนนวา เรามีภาระที่จะตองเสริมปจจัยภายนอกฝายกุศลให
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มาก มาชวยบมอินทรียใหเด็ก ความพรอมนั้นตองมี เปนของแน แตไม

ใชเพียงแครอเฉยๆ ตองมีความสามารถที่จะจัดการทําใหพรอมดวย

ฝกสมาธิ อยาใหพลาดหลักใหญ

จะขอตออีกนิด พูดถึงขอคิดเปนเร่ืองๆ ไป ในที่นี้ ทานอาจารย

ถามมาเร่ืองหน่ึงวา หลายโรงเรียนจัดการฝกสมาธิอะไรตาง ๆ อันนี้

เปนขอสังเกตที่ดี ที่ควรจะคิดกันใหเหมาะดวย คือตองระวังบาง เพราะ

บางทีก็ไปสุดโตงเหมือนกัน

การฝกสมาธิเปนเร่ืองที่ดีแนนอน ตัว “สมาธิ” เองนะดี แตการใช

สมาธิอาจจะผิดได การฝกสมาธิก็ผิดได ตัวสมาธิเองนั้นมันเปนกุศล 

แตถาใชผิด ใชไมเปนมันก็เสีย นี่ก็เปนเร่ืองที่สําคัญ

ความจริง พุทธประวัติก็เปนบทเรียนบอกเราอยูแลว พระพุทธ

เจาเองก็ทรงผานมาและตรัสบอกไว แตเราก็ไมคอยสังเกต เลยไมเอา

มาใช กอนที่พระพุทธเจาจะมาบําเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรูในแนวทาง

มัชฌิมาปฏิปทานั้น พระองคไดไปทดลองวิธีปฏิบัติของสํานักตางๆ มา 

และสํานักที่ยอดเยี่ยมก็คือ สํานักสมาธิของทานอาฬารดาบส กาลาม-

โคตร และอุททกดาบส รามบุตร ไดสมาธิถึงจบสมาบัติ ๘ เลยทเีดียว

(อาฬารดาบสไดสมาบัติ ๗ ถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ สวนอุททก-

ดาบส รามบุตร นัน้ไดครบ ถงึเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ) กสุ็ด

ยอดของสมาธ ิ คือจบบริบูรณแลว แลวทําไมพระพุทธเจาทรงบอกวา 

“ธรรมนี้ ไมเปนไปเพื่อปญญาตรัสรู” (ม.มู.๑๒/๓๑๘/๓๒๒) นี่ชัดแนๆ ตอง
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เอาบทเรียนตรงนี้ใหดีนะ

พระพุทธเจาไปบําเพ็ญสมาธิในสํานักสุดยอดสมาธิมา เสร็จ

แลวบอกวาไมใชทางตรัสรู ฉะนั้น ถาเราปฏิบัติไมดี ใชไมเปน ดีไมดีไป

เปนสมาธิแบบกอนพุทธกาล หรือในยุคตนพุทธกาลที่พระพุทธเจาได

ทรงสลัดทิ้งมา ก็จะพลาดไปเสีย ตองทําความเขาใจใหเพียงพอ

สมาธินี้อยูในระบบบูรณาการของการพัฒนาชีวิต มันอยูใน

ระบบศีล สมาธิ ปญญา คือมันเปนองคประกอบอยางหนึ่ง และองค

ประกอบทั้งชุดนั้นตองเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แยกขาดจากกันไมได 

และโดยเฉพาะกับปญญา ตองเขาใจวาในระบบของไตรสิกขาทั้งหมด

สมาธิเกื้อหนุนกับปญญาอยางไร ถามิเชนนั้นแลว ก็จะใชสมาธิผิด 

อยางนอยสมาธิก็อาจจะแยกสวนออกไป

ดังเชนฝร่ังในยุคที่เกิดปญหาทางจิตใจมาก ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๐

เปนตนมาเลย พอเจอสมาธิก็ติดใจ นิยมกันใหญ จนกลายเปนเหมือน

แฟช่ัน ปฏิบัติสมาธิกันใหญ ก็เพื่อใหพนไปจากปญหาความวุนวายใน

ใจ แกความเครียดของเขา เพื่อหาความสุขทางจิตใจเทานั้นเอง แตมัน

ไมเขาข้ันเปนการพัฒนาชีวิต ไมเขามาในระบบการพัฒนามนุษย มันก็

เฉไฉไดงาย

จะตองใหสมาธิเขามาอยูในระบบการพัฒนามนุษย ใหสมาธิ

เปนปจจัยในการพัฒนาชีวิตใหได ใหมันอยูในระบบบูรณาการ คือตอง

บูรณาการสมาธิเขาไปในระบบไตรสิกขาใหได อยาใหเปนสมาธิโดย

ลําพังตัวมันเอง หรือสมาธิเพื่อวัตถุประสงคอะไรบางอยาง เฉพาะ

อยางยิ่ง อยาใหมวัไปติด ไปเพลิน ไปหลงสมาธิ แคติดสุขในสมาธิ
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ทานก็ถือวาพลาด ประมาทแลว

บางคนมีปญหาชีวิตมาก เลยหวังแคพอใหไดสมาธิมาแกทุกข 

แตไมไดแกจริง กลายเปนไปนั่งสมาธิหลบปญหา เอาละ เมื่อมีความ

สุข ทานก็ไมวา แตระวังอยาใหติดเพลิน อยานึกวามันแคนี้ เด๋ียวจะนึก

วา ออ… เราไดประโยชนแลว ไดสมาธิมาชวยแลว แตไมเขาใจถึง

ความมุงหมายที่แทจริง ในการที่จะใชประโยชนตอไป อันนี้ก็เปนเร่ือง

สําคัญ

เพราะฉะนั้น ในการศึกษาที่โรงเรียน ถาครูไมเขาใจเร่ืองไตร-

สิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพียงพอ ก็อาจจะนําสมาธิไปใชผิดๆ ได 

เพราะฉะนั้นจึงเปนเร่ืองที่นาเปนหวงเหมือนกัน ผูทํางานจะตองมี

ความเขาใจในเร่ืองหลักการใหชัดเจนในระดับหนึ่งเปนอยางนอย เรา

จึงนาจะตองมาพิจารณากันวาควรจะเขาใจอยางนอยแคไหน ถึงจะไป

ดําเนินการอยางเร่ืองการฝกสมาธิ ยิ่งถาเปนการศึกษา ที่เรียกวาแนว

พุทธ วิถีพุทธ หรืออะไรก็แลวแตนี่ ก็ตองใหชัดพอ ไมอยางนั้นอาจจะ

เกิดความผิดพลาดเปนผลเสียได

พูดอยางส้ันๆ วา คุณครูอาจารยที่จะจัดการฝกอบรมสมาธิ ขอ

ใหรูเขาใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการศึกษา ๓ สวนประสานกัน 

ที่เรียกวา ไตรสิกขา ใหไดภาพรวมไวเปนอยางนอย

อาจารยมีอะไรอยากถามบาง เด๋ียวอาตมาพูดเร่ือยเปอยไมตรง

จุด
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ถาเขาถึงธรรมชาติ จะไมขาดความสุข

อาจารยถาม: เมื่อสักครูไดฟงพระเดชพระคุณพูดถึงเร่ืองการใช

ชีวิตที่กลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติ ทีนี้อยากจะเรียนถามวา ใน

พุทธประวัติที่ชัดๆ มีกลาวถึงตอนไหน อยางไรบาง เปนคําสอน เปน

จริยวัตรของพระพุทธองค จะไดนําไปกลาวอางไดถูกตองขอรับ

ทานเจาคุณ: ก็จะเปนทํานองพุทธพจนที่ตรัสถึงสถานที่ตางๆ 

ดวยความช่ืนชม ตรัสถึงธรรมชาติที่เปนรมณีย ตรัสถึงที่นั่นที่นี่วาเปน

รมณีย คําวา “รมณีย” ที่แปลวา นาร่ืนรมย นี่แหละ เปนคําเดน

พระพุทธเจาตรัสไวเยอะ ปานั้นปานี้ สถานที่นั้นที่นี้ เปนรมณีย 

ในพุทธประวัติ เร่ิมต้ังแตเสด็จออกบรรพชา หาที่เหมาะในการบําเพ็ญ

เพียร ทรงเลาวา เมื่อเสด็จมาถึงอุรุเวลาเสนานิคม แถบชายฝงแมน้าํเน

รัญชรา ทรงพบทีเ่หมาะ มพีระดําริวา “รมณีโย วต ภูมิภาโค…” — “ภาค

พื้นถิ่นนี้ นาร่ืนรมยหนอ มีไพรสณฑที่ชื่นบานใจ มีแมน้ําไหลไมขาด

สาย ชายฝงน้ําก็งามใสสะอาด นาร่ืนรมย … เปนที่เหมาะแกการ

บําเพ็ญเพียร” (ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๒)

ขามไปตอนทาย ใกลจะปรินิพพาน ก็ตรัสมากมายถึงปา ถึง

ประดาสถานท่ีที่ร่ืนรมย เชนวา “รมณีโย คิชฺฌกูโฏ ปพฺพโต … รมณียา 

เวสาลี … รมณีย ชีวกมฺพวน” อันนี้เขาใจงาย ไมตองใหคําแปลก็ได 
(เชน ที.ม.๑๐/๑๐๔/๑๓๖)

ที่เปนเร่ืองยาวก็มี อยางที่วา เมื่อพระเจาสุทโธทนะจะอัญเชิญ
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เสด็จพระพุทธเจาไปแควนศากยะ สงอํามาตยมาหลายทานแลวก็ไม

กลับไป ทีนี้ พระกาฬุทายี อํามาตยเกา บรรลุอรหัตตผลแลว ไมลืม

เร่ืองนี้ ในที่สุดก็ไดอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ

ในการอาราธนาพระพุทธเจานั้น เร่ืองเปนวรรณกรรมรอยกรอง

มาเลยวา พระกาฬุทายีไดพรรณนาความงามของธรรมชาติในปาบน

เสนทางเสด็จตลอด ต้ังแตที่นั่นไปถึงกบิลพัสดุ วาสวยงามอยางไร วา

เปนคําฉันทประมาณ ๖๐ คาถา เชนวา (ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๐/๓๔๖)

ขาแตพระองคผูเจรญิ บดันี ้ถงึฤดูทีป่ระดาตนไม ซึง่ไดผลดั
ใบเกาทิง้ไป ตางผลิดอกออกผลใหม ดอกสีแดงจัดจา สดใสวะวาว
ราวกะมีเปลวสองประกาย ขาแตองคพระมหาวีระ เปนกาละอนั
เหมาะแลวทีจ่ะทรงอนเุคราะหหมูพระญาตวิงศ

ขาแตองคพระวีระเจา หมูไมทั้งหลายมีดอกบานสะพรั่ง 
นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบ ทิ้งใบ
เกาแลว กําลังออกผลใหม เปนกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะเสด็จ
จากท่ีนี้ออกทรงดําเนิน …

อีกตัวอยางหน่ึง ไดแก เถรคาถา คือ คาถาของพระเถระที่ได

บรรลุอรหัตตผลแลว กลาวถึงการปฏิบัติของทานในระหวางที่กาวไปสู

การบรรลุธรรม และหลังจากบรรลธุรรมแลว เกดิปติ มคีวามเอิบอ่ิมใจ 

ทานก็กลาวคําประพันธที่แสดงความปลาบปล้ืมปติเหลานี้ ข้ึนมา 

หลายทานกลาวถึงความงามของธรรมชาติ กลาวถึงฝน ถึงเมฆ ถึงฟา

รอง ฟาผา ถึงปา ถึงเขา อะไรตางๆ เหลานี้ ในเถรคาถามีเยอะ นี่ก็คือ

คําฉันท ที่เกิดจากฉันทะนั่นเอง ขอยกคาถาของพระมหากัสสปะมาใหดู
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นดิหนึง่ เปนตัวอยาง (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๐)

ภาคพ้ืนภูผา เปนที่ราเริงใจ มีตนกุมมากมายเรียงราย
เปนทิวแถว มีเสียงชางรองกองกังวาน เปนรมยสถาน ถิ่นขุน
เขาทําใจเราใหรื่นรมย

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเดน มีธารน้ําเย็นใสสะอาด 
ดารดาษดวยผืนหญาแผคลุม มีสีเหมือนแมลงคอมทอง ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย …

นี่ก็แสดงวา ทานผูตรัสรูหมดกิเลสแลวนั้น ทานมีความสุขกับ

ธรรมชาติ ซึง่เปนเร่ืองของฉันทะ แตคนไมรูกอ็าจจะนกึไปวา อาว… ทําไม

พระอรหันตยังไปช่ืนชมติดใจอะไรกับเร่ืองตนไมสวยๆ งามๆ มันคนละ

อยาง ตองแยกตัณหา กับฉันทะ ใหเปน วาตางกันอยางไร

ตัณหามันมีตัวตน และเพื่อตัวตน จะได จะเอา แตฉันทะเปน

ความช่ืนชมในความดี ความงาม ความสมบูรณ เปนตน ของส่ิงน้ัน

หรือปรารถนาความดี ความงาม ความสมบูรณ เปนตน เพื่อส่ิงน้ัน มัน

ไมมีตัวตนเกิดข้ึน ตองแยกใหดี

เคยยกตัวอยางมาเทียบบอยๆ เชน เราไปที่ไหน ไดเห็นกระรอก 

มันเตนไปเตนมา มันทําทาโนนทานี้ ก็ดูสวยงามดี ทีนี้ มีคน ๒ คนไป

เห็นกระรอก

คนหนึ่งบอกวา ไอกระรอกตัวนี้ ถาเราเอาไปลงหมอแกงได คง

จะอรอยดี นี่คือจะหาสุขจากเสพ เรียกวา ตัณหา คือ มีตัวตนเกิดแลว 

จะเอาไปเพื่อใหตัวไดกินไดเสพ

แตทีนี้ อีกคนหนึ่งชื่นชมวา เจากระรอกน้ีนารัก มันอยูในปาที่นา
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ร่ืนรมย ดูสมกลมกลืนกันดี ขอใหเจากระรอกนี้ จงมีรางกายแข็งแรง

คลองแคลวปราดเปรียวสวยงาม อยูทามกลางธรรมชาติที่งดงามอยาง

นี้ตอไปเถิด นี่เปนความสุขจากฉันทะ เปนความรูสึกชื่นชม ปรารถนาดี

ตอสัตว หรือตอธรรมชาตินั้นตามสภาพของมันเอง เพื่อมันเอง ไมไดมี

อะไรเก่ียวกับตัวตนของคนที่ดูนั้น

ถาเปนตัณหา ก็จะมีตัวตนเกิดข้ึนมา แตถาเปนฉันทะ ก็จะเปน

ความปรารถนาดีงามตอส่ิงนั้นๆ เพื่อส่ิงนั้นๆ เอง ตามสภาวะของมัน 

เหมือนเราไปเห็นตนไมงาม เราก็ชื่นชมความงาม ความดีของมัน ก็จบ 

และก็มีความสุขแกเราดวย มีทั้งความสุขและความชื่นชม แลวถามัน

เกิดบกพรองเสียหายข้ึนมา เราก็เกิดความปรารถนาใหมันดี และอยาก

จะทําใหมันดีอีก ก็ดีของมัน และเพื่อมันนั้นอยางเดียว เพราะฉะนั้น

ฉันทะจึงไมเกี่ยวกับตัวตน ตรงขามกับตัณหาที่มีตัวตนเกิดข้ึนมาทันที

ในพระไตรปฎกมีคําพรรณนาความงามนาร่ืนรมยของธรรมชาติ

อีกหลายแหง บางทานที่คุนกับมหาเวสสันดรชาดก ก็คงรูจัก จุลพน 

และมหาพน แมในชาดกทั่วไป และในคัมภีรอปทาน ก็มีคําพรรณนา

อยางนั้นกระจายอยูในเร่ืองตางๆ เปนอันมาก

ถาใชสมาธิเปน จะไมขาดปญญา

อาจารย: มีอยูตอนหนึ่งที่สําคัญมากๆ ที่พระเดชพระคุณพูดถึง

เร่ืองสมาธิ กระผมใครขอกราบเรียนถามวา ปญญาจะเกิดข้ึนในขณะ

ฝกสมาธิไดหรือไม
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ทานเจาคุณ: อาว นี่แหละ เราตองนึกไปถึงสมาธิของทานอุททก-

ดาบส รามบุตร ซึ่งเปนสมาธิข้ันสูงสุด ทําไมไมเกิดปญญาละ นี่ตอง

ถามแลว ก็หมายความวา สมาธิไมจําเปนตองใหเกิดปญญา แตมัน

สรางความพรอมที่จะใหเกิดปญญา หรือเปนสภาพเอ้ือ คือใหจิตอยูใน

ภาวะที่เอ้ือ หน่ึง ตอการทํางานของปญญา และ สอง ตอการเกิดข้ึนของ

ปญญา

ในแงหลังนี้ เปนความจริงของธรรมดาวา ปญญาที่รูเขาใจความ

จริงนี่ มันพรอมจะปรากฏอยูแลว ยกตัวอยางเชนวา ธรรมชาติแวด

ลอมเรา หรือส่ิงทั้งหลายที่เรามองเห็นนั้น ที่จริง มันไมไดปดบังตัวมัน

เลย มันก็อยูของมันอยางนั้น มันก็เปนของมันตามสภาวะ แตเราเองนี่

แหละมีกิเลสอยูในใจ แลวก็มองเห็นส่ิงทั้งหลายไปตามกิเลสนั้น เราจึง

เรียกวาถูกกเิลสปดบัง ทําใหเรามองไมเห็นความจริง

ทีนี้ พอมีสมาธิมาชวย คือพอจิตเปนสมาธิ กิเลสเหลานั้นก็สงบ

เงียบไป จิตก็โปรงใส ตอนน้ีก็ไมมีอะไรบัง ไมเปนฝาเปนสี จึงเปนภาวะ

ที่เอ้ือตอการปรากฏของปญญา นี่ก็เร่ืองธรรมดาของธรรมชาติ อันนี้

หนึ่งละ

ตอไป ที่วาเอ้ือตอการทํางานของปญญา ก็คือวา จิตของคนทั่ว

ไปนั้นมักจะวอกแวกซานสาย บางทีก็ถึงกับวุนวายพลุงพลาน หรือไมก็

ฟุงซาน เด๋ียวอารมณโนนเขามา เด๋ียวอารมณนี้ข้ึนมา เร่ืองนูนมาที 

เร่ืองนี้มาที เหมือนน้ําในแกวที่ไมนิ่ง ถูกกวนถูกเขยาหรือโคลงเคลง ก็

ขุนมัว เศษผงที่ลอยอยูในนั้น ก็ลอยข้ึนลอยลง ผานแซงสวนกัน พลาน

ไป วุนมา ทีนี้ ถามีของอยางหนึ่งอันเล็กๆ อยูในแกวนั้น ที่เราตองการ
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จะมอง แตผงธุลีและเศษของช้ินอ่ืนมากมายก็ไมอยูนิ่ง ลอยไปลอยมา

อันนั้นมาบังที อันนี้ก็มาบังที เด๋ียวอันนี้ผานไป ของที่เราจะดูโผลมานิด

หนึ่ง แตอันนั้นมาบังอีกแลว เห็นแคแวบๆ เลยไมชัดสักที นี่ก็เหมือนจิต

ใจที่ไมเปนสมาธิ มีอารมณเยอะแยะ จะคิดพิจารณาอะไรสักหนอย 

เด๋ียวเร่ืองนูนเขามา เด๋ียวเร่ืองนี้ข้ึนมา มองดูไมตอเนื่อง เห็นเด๋ียว

หนึ่งๆ ก็ไมชัดสักที ยิ่งถามีกิเลสมาปนดวย ก็ยิ่งขุนหนักข้ึนไปอีก ทั้งบัง

ทั้งขุน ก็เลยไมชัดเลย บางทีเหนื่อยมาก แตไมไดผล

ทีนี้ พอจิตสงบ สมาธิเกิด อารมณตางๆ ที่มาวุนวายพลุงพลาน

กันอยูทั้งหมด หายเงียบไปเลย เพราะมันลงนอนกนหมด ตกตะกอน

หมด น้าํกใ็ส ไมมอีะไรบงั ทนีี ้กม็องเหน็ของทีต่องการนัน้ไดชดัเจน นีคื่อ

สมาธิเอ้ือตอการทาํงานของปญญา หรือตอการทีจ่ะมองดวยปญญา

แตยิ่งกวานั้นก็คือวา สมาธินี้เปนองคธรรม คือคุณสมบัติอยาง

หนึ่งในจิตใจของเรา ซึ่งทําใหจิตใจอยูในภาวะที่พรอมสมบูรณเต็มที่

ตรงขามกับจิตที่ไมมีสมาธิ ซึ่งวอกแวก ฟุงซาน ขุนมัว ไมสบาย อาจจะ

เกิดความหดหู ทอแท วาวุน พลุงพลาน อะไรพวกนี้ ซึ่งทําใหจิตไม

พรอมที่จะทํางาน คิดการอะไรก็ไมดี ปญญาพัฒนาไมได รายกวานั้นก็

เห็นบิดเบือน เพราะมีโลภะ โทสะ เปนตน มาแตงแตมระบายสี เพี้ยน

ไปหมด

ทีนี้ พอสมาธิเกิดข้ึน ความฟุงซาน ขุนมัว ทอแท หดหู ก็หายไป

หมด จติใจสดใส สงบ เขมแข็ง แนว โปรงโลง เบา คลองแคลว ทานเรียกวา

จิตเหมาะแกงาน (เปน กัมมนีย) หมายความวา สมาธิทําใหจิตอยูใน

ภาวะที่เหมาะแกการใชงาน คือทํางานไดดี พอจิตเหมาะแกการใชงาน
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คราวนีจ้ะใชจติทาํงานอะไร กท็าํไดดี โดยเฉพาะในทางปญญา จะคิด จะ

นึก จะพิจารณาอะไร ก็ไดคลอง ชัดเจน สวาง โลง

เปนอันวา การเจริญสมาธิ ทานมุงที่ความเก้ือหนุนปญญาใน ๒

ประการ คือ หน่ึง เอ้ือตอการปรากฏหรือเกิดขึ้นของปญญา สอง ให
ปญญาทํางานไดสะดวกไดผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปวา ประโยชนแทที่ตองการของสมาธิ อยูที่ทําใหจิตเหมาะ

แกการใชงานในการพัฒนาหรือทําใหเกิดปญญา แตสํานักสมาธิตางๆ 

ที่วามีมากอนพระพุทธเจาตรัสรูนั้น เขานึกวา ดวยการทําจิตใหสงบนิ่ง 

มีสมาธิอยางเดียวนี่ ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมาย กลายเปนเร่ืองของการ

ที่จิตไปดูดด่ืม กลมกลืนหายเขาไปในภาวะนั่นนี่ ไปจบที่นั่น ดังจะเห็น

วาพวกลัทธิสมาธินั้น พอพูดถึงจุดหมายทายสุด ก็จะมีวา จิตแนวด่ิง

ดูดด่ืม ดูดกลืนหายเขาไป หรือรวมเขาไปในภาวะอะไรอยางหน่ึง 

สมาธิก็ไปจบที่นี่ สวนในพระพุทธศาสนา เมื่อเอาจิตมาเปนที่ทํางานให

เกิดปญญารูแจงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย สมาธิก็เลยไมพอ

ไมจบ และตองแยกออกมากอนที่จิตจะด่ิงดูดกลืนหายเขาไปในภาวะ

อะไรๆ แลวก็เอาสมาธิเปนฐานที่จะกาวตอไปสูจุดหมายที่แทจริง

สําหรับเด็กนักเรียนทั่วไป ประโยชนที่ตองการ ซึ่งเปนจุดที่พึง

ระลึกตระหนักไว ก็คือ ทําอยางไรจะใหสมาธิเปนคุณสมบัติที่มีที่ใชได

ในชีวิตจริง ไมใชเพียงแตไปนั่งอยูเฉยๆ จะตองมองใหสัมพันธกับการ

ดําเนินชีวิตที่แทจริง

การที่เรามาจัดนั่งสมาธิอะไรนั้น ก็คือเปนการฝกสวนหนึ่ง ดวย

เหตุผลวา ตามปกติเราไมมีเวลาที่จะทําจิตใหสงบอยางนี้ เราจึงหา
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โอกาสและสภาพแวดลอมที่เอ้ือ เชน ที่สงบเงียบ แลวก็ไปฝกทําจิตให

สงบนิ่ง เปนวิธีฝก และเมื่อฝกไดผลทําใหจิตสงบเปนสมาธิไดจริงอยาง

นั้นแลว ก็ใหมีจิตที่เปนสมาธิไดอยางนั้นในชีวิตจริงที่เปนอยูประจําวัน

นี้ ถานํามาใชในชีวิตที่เปนจริงไมได ก็ยังไมสําเร็จผลที่มุงหมาย

ในแงหนึ่ง จะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับคนที่จะวายน้ํา ถาไปหัด

วายน้ําอยูแคในสระวายน้ําที่เขาจัดให แลวก็วายอยูนั่นแหละไมไปไหน

สักที ลงแมน้ําก็ไมได ไปทะเลก็ไมได ก็หมายความวายังวายน้ําไมเปน

ยังใชการวายน้ําใหเปนประโยชนจริงไมได ถาจะใหถูกก็คือ เมื่อหัดวาย

น้ําในสระจนวายไดวายเปนจริงๆ แลว ก็ตองสามารถไปวายในแมน้ํา 

จนถึงในทะเลไดตอไป นั่นก็คือใหใชในชีวิตจริง ในสถานการณจริงได

นั่นเอง

ถาสติดี สมาธิก็มี ปญญาก็มา

อาจารย: สติมีสวนเก่ียวของสัมพันธเชื่อมโยงกับสมาธิอยางไร

บาง

 ทานเจาคุณ: นี่คือตัวสําคัญเลย สติเรียกวาตัวนําก็ได จะเห็นวา

การฝกสมาธินั้น เร่ิมดวยสติทั้งนั้น เพราะสติเปนตัวจับ ตัวดึง ตัวตรึง 

ตัวกํากับ กําหนดไว เพื่อใหส่ิงนั้นไมลอยหายไปจากจิตของเรา คือ ให

จิตของเราอยูกับส่ิงที่ตองการ ไมหลุดลอย ไมคลาดกันไป

ในตอนแรก มันยังไมยอมอยู เราใชสติจับไว ดึงไว ก็จับหลุดๆ 

ดึงไวลอยไปๆ คอยจะลอยหายไปจากกัน พลัดกันเร่ือย เชน เรา
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ตองการจะทําอะไรสักอยางหนึ่ง แมแตจะอานหนังสือ ตองการใหใจ

อยูกับหนังสือที่อาน แตบางทีเด๋ียวเดียวไปแลว หนังสือก็อยูของมันที่นี่

แตใจไปที่อ่ืนแลว นี่คือพลัดกันแลว ทีนี้ทําอยางไรจะใหใจของเราอยู

ดวยกันกับหนังสือ ถามันอยูดวยกันมั่นสนิทจริง ก็คือเปนสมาธิ แต

กอนที่มันจะอยูดวยกันเปนสมาธิได ก็ตองดึงมันจับมันมาอยูดวยกัน

กอน ตอนแรกมันก็ไมคอยยอมอยูใชไหม พอจับมาไว ก็หลุดจากกัน

พลัดกันไป ลอยหายไปอีก ในข้ันนี้ ก็ตองดึงตองจับมันมาไวอยูเร่ือย

การที่ดึงมันไว ตรึงมันไว จับมันไว กํากับมันไว นี่แหละเรียกวาสติ เอา

งายๆ วา “ดึง” ก็แลวกัน ใชภาษารูปธรรม งายดี

ทีนี้ ดึงมี ๒ อยาง คือ ดึงมา กับดึงไว ที่วา ดึงมา หมายความวา 

ส่ิงนั้นผานไปแลว ไปอยูในความจํา เร่ืองนี้เราเคยพบ เคยเห็น เคยรู 

แลวตอนนี้มันไปอยูในความจําแลว ทีนี้ เราจะใชประโยชนมัน เชน จะ

เอามาคิด เอามาพิจารณาดวยปญญา เราก็ดึงมันข้ึนมาจากความจํา

นั้น เรียกวาระลึก หรือนึกข้ึนมา นี่คือ ดึงมา คือดึงจากความจําใหมัน

มาปรากฏอยูตอหนา เพื่อเราจะทํางานกับมันได

ทีนี้ ดึงไว คือ ส่ิงนั้นเขามาถึงขางหนาเราแลว เชน อานหนังสือ

อยูนี่ แตมันจะหลุดไปเร่ือย เราก็ดึงไวๆๆ ใหอยูตอหนาเรา ไมใหมัน

หลุดไป นี่เรียกวา ดึงไว

สติทํางาน ๒ อยาง คือ ดึงมา กับดึงไว นี่แหละ ถาดึงมา กับดึง

ไว ไมทําหนาที่ สมาธิก็เกิดไมได แตพอดึงมา กับดึงไว สําเร็จ ทีนี้มัน

อยู มันไมหลุด ไมลอยหายไปแลว ก็เปนสมาธิ ถาไมอยู เจาตัวดึงมา 

กับดึงไว คือสตินั้น ก็ตองดึงอยูนั่นแหละ เพราะฉะน้ัน สติจึงตองทํา
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หนาที่ของมันอยูเร่ือย ในเมื่อสมาธิยังไมแข็ง แตพอสมาธิอยูตัวมั่น

สนิทแลว สติก็วางมือ แลวก็แคแฝงตัวอยู ไมตองเปนเจาการแลว ทีนี้ก็

เปนเร่ืองของสมาธิตอไป เพราะส่ิงที่ตองการนั้นมันอยู มันไมหลุดไป

ไหนแลว ก็เปนสมาธิ แตถายังไมอยู ยังไมเปนสมาธิ สติก็ตองทํางาน

ไปเร่ือย ดึงมา ดึงไว ดึงมา ดึงไว อยูนั่นแหละ นี่คือสติ ก็เปนอยางนี้

เปนอันวา สติเปนตัวนําใหสมาธิเกิดขึ้น แลวก็เปนตัวนําที่จะ
ใหปญญาทํางานดวย เพราะฉะน้ัน สติจึงมีบทบาทสําคัญทั้งดานฝก
สมาธิ และดานฝกวิปสสนา  

สติเปนตัวนําที่จะใหปญญาทํางานอยางไร ก็งายๆ คือวา
ปญญาก็เหมือนตา จะพิจารณาอะไร จะมองเห็นอะไรได สิ่งน้ันตอง
อยูตอหนา

ทีนี้ ถาส่ิงนั้นไมอยูตอหนา จะทําอยางไร ก็ตองเอาสติดึงมาดึง
ไวอยางที่วาเมื่อกี้นั่นแหละ อาว… กําลังจะพิจารณาส่ิงนั้น มันก็ลอย
ไปเสียแลว สติก็ดึงมา ดึงไว ตรึง จับ กํากับไว ใหมนัอยูตอหนา 
ปญญาที่เปนเหมือนลูกนัยนตานี้ ก็มองได เห็นได พิจารณาได แตถา
ส่ิงนั้นหลุดลอยหายไป ไมอยูตอหนา ปญญาก็ทํางานไมได นี่แหละที่
วา ปญญาจะทํางานได ตองอาศัยสติ เราจึงพูดคูกันวา สติปญญา
(เชนเดียวกับ สติสัมปชัญญะ)

เปนอันวา ในการฝกสมาธิ วิธีฝกสมาธิแบบตางๆ มักจะมีคําวา
สติอยูในช่ือ เชน อานาปานสติ นี่ก็หมายความวา วิธีฝกสมาธินั้น เอา
สตินั่นเองมาเปนตัวนําในการฝกใหเกิดสมาธิ สวนในการฝกวิปสสนา 
(คือฝกปญญา) เราก็จะพบคําคูวา สติสัมปชัญญะ ซึ่งหมายความวา 
เอาสติมานําใหปญญาไดพบไดดูส่ิงนั้นๆ นั่นเอง
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นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที ่อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบรีุ เปนบตุรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศกึษาเบือ้งตน

พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ท่ี ร.ร. ชัยศรปีระชาราษฎร อ.ศรปีระจนัต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ท่ี ร.ร. มัธยมวดัปทุมคงคา (ไดทุนเรยีนดี กระทรวงศึกษาธิการ)

บรรพชา ณ 10 พ.ค. 2494 ทีว่ดับานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธธีรรมสาร 
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495 ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม 

ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม

พ.ศ. 2496 มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต

พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. 3 – 9 ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505 สอบไดปรญิญาพุทธศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ 1) จากมหาจฬุาฯ
พ.ศ. 2506 สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.

เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม 24 กรกฎาคม 2504

ค) ศาสนกิจ

พ.ศ. 2505-2507 สอนในแผนกบาลีเตรยีมอดุมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2507-2517 สอนช้ันปรญิญาตร ี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจฬุาฯ (บางป บรรยายท่ี

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรยีบเทียบ ม.มหิดล)
พ.ศ. 2507-2517 ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬา-

ลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2515-2519 เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
พ.ศ. 2515 บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ท่ี University Museum, 

University of Pennsylvania
พ.ศ. 2519 บรรยายวชิาพระพุทธศาสนา ท่ี Swarthmore College, Pennsylvania
พ.ศ. 2524 เปน Visiting Scholar ท่ี Center for the Study of World 

Religions และบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาใหแก Divinity 
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

พ.ศ. 2537 เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑

ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2524 เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University

พ.ศ. 2525 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ. 2529 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (ศึกษาศาสตร-การสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2531 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาภาษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2533 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2536 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ. 2538 ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย
Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2539 เปน Honorary Fellow
The Royal College of Physicians of Thailand

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2544 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 เปน ศาสตราจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2545 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวชิาการบริหารองคการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2547 เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

พ.ศ. 2549 เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ราชบัณฑิตยสถาน



การเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทย๙๒

จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. 2525 ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร

พ.ศ. 2525 รางวัลวรรณกรรมช้ันท่ี ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. 2532 พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
พ.ศ. 2532 โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2533 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2537 รางวัล “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO

Prize for Peace Education)
พ.ศ. 2538 ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม

การวัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2541 รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
พ.ศ. 2544 รางวลั “สาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ฉ) สมณศกัดิ์

พ.ศ. 2512 เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี พระศรีวิสุทธิโมลี
พ.ศ. 2516 เปนพระราชาคณะช้ันราช ท่ี พระราชวรมุนี
พ.ศ. 2530 เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ท่ี พระเทพเวที
พ.ศ. 2536 เปนพระราชาคณะช้ันธรรม ท่ี พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก   

ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2547 เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ท่ี พระพรหมคณุาภรณ สนุทรธรรมสาธก

ตรีปฎกปรยัิตโิกศล วมิลศลีาจาร ศาสนภารธรุาทร มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาสี
ช) ผลงานทางพระพทุธศาสนาและวิชาการทัว่ไป

งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เร่ือง เชน พทุธธรรม, พจนานกุรมพทุธ
ศาสตรฯ, ธรรมนญูชีวติ, ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศกึษาเร่ิมตน เมือ่คนกินอยูดฟูงเปน,
พทุธศาสนา…รากฐานของวทิยาศาสตร, ทกุขสาํหรับเหน็ แตสขุสาํหรับเปน, นติศิาสตรแนวพุทธ, มอง
สนัตภิาพโลกฯ, สทิธมินษุยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่วนิยัไมม ีเสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน

นอกจากน้ี มี CD ธรรม ท่ีจดัทําเผยแพรในระบบ MP3 จาํนวนมาก จดัเปนชดุตาง  ๆเชน
เรียงสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรยีนธรรม ชุด จารกิบุญ-จารกึธรรม ชุด จากจติวิทยา สูจติภาวนา

ชุด ฟงทีไร ไดสขุทุกที ชุด ธรรมะกบัการศึกษา ชุด ธรรมะสูการเมอืง
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพ้ียน ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข

เรียงกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545 ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546
ชุด ธรรมะมองโลก 2547 ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 ชุด ธรรมไมท้ิงโลก 2549
ชุด ธรรมน้ี มไิกล 2550
อกีดานหน่ึง นับแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรับนิมนตเปนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลยั

มหิดล ในการจดัทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ซึง่สาํเร็จสมบรูณเปนฉบบัแรกของโลก



คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ  (อินศร จินฺตาปฺโ)

ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ

รศ.ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล

นายกลาย กระจายวงศ

ผศ.ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล

บรรณาธิการ

นางรัตนา ถัดทะพงษ

ผศ.สุนีย ศรณรงค

ผศ.อรุณี เรืองวิเศษ

นางสาวจุฑานันท ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก

พระชัยยศ พุทฺธิวโร
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