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ขออํานวยพร ทานรองอธิบดีผูเปนประธาน ขอเจริญพร ทาน
นักการศึกษาผูเขารวมประชุมทุกทาน

อาตมภาพรูสึกเปนสิริมงคล ท่ีไดมาพบปะกับทานผู
มารวมประชุมในที่น้ี ซ่ึงดังที่ไดทักทายไวในเบื้องตนวา ทาน
เปนนักการศึกษา เปนผูใหการศึกษาโดยตรงบาง โดยออม
บาง แกสังคมนี้ จึงเปนผูมีความรับผิดชอบอยางสําคัญใน
การที่จะพัฒนาประเทศชาติ

วันนี้ อาตมภาพไดรับนิมนตมาพบปะกับท่ีประชุมซ่ึง
มีจํานวนไมมากนัก เปนที่ประชุมเล็กๆ แตแมจะเล็ก ก็มี
ความสําคัญอยางที่กลาวขางตนวา มีความรับผิดชอบสูง ทีน้ี
ในเมื่อเปนที่ประชุมเล็กๆ ก็นึกวามาคุยกันแบบสบายๆ

                                                          
∗ คําบรรยาย ในการสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ที่จังหวัดนครปฐม ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐



- ๑ -
สิ่งที่ควรเขาใจกอน

หัวขอท่ีทานนิมนตมาพูดในวันนี้ ตั้งเปนคําถามวา
จะพฒันาบคุคลใหมีคณุธรรมและจรยิธรรมไดอยางไร อาตมภาพ
มีขอสังเกตในเบื้องตนนิดหนอยวา ในชวงหลังๆ สักสิบกวาป
มานี้ มีการประชุม มีการสัมมนาตางๆ เกี่ยวกับเรื่อง คุณ
ธรรมและจริยธรรม บอยคร้ัง ในกระทรวงศึกษาธิการเอง
กรมกองตางๆ ก็มีการจัดเรื่องนี้กันมาก กวางออกไปในวง
การศึกษาดวยกัน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ก็ดี
ทบวงมหาวิทยาลัย ก็ดี ตลอดจนหนวยงานที่ไมเกี่ยวกับ
การศกึษาโดยตรง เชน ก.พ. ในวงกวางทัว่ๆ ไป กม็กีารประชมุ
มีการสัมมนาในเรื่องจริยธรรมกันมาก

อันนี้เปนขอสังเกต เกี่ยวกับสภาวการณท่ีไดมีข้ึนใน
ระยะสิบกวาปมานี้ ถาหวนหลังไปกอนหนานั้น รูสึกวา จะไม
คอยมีการสนใจในเรื่องจริยธรรมกันมากเทาไร



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓

เหตุใด ในปจจุบัน ปญหาจริยธรรมจึงแกไขไดยาก?
ขอสังเกตนี้ก็ไปสัมพันธกับสภาพของบานเมือง การ

ท่ีเราใหความสําคัญ หรือสนใจตอเรื่องจริยธรรมและคุณ
ธรรมมากขึ้น ก็เนื่องจากวาในสังคมนี้หรือในประเทศชาติน้ี
เราไดประสบปญหาในทางจริยธรรมและคุณธรรม หรือเรียก
ศัพทอยางเกาๆ วาปญหาทางศีลธรรมเพิ่มข้ึน

ในยคุกอนนัน้ เรากาํลงัมุงไปในการพฒันาประเทศชาติ
ใหมีความเจริญกาวหนา ใหพนจากสภาพดอยพัฒนา หรือ
แมภายหลังเราจะเปนประเทศที่กําลังพัฒนา เราก็จะทําให
กลายเปนประเทศที่พัฒนาแลว เรามุงมั่นดําเนินงานตางๆ ท่ี
เรียกวาการพัฒนา

อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาในสมัยกอนนั้นได
มุงไปทางดานวัตถุมาก

เมื่อเราดําเนินงานกันมาไดระยะหนึ่ง ซ่ึงก็เปนกาล
เวลาที่ผานไปมากพอสมควรแลว ประเทศชาติสังคมก็ควรจะ
พัฒนาไปไดไกลพอสมควร การที่พัฒนานั้นก็หมายความวา
ปญหาตางๆ ก็ควรจะลดลง แตตามสภาพที่มองเห็น เรารูสึก
วาไมคอยจะสมหวัง เพราะปรากฏวา ประเทศของเราก็ยังมี
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ปญหามากมาย สังคมนี้ยังไมพนจากขอบกพรองที่ประสบ
อยูตั้งแตเดิม แลวก็ยังมีปญหาใหมๆ เขามาอีกมากมาย
เหลือเกิน ทําใหตองมาคิดทบทวนกันวา น่ีมันอะไรกัน

โดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรมนี้ ก็เกิดความรูสึกวา
ประชาชนมีความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ในตอน
หลังๆ น้ี การพัฒนาประเทศชาติจึงชักจะใหความสนใจ หัน
มาเนนในเรื่องการพัฒนาคน และพัฒนาจิตใจมากขึ้น หันมา
สนใจปญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น จนทําใหมีขอ
สังเกต ดังที่ไดวาไวเมื่อกี้น้ี

ในเมื่อไดตั้งขอสังเกตไวอยางนี้แลว มันก็โยงตอไป
ถึงวา สภาพเหลานี้ยอมเปนเครื่องฟอง หรือเปนเคร่ืองแสดง
อยูในตัว กลาวคือ การที่เราไมไดใหความสนใจตอปญหา
เรื่องนี้กันมานาน แลวกลับหันมาสนใจอีกครั้งหนึ่ง ในเมื่อ
ปญหามันปรากฏชัดขึ้นมาแลว ยอมทําใหมองเห็นไดตาม
หลักสามัญวา คนที่โดยพื้นเดิมของตนเองไมไดมีความสนใจ
ในเรื่องนั้น ยอมจะสนใจขึ้นมาก็ตอเมื่อจําเปนตองสนใจ
เพราะเรื่องนั้นเกิดเปนปญหา กระทบกระเทือนตนเองอยาง
รุนแรง จนทนไมไดท่ีจะไมสนใจ หรือไมก็เปนเพราะเรื่องนั้น
เกิดความวิปริตผิดแปลกไปเดนชัดมากเหลือเกิน จนกระท่ัง
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แมแตคนที่ไมเอาใจใสหรือไมเคยเหลียวแล ก็ตองมองเห็น
อยางหลีกเลี่ยงไมได

หมายความวา คนที่ไมสนใจเร่ืองนี้จะสนใจขึ้นก็ตอ
เมื่อปญหานี่มันรุนแรง เมื่อรุนแรงก็หมายความวาปญหานั้น
มันไดมีกําลังมากขึ้นแลว ถาเรียกวาเปนกระแสก็เปนกระแส
ท่ีหนัก ไหลมาอยางรุนแรงและทวมทน ถาเปนน้ําหลาก นํ้า
ทวม มันก็ไหลมาจนบานองไปหมดแลว ถาเปนไฟไหมก็ไหม
ลุกลามใหญโตแดงฉานทั่วไปหมด หรือถาเปนรางกายของ
เราก็เหมือนกับวาโรครายไดเขามากัดกรอนเบียดเบียนเสีย
โทรมไปหมด เปนไปเสียมากแลว เราจึงไดเห็นชัด

ในเมื่อเห็นชัดเอาเมื่อมันมากแลว ในเมื่อมารูตัวเอา
เมื่อมันรุนแรงไปเสียไกลแลว ก็เปนธรรมดาที่วามันตองยาก
ท่ีจะแกไข คนที่จะแกไขก็ตื่นชา แลวโรคหรือวาปญหานั้นมัน
ก็แรงแลว ฉะนั้น กระแสที่แรงนั้นกวาจะกั้นหยุดยั้งหรือทาน
ได มันจะตองไหลอยางหนักหนวงไปอีกนาน การที่จะแกไข
ใหเสร็จสิ้นไปงายๆ เปนไปไดยาก อันนี้เราตองยอมรับความ
จริงเปนเบื้องตนกอน
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เพราะฉะนั้น ผูท่ีจะทํางานเกี่ยวกับการแกปญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมนั้น จะตองยอมรับความจริงไวแตตนๆ วา
มันเปนเรื่องที่ยาก

โดยปกติ การอบรมปลูกฝงจริยธรรมก็เปนเรื่องที่ยาก
อยูแลว ยิ่งเมื่อมาเขากับสภาพอยางนี้ท่ีวา เราไดปลอยให
ปญหามันปรากฏชัดรุนแรงแลว จึงมาสนใจ ก็เลยยิ่งเปน
เรื่องยากกันใหญ

น่ีเปนประการที่หนึ่ง ท่ีเราจะตองยอมรับความยากไว
แตตน จะไดไมทอใจวา เอ! ทําไมแกไขไมเห็นคอยสําเร็จ เรา
ประชุม เราสัมมนา เราพยายามจัดหลักสูตรจริยศึกษาอะไร
กันมา ตั้งหลายปแลวก็ไมเห็นกาวหนาไปเทาไร ปญหาก็ยังมี
เรื่อย เพราะเราปลอยใหกระแสมันแรงไปตั้งไกล มันไหลมา
ทวมทนแลว จะไปแกกันใหรวดเร็วไดอยางไร มันตองใชเวลา
นานแนนอน

อีกประการหนึ่ง มันก็ฟองไปในตัวพรอมกันนั้นวา
การที่กระแสอยางนี้จะรุนแรงขึ้นได ก็เพราะเราไดปลอยปละ
ละเลยในเรื่องระบบการควบคุมดูแล ไมไดใสใจจัดสรรระบบ
ควบคุมทางจริยธรรมตางๆ
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รวมไปถึงสถาบันที่มีหนาที่ในทางศีลธรรมจริยธรรม
ดวย ก็เปนเครื่องฟองวา สถาบันอะไรตางๆ เหลานั้น หรือ
ระบบทั้งหมดไดยอหยอนออนแอไป ขาดความเอาใจใส แม
แตวัดวาอารามก็คงจะมีความออนกําลังในเรื่องนี้ดวย จึงได
ปรากฏผลออกมาอยางนี้

ในเมื่อระบบการควบคุมมันออนกําลัง และเราไมได
เอาใจใสดูแลระบบนั้น ปลอยปละละเลยกันมา มันก็อยูใน
สภาพที่ชํารุดทรุดโทรม ก็กลายเปนวา เราจะตองไปรื้อฟน
ระบบการควบคุม ระบบที่จะมารักษาดูแล เปนเครื่อง
ประคับประคองจริยธรรมของสังคมนี้ข้ึนมาอีก น้ีก็คือความ
ไมพรอมอีกสถานหนึ่ง

เฉพาะตัวปญหาเอง ท่ีรุนแรง ก็ยากอยูแลว ระบบที่
จะรับผิดชอบชวยในทางจริยธรรมก็ออนโทรมเสียอีก จะตอง
กลับไปหาทางชวยเสริมกําลังใหสถาบัน และระบบทั้งหมด
น้ันเขมแข็งขึ้นมา จึงเปนเรื่องที่ยากซ้ําสอง

นอกจากนั้น ท่ีวามานี้ยังเปนการพูดเฉพาะในแง
สถานการณเทานั้น ถาวาใหลึกลงไป สังคมปจจุบันมีคานิยม
ทางวัตถุสูง การมีคานิยมทางวัตถุสูง ยอมหนุนใหเกิด
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ปญหาจรยิธรรมไดงาย และเปนแรงตานใหการแกไขปญหา
จริยธรรมเปนไปไดยาก

เพราะฉะนั้น เราตองยอมรับความจริง การที่จะบน
อะไรตออะไรกันไป ก็บนได แตจะตองเขาใจสภาพพื้นเพวา
อะไรเปนตัวปญหา สภาพที่เปนปญหาคืออะไร เพราะอะไร

มองปญหาจริยธรรม                                      
โดยสัมพันธกับความตองการของบุคคลและสังคม

ในการพูดนี้ ทางทานผูจัดดําเนินการไดพูดเกริ่น
คลายๆ เสนอแนะวา นอกจากจะพูดเรื่องวาจะทําใหบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรมไดอยางไรแลวก็ขอใหพูดในหัวขอแทรก
เขามาดวยวา สังคมที่พึงประสงคเปนอยางไร แสดงวาทาน
มองเรื่องจริยธรรมของบุคคลนี้โดยสัมพันธกับสังคม คือไมได
มองบุคคลเปนสวนตางหากจากสังคม มองบุคคลในฐานะ
เปนสวนประกอบของสังคม แลวก็มองถึงการที่จะแกไข
ปญหาของบุคคลนี้ โดยสัมพันธพรอมกันไปกับการแกปญหา
ของสังคมดวย จึงไดตั้งปญหาขึ้นมาวา สังคมที่พึงประสงค
เปนอยางไร 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

กอนที่เราจะทราบวา สังคมที่พึงประสงคเปนอยางไร
เราคงจะตองพูดกันบางวา สังคมของเราที่เปนอยูน้ี มันไมพึง
ประสงคอยางไร การที่เราปรารภขึ้นมาอยางนี้ เราคงจะมี
ความรูสึกอยูบาง คลายๆ กับวา ขณะนี้สังคมของเราไมคอย
เปนที่นาสบายใจ ไมเปนที่พึงประสงค ก็จึงอยากจะหาสังคม
ท่ีพึงประสงค

เพราะฉะนัน้ ถาจะรูวาสงัคมทีพ่งึประสงคเปนอยางไร
ก็ตองรูวาเดี๋ยวนี้สังคมของเราเปนอยางไร มันจึงไมพึง
ประสงค ก็คือ ตองรูสภาพที่เปนอยู ตองรูปญหาสังคมของ
เรา และลักษณะตางๆ ของปญหา แลวเราจึงจะมีความเขา
ใจในเรื่องนี้ได ตลอดกระทั่งวา จะตองรูความตองการที่แท
จริงของสังคมของเราดวย ท้ังนี้ เพราะวาเราอาจจะพูดถึง
สังคมที่พึงประสงคชนิดที่เปนอุดมคติ แตก็ไมแนวาสังคมที่
พึงประสงคท่ีเปนอุดมคติน้ัน เขากับความตองการที่แทจริง
ของสังคมของเราหรือไม

เพราะฉะนั้น ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือวา ทํา
อยางไรเราจึงจะรูความตองการของสังคมนี้ได

เมื่อรูความตองการของสังคมแลว ก็รูละเอียดเขามา
ยอยเขามา ถึงความตองการของบุคคลในสังคมอีกชั้นหนึ่ง
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แลวเราก็จะมาพิจารณารายละเอียดของปญหา โดยสัมพันธ
กับความตองการของสังคมและความตองการของบุคคลที่
อยูในสังคมนั้น น้ีก็เปนเรื่องทางจริยธรรมที่สําคัญดวย
เหมือนกัน

หมายความวา เรื่องปญหาทางจริยธรรมนี้ มันมา
เกี่ยวของพัวพันกับเรื่องความตองการของสังคม และความ
ตองการของบุคคลในสังคม คือ พูดในแงหนึ่งก็คลายๆ จะ
เปนไปในทํานองวา สังคมของเราและบุคคลในสังคมนั้น มี
ความตองการในทิศทางหนึ่ง หรืออยางใดอยางหนึ่ง แตใน
การปฏิบัติเพื่อสนองความตองการ หรือทําใหสําเร็จตาม
ความตองการนั้น ปฏิบัติไมถูก เมื่อปฏิบัติไมถูกตองในการ
สนองความตองการของตนเอง หรือของสังคมของตน ก็เลย
เกิดเปนปญหาขึ้นมา

ถาเราจับเจาตัวความตองการนี้ไมได ก็เรียกวาไมเขา
ใจตัวเอง เมื่อไมเขาใจตัวเอง ก็เรียกวาศึกษาปญหาไมถูกที่
จับไมถูกจุด ก็แกปญหาไมได

เปนอันวา เรื่องเหลานี้โยงกันไปหมด เรื่องบุคคล
เรื่องสังคม เรื่องปญหาของสังคมที่เปนรายละเอียด ท่ีไป
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สัมพันธกับความตองการของสังคม และทิศทางเดินของ
สังคมนั้น

ปญหาจริยธรรมในสังคมไทย
ทีน้ี รายละเอียดของปญหาในทางจริยธรรมนั้น เรา

สามารถพูดกันไดมากมาย อยางที่ไดบอกเมื่อกี้น้ีแลววา
เบื้องตนนี้เราจะตองเขาใจสภาพของสังคมของเรา ตองรู
ปญหาที่เราประสบหรือพบกอน แตก็ไดย้ําไววา ถาเราจะ
พิจารณารายละเอียดของปญหาเหลานั้น เปนเฉพาะเรื่อง
เฉพาะอยางไป มันก็เลื่อนลอย เราจะตองจับเอามาโยงกับ
สังคมทั้งหมด โดยสัมพันธกับความตองการของสังคม เพราะ
วาถาเราจะพูดกันแตในแงของรายละเอียดของปญหาทาง  
จริยธรรมของสังคมนี้ ก็เปนเรื่องไมรูจักจบสิ้น

เราอาจจะพรรณนาไดวา สังคมของไทยเราปจจุบันนี้
มีปญหามากมายเหลือเกิน เชน ยกตัวอยางวา มีอาชญา-
กรรมมาก อาชญากรรมอยางงายที่สุดก็คือ ฆาตกรรมหรือ
การฆากันตาย เมืองไทยนี้มีช่ือเสียงมากในเรื่องการฆากัน
ตาย มากขนาดเขาสถิติโลก
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การที่จะพูดวา มีการฆากันตายมากขนาดไหน ก็ตอง
เทียบตามอัตราสวนของประชากร เมื่อคิดตามอัตราสวนของ
ประชากรแลว ดูเหมือนวาประเทศไทยนี้จะมีการฆากันตาย
เปนอันดับสองของโลก เทาที่ไดยินมานี้ เปนที่นาสงสัย เคยมี
คนพูดวา เอ! สังคมพุทธนี่ เปนสังคมแหงความเมตตากรุณา
คนไทยสวนใหญก็นับถือพุทธศาสนา แตวาทําไมสังคมไทย
จึงเปนสังคมที่ฆากันตายมากเหลือเกิน เหมือนกับวาเปน
สังคมที่มีความโหดรายมาก อันนี้เปนขอสงสัยที่ไดตั้งขึ้น ก็
เปนเรื่องที่นาพิจารณา

อีกตัวอยางหนึ่ง สังคมไทยปจจุบันนี้เปนสังคมที่มี
ความฟุงเฟอฟุมเฟอยมาก มีลักษณะนิสัยหรือคานิยมอยาง
หนึ่งที่สําคัญมาก ซ่ึงพูดกันบอยมากเหมือนกันวา คานิยม
ชอบบริโภค ไมชอบผลิต การที่ชอบบริโภคไมชอบผลิตนี้ก็
เปนการไปสนับสนุนนิสัยฟุงเฟอฟุมเฟอย อันนี้ก็เปนเรื่องที่
แนนอน เพราะวาคนที่ชอบบริโภคก็ยอมแสวงหาแตสิ่งที่จะ
บริโภค ใชจายมากมาย เพื่อใหมีสิ่งที่จะบํารุงบําเรอปรน
เปรอตัวใหมากที่สุด ไมรูจักสิ้นสุด

ทีน้ี เมื่อมุงมั่นไปในทางที่จะบริโภคก็ไมทําการผลิต
เมื่อไมทําการผลิต การพัฒนาประเทศก็ไมสําเร็จ เพราะวาใน
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การพัฒนาประเทศนี้ ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งก็คือการที่จะ
ตองผลิต และการที่จะผลิตนั้นก็คือตองมีการทํางาน เมื่อ
ทํางานจึงจะเกิดผลผลิตขึ้นมาได เมื่อคนของเราไมชอบผลิต
ก็ไมชอบทํางาน แตชอบบริโภค ชอบฟุงเฟอฟุมเฟอย แลวก็
ตามมาดวยปญหาอื่นๆ เชนหนี้สินในระดับบุคคล ในระดับ
ครอบครัว จนกระทั่งในระดับประเทศ เดี๋ยวนี้ประเทศไทย
ของเรา กเ็ปนประเทศทีม่หีนีส้นิมากมายเหลอืเกนิ ทวมทนตวั
จนกระทั่งวา ตอไปลูกหลานจะใชกันไหวหรือไม อันนี้ก็เปน
เรื่องที่นาเปนหวง

ถาจะพรรณนาตอไปอีก ก็อยางที่ทานรองอธิบดีพูด
ในตอนตนวา ปญหาของเราอยางหนึ่งก็คือวา คนของเรานี้
ไมคอยจะสนใจประโยชนสวนรวม ไมคอยรักประเทศชาติ
ความรกัประเทศชาตน้ัิน แสดงออกมาอยางหนึง่กค็อื การเหน็
แกประโยชนสวนรวม แตคนของเรายังมีความเห็นแกตัวมาก

นอกจากนี้ ลักษณะอีกอยางหนึ่งที่เขามาพัวพันก็คือ
วา คนของเรานี้มีนิสัยที่ทํางานรวมกันเปนทีมไมได ทํางาน
รวมกันเปนหมูเปนคณะไมคอยสําเร็จ ตองทํางานเอาตัวคน
เดียว การเอาเดนเอาหนาเปนลักษณะที่ปรากฏชัดมาก

เรื่องที่วานี้ ไมใชเฉพาะเปนปญหาที่ปรากฏออก
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มาภายนอกเทานั้น แตมันเปนทั้งปญหาและเปนเหตุของ
ปญหาไปดวยในตัว สิ่งที่พูดมานี้ เชนวาการชอบบริโภค ไม
ชอบผลิตนี่ มันเปนทั้งปญหาและก็เปนทั้งตัวเหตุของปญหา
เปนตัวเหตุซ่ึงสําคัญ เชนเดียวกับเรื่องการทํางานรวมกันเปน
ทีมไมได

อันนี้ก็เปนเหตุของปญหาตอๆ ไป อีกมากมายหลาย
ประการ แลวก็สัมพันธโยงกันไปโยงกันมา เชนวา เมื่อชอบ
เอาดีเอาเดนคนเดียว มันก็ไปสอดคลองกับคานิยมในสังคม
ของเราที่คนชอบโกเก ทําอะไรก็ตองการความโกเก จะมีอะไร
มีวัตถุสิ่งของไว ก็เพื่ออวดโก อวดมั่งอวดมี อวดฐานะกัน
เมื่อแขงขันกันในเรื่องการอวดโก มันก็ไปสนับสนุนนิสัยฟุง
เฟอฟุมเฟอยเขามาอีก ก็ยิ่งไปกันใหญ เมื่อฟุงเฟอฟุมเฟอย
มุงไปในทางนี้ มันก็ไปสนับสนุนคานิยมในการบริโภค และ
การชอบฟุงเฟอน้ัน ก็ไปสัมพันธกับลักษณะนิสัยชอบสนุก
สนานรื่นเริง คนไทยจะมีอะไร ก็มุงการสนุกสนานรื่นเริง การ
ท่ีชอบสนุกสนานรื่นเริงนั้น ก็ยอมไมสนับสนุนใหคนทํางาน
ทําใหไมอยากทํางาน แตชอบสนุก ก็ยอมชอบบริโภค เมื่อ
ชอบบริโภค ก็ชอบฟุงเฟอ ฯลฯ
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ปญหาอีกอยางหนึ่งที่ปรากฏออกมาชัด ก็คือเรื่อง
การขาดระเบียบวินัย ซ่ึงก็พูดกันมาก ขาดระเบียบวินัยตั้งแต
ในทองถนนไปเลย ชีวิตประจําวันของเราไมคอยจะมีระเบียบ
วินัย นอกจากนั้น การรักษาความสะอาด ก็มาสัมพันธกับ
เรื่องระเบียบวินัย เพราะเมื่อไมมีระเบียบวินัย ชอบท้ิงๆ
ขวางๆ สิ่งของเศษขยะอะไรกันอยางไมเปนที่เปนทาง ก็ทําให
เกิดความสกปรก ลักษณะที่ขาดระเบียบวินัยนี้ก็มีท่ัวไป แพร
หลายกวางขวาง

ตอไปก็คือการขาดความรับผิดชอบ เรื่องนี้ก็เปน
ลักษณะที่พูดกันมากเหมือนกัน วาเด็กของเราไมคอยมีความ
รับผิดชอบในชีวิต ในการงาน และตอสังคม

ตอไปอีกก็คือปญหาเรื่องคอรรัปช่ัน ซ่ึงก็อาจไป
สัมพันธกับเรื่องชอบบริโภคไมชอบผลิตดวย เพราะวาเมื่อ
ชอบบริโภคมากก็ฟุมเฟอยมาก ฟุมเฟอยมากก็ตองหาทรัพย
สินเงินทองมาก เมื่อไมไดโดยทางที่ถูกตอง ก็ตองไดมาใน
ทางไมสุจริต

สุดทายก็คือ ประเทศไทยปจจุบันนี้มีอบายมุขมาก
อบายมุขมาก ก็ไปสัมพันธกับเรื่องฟุงเฟอฟุมเฟอยอีกนั่น
แหละ ก็รวมๆ คลุมๆ กันอยูน่ี พันกันไปหมด ประเทศไทย
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เปนประเทศที่มีอบายมุขแพรหลายในดานตางๆ มากเหลือ
เกิน การติดยาเสพติดก็ระบาดทั่วไป โดยเฉพาะการที่เด็กวัย
รุนมีปญหาในเรื่องเหลานี้ จะทําใหสังคมทรุดโทรมมาก

ถาจับเอามาพิจารณา ตามหลักทางศีลธรรม โดยเอา
ศีลหาเปนเกณฑวัด ก็จะเห็นวา ประเทศไทยของเรานี่ เปน
ประเทศที่ปจจุบันขาดศีลหามาก จนแทบจะพูดไดวาประเทศ
ไทยเปนประเทศที่ไรศีล ถาพูดออกมาอยางนี้ก็แยหนอย แตก็
เถียงเขายาก เพราะวา ตั้งแตขอท่ีหนึ่ง เวนปาณาติบาต ก็
บอกไดวาประเทศไทยฆากันตายมากแทบจะที่สุดในโลก ศีล
ขอเวนปาณาก็ไปแลว

ในขอปาณานี่ตองพูดถึงสัตวมนุษยกอน คําวาสัตว
ในภาษาบาลีมีความหมายกวาง คือมิใชหมายถึงเฉพาะสัตว
เดรัจฉาน ความจริงคําวา “สัตว” ในภาษาบาลี พอพูดขึ้นมา
ก็หมายถึง “มนุษย” กอนอื่นเลย แลวจึงจะไปถึงสัตวอยางอื่น
มนุษยเปนสัตวลําดับท่ีหนึ่ง อันดับแรก แตเปนสัตวท่ีตอมา
ไดเรียกกันวาเปนสัตวประเสริฐ วากันไปตอนนี้ก็ไมรูวา
ประเสริฐหรือไมประเสริฐ เพราะไมคอยจะมีศีลเสียแลว

เปนอันวา ศีลขอท่ีหนึ่งก็แลงไปแลวจากสังคมไทย
ขอท่ีสอง “อทินนา” อาชญากรรมดานที่เกี่ยวกับการลักขโมย
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อะไรตางๆ ตลอดจนกระทั่งการคอรรัปช่ัน ก็แพรหลาย สวน
สามขอทาย คือ “กาเม, มุสา, สุรา”  ก็ระบาดทั่วไปหมด แปล
วา ปญหาสังคมของเรานี่พรรณนากันไปไดไมรูจักจบสิ้น ถา
มัวมาพูดเรื่องรายละเอียดปญหาจริยธรรมก็คงไมตองทํา
อะไรอื่น ก็ไดแตพูดถึงปญหากันอยูน่ีเอง

ทีน้ี ทําอยางไรจะใหมีผลในทางปฏิบัติข้ึนมาได ก็
อยางที่บอกแลวเมื่อกี้วา ตองจับหลักใหไดแลวก็โยงเขามาสู
การแกปญหา อันนี้จะทําใหแคบเขามา กลาวคือ จะตองมอง
ปญหาศีลธรรมโดยสัมพันธกับสภาพสังคมทั้งหมด แลวจึง
จะเห็นทางแกไขไดดีข้ึน

สภาพที่ชี้บงถึงความตองการของสังคมไทย
สภาพสังคม และลักษณะสังคมไทยของเรานี่เปน

อยางไร อยางที่ไดบอกเมื่อกี้น้ีวา การเขาใจลักษณะสังคม
ของเราหรือสภาพสังคมของเรา ก็รวมไปถึงเขาใจความ
ตองการของสังคมดวย

เริ่มแรกเราลองมาดูหนาของสังคมไทยวา หนาตา
ของเราเปนอยางไร หนาตานี้ก็บอกถึงสภาพและลักษณะ
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หนาตาของสังคมไทยนั้น แสดงออกไดสองดาน หนา
ตาดานแรกที่เห็นชัดๆ ก็คือ สังคมของเรามีช่ืออยูแลววาเปน
สังคมที่กําลังพัฒนา น่ีแหละหนาตาดานที่หนึ่งของสังคมไทย
คือเปนสังคมที่กําลังพัฒนา

อยางไรก็ดี สังคมที่กําลังพัฒนาก็ไมจําเปนตองมี
หนาตาเหมือนกันทีเดียว คนเราเกิดมา แมแตพี่นองครอบ
ครัวเดียวกันก็มีหนาตาไมเหมือนกัน เรียกชื่อวาเปนเด็กชาย
น่ัน เด็กหญิงนี่ สมมุติวาเราแบงโลกทั้งโลกนี้เปนประเทศ
พัฒนา กําลังพัฒนา และดอยพัฒนา ครอบครัวของพวก
กําลังพัฒนานี่ ก็อาจจะเปนครอบครัวหนึ่ง เปนสังคมที่อยูใน
ประเภทเดียวกัน แตไมไดมีหนาตาเหมือนกันหรอก แตละ
สังคมที่แมกําลังพัฒนาดวยกัน หรือประเทศที่กําลังพัฒนา
ดวยกัน ก็มีลักษณะหนาตา มีสภาพไมเหมือนกัน เหมือนกับ
เด็กทองเดียวกันหนาตาไมเหมือนกัน แตจะอยางไรก็ตาม ก็
ตองยอมรับกันไวกอนวา หนาตาที่ไมเหมือนกันนี่มันก็มีอะไร
คลายๆ คลึงๆ กันอยูบาง ทีน้ี เราจะพูดถึงเฉพาะหนาตาของ
สังคมที่กําลังพัฒนา ท่ีไดช่ือวาประเทศไทย

พูดอยางกวางๆ หนาตาของสังคมไทยในลักษณะ
ดานที่หนึ่งนั้น เปนอาการของสังคมที่กําลังพัฒนา ท่ีกําลังมี
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ปญหาตางๆ ซ่ึงจะตองแกไข มีความตองการที่จะสรางความ
เจริญกาวหนา สรางความสมบูรณพูนสุข สรางความมั่นคง
ทางวัตถุ เรงรัดความเจริญทางอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีท่ี
ยังลาหลังเขาอยู อันนี้เปนลักษณะอาการอยางหนึ่งที่วาเปน
สังคมที่กําลังพัฒนาและไมทันเขา ก็เลยจะตองมาเรงพัฒนา
ดานเหลานี้ข้ึนไป

ท่ีทําอยางนี้ เพราะอะไร ก็เพราะเรามองในดานลบ
เห็นวาประเทศมีปญหามาก เชน ปญหาความยากจนขาด
แคลน ปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บ รวมไปถึงเรื่องการขาดอาชีพ
การวางงานอะไรตางๆ ซ่ึงเปนปญหาที่รวมๆ กันอยู ปญหา
ของสังคมที่กําลังพัฒนานี้พรรณนาไปไดไมรูจักจบสิ้น

ลักษณะสังคมที่กําลังพัฒนา ซ่ึงเปนหนาตาของเรา
ดานหนึ่งนั้น ก็คือสภาพที่มีปญหา ดังไดพรรณนากันมาแลว
น้ันแหละ ซ่ึงเปนเรื่องที่จะตองแกไข แตโดยมากเราจะมอง
กันไปในแงท่ีวา เปนเรื่องของการที่จะทําใหเจริญทันสมัยขึ้น
มา มคีวามพรัง่พรอมสมบูรณพนูสขุ และกเ็พงไปทางอตุสาห-
กรรม ไปทางเทคโนโลยีอะไรพวกนั้น เปนเรื่องที่วาเราลาหลัง
เขา และพยายามเรงตัวเองขึ้นไป

อันนี้นับวาเปนความตองการดานที่หนึ่ง คือความ
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ตองการที่จะแกไข ท่ีจะกําจัดปญหาเพื่อทําตัวเองใหพนไป
จากความดอยพัฒนา คือกําลังพัฒนาตัวเองขึ้นไป หรือ
แสดงอาการวากําลังพยายามทําใหพัฒนาขึ้นไป

เมื่อพัฒนาไป ถาทําไมถูกตอง เกิดการปฏิบัติผิด
พลาดในการพัฒนาน้ี แทนที่จะออกผลใหการพัฒนาสําเร็จ
ก็จะเกิดเปนปญหาเพิ่มข้ึนมา

น้ีคือหนาตาดานที่หนึ่งของสังคมไทย ไดแก หนาตา
ของประเทศที่กําลังพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะความตองการที่จะ
แกไขปญหาของประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อจะใหกลายเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว

ตอไป หนาตาดานที่สอง ซ่ึงเปนอีกดานหนึ่งของเรื่อง
เดียวกัน ก็คือ ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนี้ เราก็ตามหรือ
มองดูประเทศที่เขาพัฒนาแลว เรามองดูวา ออ! ประเทศที่
เขาเจริญกาวหนา เขาพัฒนาแลวเปนอยางไร เราก็หันไป
นิยม หันไปเอาเปนแบบอยาง ซ่ึงเราจะมองเห็นภาพวา
ประเทศไทยของเรา หรือสังคมไทย ตลอดจนคนในสังคมนี้ มี
ความนิยม และมองประเทศที่เจริญ หรือประเทศที่พัฒนา
แลวเปนแบบอยาง เราเห็นประเทศไหนที่เจริญมากๆ เราก็จะ
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เอาประเทศนั้นเปนแบบอยาง อยางสังคมไทยนี้เทาที่เปนมา
จะมองไปที่สังคมอเมริกันมาก

ลักษณะนี้ก็คือ หนาตาดานที่สองของสังคมไทย ได
แก การนิยมคอยตามอยางประเทศที่พัฒนาแลว ในการตาม
อยางประเทศที่พัฒนาแลวนี่ เราตามถูกไหม ถาเราตามถูก
เราก็ไดความพัฒนานั้น ถาเราตามไมถูกเราก็ไดปญหาเพิ่ม
เขามาอีก ท้ังปญหาในการตามอยางผิดพลาด และปญหา
ของประเทศพัฒนาที่เขามีอยูแลว ซ่ึงเราเอาติดเขามา ผสม
ซํ้าเขากับปญหาของตัวเองที่มีอยูเดิม

ปญหาของประเทศพัฒนา ที่สังคมไทยตามรับเขามา
ประเทศที่พัฒนาแลว ก็ไมใชเปนประเทศที่หมด

ปญหา เขาก็มีปญหาแบบของเขาเหมือนกัน เมื่อเราพัฒนา
ไปตามอยางเขา ถาหากวาปฏิบัติตัวไมถูกตอง ก็เลยรับเอา
ปญหาของเขาเขามาดวย คือ แทนที่จะพัฒนาไดสําเร็จ ก็
เลยกลายเปนวา ยิ่งพัฒนาไปยิ่งไดรับแตสวนที่รายของเขา
มา หมายความวา สวนที่ดีของเขาเอามาไมได เอาแตสวนที่
เสื่อมท่ีเปนปญหาของเขา ไมไดความเจริญของเขา หรือไม
ไดเทาที่ควร
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ยกตัวอยาง แมแตปญหาเรื่องอบายมุขนี้ ก็ไมใชเปน
ปญหาของประเทศกําลังพัฒนาท่ีแทจริง ไมใชเปนปญหา
เดิมของตัวเอง แตเปนปญหาพอกพูนขึ้นมาจากการที่ไปตาม
เขาอยางไมถูกตอง คานิยมบริโภค ท่ีวาชอบบริโภคไมชอบ
ผลิต ก็มีสวนที่เกิดจากการตามอยางประเทศที่พัฒนาแลว
อยางผิดพลาด คือไมไดตามเขาในแงของการผลิต แตตาม
ในแงของการชอบบริโภค คือชอบตามเขาในแงของการเสพ
ผลของการพัฒนา แตไมตามเขาในแงทําเหตุของการพัฒนา
เราตามเกงในเรื่องเสวยหรือเสพผลของการพัฒนา

ประเทศที่พัฒนาแลว เขาก็ไดรับผลของการพัฒนา
ของเขา แตเราไมมองที่ตัวแทของการพัฒนา หรือแมแต
กระบวนการพัฒนาของเขา กลับเพงมองในแงผลท่ีเขาไดรับ
จากการพัฒนาแลว เราก็ไดแตช่ืนชมตอผลของการพัฒนา
แลวเราก็ตามเขาในการเสพผลของการพัฒนา เราก็เลย
กลายเปนผูบริโภค คอยแตจะรับเอาผลผลิตสําเร็จรูปแลว
ของเขามา แตตัวการทําเหตุของการพัฒนา เขามีผลของการ
พัฒนาอยางนั้นไดอยางไร เราไมไดตามและไมคอยจะสนใจ
ศึกษาดวย จึงไมไดตามอยางในแงการทําเหตุของการพัฒนา
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เมื่อคอยแตตามเสพผล ไมตามทําเหตุ ก็เปนการ
ตามที่ผิดพลาด เพราะเทากับวาคอยอาศัยเขารอใหเขาผลิต
ให ไมไดพัฒนาตัวเองเลย ฉะนั้น การพัฒนาก็ตองไมสําเร็จ
ผลแนนอน

ปญหาอีกอยางหนึ่ง ท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศที่พัฒนา
แลว ก็คือปญหาทางจิตใจ ในประเทศที่พัฒนาแลว สวนมาก
คนมีปญหาทางจิตใจมากขึ้น มีความอางวาง วาเหว ความรู
สึกโดดเดี่ยวในสังคม นอกจากนั้น การแขงขันชวงชิงก็ทําให
เกิดความบีบคั้น ความเครียด ความกระวนกระวายอะไร
ตางๆ แลวแสดงออกมาในอาการที่รุนแรง คือ การฆาตัวตาย
ซ่ึงตรงขามกับการฆากันตาย

ประเทศอเมริกาปจจุบันนี้ ก็กําลังประสบปญหานี้
อยางหนัก คือ การที่คนฆาตัวตายกันมาก และที่นาแปลก
ประหลาดก็คือวา เด็กวัยรุนหนุมสาวซึ่งไมนาจะฆาตัวตายก็
มาคิดสั้น ทําลายชีวิตของตนเอง

แตกอนนี้ ประเทศอเมริกามีปญหาคนแกฆาตัวตาย
มากเหลือเกิน เพราะในสังคมที่พัฒนาแลวแบบนั้น แตละคน
ตองรับผิดชอบตนเอง ดิ้นรนขวนขวาย ไมมีเวลาที่จะมาดูแล
กัน คนแกไมไดรับการเอาใจใส ถูกทอดทิ้งมาก อางวาง เหงา
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วาเหว ไมมีทางออก อยูดวยความทรมาน ในทีส่ดุกฆ็าตวั
ตายหนไีป ในระยะกอนนี ้พวกประเทศฝรัง่ทีเ่จรญิดวยอตุสาห-
กรรมมากแลว มีปญหานี้มาก คนแกฆาตัวตายเยอะแยะ

แตมาถึงปจจุบัน ปญหาไดพัฒนามากขึ้น จนออกมา
ในรูปท่ีวาคนหนุมสาวฆาตัวตายมาก ปจจุบันนี้ ประเทศ
อเมริกากําลังประสบปญหานี้อยางหนัก เพราะอัตราการฆา
ตัวตายของวัยรุน ท่ีสูงขึ้นมาแลวนั้น เขายังอธิบายไมไดชัด
เจน ยังหาเหตุไมได และไมใชเฉพาะประเทศอเมริกา ใน
ประเทศญี่ปุนคนก็ฆาตัวตายมาก สถิติสูงอยางยิ่ง น้ีก็เปน
ปญหาของประเทศพัฒนา

ปรากฏวา ประเทศไทยก็รับเอาปญหาแบบนี้ของ
ประเทศพัฒนามาดวย ปญหาทางจิตใจของเราก็เพิ่มข้ึน ซ่ึง
เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยของเราตอนระยะหลังๆ น้ี
หันมาสนใจปญหาทางจริยธรรม และเรื่องจิตใจมากขึ้น แม
แตในระดับบุคคล ก็เปนที่สังเกตวา ปจจุบันนี้คนสนใจ
ศาสนามากขึ้น หันไปสนใจเรื่องจิตใจ ทําสมาธิ วิปสสนา
มากขึ้น ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีแพรหลาย ไมเฉพาะใน
ประเทศไทย บางทีกลายเปนวา เราเปนผูตามประเทศที่
พัฒนาแลวในเรื่องนี้ดวยซ้ํา
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ในประเทศเจริญอยางอเมริกานี้ เปนมาหลายปแลว
คนจํานวนมากเบื่อหนายสังคมที่มีความเจริญทางดาน
อุตสาหกรรม ความพรั่งพรอมทางวัตถุ คนรุนใหม พวกวัยรุน
หนุมสาว ปลีกตัวออกจากสังคม ละทิ้งระเบียบแบบแผนของ
สังคมของตนออกไป บางพวกก็ไปตั้งกลุมชนใหมของพวก
ตน เชน เปนฮิปป กระแสนั้นเปนไปรุนแรงในระยะตน พอตั้ง
ตัวไดตอมาก็ปรากฏในรูปของการสนใจศาสนา สนใจ
ปรัชญาตะวันออก สนใจสมาธิ

ปรากฏวาตอนนี้ ฝร่ังฝงใจกับเรื่องสมาธิน้ีกันมาก
จนกระทั่งวา บางทีพวกคนตะวันออกที่มีช่ือในเรื่องการ
ปฏิบัติทางจิตใจน้ี เชนเรื่องโยคะ เรื่องบรมจิตวิญญาณ อะไร
พวกนี้ ก็เลยไปหากินกับฝร่ัง ตั้งตัวเปนอาจารย อยางชาว
อินเดียบางคนไปตั้งตัวเปนฤๅษี เปนฤๅษีจริงก็มี เปนฤๅษี
หลอกก็มี พอทําตัวเปนฤๅษีไปหนอย ฝร่ังหนุมสาวมาหากัน
เยอะแยะ ไดเงินไดทองมากจนกระทั่งเปนมหาเศรษฐี มี
เครื่องบินสวนตัวใช มั่งมีเงินทองหลายสิบหลายรอยลาน
บางรายถึงกับตั้งเปนอาณาจักรของตนเองขึ้นมา แลวไปๆ
มาๆ ถูกเนรเทศออกจากประเทศไปก็มี แตถายังอยูไมมี
ปญหาก็รํ่ารวยกันมากมาย น่ีหากินจากฝรั่ง แตท่ีเปนฤๅษีดีก็
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มีเหมือนกัน
อันนี้ก็เปนปรากฏการณหนึ่งของสังคม ซ่ึงคนไทยเรา

ปจจุบันนี้ก็มีความสนใจ เรื่องสมาธิ เรื่องวิปสสนากันไมใช
นอยเลย เขาใจวาแมในหองประชุมน้ีก็อาจจะมีบางทาน
หรือหลายทานที่สนใจทางดานนี้ ก็เปนเรื่องทางจิตใจ

รวมความวา ปญหาประเภทนี้ก็เปนลักษณะดาน
หนึ่งของสังคมซึ่งพัฒนาแลว ท่ีมีความเจริญทางดานวัตถุ
มาก แลวก็มีปญหาจิตใจตามมา เพราะเจริญทางวัตถุมุงไป
ดานเดียวไมไดเตรียมตัวใหพรอม ไมไดพัฒนาทางดานจิตใจ
ไปดวย ก็เลยปรากฏผลขึ้นมาอยางนี้

ความตองการสองดานของสังคมไทย
เมื่อเปนอยางที่วามา ประเทศไทยของเรา ท่ีเปน

ประเทศกําลังพัฒนาน้ี ก็เลยมีปญหาทั้งสองดาน ดานหนึ่ง ก็
คือปญหาของตัวเองที่ยังไมพัฒนาแลวกําลังพัฒนาขึ้นไป ก็
ปรากฏปญหาดานที่จะตองกําจัด ความยากจนแรนแคน โรค
ภัยไขเจ็บ เปนตน อีกดานหนึ่ง ก็คือการไปตามอยางประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวก็เลยไดปญหาอีกแบบหนึ่งมา แลวก็เลยเปนที่
ประชุมของปญหาทั้งสองแบบ
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แตรวมความแลวมันก็เปนเครื่องแสดงถึงความ
ตองการของสังคมของเรา กลาวคือสังคมของเรานั้น

- ดานหนึ่ง ก็มีความตองการแบบประเทศที่กําลัง
พัฒนา ซ่ึงมีความขาดแคลนทางวัตถุ และตองการความ
เจริญกาวหนา มั่งมีศรีสุข ความพรั่งพรอมและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางอุตสาหกรรม ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี น่ีเปนความตองการของประเทศของเรา ท่ีเรา
จะตองยอมรับ

- แตพรอมกันนั้น เราก็มีปญหาอีกดานหนึ่ง คือ
ปญหาแบบประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงเราไปตามอยาง ทําให
เรามีความตองการอีกดานหนึ่งติดมาดวย คือ ความตองการ
แบบประเทศที่ไดพัฒนาอยางไมสมดุล ซ่ึงทําใหเกิดความ
ขาดแคลนทางจิต และตองการที่จะมีความสงบภายใน
ความสุขของจิตใจ ความมั่นคงทางอารมณ ความอบอุน
ความเกื้อกูลกัน ความมีศีลธรรม จึงเปนความตองการทั้ง
สองดาน

ถาเรามองจํากัดเขามา แคบเขามายังบุคคล ก็จะ
เห็นวา บุคคลผูอยูในสังคมที่กําลังพัฒนาอยางนี้ ก็จะมี
ความตองการของเขา ท่ีสอดคลองกับสภาพของสังคม กลาว
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คือ บุคคลที่อยูในสังคมนี้จะมีความตองการที่แยกไดเปนสอง
ดานเชนเดียวกัน

ความตองการดานหนึ่งก็คือ ความตองการความ
เจริญกาวหนาในอาชีพการงาน การประสบความสําเร็จใน
ชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสมบูรณพูนสุขอะไร
ตางๆ ในการอยูในสังคมที่แขงขัน อยางที่เรียกวามีความ
ปลอดภัย มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควร อันนี้ก็เปนเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกิดการดิ้นรนขึ้น ท่ีเขาศึกษาเลาเรียนอะไรตางๆ
แขงขันกันในปจจุบันนี้ ก็มุงไปที่จุดหมายนี้กันมาก เปน
ความตองการของบุคคลที่เราจะตองยอมรับความจริง

และพรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง เขาก็มีความตองการ
ทางดานชีวิตจิตใจ ตองการความอบอุน ความไมอางวาง
วาเหว ความตองการเปนอิสระ ปลอดพนจากความเครียด
ความกระวนกระวาย ในการดํารงชีวิตประจําวัน ในอาชีพ
การงานเปนตน

คนในสังคมปจจุบันนี้ มีมากเหลือเกิน ประชากรของ
ประเทศไทยนี่เพิ่มพูนจนกระทั่งมีตั้ง ๕๓ ลานแลว กรุงเทพฯ
ก็หนาแนนมีคนอยู ถึง ๕-๖ ลาน แตดูเหมือนวา ยิ่งคนมาก
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ข้ึน แตละคนดูเหมือนวายิ่งอางวาง โดดเดี่ยว เดียวดายยิ่ง
ข้ึน ทําไมจึงเปนอยางนี้

ในสมัยที่คนยังนอยอยู เรารูสึกวามีความอบอุนมาก
มีคนที่เปนที่พึ่งพาอาศัยมาก มีคนที่รักใครกันมีมิตรไมตรีกัน
มาก ชวยเหลือกันไดมาก แตมาบัดนี้เมื่อคนมากขึ้น เรากลับ
โดดเดี่ยวเดียวดายยิ่งขึ้น อางวางมากขึ้น ความเปนอยู
เฉพาะตัว ตัวใครตัวมันมากขึ้น น้ีมันเปนอยางไร มันกลับกัน
อันนี้ก็เปนปญหาหนึ่งที่เราประสบในปจจุบัน ซ่ึงทําใหเกิด
ความตองการของชีวิตสวนบุคคลขึ้นดวย เราตองยอมรับ
ความจริงวา บุคคลมีความตองการทั้งสองอยาง

การแกปญหาทางจริยธรรมนั้น จําเปนจะตองให
สนองความตองการทั้งของบุคคล และของสังคม ถามันไม
สนองความตองการแลว การแกปญหาก็ยากที่จะสําเร็จ จึง
ตองยอมรับความจริง

ถาเราไมรูจักความตองการของเขา ไมยอมรับความ
ตองการของคน เราก็จะยืนยันตามที่เรามอง หรือตามมาตร-
ฐานของเราวา ปญหาจริยธรรมเปนอยางนี้ อยางนั้นไมถูก
ตอง มันจะตองเปนอยางนี้ แลวพยายามจะสรางจริยธรรม
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ข้ึนมา โดยไมสอดคลอง ไมสนองความตองการ ก็ยากที่จะ
สําเร็จ

เราจึงตองเขาใจความตองการของทั้งบุคคลในสังคม
และของสังคม แลวก็แกปญหาจริยธรรมนั้น โดยใหสอด
คลองกับความตองการนี้ แตเปนการสนองความตองการ
อยางถูกตอง ถาเปนการสนองความตองการอยางถูกตอง
แลว ก็จะเกิดจริยธรรมขึ้นมา

ปจจุบันนี้ เราพูดไดในแงหนึ่งวา สังคมนี้ก็ดี บุคคล
ในสังคมนี้ก็ดี ไมรูจักความตองการของตนอยางถูกตอง และ
ปฏิบัติผิดในการสนองความตองการนั้น จึงเกิดปญหาใน
ทางจริยธรรมขึ้นมา เราจะตองหาทางใหเขาสนองความ
ตองการอยางถูกตอง

เทาที่กลาวมานี้ก็เปนสวนของการพูดทั่วๆ ไป เพื่อให
เขาใจเรื่องความตองการของสังคม ลักษณะหนาตาของ
สังคม รวมไปถึงปญหาตางๆ ซ่ึงคลุมอยูในนั้น จากน้ีเราก็จะ
สามารถกาวขึ้นไปสูการพิจารณาเรื่อง วิธีแกปญหาจริยธรรม
วา ทําอยางไรจะใหบุคคลมีคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นมาได



- ๒ -
หลักการและวิธีการทั่วไป
ในการแกปญหาจริยธรรม

ปญหาเรื่องทําอยางไรนี่เปนเรื่องที่ยาก เปนขั้นวิธี
การ การที่จะเขาสูวิธีการไดอยางถูกตองก็ตองรูหลักการ วิธี
การที่ถูกตองก็มาจากหลักการที่ถูกตอง ถาไมรูหลักการ วิธี
การก็อาจจะทําผิด วิธีการนี้จะยอยลงไปจนถึงเทคนิคกลวิธี
การปฏิบัติอะไรตางๆ ซ่ึงทั้งหมดนั้น จะตองสัมพันธกันไปกับ
หลักในการแก หลักในการแกน่ีอาตมภาพก็จะพูดคลุมๆ ปน
กันไปกับวิธีการเลย โดยถือเปนเรื่องที่โยงกัน อาศัยซึ่งกัน
และกัน
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แกไขใหครบทั้งดานบวกดานลบ และใหลึกถึงสาเหตุ
กาํจัดเหตุเดียวได ปญหาหมดไปเปนพวง

มีขอสังเกตในเบื้องตนวา หลักและวิธีการในการแก
ปญหาทางจริยธรรมที่จะทําใหคนมีจริยธรรมนี้ มีแงปฏิบัติ
สองดานไปพรอมกัน คือมีดานลบและดานบวก

เมื่อเราพูดวา เราจะทําใหคนมีจริยธรรม เราก็พูดถึง
การแกปญหาจริยธรรมไปดวย จึงมีดานลบและดานบวก
ดานลบคือจะตองกําจัดอะไร สวนดานบวกก็คือจะตองสง
เสริมอะไร

บางคนพูดหนักไปทางสงเสริมวา จะตองมีจริยธรรม
ขอน้ันๆ จะตองสรางความมีระเบียบวินัยใหเกิดขึ้น จะตอง
ทําใหคนมีความขยันหมั่นเพียร จะตองทําใหคนมีความรับ
ผิดชอบ จะตองมาชวยกันสงเสริมอยางนั้นอยางนี้ น่ีเปนเรื่อง
ของการพูดในแงบวก

แตบางคนหันไปสนใจ หรือเนนในแงลบวา ประเทศ
เรามีปญหาอยางนั้นๆ คนของเรามีปญหาอยางนี้ๆ เชนวามี
คานิยมบริโภคมาก ชอบหรูหราฟุมเฟอย ชอบอวดโกอวด
ฐานะ ชอบเอาดีเอาเดนคนเดียว ตลอดจนกระทั่งวา มีการ
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ฆาฟนกันตายมาก มีความขาดแคลนแรนแคน เปนปญหา
เศรษฐกจิสมัพนัธ เหลานีเ้ปนเรือ่งทีจ่ะตองเลกิละกาํจดั จริย-
ธรรมจะแกไขอยางไร น้ีก็หนักไปในดานลบ

ในการแกปญหาที่ถูกตอง จะหนักไปในดานเดียว
ดานใดดานหนึ่งไมพอ ตองพูดใหสัมพันธซ่ึงกันและกัน คือ
ตองมีท้ังบวกและลบ แลวก็ท้ังบวกและลบนี่มันอยูในเรื่อง
เดียวกัน คือในเรื่องเดียวกันนี้มีท้ังดานบวกและดานลบ ตอง
แกใหตรงใหครบ

แตคําวา ดานบวกและดานลบ ไมใชมีความหมาย
เพียงเทานี้ ยังมีความหมายลึกซึ้งลงไปกวานี้อีก

เอาตอนแรกกอน ในการที่จะแกปญหานั้น ตามหลัก
การของการแกปญหา ซ่ึงเปนหลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว
ก็คือ ตองแกท่ีสาเหตุ สาเหตุน้ีมักจะเปนดานลบ คือดาน
กําจัด เริ่มดวยรูวาอะไรเปนเหตุของปญหา เราก็จะตองสืบ
สาวหาสาเหตุ คือไมใชมัวนึกแตจะสรางคุณธรรม จริยธรรม
ขอน้ีขอน้ัน

จริงอยู การขาดแคลนจริยธรรมนั้นเปนเรื่องดานลบ
อยูในตัวแลว เวลาเราพูด เราจะปฏิบัติ เรามักจะเพงทางดาน
บวก คือดานวาจะทําอยางไรใหคนมีอันนั้นอันนี้ แตเราลืม
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มองไปวา เราไดคนหาสาเหตุของมันหรือยังวา ทําไมมันจึง
เปนอยางนั้น ทําไมปญหานี้จึงเกิดขึ้น ทําไมเราจึงขาด
แคลนจริยธรรมขอน้ัน ทําไมคนของเราจึงชอบบริโภคไมชอบ
ผลิต ทําไมคนของเราจึงขาดระเบียบวินัย ทําไมคนของเรา
ทํางานรวมกันเปนทีมไมได น้ีก็เปนปญหาที่เราจะตอง
วิเคราะห ตองหาสาเหตุของแตละอยางวาทําไมคนของเรา
จึงเปนอยางนั้น

บางทีเหตุของปญหาจริยธรรมหลายๆ อยางนี้มัน
อาจจะเปนเหตุเดียวกันก็ได โดยเฉพาะเหตุสวนหนึ่งนั้น มันก็
ปนมาและแฝงอยูในพื้นฐานของเรานี่เอง แตพื้นฐานจิตใจ
ของคนไทยเรานี่ เราเคยศึกษาใหชัดเจนไหม ตัวเหตุน่ีมันจะ
ตองมาในตัวของคนเราหรือในสังคมของเรา เราก็ตองศึกษา
วา ลักษณะนิสัยจิตใจของคนไทย พื้นเพของคนไทยเปน
อยางไร

เราจะคิดแตเพียงวา เราจะทําใหคนไทยมีจริยธรรม
ขอน้ี เราจะสรางจริยธรรมขอน้ีข้ึน เทานี้ไมพอ เพราะวาใน
พืน้ฐานจติใจของคนไทย อาจจะมลีกัษณะ หรอืองคประกอบ
บางอยางเปนปมหรือเปนตอ ท่ีอาจจะขัดขวางหรือคอยตาน
ใหรับจริยธรรมขอน้ันไมได ก็จะปลูกฝงจริยธรรมขอน้ันไม
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สําเร็จ อาจจะตองกําจัดปมหรือตอนั้นกอน หรือบางทีอาจจะ
แกไดโดยปรับใหเขาเหลี่ยมเขาแงเขามุมกันกอน ก็จะรับกัน
และเสริมตอกันได การทําในดานบวก จึงตองควบคูไปกับ
การปรับแกในดานลบดวย

ตัวอยางสาเหตุของปญหา ที่แฝงมาในพื้นเพของเราเอง
ขอยกตัวอยาง จะพูดไปจากสภาพปญหาที่ปรากฏนี้

เชนวา ทําไมคนไทยจึงทํางานเปนทีมไมได ปญหานี้จะ
สัมพันธกับลักษณะนิสัยของคนไทยอยางหนึ่ง ขอพูดเปนขอ
เสนอไววา คนไทยนี้ มีลักษณะเดนในแงของความเปนผูมี
มานะมาก

คําวา “มานะ” แปลวาอะไร หลายทานอาจจะบอกวา
มานะก็แปลวา ความเพียรพยายาม เชนในคําวา ตองมี
มานะอดทน มีมานะพากเพียร

“มานะ” น่ีเรามักจะพูดพรอมกันไปกับคําวา “อดทน”
บาง “พากเพียร” บาง แตความจริง มานะไมไดแปลวา
พากเพียรเลย มานะน้ันแปลวา “ความถือตัว” ความถือตัว
สําคัญตน ความเชิดชูตัวใหเดน ความเอาเดน ความตองการ
เดนล้ําเหนือเขา ความตองการที่จะยิ่งใหญ น้ีคือความหมาย
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ท่ีแทจริงของมานะ
แต “มานะ” ในภาษาไทย ไดกลายความหมายมา

เปน “ความเพียรพยายาม” เพียรแลวบางทีก็ไปคูกับอดทน
เปนมานะอดทน เชน สอนเด็กๆ บอกวา เธอตองมานะอดทน
หรือมานะพากเพียร เลาเรียนหนังสือตอไปใหสําเร็จ ตอไปจะ
ไดเกง ถาเปนคนเกาๆ บางทีก็บอกวา “อาวหนู ตั้งหนาตั้งตา
มานะอดทน หรือวามานะพากเพียรเรียนไปนะ ตอไปจะได
เปนใหญเปนโต”

คําวา มานะ หรือตัวมานะนี่เราเขาใจผิดแลว กลาย
ไปเปนความพากเพียร แตความหมายที่แทจริงของมันซึ่งแฝง
อยู ก็ไปโผลออกมาตรงขางทายคือคําพูดที่วา จะไดเปนใหญ
เปนโต หรือเปนเจาคนนายคน น่ันแหละคือตัวมานะ ความ
หมายที่แทจริงของมานะไปโผลตรงที่วาจะไดเปนใหญเปนโต 
หรือจะไดเปนเจาคนนายคน

คําวามานะนี่ เปนคําที่เอามาใชในภาษาไทย สําหรับ
เปนเคร่ืองกระตุนคน ใหมีความเพียรพยายามศึกษาเลาเรียน
และทําการงาน

ทีน้ี ก็มีคําถามวา ทําไมมานะจึงถูกนํามาใชจนติด
ปากและกลายความหมายไปอยางนี้ ขอวิเคราะหวา เพราะ
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เราไดใชมานะเปนตัวกระตุนใหกระทํา คือเอามานะเปนแรง
จูงใจ จนเปนนิสัยของคนไทยที่ไดกระตุนคนดวยมานะกันมา
นานแลว เราเอามานะเปนตัวกระตุนเพื่อใหคนทําการงาน
เอามานะมาใชเปนแรงจูงใจ จนกระทั่งมานะเองไดกลาย
ความหมาย กลายเปนตัวความพากเพียรไปเลย

ท่ีจริงมานะไมใชความเพียร แตเปนตัวกระตุนใหมี
ความเพียร กลาวคือ เพราะตองการใหญโต ตองการเปน
เจาคนนายคน ก็จึงพากเพียร เพียรไป พยายามไป ทําไป
เลาเรียนไป เพื่อจะไดเปนใหญเปนโตสนองความตองการ
ของมานะนัน้ มานะจงึเปนแรงจงูใจ พดูตามภาษาวชิาการวา
ใชมานะเปนปจจัยใหเกิดความเพียร หรือมานะเปนปจจัยแก
วิริยะ

ทีน้ี การใชมานะเปนแรงจูงใจในการเพียรพยายาม
กระทําการ จะเปนการงานหรือการเลาเรียนหนังสือก็ตาม
น้ีเปนสิ่งที่เปนไปไดและเราก็ใชกันมานานแลว แตจะเปนการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองหรือไม ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตขอพูดวา มานะ
น้ีนาจะเปนลักษณะเดนในนิสัยของคนไทยอยางหนึ่ง เพราะ
ฉะนั้น คนไทยก็จึงถือตัวสําคัญ มีความรูสึกเกี่ยวกับการถือ
ตัวมาก ชอบเอาดีเอาเดนเฉพาะตัว ตลอดถึงมีการแสดงออก
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ในลักษณะที่ไมยอมกัน ไมลงใหแกกัน เมื่อมาทํางานก็เลย
ทํางานเปนทีมไมได เพราะวา ในเมื่อแตละคนถือตัวมาก
ก็ตาม ตองการเอาดีเอาเดนคนเดียวก็ตาม มันก็วากันไมได
ไมฟงกัน ไมยอมกัน

เวลาทํางานรวมกันเปนทีมน้ี จะเอาเดนเฉพาะตัวเอา
หนาเฉพาะตัวไมได จะตองใหหมูคณะเดน หรือวายอมใหคน
อื่นที่ควรจะเดนนั้นเดนขึ้นมา โดยที่เราตองยอมให โดยมุง
ประโยชนแกงานเปนสําคัญ คือ แลวแตวางานจะเดินไปดีได
อยางไร และในการทํางานรวมกันนั้น จะตองยอมรับฟง
ความคิดเห็นของกันและกัน จะมุงแตเอาชนะกันไมได ตอง
รับฟงคนอื่น แตเมื่อมีมานะ ก็ทําใหยอมไมได เพราะรูสึกวา
ตัวเองจะดอยลงไป จะแพเขา เราแพไมได ตองชนะทาเดียว
อะไรทํานองนี้

เมื่อมานะเปนตัวขับท่ีเดนในจิตใจแลว มันจะตอง
ยอมกันไมได เมื่อยอมกันไมได ก็ทํางานเปนทีมไมได ก็ยอม
ใหคนอื่นเดนไมได เพราะฉะนั้น งานก็ไมสําเร็จ

อีกดานหนึ่ง มานะก็ตองการโกเก เมื่อตองการโกเก
ก็ไปสงเสริมคานิยมชอบบริโภคไมชอบผลิต การบริโภคของ
เรานี้จะสัมพันธกับลักษณะนี้ดวย คือลักษณะของการอวด
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เดนอวดโก
การที่เราบริโภคนี้ บอยครั้งไมใชบริโภคเพราะวาชอบ

หรือวาเอร็ดอรอย บางทีของนั้นไมดีหรอก เชน ของที่มาจาก
ตางประเทศ ไมใชวามันจะดีวิเศษอะไร แตมันชวยใหโก มัน
สนองความรูสึกโกหรือเดนได เราจึงเอา จึงชอบไปบริโภคใน
แงของการที่จะไดอวดเดนอวดโก ท้ังที่ของนั้นอาจมีราคา
แพงกวาที่ควรจะเปน

บางทียิ่งแพงกลับยิ่งชอบซื้อ เพื่อสนองความอยาก
อวดโก เสริมมานะ ตองการเดนนั้นแหละ คือ เพื่อแสดงวามี
ฐานะดี หรือทันสมัยอะไรทํานองนั้น

จะเห็นไดวา เจาตัวมานะนี้มันแสดงออกไดหลายทา
แมแตการขาดระเบียบวินัยของคนไทยก็มีลักษณะอยางหนึ่ง
ท่ีสอถึงมานะ คือ พวงมากับความรูสึกวาถาฉันทําตามใจตัว
เองได ก็แสดงวาฉันนี่เกงฉันนี่ใหญ เชนอยางเราจะเดินขาม
ถนน ถาฉันไมเดินที่มาลาย ก็แสดงวาฉันแน ฉนัอยูเหนอืกฎ
เกณฑได ฉนัละเมดิกฎหมายได ฉนัไมทําตามกฎของสงัคมได

คนไทยจํานวนมากมีความรูสึกอยางหนึ่งวา ถาไม
ตองทําตามกฎเกณฑไดแสดงวาเกง ลักษณะนิสัยนี้แสดง
ออกทั่วไปหมด แมแตในการติดตอกับราชการ ชาวบานคน
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ไหนไมตองเดินตามสายงาน ไมตองเดินตามระเบียบราชการ
ไดแสดงวาแนมาก เกงมาก ยิ่งใหญมาก คุยอวดคนอื่นได
การที่ไมตองทําตามระเบียบของหมูคณะไดแสดงวาเปนคน
เกง กลายเปนดีไป แทนที่จะเอาระเบียบของหมูคณะเขาวา
ถาทําตามระเบียบก็นายกยอง ถาไมทําตามระเบียบ เปน
เรื่องนาละอาย กลับนิยมกันในทางตรงขาม

เมื่อแตละคนถือวา การที่ฉันทําตามใจชอบไดน่ีคือ
เกง คือการที่จะเปนที่ยอมรับ ยกยองในสังคม เมื่อเปนอยาง
น้ี การมีระเบียบวินัยก็เปนไปไมได

น่ีเปนตัวอยาง ใหเห็นวาการทํางานรวมกันเปนทีมไม
ไดก็ดี คานิยมชอบบริโภคมากกวาชอบผลิตก็ดี หรือแมแต
การขาดระเบียบวินัยตางๆ ก็ดี บางทีมันมาจากสาเหตุตัว
เดียวกัน ซ่ึงถาแกสาเหตุตัวนั้นแลว ก็อาจจะแกตัวประกอบ
อื่นๆ ท่ีโยงหรืออิงกันอยู ตลอดจนปญหาตางๆ ท่ีสืบเนื่อง
จากมันไดท้ังหมด หรือแกงายขึ้น

คนไทยเราชอบแสดงออกอยางนี้มาก แมแตเวลาไป
ตางประเทศ คนไทยเราไปในที่ของเขา ประเทศของเขา เขามี
ระเบียบ มีกฎจราจร คนไทยมักจะมีความรูสึกอยางหนึ่งวา
ถาเราฝาฝนกฎจราจรอันนี้ไดละ เราเกง แลวบางทีก็ไมทํา
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ตามระเบียบ ตํารวจฝรั่งก็เผลอไดเหมือนกัน คนไทยเราก็ทํา
เพื่อแสดงความเกงนั้น ก็รูสึกตัววาเราแนท่ีไมตองทําตามกฎ
จราจร หรือฝาฝนแลวเขาจับไมได เราจะไมมีความรูสึก
ละอายในการกระทําอยางนี้ เพราะเรารูสึกวาการทําไดอยาง
น้ันเปนเกงเปนโกไป น่ีก็เปนลักษณะที่นาสังเกต

เทาที่กลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางเพื่อใหเห็นวา ใน
การวิเคราะหปญหานั้น เราจะตองศึกษาลึกลงไปถึงสภาพ
พื้นเพจิตใจของเรา และหาสาเหตุท่ีในนั้นดวย บางทีสาเหตุ
อันเดียวอาจเปนที่มาของปญหาไดหลายอยางเทาที่เราพบ
ประสบกันอยู ซ่ึงจะตองกําจัดสาเหตุอันนี้ใหได น้ีเปนเพียง
ตัวอยาง มิใชหมายความวามีตัวเดียว แตมันเปนสาเหตุ
อยางหนึ่งที่มีความสําคัญมาก อาตมาเห็นวา “มานะ” น้ีเปน
ตัวการสําคัญ มานะมีบทบาทมากจนกระทั่งวา คนไทยไดใช
มานะในความหมายที่ดีไปเสียแลว

กิเลสใหญชุดสาํคัญ ที่บงการบทบาทของคน
มานะนี้เปนกิเลสใหญตามหลักพุทธศาสนา อยูใน

กลุมท่ีมีจํานวน ๓ คือ ตัณหา มานะ ทิฐิ
ในพระพุทธศาสนานี้ เรามักจัดอะไรๆ เปนชุดๆ กิเลส
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อีกชุดหนึ่งก็คือรากเหงาของอกุศล หรือรากเหงาของความ
ช่ัว ซ่ึงมี ๓ เหมือนกัน คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ โลภ โกรธ
หลง เรียกวาเปนอกุศลมูล เรามักมองกันแตกิเลสชุดราก
เหงานี้ ไมคอยมองไปถึงกิเลสชุดที่เปนตัวกํากับบทบาทของ
คน ซ่ึงก็มี ๓ เหมือนกัน กิเลสตัวกํากับบทบาทของคนชุดที่
วาก็คือ ตัณหา มานะ ทิฐิ

๑. ตัณหา คือ ความอยาก ความเห็นแกตัว ความ
อยากจะได อยากจะเอาเพื่อตัว

๒. มานะ คือ ความตองการใหตัวเดน อยากยิ่งใหญ
ความสําคัญตน หรือถือตนสําคัญ

๓. ทิฐิ คือ ความถือร้ันในความเห็นของตน ยึดติดใน
ความเห็น เอาความเห็นเปนความจริง

พอเถียงกันไป เวลาหาความรูหาความจริงก็ไปติดตัว
ทิฐิเสีย ทิฐิก็มากั้นความจริง ทําใหไมสามารถเขาถึงความ
จริงได เพราะแตละคนมาติดทิฐิ ยึดในทิฐิของตัวเองวา ทิฐิ
ของฉันจะตองถูก เพราะฉะนั้น การแสวงหาความจริงก็เดิน
หนาไปไมได

ในการพากเพียรพยายาม ในการศึกษาเลาเรียนคน
ควาหาความรูของมนุษย และแมแตในการทํางานทําการนี้
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เราตองการที่จะเขาถึงความจริง แตคนเราจะไปติดปญหาก็
คือวา เมื่อคนควาหาความจริงไปถึงตอนหนึ่ง มันจะมีทิฐิ มี
ความคิดเห็นของตัวเกิดขึ้น แลวคนเราก็มักจะติดในความ
คิดเห็นนั้น

พอติดทิฐิปบ และมีมานะเขามาหนุนอีก การคนควา
ความจริงก็จะหยุด จะตองใหคนอื่นยอมรับทิฐิความคิดเห็น
ของตัวเอง แลวตอจากนั้นไป ตัวความจริงหรือสัจจธรรมก็ไม
สําคัญเทาทิฐิของฉันเสียแลว จะตองใหทิฐิของฉันนี้มันถูก
ตัวความจริงจะเปนอยางไรก็ชาง

ตอนแรกนั้นมุงหาความจริง แตตอนหลังนี่มาติดใน
ทิฐิ ติดในความเห็นของตัวเอง กลายเปนเอาทิฐิของตัวเองนี่
มาขัดขวางการเขาถึงความจริงไปเลย กระบวนการคนหา
ความจริงก็เลยสะดุดหยุดลงแคน้ัน

ตกลงวา กิเลส ๓ อยางนี้เปนตัวกํากับบทบาทของ
มนุษยท่ีสําคัญมาก ทําใหมนุษยไมสามารถจะดํารงชีวิตอยู
รวมกันไดดี ไมสามารถที่จะบรรลุถึงความสุขที่แทจริง และ
ไมสามารถเขาถึงสัจจธรรมได เพราะตัณหา มานะ ทิฐิน้ี เขา
มาครอบงํากํากับบังคับบัญชาการแสดงเสีย ในทางพระทาน
เรียกวาเปน ปปญจธรรม แปลวาสิ่งที่เปนเครื่องทําใหเนิ่นชา
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คือทําใหวกวนวุนวาย นัวเนียนุงนังอยูกับเรื่องไมเปนเรื่อง
ตัณหา มานะ ทิฐิ ท้ังสามอยางเปนเรื่องตัวตนทั้งนั้น

ตัณหา ก็เห็นแกตัว เอาเพื่อตัว มานะ ก็ถือตัว มุงใหตัวเดน
เอาตัวเปนสําคัญ ทิฐิ ก็เอาแตความเห็นของตัว ถือร้ัน ไมรับ
พิจารณาใคร ในเมื่อจะเอาแตตัว มุงผลประโยชน ตองการให
ตัวเดนเปนสําคัญ ติดในทิฐิ ก็เลยไปไมรอด แกปญหาไม
สําเร็จ ติดคาวนเวียนอยูน่ีเอง

ตัณหา มานะ ทิฐิ ๓ อยางนี้ท่ีจริงสําคัญมาก คนไทย
เรามักพูดเนนกันแตโลภะ โทสะ โมหะ ควรจะหันมาเอาใจใส
ตอตัณหา มานะ ทิฐิ ใหมากขึ้น

มานะนี้ ในเมืองไทยไดใชในความหมายที่เพี้ยนไป
จนกระทั่งวาดึงหรือกูแทบไมกลับแลว เวลานี้ถาพูดวามานะ
คนไทยเขาใจเปนวาพากเพียรพยายามหมด คูกับอดทน แต
ท่ีจริงแลวมันเปนตัวกระตุนใหพากเพียรพยายามและอดทน
ตางหาก

เดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องตัวตน ความเอาตัวเปน
ใหญน้ี เราไมพูดถึงมานะ เราตองไปใชคําวา “อัตตา” แทน
เสียแลว
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ท่ีจริงอัตตานั้นมันเปนเรื่องสําหรับรู คือ เรารูเขาใจวา
ความจริงไมมีตัวตน ไมมีอัตตา เปนอนัตตา เปนเรื่องสําหรับ
รู ถาเทียบกับปรัชญาปจจุบัน เขาแยกเปนดานเมตาฟสิกซ
หรืออภิปรัชญา กับดานเอธิกซ หรือ จริยธรรม อัตตาเปน
เรื่องทางดานเมตาฟสิกซ (อภิปรัชญา) คือดานที่แสวงหา
สัจจธรรมวา ความจริงเปนอยางไร

ในการศึกษาวาความจริงเปนอยางไร เราจะพูดถึง
เรื่องอัตตา-อนัตตา ใหรูวาความจริงนั้นไมมีอัตตาชีวิตเกิด
จากสวนประกอบเขามาประชุมกัน มันเปนอนัตตา เปนเรื่อง
ของความรู คือ รูจักอัตตาวา โดยแทจริงแลว อัตตาไมมี เปน
แตอนัตตา สวนดานของจริยธรรมนี่เปนเรื่องของมานะ การ
ถือตัวสําคัญตนตางๆ ถือเกี่ยวกับตัวตนที่เปนกิเลส น้ีเปน
เรื่องของมานะ

ปจจุบันนี้เราเอามานะไปใชเพี้ยนแลว เราเลยตอง
เอาคําวาอัตตา ซ่ึงเปนเรื่องดานสัจจธรรม มาใชในทางจริย-
ธรรม เปนการนําไปใชผิดทาง เสร็จแลว ก็เลยตองยอมรับกัน
เลยตามเลยไป เชนที่ชอบพูดกันวา คนนี้อัตตาใหญ อัตตา
แรง ท่ีจริงนั่นคือมานะแรง ไมใชอัตตาแรง อัตตาเปนเรื่อง
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สําหรับรู ไมใชเปนเรื่องของจริยธรรม อัตตาไมมี แลวจะมา
ใหญ มาแรงไดอยางไร

จุดมุงหมายที่พูดเรื่องนี้ ก็เพื่อใหเราแกปญหาจริย-
ธรรมโดยสืบสาวหาสาเหตุ และสาเหตุท่ีสําคัญก็มีมาในพื้น
เพของเรานี้เอง คือพื้นเพวัฒนธรรมในสังคมของเรา และ
ลักษณะจิตใจของเรา หรือคนของเรา ซ่ึงจะตองเขาใจตาม
ความเปนจริง ถาเราแกปญหาเรื่องมานะไมสําเร็จ การแก
ปญหาในเรื่องที่วามาเมื่อกี้ เชน การขาดระเบียบวินัยก็แก
ยาก ถาเด็กรูสึกวาถาฉันฝนระเบียบไดน่ีฉันเกง แลวทานจะ
ไปแกปญหาทําใหเด็กมีระเบียบวินัยไดอยางไร

ในทางตรงขาม คนอีกพวกหนึ่งเขารูสึกอีกอยางหนึ่ง
เขารูสึกวา ถาฉันฝนระเบียบวินัยนี่เปนเรื่องที่นาละอาย ทุก
คนจะไมใหเกียรติเลย และในบางประเทศ ถาใครฝนระเบียบ
วินัย สังคมจะประณาม คนทั่วไปจะรูสึกดูหมิ่นเหยียดหยาม
เห็นเปนคนไมมีเกียรติ

แตคนไทยของเรานี่ นอกจากตัวเองจะรูสึกโกแลว
สังคมยังยอมรับดวย รูสึกวาเพื่อนๆ จะชื่นชมยกยองวา แหม
หมอน่ีมันเกงจริงๆ มันแน มันฝนระเบียบได มันไมตองทํา
ตามขั้นตอนก็ได มันเกงจริง เรารูสึกกันอยางนั้นจริงๆ ดวย
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สังคมของเราเปนอยางนั้น ถาอยางนี้ก็แกปญหาระเบียบ
วินัยไมได

ในทํานองเดียวกัน ถาเรานิยมความโกแลวมีคานิยม
ชอบบริโภค มันก็เปนธรรมดา จะไปแกไดอยางไร เรื่อง
ทํางานรวมกันเปนทีมไมได ก็เชนเดียวกัน เมื่อไมแกท่ีมานะ
มันก็แกไมได เพราะไมไดแกปญหาที่ตัวสาเหตุ อันนี้เปนดาน
กําจัดหรือดานลบ

ใชกิเลสแกไข ถึงจะไดผล ก็ไมปลอดภัย
อาตมาเพียงยกตัวอยางใหดูวา ลักษณะนิสัยคนไทย

เรานี้ เดนในเรื่องมานะมาก และเราไดใชคําวามานะ จน
กระทั่งมันกลายเปนคําที่มีความหมายดีไป เดี๋ยวนี้มานะเปน
ศัพทท่ีดีในเมืองไทย แตเปนกิเลสในพุทธศาสนา เปน
สังโยชนอยางหนึ่ง

สังโยชน คือกิเลสที่ผูกมัดคนไวกับทุกข ไวกับปญหา
ไวกับวัฏฏสงสาร สังโยชนมีหลายอยาง พระอริยบุคคลจะ
ตองละไปตามลําดับ มานะนี้ก็เปนสังโยชนอยางหนึ่ง แตเปน
สังโยชนระดับสูง ซ่ึงมีแตพระอรหันตเทานั้นที่ละได พระ
อริยบุคคลอื่นๆ ยังละมานะไดไมหมด
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มานะนี้จะตองยอมรับวาเปนกิเลสที่ลึกซึ้ง มีหลาย
ระดับ มีตั้งแตหยาบ รุนแรง ไปจนกระทั่งละเอียดออน แมแต
ความภูมิใจในตนเองนอยๆ ก็เปนมานะ เชน ในเวลาที่เราทํา
ความดีหรือทําอะไรเสร็จแลวรูสึกวามีความภูมิใจ แตมานะ
ในระดับน้ีทานไมถือสานัก เพราะเมื่อมองในแงของการ
ศึกษา เราตองยอมรับดวยวา กิเลสนี้บางทีก็มีประโยชน

กิเลสนั้นเปนพวกอกุศลธรรม อกุศลธรรมหรืออกุศล
แปลงายๆ ก็คือความชั่ว อกุศลนั้นตรงขามกับกุศลคือความ
ดี แตอกุศลกับกุศลธรรมนี่มันอิงอาศัยกัน เปนปจจัยแกกันได

สังคมไทยเรา จะวาไปก็มีความฉลาดในแงหนึ่ง คือรู
จักเอาอกุศลธรรมมาใชใหเปนประโยชน สนับสนุนกุศลธรรม
คือเอาอกุศลมาเปนปจจัยแกกุศล

ตามหลักธรรมนั้น กุศลเปนปจจัยแกกุศลได อกุศล
เปนปจจัยแกอกุศลได อันนี้ถือวาเปนเรื่องธรรมดา แตทีน้ี
กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได อกุศลเปนปจจัยแกกุศลได ถาเรา
ใชถูกก็เอาอกุศลมาเปนปจจัยแกกุศลได แตตองใชใหเปน
ถาใชไมเปน กผ็ดิ เกดิโทษ ท้ังนีเ้ราจะตองยอมรบัหลกัทัว่ไปวา

๑. ถาใชเปน ใชถูกตอง ก็มีประโยชน แต
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๒. พรอมกันนั้น แมจะใชเปนใชถูก แตมันจะมีผล
ขางเคียงในทางรายขึ้นมาดวย ไมบริสุทธิ์

การใชกิเลสแมแตในทางที่ดี ก็ตองระวัง อยางมานะ
น้ีจะใชในทางที่ดีก็ได เชนใชเปนเครื่องสนับสนุนใหมีระเบียบ
วินัย โดยจับเอาไปสัมพันธกับธรรมขออื่น ท่ีจะชวยใหเกิด
ผลอยางนั้น ไมวาจะเปนกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ตาม
เชนสรางโดยเราใหเกิดความรูสึกในแงวา ถาเราพากันรักษา
ระเบียบวินัยได แสดงวาพวกเราเกง พอทําอยางนี้ปบมัน
เปลี่ยนทันทีเลย มานะนี้ กลับกลายเปนแรงจูงใจใหมี
ระเบียบวินัยไปแลว

การใชมานะมาเปนแรงกระตุนในการสรางวินัยนี้ ก็
เหมือนในบางประเทศที่เขาคอยกระตุนเรากันใหมีความรูสึก
วา ประเทศชาติของเรานี้จะตองเปนประเทศที่เกงที่สุด เปน
ประเทศอันดับหนึ่ง ยิ่งใหญท่ีสุด เพื่อความยิ่งใหญของ
ประเทศชาติ คนของเราจะตองเปนอยางนี้ ทุกคนจะตองทํา
ไดทุกอยาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายนั้น

ความคิดที่วาประเทศของเราแนมาก น่ีก็เปนมานะ
เหมือนกัน แตเปนการใชมานะอีกรูปแบบหนึ่ง คือเอามานะ
มาใชสนองความเชื่อท่ีวา ถาเรารักษาระเบียบวินัยได แสดง
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วาประเทศของเรานี่เกงมาก มานะกลับเปนตัวแรงผลักแรง
กระตุน ใหคนรักษาระเบียบวินัย

เราจะเห็นวา แมแตในกลุมชนหรือหมูคณะยอยๆ
บางทีเขาสามารถรักษาระเบียบวินัย หรือขอปฏิบัติบางอยาง
ไดเครงครดั เพือ่ใหสนองความรูสกึภมูใิจในตวัเองวา “ฉนัแน”
เพื่อใหคนรูเห็นวาฉันนี้เกง หรือวาหมูคณะของเรานี้เกง หมู
คณะของเรานี้เปนหมูคณะที่เครงครัดที่สุด ทําอะไรไดดีท่ีสุด

ท่ีวามานี้ก็เปนแงคิดอยางหนึ่ง วาที่จริงเปนหลัก
อยางหนึ่งทีเดียว คือหลักปจจัยสัมพันธวา ธรรมขอเดียวกัน
(จะเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม) อาจทําใหเกิดผลตางกันไปได
หลายอยาง แลวแตวาจะใชอยางไร คือแลวแตวาจะเอาไป
สัมพันธเปนปจจัยกัน หรือรวมกันกับธรรมอื่นขอใด

ระบบปจจัยสัมพันธแงหนึ่ง ก็คือท่ีเรียกกันในปจจุบัน
วา บูรณาการ เปนระบบที่สําคัญและถาใชเปนก็มีประโยชน
มาก ดังนั้น จึงควรเรียนรูและระลึกถึงระบบปจจัยสัมพันธน้ี
ไวใหดี อยางในกรณีน้ี เอามานะไปรวมสัมพันธกับความเชื่อ
ในเสรีภาพสวนบุคคลแบบหนึ่ง ออกผลมาเปนความขาด
ระเบียบวินัยอยางหนัก แตเอามานะไปเปนปจจัยสัมพันธกับ
ความเชื่อในชาตินิยมแบบหนึ่ง ออกผลมาเปนความมี
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ระเบียบวินัยอยางเครงครัด ดังนี้เปนตน
เปนอันวา มานะตัวเดียวกันใชเปนเรื่องเกงเฉพาะตัว

วา เราแนมากที่ทําไดอยางนั้นตามใจเรา ทําไดตามใจคือเกง
มาก หรือทําไดตามใจคือไทยแท อันนี้ก็ไปสนองความ
ตองการเกงเฉพาะตัว แลวก็กลายเปนวา ถาไมเปนไปตาม
ระเบียบวนัิยได คอืเกง แตอกีพวกหนึง่เอามานะไปใชในแงวา
ทําไดตามระเบียบวินัยคือเราแน เราน่ีเกง ก็กลับตรงขามกัน
รวมความก็คือเปนการเอากิเลสมาใชในทางที่เปนประโยชน 
หรือในทางที่เปนโทษ แตก็เปนเพียงการพูดวาใชได เปน
ประโยชน ซ่ึงในทางที่ถูกตองดีงามแทจริงแลวไมควรใช

อยางที่ไดกลาวขางตนแลว การใชอกุศลเปนตัวเรา
ใหทําความดีน้ัน ถึงจะใชไดผล แตก็จะมีผลขางเคียงที่เปน
โทษ เชนใชมานะกระตุนใหเพียรพยายามทําดี จะใชไดผล
มาก เพราะกิเลสมักจะทําใหการกระทํามีกําลังแรงมาก (ถา
ไมถึงกับรุนแรง) แตก็จะเกิดผลเสียพวงมา เชนทําใหลําพอง
ทําใหยกตนขมผูอื่น หรือทําใหคิดถึงแตความสําเร็จของตัว
โดยไมคํานึงวาจะเกิดความเสียหายหรือทุกขรอนแกใคร
เปนตน
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พูดงายๆ วาเปนความสําเร็จจากแรงกิเลส ไมใชเกิด
จากเหตุผลท่ีเห็นดวยปญญา

ในหลายกรณี การทําดีดวยแรงกิเลสอยางนี้ แมวา
ตัวการกระทํา หรือสิ่งที่กระทํานั้นจะเปนสิ่งที่ดีแตผูท่ีทํา
ความดีอยางนั้น กลับไดช่ือวาเปนคนชั่ว ดังที่พระพุทธเจา
ตรัสเรียกคนที่ทําความดีดวยความรูสึกยกตนขมผูอื่น วา
เปนอสัตบุรุษ

การใชอกุศลธรรม เปนแรงกระตุนกุศลธรรมนั้นไมถูก
ตอง ไมดีจริง เราจึงควรจะพูดกันตอไปวา ในวิธีการที่ถูกตอง
ท่ีบริสุทธิ์น้ัน ควรใชอะไรเปนแรงกระตุน ซ่ึงเปนปญหาขอตอ
ไป ตอนนี้ก็พูดพอเปนตัวอยาง

สรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่งวา ในแงหนึ่งของการแก
ปญหานั้น ตองสืบสาวหาสาเหตุใหได บางที ถาแกสาเหตุ
ของปญหาไดตัวเดียว ก็แกปญหาไดตั้งหลายอยาง และถา
ไมแกท่ีสาเหตุอันนี้อันเดียว จะไปแกอยางไร ก็ไมสําเร็จ จะ
ไปสงเสริมอยางไร ก็ไมสําเร็จ ไปไมรอด
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สรางจริยธรรมตัวนาํขึ้นขอเดียว                      
จริยธรรมอื่นพวงมาเปนพรวน

คราวนี้ ประการที่สอง เปนดานบวก เมื่อกี้น้ีไดพูดถึง
สาเหตุของปญหา ซ่ึงเปนการหนักไปในดานลบหรือดานสิ่งที่
ตองกําจัด คราวนี้ก็ถึงดานเสริมสรางเปนดานบวก

ในดานบวกนี้ สิ่งสําคัญคือจะตองจับใหถูกที่ เพราะ
วา หัวขอจริยธรรมหรือองคประกอบของจริยธรรม และคุณ
ธรรมตางๆ น้ันมีมากมายเหลือเกิน แจกแจงกันไปไดไมรูจัก
สิ้นสุด พูดกันไมหวาดไมไหว เรามักจะบอกวา คนไทยจะ
ตองมีจริยธรรมขอน้ันขอน้ี การสงเสริมจริยธรรมขอน้ีจะทํา
อยางไร เรามักจะระบุช้ีกันเปนขอๆ วิธีแกปญหาแบบนี้ นอก
จากจะไมสัมพันธกับปญหาแลว แมแตในแงการเสริมสรางก็
เปนการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง

การที่จะคิดเสริมสรางจริยธรรมกันทีละขอ แตละขอ
เปนบัญชีเหมือนอยางรายการสินคาวา จริยธรรมขอหนึ่ง
เรื่องนั้น มีวิธีการที่จะสงเสริมอยางไร สอง จริยธรรมขอน้ี มี
วิธีการสรางและสงเสริมอยางไร วากันเปนขอๆ แลวก็หาทาง
สงเสริมกันเปนขอๆ น้ัน เปนการกระทําที่ผิดธรรมชาติ
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ชีวิตมนุษยน้ันเกิดจากองคประกอบ ท่ีประสานรวม
เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และสัมพันธโยงถึงกันหมด การ
พูดแยกเปนรายขอน้ันควรทําเพียงเพื่อความสะดวก เพราะ
การที่จะเขาใจองครวมใหชัดเจน ก็ตองรูจักองคประกอบทั้ง
หลายวามีอะไรบาง แตในเวลาปฏิบัติการเพื่อแกปญหา
เปนตน จะตองมองเห็นองคประกอบเหลานั้น โยงสัมพันธกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียว ไมใชไปแยกเปนรายขอ แลวสรางเสริม
ข้ึนทีละอยางๆ ซ่ึงก็ยอมไดผลบาง แตนิดๆ หนอยๆ ฉาบฉวย
ผิวเผิน

ไมวาในการแกปญหา หรือในการสรางเสริมก็เชน
เดียวกัน จะตองจับจุดใหถูก คือ จับจริยธรรมตัวแกนหรือ
จริยธรรมตัวนําของเรื่องนั้นใหได เมื่อจับตัวนําหรือตัวแกน
อันเดียวถูกตองแลว ก็สงเสริมอันนั้นอันเดียว แลวโยงทั่วไป
หมด ก็จะแกปญหาทีเดียวไดหลายอยาง

เปนอันวา ในการแกปญหาจริยธรรมนั้น จะตองจับ
หาจุดประสานของมันใหได คือจับตัวแกนหรือตัวนําแลวอัน
อื่นก็พวงมาดวย ไมใชวามาเองดวยทันที แตจะตองรูเขาใจ
วา ถาเราทําอยางนั้น อะไรจะพวงมาบาง แลวตั้งใจชักนําให
มันพวงมาดวย
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ตัวอยางงายๆ สมมุติวามีนิสัยรักงานตัวเดียว เมื่อ
ทํางานอะไรก็มีความรักในงานนั้น อยากจะทําพอเราอยาก
จะทําขึ้นมานี่ จะมีอะไรตามมาบาง ความขยันหมั่นเพียรจะ
ตามมาเอง

นอกจากความขยัน ความมีระเบียบวินัยจะตามมา
มีระเบียบวินัยเพราะวาการงานนั้นมีระเบียบมีข้ันมีตอนของ
มัน เมื่อทํางานแลว การทํางานจะฝกตัวเขาใหมีระเบียบวินัย
ไปเอง ระเบียบวินัยก็จะเกิดขึ้น

ความอดทนก็จะตามมาดวย เพราะขั้นตอนของการ
ทํางานนั้นแหละจะฝกเขาวา เมื่อทําขั้นนี้เสร็จแลว จะตองรอ
ถึงขั้นนั้นจึงจะทําอยางนั้นได ถาทําอันนั้นตรงนั้นแลวจะตอง
รออีกเทานั้นจึงจะมีผลสําเร็จ จึงเปนการฝกความอดทนไป
ดวยพรอมในตัวเลย

การรูจักขั้นตอนของงาน ความฉลาดจัดเจนในการ
จัดการ และความตรงตอเวลาเปนตน ก็ตามมาดวย บางทีมา
กอนเวลาดวยซ้ํา เพราะรักงาน อยากจะทํางาน ทําให
กระตือรือรน ตั้งหนาตั้งตาคอยจะทํางาน จะยิ่งกวาตรงเวลา
เสียอีก จะทําจนเกินเวลาดวยซ้ํา
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แมแตจิตใจก็มีความสบาย วิ่งแลน ไมขัดไมขืน ไม
ฝนใจทํา สมาธิก็เกิดขึ้น จิตใจมั่นคงเขมแข็ง สงบ อยูกับงาน
มีความแนวแนไมฟุงซาน เปนอันวา สมาธิเกิดขึ้นเพราะ
ความรักงาน แลวทํางานไปเพราะความรักงานนั้น มีความ
สุขอยูกับงาน ก็ไมไปวุนวายกับเรื่องอื่นๆ อารมณท่ีเขามา
กระทบกระแทกก็ไมคํานึงมากนัก มีสุขภาพจิตดี แมแต
ปญหาเรื่องจิตใจก็สรางซา พลอยดีข้ึนมาหมด

ตกลงวา ถาจับจุดอันเดียวไดถูกแลว ฝกในเรื่องนั้น
ข้ึน ตัวอื่นก็พวงมาดวย คือหาตัวนําหรือแกนของจริยธรรมใน
เรื่องนั้นๆ ใหได แลวใชตัวนั้นในการฝกใหจริยธรรมขออื่น
พวงมาดวยกัน ขอสําคัญก็คือ จะตองจับใหถูกนั่นเอง น้ีเปน
ดานเสริมสราง



- ๓ -
ระบบจริยธรรมที่ครบวงจร

ตัวอยางที่ ๑: เสรีภาพในการแสดงออก

การแสดงออกอยางเสรี ตองมีองคประกอบครบชุด
ตอไปขอพูดผานไปถึงวา การฝกและการใชจริยธรรม

ตองเปนการปฏิบัติท่ีครบวงจร
ปจจุบันนี้เขานิยมใชคําวา “ครบวงจร” อะไรๆ ก็ตอง

ครบวงจร พูดกันมากเหลือเกิน อีกคําหนึ่งก็คือ “บูรณาการ”
ชักเขามามาก

ท่ีจริง จริยธรรมก็เปนเรื่องแบบเดียวกันนั้นแหละ
ตองครบวงจรเหมือนกัน จริยธรรมก็ตองเปนการปฏิบัติท่ีครบ
วงจร ถาไมครบวงจรก็เกิดผลเสีย จริยธรรมที่ครบวงจรนี่จะ
ยกตัวอยาง เพราะถาจะอธิบายก็กินเวลามาก ตองมีตัวอยาง
จึงจะเห็นงายขึ้น
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ยกตัวอยางเชน การแสดงออกโดยเสรี เดี๋ยวนี้เปนยุค
ประชาธิปไตย แมแตในวงการศึกษาก็ถือวาจะตองฝกฝน
ประชาธิปไตย การมีเสรีภาพในการแสดงออกหรือการแสดง
ออกอยางเสร ี เปนองคประกอบอยางหนึง่ในสงัคม
ประชาธปิไตย และก็เปนองคประกอบทางจริยธรรมดวย เรื่อง
น้ีจะมาสัมพันธกับการปฏิบัติจริยธรรมใหครบวงจรอยางไร

ท่ีวาตองครบวงจรก็เพราะวา จริยธรรมแตละขอยอม
มีความสัมพันธกับขออื่น โดยมีจุดมุงหมายและมีการรับสง
ตอกนัไปเปนทอดๆ เพือ่บรรลจุุดมุงหมายนัน้ ดงันัน้ จริยธรรม
ทุกขอจะตองมีจุดมุงหมายวาเพื่ออะไร หรือเพื่อผลอะไร

การแสดงออกอยางเสรี หรือเสรีภาพในการแสดง
ออก มีจุดมุงหมายอยางไร อันนี้มีเรื่องที่จะตองพูดกันหลาย
แงหลายมุม

แงหนึ่งก็คือเอาดานความสัมพันธกอน แลวมันจะ
โยงไปถึงความมุงหมาย เราจะเห็นวา การแสดงออกโดยเสรี
น่ี มันคูกันกับการรับฟงผูอื่นใชไหม คือ เมื่อเราแสดงออกโดย
เสรี เชนแสดงความคิดเห็นของเราออกไป เราก็ตองยอมให
คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นโดยเสรี คือยอมรับฟงเขาดวย
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แตตัวแกน หรือสาระสําคัญของการแสดงออกโดย
เสรี และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นนั้น คืออะไร คือการ
แสวงปญญา ตองการรูความจริง หาความถูกตอง มองเห็น
เหตุผล ถูกไหม

เมื่อแสดงออกโดยเสรี แตละคนมีความคิดเห็น ก็จะ
ไดสามารถใชความคิดเห็นของตน เอามาชวยประกอบใน
การที่จะรวมกันคิดพิจารณา ใหถึงความรูท่ีถูกตอง กลาวคือ
ตางคนตางก็คิดหาเหตุผลท่ีถูกตองเทาที่สามารถและนํามา
แสดงออก เมื่อนํามาแสดงออกแลวก็เปนการแลกเปลี่ยนกัน
คนอื่นเขาก็มีความคิดเห็นของเขา ก็มาพูดใหเราฟงบาง แลก
เปลี่ยนกันไปกันมาก็เขาถึงปญญา เขาถึงสัจจธรรม ไดความ
รูจริง เกิดความรูแจงขึ้นมา ไดสิ่งที่ถูกตอง ท่ีจะใชปฏิบัติให
บรรลุความมุงหมาย

โดยนัยนี้ เสรีภาพในการแสดงออก ก็คูกันกับการรับ
ฟงผูอื่น และมีการแสวงปญญาเปนฐาน ฉะนั้น ถาจะฝกการ
แสดงออกโดยเสรี ก็ตองฝกการรับฟงผูอื่นดวย และตองโยง
ไปหาการใฝรูความจริง จะฝกแตการแสดงออกโดยเสรีอยาง
เดียวไมได
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นอกจากการรับฟงผูอื่น โดยมีความใฝรูเปนฐานรวม
แลว การแสดงออกอยางเสรีสัมพันธกับอะไรอีก สังคมที่มี
การแสดงออกโดยเสรีท่ีดําเนินไปอยางถูกตอง จะเปนสังคม
ท่ีมีระเบียบวินัยมาก อยางเชน อเมริกาก็เปนประเทศที่มีการ
แสดงออกโดยเสรี แตในประเทศนี้ สังคมก็จะตองมีระเบียบ
วินัยคอนขางดีดวย คนจะตองมีการฝกตนในเรื่องระเบียบ
วินัย จะตองอยูในกฎเกณฑกติกา ดังนั้น พรอมกนัไปกบัท่ี
เขาแสดงออกโดยเสรน้ัีน กจ็ะมตีวัคมุ กลาวคอืระเบียบวนัิยนี้

ระเบียบวินัย หรือกฎเกณฑของสังคม เปนเคร่ือง
ควบคุมกํากับยับยั้งชั่งใจใหอยูในกรอบ ทําใหการแสดงออก
โดยเสรี อยูในขอบเขตที่ถือวาพอดี ระเบียบวินัยนี้รวมไปถึง
กฎเกณฑของสังคม และปฏิสัมพันธระหวางกันของคนใน
สังคมดวย

นอกจากนี้ ในสังคมที่มีการแสดงออกโดยเสรีน้ัน
ปรากฏวา ยังตองเปนสังคมที่แตละคนตองมีความรับผิด
ชอบตัวเองมากดวย คือเมื่อตัวเองแสดงออกโดยเสรี ตัวเองก็
จะตองรับผิดชอบตอการแสดงออกของตนนั้นมากดวย นอก
จากรับผิดชอบตอกฎเกณฑของสังคมแลวก็รับผิดชอบตอ
บุคคลอื่น และตอสิทธิของคนอื่นดวย เชนอยางในสังคม
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อเมริกันนั้น พรอมกับท่ีแสดงออกโดยเสรี กม็สีทิธท่ีิจะถกูซไูด
งายๆ ดวย อยากเสรอียางฝรัง่ แตจะใหเหมอืนฝรัง่จรงิกไ็มเอา

ในสังคมอเมริกันนั้น คําวา “ซู” (sue) คือการเรียก
รองคาเสียหาย น่ีใชกันมากเหลือเกิน ถาไปละเมิดสิทธิของ
คนอื่นปบน่ี ถูกซูทันที เพราะฉะนั้น เขาแสดงออกโดยเสรีจริง
แตก็มีตัวคุมมากเหลือเกิน คุมท้ังในทางสังคม และคุมท้ัง
ระหวางบุคคลดวยกัน โดยเฉพาะดานปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลนี้ ถูกคุมอยางหนักเลย ถาไปละเมิดเขาปุบ เขาก็ซูปบ
แตในเมืองไทยเราไมเปนอยางนั้น

ยกตวัอยาง เชนอาชพีแพทย คนไทยเราใชระบบจริย-
ธรรมทางจิตใจมาก มีการเคารพนับถือกัน ใหเกียรติแพทย
แพทยจะรักษาก็ตองมีนํ้าใจ เพราะวาคนไขเขามีนํ้าใจ มี
ความเคารพนับถือ แพทยก็ตองมีปฏิสัมพันธทางจิตใจ มี
ความเมตตากรุณาตอคนไข รักษาดวยความเอาใจใส โดยมุง
ประโยชนแกคนไข มีความเมตตากรุณา ตองการรักษาใหเขา
หาย จึงจะไปดวยกันไดกับนํ้าใจของคนไขท่ีมีความเคารพ
นับถือ

แตถาไปตามอยางสังคมแบบประเทศอเมริกา ความ
เคารพกันและน้ําใจตอกันนั้นจะคอยๆ หมดไป คนไขก็ไมมี
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ความรูสึกเคารพแพทย ไมไดนับถือบูชา คิดแตเพียงวาจะ
ตองมอบเงินแคน้ีไปๆ เปนเรื่องทางเศรษฐกิจ ท่ีจะแลก
เปลี่ยนซื้อขายบริการกัน แพทยก็อาจจะมีความรูสึกแบบ
ธุรกิจ คือมองวาฉันจะไดเงิน ฉันจึงรักษาคุณ เพราะฉะนั้น
ฉันจะรักษาให ก็เพราะคุณมาซื้อบริการ แตอยาพลาดนะ
ฝายคนไขก็คอยดูอยู ถาหมอพลาดนิดหนึ่งฉันซู ฟองเรียก
คาเสียหายเลย เมื่อไมมีนํ้าใจแลวมันก็เปนธุรกิจดวยกันทั้ง
สองฝาย

ทีน้ี สังคมไทยปจจุบันนี่กําลังอยูระหวางครึ่งๆ
กลางๆ ในแงหนึ่ง สังคมของเรามาตามประเพณีเดิมในแบบ
มีนํ้าใจ คนไขมีความเคารพนับถือหมอ หมอเปนคนประเภท
หนึ่งในสังคมที่ไดรับเกียรติมาก อยูในกลุมพระ ครู แพทย ซ่ึง
เปนบุคคลที่สังคมใหความเคารพนับถืออยางสูง เพราะ
ฉะนั้น หมอจะไปที่ไหนเขาก็มีความรูสึกซาบซึ้งในบุญคุณอยู
แลว หมอรักษาไป คนไขตองไปกราบไหว มีความเคารพ
ซาบซึ้งบุญคุณ ทางฝายแพทย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอบ
แทนดังที่วาเมื่อกี้

ทีน้ี เมื่อสังคมเปลี่ยนมาในลักษณะธุรกิจ มันก็กลาย
เปนเรื่องของการแลกเปลี่ยน ดวยทรัพยสินเงินทอง คนไขก็



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓

ไมรูสึกวาจะตองนึกถึงบุญคุณของแพทย หรือนึกถึงบาง ก็
เปนเรื่องเล็กนอย ขอสําคัญคือใหคาตอบแทนไปก็แลวกัน
ฉันจาง คุณก็รีบไปรักษานะ และรักษาฉันใหถูกตองนะ ถา
เธอรักษาผิดพลาดไปฉันจะซูเธอ ฟองเรียกคาเสียหาย เพราะ
ฉะนั้น ก็เลยมีการฟองกันบอยๆ

แพทยบางทีก็ทําดีตั้งใจรักษา เพราะวาตองระวังตัว
ท่ีจะไมใหผิดพลาด กลัววาคนไขเขาจองจะฟองเรียกคาเสีย
หาย ไมใชตั้งใจรักษาใหดี เพราะมีเมตตากรุณาปรารถนาดี
ตอคนไข ฉะนั้น แพทยบางคนถึงจะรวย แตถาไมระวังตัวให
ดี บางทีถูกฟองเรียกคาเสียหายรายเดียวเทานั้น ชดใชช่ัว
ชีวิตไมพอ น้ีเปนเรื่องสําคัญ

การแสดงออกอยางเสรีของฝรั่ง ท่ีเปนตนตํารับ จะ
ตองเปนไปดวยความระวังตัวในทุกอยาง ไมใหเปนการลวง
ละเมิดสิทธิ หรือทําความเสียหายแกผูอื่น มิฉะนั้น การใช
เสรีภาพจะกลายเปนการใชโอกาสตักตวงผลประโยชนใหแก
ตนหรือทําตามใจอยากของตัว

แมแตในความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวาง
ครอบครัวก็ตองระวังตัวทั้งนั้น เด็กบานนี้ไปบานโนน ไปกิน
อาหารของเขา แลวทองเสีย บางทีพอแมบานนี้ซู ฟองเรียก
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คาเสียหายบานนั้น อยางนี้เมืองไทยเราทําไหม เราอยูบานนี้
ไปเยี่ยมเพื่อนอยูอีกเมืองหนึ่ง ไปพักในบานเขา เวลาจะออก
จากบานทั้งๆ ท่ีเปนเพื่อน ก็เขียนบิลใหกัน ชวยคาใชจาย
อาตมาไปเห็นดวยตาตนเอง เมืองไทยเราทําไหมอยางนั้น

การแสดงออกอยางเสรี คือความเหลวไหล
ถาไมสัมพันธกับจุดมุงหมาย

เรื่องตัวอยางในประเทศอเมริกาที่เลามานี้ เปนเรื่อง
ของระเบียบที่ไมเปนทางการของสังคม เปน tradition เปน
ธรรมเนียมประเพณี แตมันก็มีสาระที่บงชัดอยูในตัว คือ การ
ท่ีจริยธรรมอยางใดอยางหนึ่งจะมีอยู หรือเกิดขึ้นได โดยจะ
ตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันกับองคประกอบทางจริย-
ธรรมอยางอื่นๆ สมมุติวา เราจะนําเอาการแสดงออกอยาง
เสรีเขามาจากอเมริกานี่ เราไดนําเอาองคประกอบอื่นที่
สัมพันธกับมันเขามาพรอมดวยหรือไม ท้ังตัวคุมคูดุล คือการ
รับฟงผูอื่น และตัวคุมจุดหมาย คือการใฝแสวงปญญานี้เปน
อยางนอยที่สุด

โดยเฉพาะอยางที่สอง เปนแกนสําคัญที่สุด เปนพื้น
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ฐานสําคัญกวาอยางอื่น คือในการที่คนใดคนหนึ่งแสดงออก
โดยเสรีน้ัน เขามีความใฝแสวงสัจจธรรมหรือใฝแสวงปญญา
อยูหรือเปลา หรือเปนเพียงการแสดงออกโดยเสรีแบบเลื่อน
ลอยครึ่งๆ กลางๆ

ถาแสดงออกเสรีโดยเลื่อนลอย มันก็อาจจะกลายมา
เปนเคร่ืองสนองมานะ ท่ีเปนตัวพื้นฐานนิสัยของคนไทยคน
เดิม แลวจะกลายเปนตัวรายที่สุดเลย เมื่อนําเอามาแลวแทน
ท่ีจะดี กลับยิ่งราย การแสดงออกเสรีน้ันแทนที่จะเปนตัว
สรางเสริมประชาธิปไตย ก็จะกลับกลายเปนเครื่องทําลาย
ประชาธิปไตย ฉะนั้น ถาเราไมไดเอาสาระ คือการใฝแสวง
ปญญา ความใฝรูความจริง หรือความตองการเหตุผลมา
ดวย การแสดงออกโดยเสรีก็จะกลายเปนตัวสนองมานะ
ดังเชนที่วาเมื่อกี้ คือ ตองการอวดเดน แสดงออกโดยเสรี เพื่อ
ใหเห็นวาฉันแนเทานั้นเอง และก็จะตองเอาชนะใหได ยอม
ใครไมได ผลท่ีสุดการแสดงออกโดยเสรีอยางนี้ ไมมีทางสง
เสริมประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะไมมีทางสําเร็จ

การเสาะแสวงปญญา ก็มาคูกับการยอมรับฟงผูอื่น
อยางที่กลาวแลว น่ีเปนตัวประกอบที่วาเปนพื้นฐานสําคัญที่
สุด แตนอกจากนั้นแลว ยังมีตัวประกอบหรือตัวควบคุมอื่นที่
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จะมาชวยอีก เชนระเบียบวินัย กฎเกณฑของสังคม tradition
คือประเพณี หรือธรรมเนียมของสังคม อยางที่วาเมื่อกี้
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคลที่วา จะละเมิดกันไมได
ทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอื่นสูง 
เพราะเหตุท่ีวาตองคอยระวังตัว

ฉะนั้น การแสดงออกโดยเสรีก็ทําใหตองมีความรับ
ผิดชอบดวยอยางสูง เพราะจะตองมาพรอมกับความรับผิด
ชอบตอตนเอง และตอผูอื่น ดวยเหตุวา ถาละเมิดเขาแลวตัว
เองจะตองถูกซู จะถูกเรียกคาเสียหายไดงายที่สุด แตคนไทย
เรานําหลักการแสดงออกโดยเสรีมาใช น่ีเปนแบบครึ่งๆ 
กลางๆ เหลือเกิน

แมแตในความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก ในสังคม
ของฝรั่งนั้น พอแมกับลูกมีความสัมพันธไมเหมือนคนไทย ใน
สังคมอเมริกันนี่ พอลูกโตหนอย พอวัยรุน อายุ ๑๗, ๑๘ พอ
แมอาจจะบอกวา เออ แกออกจากบานได ถึงเวลาที่แกจะดู
แลรับผิดชอบตัวเอง หาเงินหาทองไดแลว ไปหาเงินหาทอง
รับผิดชอบตัวเอง

แตพอแมเมืองไทยเปนอยางไร เปนลูกแหงอยูจน
กระทั่งจบมหาวิทยาลัย แตงงานมีครอบครัวแลวก็ยังตามกัน
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แจ พอแมตามดูแลเอาใจใส ลูกยังมาตามขอเงินขอทองพอ
แมไดอยู เปนอยางนี้ แตมันก็มีแงดี ตามประเพณีของเรา
คนแกไดรับความเคารพนับถือเอาใจใส ลูกมีความกตัญู-
กตเวทีตอพอแม มีความสัมพันธกันจนกระทั่งแกเฒา เมื่อพอ
แมแกเฒาลูกก็ไมท้ิง มันก็ดีไปทางหนึ่ง แตละระบบก็มีขอดี
และขอเสียของตนเอง

อยางเมืองฝรั่ง คนแกวาเหวมาก ลูกจะไปเอาใจใส
อะไรละ เพราะฉันโตฉันก็เลี้ยงดูตัวเอง ตั้งแตอายุ ๑๗, ๑๘
ฉันก็ออกจากบานไปหางานหาการทํา แมแตเรียนหนังสือ ใน
ระบบฝรั่ง พอแมมีเงิน ไมใชไมมีเงินนะ แตลูกก็ไปหางานทํา
เพื่อเอาเงินมาเสียคาเทอมของตนเอง จริงอยูพอแมก็ยังชวย
บาง แตการรับผิดชอบตัวเองของลูกนี่สูง ดวยเหตุน้ี พอแมก็
จะตองหัดที่จะใหลูกรูจักรับผิดชอบตัวเอง ฉะนั้น การแสดง
ออกโดยเสรีน้ีก็เปนการฝกฝนเตรียมไว ในการที่ตัวเขาจะ
ตองไปรับผิดชอบดิ้นรนตอสูชีวิตของเขาเอง จะตองเปนผู
ใหญ รูจักรับผิดชอบพึ่งพาตนเองได

การแสดงออกโดยเสรีอยางนั้น ก็เปนอาการอยาง
หนึ่งของระบบชีวิตที่วาจะตองดิ้นรน รับผิดชอบตนเอง ทีน้ี
ฝายคนไทยเรา นําเอามาไมครบกระบวนการ ไมครบวงจร
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เอามาใชเฉพาะตัวการแสดงออกลวนๆ ลอยๆ ก็เกิดปญหา
ข้ึน เอาการแสดงออกเสรีมาปลอยเขาในระบบการเลี้ยงดู
แบบตามใจลูก พอแมตามใจลูกหมด ลูกแสดงออกโดยเสรี
ก็กลายเปนลูกบังเกิดเกลา เดี๋ยวนี้พูดกันบอย หมายความวา
ลูกจะเรียกรองอยางไร ก็ตองตามใจใชไหม ลูกที่แสดงออก
โดยเสรีแลวนี่ ตอไปก็เรียกรองกันเรื่อย

เมื่อแสดงออกเสรี โดยไมฝกใหรูจักรับผิดชอบ ก็มี
การแสดงออกเสรีแบบตามใจตัวเอง โดยไมตองรับผิดชอบ
อะไรตอใคร ยิ่งมีแตคนที่รอจะตามใจอยูแลวก็เลยเปนการ
แสดงออกเสรีแบบตามใจตัวเองชนิดไมมีเหตุผล โตขึ้นก็ติด
ความเคยตัวนี้ไป ตางคนตางเปนอยางนี้ ก็เลยคุมกันไมอยู
ท่ีเปนอยางนี้ ก็เพราะการแสดงออกเสรี ไมมาพรอมกันกับ
องคประกอบอยางอื่นๆ ของมัน น้ีคือตัวอยางอันหนึ่ง
ของจริยธรรมที่ไมครบวงจร

ในระบบจริยธรรมที่ครบวงจร การแสดงออกโดยเสรี
น้ัน จะเปนไปเพื่อจุดมุงหมายที่แทจริง โดยจะตองเปนพฤติ-
กรรมแหงการใฝแสวงปญญา หรือแสวงหาสัจจธรรม
ตองการเขาถึงความรูจริง

เราใหมีการแสดงออกโดยเสรี เพื่อวาคนจะไดฝกหัด
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ใชความคิดและเหตุผล และจะไดมาแลกเปลี่ยนเสริมตอ
ความคิดเห็นของกันและกัน เอาภูมิปญญามาชวยเสริมกัน
เปนสวนหนึ่งแหงองคประกอบ ในกระบวนการที่จะเขาสูการ
รูแจงสัจจธรรม และเปนการดึงเอาศักยภาพของบุคคลแต
ละคนออกมาใชประโยชน หรือเปดชองทางใหศักยภาพของ
บุคคลแตละคนนั้นหลั่งไหลออกมารวมกัน เปนกระแสแหง
พลังปญญาธรรม ท่ีจะแกปญหา หรือทําการสรางสรรคให
สําเร็จผล ตามหลักการแหงประชาธิปไตย

หากปราศจากความมุงหมายเชนนี้ การแสดงออก
เสรีก็เลื่อนลอย ไรประโยชน และจะเฉออกไปสูทางแหงการ
กอโทษ

การแสดงออกโดยเสรีท่ีแท ยอมเปนอยางนี้ เปนอัน
วา พื้นฐานและสาระอันนี้จะตองหยิบข้ึนมาใหได คือจะตอง
ฝกการแสวงปญญา ทําความใฝรูใหเกิดขึ้น พรอมกันไปกับ
การรับฟงผูอื่น ฝกไปดวยกัน

ฝกเนื้อแทในใจ คือการใฝแสวงปญญา และฝกภาย
นอก คือการรับฟงผูอื่น นอกจากนั้นก็ตองฝกความมีระเบียบ
วินัย คุมการแสดงออกใหอยูในขอบเขตแหงกฎเกณฑของ
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สังคม และปฏิสัมพันธระหวางคนในสังคม ตลอดจนความรับ
ผิดชอบตอตัวเอง อยางนี้จึงจะเปนจริยธรรมที่ครบวงจร

แตหันมาดู ปฏิบัติการทางจริยธรรมในปจจุบัน มีการ
ฝกอยางรายการสินคา ยกเอามาเปนอยางๆ วา ขอน้ีมีความ
หมายอยางนี้ มีวิธีการผลิตอยางนี้ เปนขอๆ ไป โดยไม
สัมพันธ ไมโยงกัน ไมสอดคลองกับธรรมชาติของจริยธรรม
จึงยากที่จะไดผลดี

ตัวอยางที่ ๒: สันโดษ

เมื่อใชพลาด สันโดษเพื่อขยัน
กลายเปนหนุนความเกียจคราน

ตอไปอีกตัวอยางหนึ่ง คือ สันโดษ สันโดษนี่มันขาด
วงจรไปเสียนานแลว สันโดษเราแปลกันวา ความพอใจตาม
มีตามได พอใจในสิ่งที่ตัวมี สันโดษแลวเปนอยางไร สันโดษ
แลวก็จะไดมีความสุข เพราะวาถาเราพอใจในสิ่งที่เรามีแลว
เราก็ไมทะเยอทะยาน ไมตองดิ้นรนขวนขวาย ก็มีความสุขได
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น่ีก็ถูก ก็มีความจริง แตอยางนั้นเปนความมุงหมายของ
สันโดษหรือเปลา

ท่ีจริง การมีความสุข เปนผลพลอยไดของสันโดษ
สันโดษทําใหมีความสุขได ถูกตอง แตมันครบวงจรหรือยัง

ในแงหนึ่ง สันโดษนี้ปองกันความโลภ คือไมใหโลภ
ของผูอื่น ใหมั่นอยูท่ีของตัวเอง ใหพอใจในสิ่งที่ตัวมี ท่ีเปน
สมบัติของตัวเอง ซ่ึงจะมีความหมายไปถึงวา มีความพอใจ
ในสิ่งที่เปนของๆ ตน ท่ีไดมาดวยเรี่ยวแรงความเพียร
พยายามของตน และโดยชอบธรรม สันโดษนี้จึงปองกัน
ความโลภและการทุจริต คือ ตองไดมาดวยความเพียร
พยายามของตนเอง และโดยชอบธรรม ไมใชไปลักของเขา
มา ไมไดไปละเมิดคนอื่นมา ไมไดไปเอาของใครมา

พอวาอยางนี้ ความหมายก็กวางขึ้น และไปสัมพันธ
กับเรื่องอื่น สัมพันธในแงท่ีวา เมื่อสันโดษ พอใจในของของ
ตน แตการที่จะไดเปนของตัวเอง ก็ตองไดมาดวยความเพียร
พยายามของตนเอง ตองทําเอาเอง โดยชอบธรรม โดยสุจริต
คราวนี้ความหมายเริ่มกวางขึ้น แตก็ยังไมครบวงจร

จะใหครบวงจรอยางไร ก็ตองถามตอไปอีกวา
สันโดษเพื่ออะไร จริงอยูท่ีวา ถาสันโดษแลวก็มีความสุข แต
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บอกแลววา ความสุขเปนเพียงผลพลอยไดของสันโดษเทา
น้ัน ตัวความมุงหมายของสันโดษยังไมมา

ความสันโดษมีความมุงหมายอะไร สันโดษเพื่ออะไร
คนที่ไมสันโดษยอมมุงแตจะแสวงหาวัตถุมาบํารุงบําเรอตัว
เอง เมื่อมุงแสวงหาวัตถุมาบํารุงบําเรอตัวเอง จิตใจก็กระวน
กระวาย น้ีเปนผลดานหนึ่ง แลวอีกดานหนึ่ง ก็คือดานการใช
เวลาและแรงงาน เขาก็ตองทุมเทอุทิศเวลาและแรงงานไป ใน
การแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอตัวเองเหลานั้น แรงงานและเวลา
จะหมดเปลืองไปกับการแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอ จนไมเปนอัน
ทํากิจหนาที่

สันโดษนี้ พระพุทธเจาทรงสอนเนนเปนพิเศษสําหรับ
พระสงฆ เพราะวาชีวิตของพระสงฆน้ีมีหลักการเบื้องตนวา
เปนคนที่ชาวบานเลี้ยง จึงตองทําตัวใหเขาเลี้ยงงายแลวก็จึง
ควรจะอยูงาย อยูงายก็หมายความวา มีวัตถุแตเพียงพอ
ประมาณ เทาที่จําเปนหรือเทาที่เปนสัปปายะ น่ีก็คือการที่จะ
ตองสันโดษ

เหตุผลท่ีพระสงฆตองสันโดษนั้น นอกจากเพื่อทําตัว
ใหเขาเลี้ยงงายแลว ท่ีสําคัญยิ่งและสัมพันธกับการเปนผู
เลี้ยงงายนั้นเอง ก็คือ จะไดตัดความวุนวายกังวลในการ
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แสวงหาวัตถุ และจะไดมุงมั่นทํากิจหนาที่หรืองานของพระ
สงฆไดเต็มท่ี คือ จะไดเอาเวลาและแรงงานของตัวเอง ไปใช
ในการทํากิจหนาที่ของสมณะ ไมตองมากังวลวุนวายกับการ
แสวงหาปจจัยสี่ ไมตองคิดวาจะหาอาหารเอร็ดอรอยฉันได
อยางไร ไมตองคิดเดือดรอน กับการจะหาจีวรสวยๆ งามๆ
มาหม หรือหาที่อยูอาศัยที่หรูหรา อะไรตางๆ ซ่ึงจะทําใหตอง
แสวงหาวัตถุปจจัยวุนวาย จะไดเอาเวลาและแรงงานนั้นไป
ใชทําหนาที่การงานของสมณะ จะไปบําเพ็ญสมาธิ หรือจะ
ไปเทศนาสั่งสอนประชาชน ก็มีเวลาอุทิศใหกับเรื่องเหลานั้น
ไดเต็มท่ี

พรอมกันนั้น สันโดษนี่ก็จะไปสนับสนุนความเพียร
พยายาม สอดคลองกับหลักทั่วไปที่สันโดษนี้มักจะมาคูกับ
ความเพียร

ขอใหทานสังเกตวา ในหลักพระพุทธศาสนานั้น
ธรรมะตางๆ มักจะมาเปนคูกัน หรือ มาเปนชุด เชน ศรัทธา
มาก็จะใหมีปญญาควบ ถาสันโดษมาความเพียรก็มักมา
ดวย เพราะอะไร เพราะเมื่อสันโดษในเรื่องการบํารุงบําเรอ
ตัวเองแลว ก็จะไดเอาเวลาและแรงงานที่สงวนไวน้ัน ไปใชใน
การเพียรพยายามทํากิจหนาที่ของตน
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สันโดษนั้น นํามาใชกับฆราวาสไดในแงน้ีดวย คือทํา
ใหไมมัวเมา ไมมัวหลงเพลิดเพลินกับการบํารุงบําเรอตัวเอง
จะไดมุงหนาทําหนาที่การงานของตนอยางเต็มท่ี ในทางตรง
ขาม ถาเราไมรูจักพอ มุงแตจะหาวัตถุมาบํารุงบําเรอตัวเอง
แลว ก็จะไมรักงาน จิตใจจะคอยใฝแสวงหาแตสิ่งบํารุง
บําเรอนั้น

เมื่อไมรักงานแลว การทํางานก็จะเปนเรื่องจําใจ เปน
เพียงเงื่อนไขเพื่อจะใหไดสิ่งเสพหาความสุขหรือบํารุงความ
สุข ไมใชเปนตัวสิ่งที่เราอยากจะทํา ทีน้ี ถาเกิดวาเราจะไดสิ่ง
บําเรอสุขนั้นโดยไมตองทํางาน เราก็จะเอาทางนั้นใชไหม
เพราะเปาหมายของเราไมไดอยูท่ีผลของงาน

คนที่ไมสันโดษ มุงความบํารุงบําเรอตนเองนี้ ใจจะ
ไมมุงไปที่ผลของงาน เขาไมอยากทํางานเลยดวยซ้ํา แตท่ี
ทํางาน ก็เพื่อเปนเงื่อนไขที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งบํารุงบําเรอปรน
เปรอความสุขเทานั้น ดังนั้น ถาเขาจะไดสิ่งบําเรอสุขโดยไม
ตองทํางานเลย เขาก็จะเอาทางนั้น เขาอาจจะพยายามหลีก
เลี่ยงการทํางาน และอาจทําโดยทางลัด เพื่อใหไดสิ่งบํารุง
บําเรอหรือวัตถุน้ันมา ทําใหเกิดการทุจริตขึ้น
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ในสงัคมทีค่นไมสนัโดษ มุงหาสิง่บาํเรอสขุโดยไมตอง
เพียรทํางานแบบนี้ ก็ตองมีการควบคุมกันอยางแจทีเดียว จะ
ตองสรางระบบควบคุมกันขึ้นมาหลายๆ ช้ัน เพื่อจะใหมั่นใจ
วา คนจะทําตามเงื่อนไข คือทํางานเพื่อจะใหผลงานเกิดขึ้น
กอนที่เขาจะไดเครื่องบํารุงบําเรอ มิฉะนั้นแลวเขาจะหลีก
เลี่ยงการทํางาน เพื่อจะไดเครื่องบํารุงบําเรอนั้นโดยทางลัด

โดยนัยนี้ สันโดษจึงตองครบวงจร คือตองทําใหคน
เอาเวลาและแรงงาน มาอุทิศใหแกการเพียรพยายามทํากิจ
หนาที่และสิ่งที่ดีงาม ใหบรรลุผลสําเร็จโดยถูกตอง

บางทีคนของเรานี้สันโดษจริง แตไมครบวงจร แลวก็
เกิดโทษขึ้นมา สันโดษเลยกลายเปนตัวหนุนความเกียจ
ครานไปเสีย คนที่สันโดษแบบนี้จะคิดวา เอาละเราอยูแคน้ีก็
มีความสุข สบายแลว พอแลว ก็เลยไมตองทําอะไร เขาคิดถึง
สันโดษเพียงเพื่อมีความสุข คิดเพียงเทานี้ ไมคิดโยงตอไปถึง
กิจหนาที่และความดีงามท่ีจะตองทําวา เมื่อเราสบาย วาง
จากความวุน มีโอกาสดีอยางนี้แลว ควรจะทําอะไร วัตถุ
ประสงคของสันโดษก็เลยหายไป ไมครบวงจร ก็เลยเกียจ
ครานไปเลย อยูไปวันๆ



การพัฒนาจริยธรรม๗๖

แตท่ียิ่งกวานั้นก็คือ ทําไมสันโดษแลว ชอบบริโภค
ดวย ก็ขัดกัน เขาวาคนไทยสันโดษ แตอีกดานหนึ่งก็วาคน
ไทยมีคานิยมชอบบริโภค การชอบบริโภคไมแสดงวาสันโดษ
เลย มันเปนขอขัดแยงในทางจริยธรรมไปแลว ถาคนไทย
สันโดษ ก็ตองไมมีคานิยมบริโภค ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค
ก็ตองชอบฟุงเฟอฟุมเฟอยไมสันโดษ จะตองมาตรวจสอบกัน
ใหมวาคนไทยเปนอยางไรแน

ตัวอยางที่ ๓: ปลงอนิจจังได สบายใจ
ทีน้ี อีกตัวอยางหนึ่ง ของจริยธรรมที่ครบวงจร คือ

คนไทยนี้มีลักษณะจิตใจอยางหนึ่งที่ดี ซ่ึงชาวตางประเทศมา
แลวจะสังเกตเห็นไดงาย คือ เปนคนยิ้มแยมแจมใส วางใจ
ปลงใจกับสิ่งตางๆ ไดงาย เคยมีฝร่ังเขามาแลว เขามาตั้งขอ
สังเกตกับอาตมาวา งานศพในประเทศของเขานั้นเศราจริงๆ
ฝร่ังไปงานศพแลวเศราสลดหดหู เครียดมาก จิตใจไมสบาย
เลย แตมาถึงเมืองไทยนี่ โอโฮ งานศพสนุกสนาน มีลิเก
ละคร หนัง และคนที่มาในงานก็สนุก หนาตาเบิกบานยิ้ม
แยมแจมใส ไมตองตีหนาเศราอยางฝรั่ง ฝร่ังไปงานศพแลว
เครียด ทําใหไมมีความสุข จะเศราจริงหรือเศราไมจริง ก็ตอง
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ทําเศราไวกอน แตคนไทยเราไมเปนไร ยิ้มแยมแจมใสได เขา
ก็เลยตั้งขอสังเกตวาเปนเรื่องแปลก

ไมเฉพาะเรื่องนี้ แมในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป คนไทย
ของเราก็มีลักษณะจิตใจที่ราเริงเบิกบาน หนาตายิ้มแยม
แจมใส ไมยึดติดถือมั่นอะไรมากมาย มีความสุขไดงาย

การที่เปนเชนนี้ก็มาจากหลักธรรมขอหนึ่ง คือ
“อนิจจัง” คนไทยนี้สอนกันใหรูจักอนิจจัง ใหรูเทาทันคติ
ธรรมดา มองเห็นความไมเที่ยงแทของสิ่งทั้งหลาย เมื่อเกิด
ความพินาศแตกสลาย ความพลัดพรากจากกัน เปนตน ก็ทํา
ใจไดงาย สามารถปลงใจไดวานี้เปนอนิจจัง เปนธรรมดาของ
สังขารทั้งหลาย ท่ีมีความไมเที่ยงแท ไมแนนอน เกิดขึ้น ตั้ง
อยู แลวก็ดับไป คนไทยเราพอรูเทาทันแลวก็ปลงอนิจจัง เมื่อ
ปลงอนิจจังไดก็มีความสุขอยางหนึ่ง จิตใจก็สบาย อยาง
นอยก็สรางโศก คลายเศรา หายทุกขหรือทุกขนอยลง

การปลงอนิจจังไดน้ี ก็เปนลักษณะที่ดีอยางหนึ่ง แต
ถาปฏิบัติไมถูกตอง ก็อาจจะเกิดผลเสีย คือ สําหรับคนเรา
ท่ัวๆ ไป ท่ีเปนมนุษยธรรมดานี่ การที่จะดิ้นรนขวนขวายทํา
อะไรตางๆ มันมักจะตองมาจากการที่มีอะไรบีบคั้น เชนวามี
ทุกขมีภัย โดยมากก็ทุกขกับภัย เมื่อมีทุกขหรือภัยอันตราย
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เกิดขึ้น ก็ตองดิ้นรนขวนขวายพยายามตอสูหรือตระเตรียม
การตางๆ เพื่อจะปองกันหรือแกไขตัวใหพนจากภัยอันตราย

บางทีภัยมาถึงตัวแลวจึงดิ้นรนก็มี ภัยยังไมมาก็ไม
ดิ้น เอาไวเมื่อมีทุกขเกิดขึ้นบีบคั้นแลวจึงดิ้นรน เชนจะไมมี
กินอยูแลว จึงพยายามออกไปหากิน ท่ีจริงภัยก็ทุกขน่ันแหละ
เพราะฉะนั้น รวมแลวทุกขน่ีแหละเปนตัวบีบคั้นทําใหดิ้นรน

คนธรรมดานี้ ถาไมมีจริยธรรม ก็จะตองใชสิ่งบีบคั้น
คือภัยหรือทุกข มาขับดันใหดิ้นรนขวนขวายภัยอันตรายนี้
รวมไปถึงความกลัวดวย คือ การบังคับกัน ทําใหเกิดความ
กลัว ความกลัวตอเจานาย ความกลัวตอการเสียยศอํานาจ
ตําแหนงอะไรตางๆ เปนตัวบีบ ทําใหคนตองดิ้นรนขวนขวาย
เพียรพยายามทําการตางๆ น่ีเปนวิสัยของมนุษยธรรมดา
ตองถูกทุกขภัย เชนความเดือดรอน ความกลัวเขามาบีบคั้น
แลวจึงทําการตางๆ

แตทีน้ีพอมีความสุขสบาย คนเราจะเปนอยางไร ก็มี
ความโนมเอียงไปในทางที่จะหยุดเฉยนิ่ง ไมตองทําอะไร ก็
สบายแลว จะไปทําทําไม

ทีน้ีในทามกลางภัยอันตรายที่ไมรุนแรง ถาคนคิด
ปลงอนิจจังไดวาสิ่งทั้งหลาย ไมเที่ยงแทแนนอน มันก็เปน
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อยางนี้แหละ เปนธรรมดา ก็ปลงใจได เสร็จแลวสบายใจ ก็
หยุดนิ่งเฉย ปลอย แลวแตมันจะเปนไป ไมทําอะไรเลย

เพราะเหตุน้ี คนไทยจึงถูกติเตียนอยางหนึ่ง แลวก็
เลยลามปามตอวาพระพุทธศาสนาดวยวา พุทธศาสนานี่
สอนเรื่องอนิจจัง เปนตน ทําใหคนไทยเปนคนเฉื่อยชาไม
กระตือรือรนขวนขวาย เพราะไดแตปลงใจวา สิ่งทั้งหลายมัน
ก็เปนเชนนี้แหละ มันไมเที่ยงแทแนนอน แลวก็ปลอยมันไป
ตามเรื่องของมัน ปญหาที่ควรแกไขก็ไมแก สิ่งที่ควรเรงรัดจัด
ทําก็ไมทํา ปลอยชีวิตเรื่อยเปอยไป ชีวิตของตนเองก็ปลอย
สังคมก็ปลอย ปญหาอะไรตางๆ เกิดขึ้นก็ปลอย สาเหตุก็คือ
การที่ปลงอนิจจังได ก็สบายเสียแลว ก็เลยพอใจในความสุข
สบายนั้น เขากับธรรมดาของมนุษยท่ีวา สบายแลว ไมถูก
ทุกขภัยบีบคั้น ก็ไมดิ้นรนขวนขวาย ถาทําอยางนี้ เรียกวาไม
ครบวงจร

ไมใชแคใจสบาย ตองใหกิจสาํเร็จ
การรูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนสิ่งที่ดี

เพราะเปนปญญา ก็ดีในตัวอยูแลว เปนประการที่หนึ่ง
ประการที่สอง ทําใหจิตใจสบาย ก็ดี แตประการที่สามทําให
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อยูน่ิงเฉยหรือเฉื่อยชา ขอน้ีไมดีแลว จะตองมาทําความเขา
ใจกันใหถูกตอง

หลักการเปลี่ยนแปลง หรือความเปนอนิจจังที่ไม
เที่ยง สอนวาสิ่งทั้งหลายเกิดมาแลวก็เปลี่ยนแปลงไป เกิด
แลวก็ดับ มีความเสื่อมความเจริญแลวก็แตกสลายไปตาม
ธรรมดาของมัน

แตท่ีวามันไมเที่ยง มีความเสื่อมความเจริญ และ
ความเกิดความสลายไป ตามธรรมดาของมันนะ ธรรมดาคือ
อะไร ธรรมดานั้นก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัย หมาย
ความวา ท่ีไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงไปนั้น ไมใชเปลี่ยนแปลง
อยางเลื่อนลอย แตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ท่ีมันเสื่อม
ก็เสื่อมตามเหตุปจจัย เพราะเหตุปจจัยทําใหมันเสื่อม แลว
มันจะเจริญได ก็เพราะแกไขไมใหมีเหตุปจจัยของความเสื่อม
แตใหมีเหตุปจจัยของความเจริญเขามาแทน

เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนตอไปวา เมื่อสิ่งทั้งหลายไม
เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของเหตุปจจัย ถาเรา
ตองการหลีกเลี่ยงความเสื่อม เราก็ตองปองกันแกไขเหตุ
ปจจัยของความเสื่อม ถาเราตองการความเจริญ ก็ตองสราง
เหตุปจจัยของความเจริญขึ้นมา
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โดยนัยนี้ หลักอนิจจังก็จะทําใหเรากาวขึ้นมาสู
พัฒนาการขั้นที่สอง คือ ข้ันที่ทําการดวยความรู ไมใชทําดวย
อารมณ คือไมใชวา เพราะถูกทุกขบีบคั้นแลวฉันจึงทํา แตให
เปลี่ยนเปนวา แมไมไดถูกทุกขภัย ความกลัว หรือความ
เดือดรอนบีบบังคับ ก็ทํา และเปนการทําดวยความรู ความ
เขาใจ คือรูเขาใจเหตุปจจัย รูวาเมื่อตองการความเจริญอยาง
น้ี และหลีกเลี่ยงความเสื่อมอยางนั้น จะตองหลีกเลี่ยงละเลิก
เหตุปจจัยอยางนั้น จะตองเสริมสรางเหตุปจจัยอยางนี้ แลว
แกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และสรางเหตุปจจัยของ
ความเจริญขึ้นมา ดวยเหตุน้ี พระพุทธเจาจึงตรัสเรื่องอนิจจัง
พรอมไปกับความไมประมาท

ขอใหดูพุทธพจนเมื่อจะปรินิพพาน เปนพุทธโอวาทที่
เรียกวาปจฉิมโอวาท หรือปจฉิมวาจา คือพระดํารัสครั้งสุด
ทายของพระพุทธเจา ซ่ึงพุทธศาสนิกชนนาจะถือเปนสําคัญ
ท่ีสุด แตมักจะมองขามไป

เมื่อพระพุทธเจาจะปรินิพพานนั้น ไดตรัสปจฉิมวาจา
วา “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” น่ีพุทธพจน
สุดทาย พุทธศาสนิกชนควรจะถือเปนสําคัญอยางยิ่ง การ
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ปฏิบัติตามหลักอนิจจัง มาครบวงจรที่น่ี ตามพุทธพจนน้ี ท่ีมี
๒ ตอน คือ

ตอนที่หนึ่งวา “วยธมฺมา สงฺขารา” สังขารทั้งหลายมี
ความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา น้ีคือหลักอนิจจังสอนวา สิ่งทั้ง
หลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ถาจับเอาแคน้ีก็อาจจะ
สบายปลงไดวา เออ มันเปนธรรมดาอยางนั้น ก็มีความสุข

แตพระพทุธเจายงัตรสัตอนที ่๒ ตอไปอกีวา “อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ” แปลวา (เพราะฉะนั้น) จงยังความไมประมาทให
ถึงพรอม หมายความวาจงรีบเวนการที่ควรเวน และเรงทํา
การที่ควรทํา ตามเหตุปจจัย หรือทานแปลแบบขยายความ
วา จงยังประโยชนตนประโยชนทาน ใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาท

เมื่อสิ่งทั้งหลายมันไมเที่ยงแทแนนอน ถาเรา
ประมาท เหตุปจจัยของความเสื่อมหรือสิ่งที่เปนโทษก็จะเขา
มาหรือไดโอกาส แลวเราก็จะเสื่อมหรือประสบโทษ เพราะ
ฉะนั้น เราจะตองระมัดระวังไมใหเหตุปจจัยของความเสื่อม
เขามา

พรอมกันนั้น เมื่อเราตองการประโยชนหรือความ
เจริญ เราก็ตองสรางเหตุปจจัยของความเจริญหรือประโยชน
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โดยไมประมาท จะปลอยปละละเลยเพิกเฉยอยูไมได อยูน่ิง
ไมได

ความไมประมาท คือ ความไมอยูน่ิงเฉย แต
กระตือรือรนเรงรัดทําทุกสิ่งทุกอยางที่ควรทํา เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสื่อม เพื่อสรางสรรคความเจริญ

พรอมกันกับหลักนี้ ความรูเทาทันและปลงใจไดท่ีพูด
แลวขางตน ก็เขามาประสาน ทําใหเรากําจัดแกไขปองกัน
ความเสื่อม และสรางสรรคความเจริญไดดวยจิตใจท่ีมีความ
สุข อยางพรอมกันไป น้ีคือการปฏิบัติท่ีครบวงจร

เมื่อมองตามหลักนี้ จะเห็นการดําเนินชีวิตของคนใน
โลกนี้เปน ๓ พวก คือ

- พวกหนึ่งปลงใจได ก็สบาย เสื่อมก็ชางมัน ปลอย
ตามเรื่อง ก็มีความสุข แตเสื่อม

- อีกพวกหนึ่ง ถูกภัยอันตราย ถูกความกลัวบีบคั้น
จึงทํา พวกนี้ก็ทําดวยความทุกข หรือเจริญแต
ทุกข

- แตทางพุทธศาสนานั้น ใหทําไปดวย และมีความ
สุขดวย เปนพวกที่สาม ซ่ึงมีการปฏิบัติท่ีครบวงจร
เพราะรูอนิจจัง และปฏิบัติตออนิจจังในทางที่ถูก
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ตอง คือรูอนิจจังตามธรรมดาสังขารแลว มีความ
ไมประมาท

เมื่อทําใหถูกตองแลว การปฏิบัติจริยธรรมในเรื่อง
อนิจจัง ก็ครบวงจร ถาจะแยกเปนสวนๆ ตอนๆ ก็คือ

ประการที่หนึ่ง รูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งหลายวา
เปนอนิจจัง (ปญญา)

ประการที่สอง ปลงใจได จิตไมหวั่นไหว มีความสุข
(จิตใจเปนอิสระ หรือวิมุตติ)

ประการที่สาม รูวาความไมเที่ยงแลวเปลี่ยนแปลง
น้ันเปนไปตามเหตุปจจัย จึงศึกษาสืบสาวเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหเสื่อม และเหตุปจจัยที่จะทําใหเจริญ (โยนิโสมนสิการ)
แลวเรงขวนขวาย ทําการตางๆ ท่ีจะหลีกเลี่ยงละกําจัดเหตุ
ปจจัยของความเสื่อม และสรางเสริมทําเหตุปจจัยของความ
เจริญ (ไมประมาท  = อัปปมาท) แกไขปญหา และทําการ
สรางสรรคใหสําเร็จ

น่ีเปนตัวอยาง การปฏิบัติจริยธรรมตองครบวงจร
ตองรูความสัมพันธระหวางขอธรรมวา ขอธรรมทั้งหลายรับ
ชวงสงตอกัน ใหขอไหนสืบทอดไปขอไหนๆ และนําไปสูผล
อยางไร เปาหมายเปนอยางไร ถาทําอยางนี้ไมมีปญหา
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แกไของคประกอบทุกดานใหครบ
ทีน้ี อีกหัวขอหนึ่งที่ยังคงคางอยูก็คือ การฝกฝนใน

ทางจริยธรรมนี้ ตองทําที่องคประกอบตางๆ ใหครบถวนดวย
คราวนี้ เราจึงตองมาพูดถึงเรื่ององคประกอบตางๆ ในการฝก
ฝนหรือปฏิบัติการในทางจริยธรรมวา องคประกอบเหลานี้มี
อะไรบาง

ท่ีจริง องคประกอบในการฝกฝนทางจริยธรรม ก็คือ
องคประกอบในการศึกษานั่นเอง เพราะวา จริยธรรมนั้น วาที่
จริงแลวก็เปนเรื่องของการศึกษาทั้งหมด หรือแทรกอยูในทุก
สวนของการศึกษา แทบจะเปนตัวการศึกษาเลยทีเดียว

จริยะในทางพุทธศาสนานั้น แปลวาการดําเนินชีวิต
การดําเนินชีวิตที่ถูกตองนั้นคือ จริยธรรม ทีน้ี เราจะฝกฝนคน
อยางไรใหรูจักการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง น้ีก็เปนจริย-
ศึกษา องคประกอบตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของในจริยศึกษานี้
ขอแบงออกเปนสองดาน คือ องคประกอบภายนอก กับองค
ประกอบภายใน

องคประกอบภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมตัวบุคคล
น้ันอยู หรือ องคประกอบดานสภาพแวดลอม ซ่ึงมีท้ังฝาย
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รูปธรรมและนามธรรม ทางฝายรูปธรรมนั้นก็ชัดเจนอยูแลว
ปญหาทั่วๆ ไป สถานการณ ความเปลี่ยนแปลงอะไรตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นในสังคม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เปนตน ท่ีเปนอยู
น้ี ลวนมีอิทธิพลตอจริยธรรมของบุคคลทั้งสิ้น

องคประกอบภายนอก ท่ีเปนสภาพแวดลอม เชน สื่อ
มวลชนเปนตนนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะวา ตัว
บุคคลนี้ ดานหนึ่งก็เปนไปตามองคประกอบภายนอกที่มา
หลอหลอม พูดอีกนัยหนึ่งวา สภาพแวดลอมน้ันมาหลอ
หลอมคน สังคมมีอิทธิพลในการหลอหลอมคนไดมาก อยาง
ท่ีเรารูกันอยูแลว

ฉะนั้น ในการแกปญหาทางจริยธรรมดานหนึ่ง ตอง
แกท่ีองคประกอบภายนอกดวย จะละทิ้งไมได หมายความ
วา องคประกอบที่อยูภายนอกนั้น เราก็ตองแกปญหา หรือ
เกี่ยวของจัดการดวย

อยางไรก็ตาม การแกไของคประกอบบางอยาง ก็
อาจจะเกินวิสัยของเรา จึงตองหาทางเชื่อมโยงรวมมือ
ประสานกัน เพราะฉะนั้น การแกปญหาทางจริยธรรม จึงตอง
มีการรวมมือกันของบุคคลในสถาบันตางๆ หรือท้ังระบบ
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ท่ีวานี้รวมไปถึงบุคคลที่เปนตัวอยางดวย เชน ถาผู
ใหญประพฤติไมดี ก็เปนธรรมดาที่วา จะมีแนวโนมใหเด็ก
ประพฤติในทางที่ไมดีดวย แตถาเรามีตัวอยางในทางสังคมที่
ดี ผูใหญประพฤติดีงาม ก็มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดอิทธิพล
ตอเด็ก ในการที่จะประพฤติดีงามดวย

เดี๋ยวนี้องคประกอบบางอยาง เราแกไขไดงายกวา ก็
ตองรีบแกไข หรือบางอยางตองเนน เราก็ตองเนนกัน เชนสื่อ
มวลชนนี้ เปนองคประกอบที่มีอิทธิพลมากในฝายภายนอก
เปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่เราจะตองพยายามแกไข 
และสงเสริมใหถูกตอง

พรอมกันนั้น องคประกอบทางดานสภาพแวดลอม
หรือองคประกอบภายนอก ทางฝายรูปธรรมนี้ ก็โยงไปถึง
ฝายนามธรรมดวย สภาพแวดลอมในฝายนามธรรมนี้ ก็เชน
คานิยม

คานิยมทางสังคม ไมวาจะเปนคานิยมชอบบริโภค
คานิยมชอบโก หรือชอบอะไรก็ออกมาจากคน เมื่อแตละคน
เปนอยางใด ก็ออกมาทางสังคมเปนอยางนั้น และกลายเปน
คานิยมทางสังคม แลวก็กลับไปมีอิทธิพลตอคน ทําใหคนซึ่ง
อยากไดรับเกียรติ ไดรับความยกยองในทางสังคม ไดรับการ
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ยอมรับจากสังคม พากันประพฤติใหสอดคลองกับแนว
ลักษณะคานิยมของสังคมนั้น

ถาสงัคมมคีานยิมผดิพลาด การปฏบัิตท่ีิเปนจรยิธรรม
ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได แตกลับจะเกิดปญหาทางจริยธรรมขึ้น

เปนอันวา องคประกอบภายนอก มีท้ังฝายรูปธรรม
และนามธรรม ซ่ึงเราจะตองแกไขสงเสริม ท้ังดานสถาน
การณ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ การ
เมือง และโยงมาอีกดานหนึ่งถึงคานิยม ซ่ึงเปนนามธรรม
อยางที่กลาวแลว จะขอพูดเพียงวาใหเราคํานึงใสใจ แตจะ
คํานึงกันอยางไรนั้นก็เปนสวนรายละเอียด จะขอขามไปกอน

การศึกษาที่ถูกตอง มองใหตลอดสาย
พัฒนาไปใหจบกระบวน

ตอไปก็องคประกอบดานที่สอง คือ องคประกอบ
ภายใน หรือ ปจจัยภายในของตัวบุคคล องคประกอบภายใน
ตัวบุคคล หรือ ปจจัยภายใน ซ่ึงเปนพื้นฐานของการศึกษา
และเปนพื้นฐานของตัวจริยธรรมนี่ จะตองจับใหได และจะ
ตองสรางใหมีข้ึนในคน มิฉะนั้นแลว การฝกฝนทางจริยธรรม
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จะสําเร็จไดยาก ตัวปจจัยภายในที่เปนหลักอยูน่ี ในที่น้ีมีสาม
อยาง

ประการที่หนึ่ง จิตสํานึกในการศึกษา เราใหการ
ศึกษา แตคนมีจิตสํานึกในการศึกษาหรือไม ถาคนไมมีจิต
สํานึกในการศึกษาแลว ยากที่การศึกษาจะสําเร็จผล หรือ
การศึกษาที่ไมสรางจิตสํานึกในการศึกษาก็ยากที่จะสําเร็จ
ผลได

จิตสํานึกในการศึกษาคืออะไร การศึกษา คืออะไรละ
ถารูความหมายและเห็นคุณคาของการศึกษาแลวจิตสํานึก
ในการศึกษาก็จะตามมา

การศึกษาคืออะไร การศึกษานี้พูดกันงายๆ หมายถึง
การฝกฝนพัฒนาคน เราอาจจะบอกวาพัฒนาดานกาย
พัฒนาดานอารมณ พัฒนาดานสังคม พัฒนาดานปญญา
รวมเปนสี่ดาน ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาเราก็มีศัพทเรียกวา
กายภาวนา ฝกอบรมดานกาย ศีลภาวนา ฝกอบรมดานศีล
(ทางสังคม ในการเปนอยูรวมกัน) จิตภาวนา ฝกอบรมดาน
อารมณก็คือดานจิต แลวก็ปญญาภาวนา ฝกอบรมดาน
ปญญา



การพัฒนาจริยธรรม๙๐

การศึกษานั้น หมายถึง การฝกฝนพัฒนาคน เพื่อให
มีความเจริญงอกงามในดานตางๆ แตคนเรานี้มีจิตสํานึกใน
การฝกฝนพัฒนาตนไหม จิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตัวเอง
จะตองมีข้ึน เรียกวาเปนจิตสํานึกในการศึกษา คือตองมี
ความใฝท่ีจะพัฒนาตัวเองขึ้นไป ใฝท่ีจะพัฒนา คือตองการ
ใหตนเองมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน มีชีวิตจิตใจที่เจริญ
งอกงามยิ่งขึ้น

การใฝศึกษาคือการใฝฝกฝนตนเอง ความสํานึกที่จะ
ทําตัวเองใหดีข้ึน ถาเขามีจิตสํานึกอันนี้ รักที่จะฝกฝนตัวเอง
ทําตัวใหดีข้ึนแลว ก็จะมีความรักดี ใฝดีเกิดขึ้น แลวก็เกิด
ความพรอมท่ีจะรับและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
แตถาไมมีจิตสํานึกในการศึกษานี้เปนตัวนํา ไมตองการที่จะ
พัฒนาตัวเองแลว เขาจะไปพัฒนาตัวทําไม จะไปรับปฏิบัติ
ขอปฏิบัติตางๆ ทําไม

จิตสํานึกในการศึกษา ท่ีวาเปนความใฝท่ีจะฝกฝน
พัฒนาตัวเอง ทําชีวิตของตัวเองใหดีข้ึนนี้ โยงไปถึงการใฝรู
หรือความตองการที่จะเรียนรู เพราะฉะนั้น คนที่มีจิตสํานึก
ในการศึกษา ตองการฝกฝนพัฒนาตน ก็จะใฝเรียนรู และมี
จิตใจที่มองอะไรดวยความรูสึกที่จะเรียนรูอยูเสมอ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑

แตปญหามีวา คนของเรานี้มีการมองโลกดวยความ
รูสึกที่จะเรียนรูหรือไม มีเจตคติหรืออะไรทํานองนี้ในทางที่จะ
เรียนรูไหม ถาเปนคนที่มีจิตสํานึกในทางการศึกษา ก็จะมี
ลักษณะจิตใจท่ีมองอะไรๆ ในลักษณะของการเรียนรู

เปนธรรมดาวา คนทุกคนยอมจะมีทัศนคติ หรือทาที
ตอสิ่งตางๆ ถาเปนคนที่ไมมีการฝกฝน ไมมีการศึกษา ก็จะมี
ปฏิกิริยาตอประสบการณในลักษณะหนึ่ง กลาวคือ ตาม
ปกติจิตของคนทั่วไปที่ไมมีการศึกษา เมื่อมีอารมณเขามา
กระทบ (ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวาอารมณ ปจจุบัน
เรียกวาประสบการณ) คือ มีประสบการณท่ีเราตองเกี่ยวของ
อยางใดอยางหนึ่งเขามากระทบ ก็จะมีปฏิกิริยา คือ ชอบ
หรือชัง ภาษาพระเรียกวา ยินดียินราย พออารมณเขามา ถา
ถูกใจก็ชอบทันที ถาไมถูกใจ ก็ชัง ไมชอบ หรือยินราย สภาพ
จิตของคนทั่วไป จะเปนอยางนี้เสมอ เพราะฉะนั้น คนทั่วไป
จึงรับรูตออารมณ หรือประสบการณในลักษณะของการที่
ชอบหรือไมชอบ ยินดีหรือยินราย

ในการรับรูแบบน้ี จะไมมีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้น จะ
มีแตปญหา คือถาเปนเรื่องชังหรือยินรายก็จะโกรธ เกลียด
ขัดแยงกัน ถาชอบก็ไปสนับสนุนความเห็นแกตัว ทําใหมอง
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แตในแงท่ีจะเอามาใหแกตัว มุงที่จะเอาผลประโยชน ท้ังยินดี
และยินรายนี้ไมมีการเรียนรู ไมมีการฝกฝนพัฒนาตัวเอง

แตพอเปลี่ยนมา เปนคนที่มีจิตสํานึกในการศึกษา
การรับรูประสบการณตางๆ หรือทาทีในการเกี่ยวของกับ
ประสบการณจะเปลี่ยนไป คือจะมีลักษณะที่มองในแงของ
การเรียนรูวา ไดอะไรเพื่อมาฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนใหดีข้ึน
บาง

โดยนัยนี้ การที่จะฝกฝนพัฒนาตนจึงคลุมไปในตัว
เองถงึการทีจ่ะตองเรยีนรู เราจะเรยีนรูจากสิง่ตางๆ ท่ีแวดลอม
จากสิ่งที่เขามา ซ่ึงเราไดประสบทุกอยาง เมื่อเขาไปเกี่ยวของ
พบเห็นสถานการณอันใดก็ตามคนที่มีจิตสํานึกในการศึกษา
จะไดเรียนรูวา อันนี้มีอะไรที่เปนประโยชนแกชีวิตของตนบาง
แลวนํามาฝกฝนพัฒนาตนเอง ปรับปรุงชีวิตของตนเองใหดี
ยิ่งขึ้น

จิตสํานึกในการศึกษา จะเปลี่ยนแปลงลักษณะจิตใจ
และทาทีตอสิ่งแวดลอมท้ังหมด จากลักษณะทาทีสนองตอบ
ตอสิ่งแวดลอม หรือประสบการณในแบบชอบชัง มาสูการ
เรียนรู และการเรียนรูก็คือ แกนของการศึกษา ซ่ึงสรางขึ้น
ดวยจิตสํานึกในการศึกษานี้ ซ่ึงทําใหมองทุกอยางเปนการ
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เรียนรู
ถาคนเรามองทุกอยางเปนการเรียนรู ไมวาประสบ

การณน้ัน ตามปกติจะนายินดีหรือไมนายินดีก็ตาม ก็จะไม
เกิดปฏิกิริยาที่กระทบตอตนเองในทางที่เปนปญหา คนพวก
น้ีจะไมคอยมีปญหา เพราะไดเรียนรูเสมอ สิ่งที่ดีมีประโยชน
ก็ไดเรียนรูในแงดีมีประโยชน สิ่งที่เปนโทษไมดี ก็ไดเรียนรูใน
แงท่ีวา อันนี้เปนโทษอยางไร เกิดความรูความเขาใจ แทนที่
จะเกิดปญหา ก็จะเกิดปญญา ไมวาในแงลบท่ีวาจะไมทํา
ตามอยางนี้ หรือในแงบวกที่จะเอามาใชประยุกต ไมวาจะ
อยางไรก็ตาม เขาจะไดประโยชนท้ังนั้น

การมองทุกอยางเปนการเรียนรู น่ีคือลักษณะจิตใจท่ี
ใฝรูหรือมีการศึกษา น่ีเปนการพูดอยางสั้นๆ เราจะตองสราง
องคอันนี้ข้ึนมา พอสรางอันนี้ได คนก็พรอมท่ีจะฝกฝนปฏิบัติ
ในเรื่องจริยธรรมทุกอยาง

ประการที่สอง ก็โยงมาถึงแรงจูงใจ จิตสํานึกในทาง
การศึกษาหรือการใฝเรียนรูน้ีโยงมาถึงแรงจูงใจในทางจริย-
ธรรมดวย แรงจูงใจทางจริยธรรมนี้ เปนตัวสงเสริมการ
พัฒนา เพราะวา พอใฝเรียนรู ก็ตองการเอามาฝกฝนพัฒนา
ตัวเอง การที่จะพัฒนาตัวเองใหเกิดความดีงามขึ้นก็ตองการ
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ปญญาหรือความรู ตัวแรงจูงใจน้ีก็คือใฝดีและใฝรู หรือใฝ
ความดีงามและใฝความรู

ความใฝรูและใฝดีน้ี ทางพระเรียกอยางเดียววาใฝ
ธรรม แตเดี๋ยวนี้คําวาใฝธรรมอาจจะมีความหมายเปลี่ยน
แปลงไปก็ได ใฝธรรมนี้เรียกวา ฉันทะ คือตัวแรงจูงใจนี้เรียก
วา ฉันทะ เปนคูตรงขาม หรือเปนปฏิปกษกับตัณหา คือ

ถาเปนคนมีลักษณะจิตใจ ท่ีสนองตอบตอประสบ
การณแบบชอบชัง ก็จะมีแรงจูงใจแบบตัณหา คือแสวงหาสิ่ง
ท่ีบําเรอความสุขสวนตัว(ชอบ) พรอมกันนั้นก็เกิดความขัดใจ
ตอสิ่งที่ไมชอบ และดิ้นรนเพื่อจะออกไปจากสิ่งที่ขัดใจ(ชัง)
ปฏิกิริยาแบบนี้เรียกวาแรงจูงใจแบบตัณหา

ทีน้ี พอมีการศึกษาขึ้นมา ทาทีของจิตใจก็เปลี่ยนไป
เลิกสนองตอบตอประสบการณแบบชอบชัง เมื่อทาทีแบบ
ชอบชังหายไป ก็เปดโอกาสใหการสนองตอบตอประสบ
การณแบบการเรียนรูเกิดขึ้น คือ เปลี่ยนมาเปนการรับรูดวย
ทาทีของการเรียนรู ซ่ึงก็จะมาดวยกันกับแรงจูงใจใฝรูใฝ
แสวงความรู ซ่ึงตองการทําชีวิตของตนใหดีงามขึ้น เมื่อใฝ
ความดีงามและใฝแสวงความรูจริง หรือใฝปญญา ก็กลาย
มาเปนฉันทะ ซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ีตรงขามกับตัณหา
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ในทางพระพุทธศาสนา ทานตองการใหสรางแรงจูง
ใจท่ีเรียกวา ฉันทะ น้ีข้ึนมา ซ่ึงจะแกปญหาเรื่อง ตัณหา
มานะ ทิฐิ ท่ีวามาแลวได ไมตองใชกิเลสเหลานั้นเปนแรงจูง
ใจอีกตอไป

ถาคนมีฉันทะ มีความใฝดี ใฝตองการใหชีวิตพัฒนา
ตลอดจนใฝดีตอสังคม ตองการใหสังคมดีงาม ใหคนใน
สังคมมีความสุข อยูรวมกันดวยความเรียบรอย มีความสงบ
ตองการใหสังคมนี้มีความสะอาด มีระเบียบวินัย ตองการ
เสริมสรางความดีงามตางๆ ใหเกิดขึ้น ก็จะทําใหคนศึกษา
เลาเรียน และทําอาชีพการงานดวยแรงจูงใจที่ถูกตอง ซ่ึงนํา
ไปสูผลท่ีดีงาม

แตถาไมมีฉันทะ เราก็ตองไปกระตุนที่กิเลส เชน
กระตุนมานะวา เธอจงตั้งใจเรียนไปนะ ศึกษาตอไปนะ จะได
เปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน หรือกระตุนตัณหาวา
เธอตั้งใจเรียนเพียรศึกษาเขานะ ตอไปจะไดมีเงินทองมาก
รํ่ารวยเปนเศรษฐี แรงจูงใจนั้นก็ทําใหเพียรพยายามเรียนได
เหมือนกัน

ลักษณะอาการที่ปรากฏออกมา ก็เปนความเพียร
พยามเหมือนกัน แตคนหนึ่งเพียรพยายามดวยตัณหามานะ
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ตองการที่จะไปหาผลประโยชนสวนตัว ท่ีจะไปเปนใหญเปน
โต เปนเจาคนนายคน สวนอีกคนหนึ่งเรียนดวยแรงจูงใจคือ
ฉันทะ เพื่อจะพัฒนาชีวิตของตนเองใหเปนชีวิตที่ดีงาม เพื่อ
จะพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่ดีงามมีความสงบสุข ใหคนอยู
รวมกันดวยดี มีความสะอาด มีความเรียบรอยอะไรตางๆ ท้ัง
น้ีก็อยูท่ีวาเราจะใชแรงจูงใจอยางไหน

ถาจะใหเปนแรงจูงใจในการศึกษาที่แทจริง ซ่ึงถูก
ตองตามจริยธรรม ก็ตองเปลี่ยนจากการใชตัณหา มานะ มา
เปนฉันทะ

ถาเราจับหลักนี้ไมถูก ไปเขาใจเปนวา คนจะพัฒนา
ประเทศไดตองมีความอยากไดสิ่งบริโภคมากๆ ก็จะไป
กระตุนตัณหาขึ้นมา แลวก็ไดผลคือคนจําใจทํางานเพราะ
เปนเงื่อนไข เพื่อใหไดคาตอบแทนมาหาซื้อสิ่งบํารุงบําเรอ
ปรนเปรอตัวเอง ผลท่ีสุดเปนอยางไร ก็เกิดการหลีกเลี่ยงงาน
และหาผลประโยชนทางลัดขึ้นมา เชนดวยการกูหนี้ยืมสิน
ชาวบานมีสิ่งของเครื่องใชตางๆ ทันสมัย บริโภคฟุมเฟอย แต
ฐานะทางเศรษฐกิจไมดีข้ึน กลับเปนหนี้เปนสินมากขึ้น
ประเทศชาติมีปญหารุงรัง สังคมเสื่อมโทรมลง ความยากจน
มากยิ่งขึ้น
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ขอท่ีนาสังเกตก็คือ ถาสํารวจตัวเองดวยใจเปนกลาง
เราอาจจะพบวา สังคมไทยของเรานี้ สมัยกอนชอบใชแรงจูง
ใจแบบมานะ เปนตัวกระตุนผลักดันคนใหเพียรพยายาม
สรางสรรค ครั้นมาถึงปจจุบันแทนที่จะเปลี่ยนจากมานะ หัน
ไปใชฉันทะ ก็กลับไปใชแรงจูงใจแบบตัณหา เปนตัวผลักดัน
จะใหคนทําการพัฒนา เลยวนอยูในวงจรของอวิชชานั่นเอง

ประสบการณท่ีผานมา แสดงถึงการแกปญหาผิด
และพัฒนาพลาด เพราะไปใชแรงจูงใจแบบตัณหาและมานะ
แทนที่จะกระตุนฉันทะนี้ข้ึน เปนอันวา จะตองเปลี่ยนจากแรง
จูงใจแบบตัณหามานะ ใหมาเปนแรงจูงใจใฝรูใฝดีท่ีเรียกวา
ฉันทะ

การศึกษาตองตลอดสาย จึงจะพาคนใหพึ่งตนเองได
ประการที่สาม ก็คือ ตัวที่เรียกวาความรูจักคิด คิด

เปน คิดแยบคาย หรือโยนิโสมนสิการ อันนี้ก็เปนหลักสําคัญ
ความรูจักคิด หรือคิดเปนนี่ เปนตัวที่ชวยคนในทุกกรณี คนที่
จะพึ่งตัวเองไดในการศึกษาที่แทจริง จะตองมีความรูจักคิด
หรือคิดเปน มิฉะนั้นก็จะตองอาศัยคนอื่นเรื่อยไป เพราะคนที่
ไมมีโยนิโสมนสิการ ไมรูจักคิดเอง ก็ตองอาศัยศรัทธา ซ่ึงจะ
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ตองใหคนอื่นคอยบอกวาจะตองทําอะไรอยางไร ทีน้ีถาขาด
ศรัทธาปุบ ก็กลายเปนคนเลื่อนลอยไปเลย

ตามหลักพุทธศาสนานั้น ทานใหมีศรัทธาตอสิ่งที่ดี
เพื่อชักนําใหคิดถูกตอง รูจักคิด และเพื่อเชื่อมโยงใหไดความ
รูคือปญญา ในการที่จะไดปญญานั้น ตนเองตองรูจักคิด
หรือคิดเองเปนดวย

การที่คิดเปนนั้น ก็กลับไปเชื่อมโยงกับจิตสํานึกใน
การศึกษาและความใฝรูอีก เพราะการที่จะมองสิ่งตางๆ เปน
การเรียนรูน้ัน ก็ตองมีความรูจักคิด หรือคิดเปน จะมองอะไร
ก็ตองมองเปน คนเราจะเรียนรูอะไรไดก็ตองมองเปนคิดเปน

คนสองคนมองเห็นประสบการณอันหนึ่ง หรือประสบ
สถานการณอันเดียวกัน คนหนึ่งมองไปแลวคิดไปอยางหนึ่ง
อีกคนหนึ่งมองแลวคิดไปอีกอยางหนึ่ง คนหนึ่งมองแลวคิด
ไปเกิดปญหา กอความยุงยากเดือดรอนแกตนและผูอื่น อีก
คนหนึ่งมองไปแลวไดปญญา เอามาใชสรางสรรคชีวิตและ
พัฒนาสังคมได

เหมือนอยางนิทานในธรรมบทที่วา คนใชของเศรษฐี
ไปเจอหนูตายตัวหนึ่ง เจาคนรับใชคนนี้มีโยนิโสมนสิการ คิด
ไดวา หนูตัวนี้ ถาเอาไปทําอยางนั้นๆ แลวก็คงจะไดเงินขึ้น
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มา ปรากฏวา คนรับใชเศรษฐีคนนี้ แกเอาหนูตายตัวนั้นไป
ทําตามวิธีการที่คิดไว จนกระทั่งตนเองกลายเปนเศรษฐีในที่
สุด แตอีกคนหนึ่งมามองเห็นหนูตายนี้ เปนเพียงสิ่งที่จะเนา
เหม็น นาเกลียด ชิงชัง มีจิตใจขุนมัวเศราหมองในตอนนั้น
แลวก็จบกัน ไมมีโยนิโสมนสิการ มีแตความขุนเคืองขัดใจไม
สบาย

การศึกษาสอนคนใหรูจักคิด ใหคิดเปนในทุกสิ่งทุก
อยาง ใหคิดไดมองเห็นความหมายกวางขวาง คิดเรื่องเดียว
กันแตไดหลายแงหลายมุม คิดในทางที่ใหเกิดประโยชนข้ึน
รูจักคิดศึกษาหาเหตุปจจัยของสิ่งตางๆ ของสถานการณท่ี
เกิดขึ้น จากภาพที่มองเห็น แยกแยะออกไป สืบสาวหาเหตุ
ปจจัยได รูวาความเสื่อมความเจริญที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง
ปรากฏผลอยางนี้ มีเหตุปจจัยเปนมาอยางไร แลวเอาเหตุ
ปจจัยที่รูน้ันไปใชประโยชน แกปญหาได ทําการสรางสรรค
และจัดสรรสิ่งทั้งหลายหรือกิจการตางๆ ได ความคิดอยางนี้
เรียกวาโยนิโสมนสิการ ซ่ึงมีมากมายหลายอยาง เปนสิ่งซึ่ง
จะตองฝกฝนสรางขึ้นในคน

โยนิโสมนสิการนี้ เมื่อใชในทางจริยธรรม ก็มี
ประโยชนมากมาย อยางที่วาไปเห็นสิ่งของอยางเดียวกัน คน
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หนึ่งโกรธ คนหนึ่งสงสาร ไปเห็นคนคนหนึ่งหนาบึ้งมา คนที่
ไมมีโยนิโสมนสิการก็คิดปรุงแตงเอาวา ไอน่ีมันเปนปฏิปกษ
ตอเราแลว ก็โกรธทันที แกบึ้งไดฉันก็บ้ึงได โมโหกลับไปก็จบ
หรือไมก็เกิดการขัดแยงอาจจะเกิดปญหารุนแรงยิ่งกวานั้น

แตอีกคนหนึ่งมีโยนิโสมนสิการ พิจารณาไดหลายแง
หลายมุม แงหนึ่งก็คือ พิจารณาวาตาคนนี้คงมีปญหา มี
อารมณคางจากบาน มีปญหาครอบครัว หรือถูกพอแมดุมา
เอ ไมไดแลว เราจะตองชวย เกิดความกรุณา เห็นคนหนาบึ้ง
แลวสงสาร จิตใจตัวเองก็ดี สบาย แจมใส แลวก็แกปญหา
สังคมไดดวย น้ีเรียกวาโยนิโสมนสิการ

สามอยางนี้ เปนตัวแกนองคประกอบภายในของการ
ศึกษาท่ีสําคัญ การศึกษา การปลูกฝงจริยธรรม จะตองจับ
ตวัแกน หรอืตวัหลกัเหลานีใ้หได ถาจบัไมได การปลกูฝงจรยิ-
ธรรมทําไมถูกเรื่อง ก็ยากที่จะสําเร็จผล

ประโยชนของรายการหัวขอจริยธรรม
มาสูขอสุดทาย คือวา เรามีจริยธรรมเปนขอยอยๆ

มากมาย พระพุทธเจาสอนไวหลากหลาย เดี๋ยวก็บอกวา
ธรรมมีอุปการะมากสอง คือ สติ ความระลึกได สัมปชัญญะ
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ความรูตัว เดี๋ยวก็บอกวา ธรรมเปนโลกบาล ธรรมคุมครอง
โลกสองอยาง คือ หิริ ความละอายแกใจ ละอายตอบาป
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอความชั่ว ฯลฯ ธรรมหมวดสาม
หมวดสี ่ฯลฯ เยอะแยะมากมาย เรยีนกนัเปนรายการสนิคาเลย

จริยธรรมแบบนี้ มีประโยชนอยางไร? มีประโยชน
สําหรับผูท่ีใฝจริยธรรมอยูแลว เขาตองการรูทิศทาง รูราย
ละเอียดของการปฏิบัติ แลวจะไดมีเครื่องชวย มีอุปกรณ มี
เสบียงเตรียมไวพรอม เพื่อจะนําไปใชประโยชนไดตอไป
เหมือนกับคนที่จะเขาไปซื้อสินคา ตอนตนตองมีแรงจูงใจ
หรือใฝซ้ือสินคาอยูแลว เมื่อไดรายการสินคามา เขาก็เลือกที่
จะใช เลือกที่จะซื้อ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
เขา หรือสนองประโยชนของเขาได

จริยธรรมที่เปนขอๆ เปนองคประกอบตางๆ ก็คลายๆ
กันนี้แหละ เปนของสําหรับคนที่มีความใฝศึกษา มีความ
พรอมทางจริยธรรมอยูแลว ท่ีจะไดเลือกเอารายการจริย-
ธรรมเหลานี้ ไปใชใหเปนประโยชนตอไป

นอกจากนั้น เราจะตองรูวา รายการจริยธรรมตางๆ
ซ่ึงนํามาเสนอตามที่สั่งสอนนั้น จะมีคุณคาอยางที่กลาวไว ก็
ตองทําใหคนมีพื้นฐาน พรอมท่ีจะปฏิบัติจริยธรรมเหลานั้น
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กอน เมื่อรูอยางนี้แลว เราก็จะมองจริยธรรมไดในทางที่ถูก
ตอง จริยศึกษาก็จะพาการศึกษาใหดําเนินไปสูจุดหมายได

วันนี้ อาตมภาพก็ไดพูดมาเปนเวลาเกินสมควรแลว
ไมใชแคสมควร ก็ขออนุโมทนาทุกทานที่ไดมีความอดทนรับ
ฟงกันตลอดมา และขอตั้งใจอํานวยพร ขอใหทุกทานจงได
ประสบความสําเร็จในการที่จะชวยกันสรางสรรคหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรม ใหเปนผลสําเร็จ เพื่อประโยชนสวนรวม
ของสังคมประเทศชาติสืบไป และเพื่อการนี้ ก็ขอใหทุกทานมี
สุขภาพพลานามัยที่สุขสมบูรณ มีชีวิตสวนตนที่รมเย็นเปน
สุข และบําเพ็ญประโยชนสวนรวม เพื่อใหสังคมของเรา ให
ประเทศชาติของเรานี้ บรรลุถึงความสมบูรณพูนสุขในทางที่
ดีงามสืบตอไป
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