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อนุโมทนีย์ 

 
 

วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ น้ี เป็นวาระสําคัญท่ี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ ICT) ได้รับการสถาปนามา
ครบเวลา ๑ ปี  

วันครบรอบปีน้ี นับว่าเป็นมงคลวาร เพราะระยะกาลท่ีผ่านมาจนถึงวาระน้ี 

เป็นเวลาแห่งความก้าวหน้าและการสร้างสรรค์ เพ่ือความเจริญงอกงามและ

ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและสังคม รวมท้ังการพัฒนาชีวิตของทุกบุคคลท่ีมี

ส่วนร่วม 

การเกิดข้ึนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คู่เคียงไปกับความ
เจริญของประเทศชาติ และอารยธรรมของมนุษยชาติ 

 
ปัจจุบันน้ี ICT มีความหมายสําคัญยิ่งต่อกิจการและการดําเนินชีวิตทุก

ด้านของมนุษย์ โดยเฉพาะในทางการศึกษา ซ่ึงเป็นฐานของการพัฒนาชีวิตและ
สังคม ถ้าตั้งใจใช้ให้ดี ICT จะเพ่ิมโอกาสและขยายวิสยัในการพัฒนาคนอย่างสูงสุด 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้

พัฒนามาตั้งแต่เป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสํานักคอมพิวเตอร์ 
ท่ีก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ นอกจากได้สะสมประสบการณ์ และเพ่ิมพูนความ
ชํานาญพิเศษในด้าน ICT มาตามลําดับแล้ว ยังได้บําเพ็ญประโยชน์ไม่เฉพาะแก่



 

 

 

 

งานในกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่าน้ัน แต่ได้ใช้ ICT ทําประโยชน์ทาง
การศึกษา ทางพระพุทธศาสนา ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในวงกว้าง ดังท่ี
ได้ริเริ่มจัดทําพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ (BUDSIR) ข้ึน อันนับว่าเป็นฉบับแรก
ของโลก 

ในวาระสําคัญอันเป็นมงคลน้ี ขออนุโมทนาความเจริญก้าวหน้างอกงาม
และงานสร้างสรรค์บําเพ็ญประโยชน์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้บุคลากรท้ังปวง ถึงพร้อมด้วยกําลังกาย 
กําลังใจ กําลังปัญญา กําลังสามัคคี มีความสุขกายสุขใจ ท่ีจะสร้างสรรค์ความเจริญ
งอกงามและทําประโยชน์ท่ีมุ่งหมายให้สําเร็จ โดยเฉพาะให้พัฒนา ICT สู่ความ
เยี่ยมยอด และพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพดีเยี่ยม ท่ีจะมาใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดแก่ประเทศชาติ และมนุษยชาติสืบต่อไป 

 

                                
                         พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺต) 

             ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

  



 

 

 

 

สาส์นจากอธิการบดี 

 
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคณะ ICT นับเป็น คณะน้อง
ใหม่ลําดับท่ี ๒๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงจะครบรอบ ๑ ปี ของคณะฯ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การก่อตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารน้ี  นับเป็นหลักหมุดท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล  ในการทําหน้าท่ี
ตอบสนองพันธกิจ ในการสร้างผู้นําและพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อันเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นยิ่งต่อประเทศชาติในปัจจุบัน 

 ในวาระครบรอบปีของคณะ ICT  ขอบุคลากรทุกคนของคณะฯ ได้โปรดร่วม
แรงร่วมใจพัฒนา ด้วยการสรรค์สร้างงานการศึกษาและวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นฐานของการพัฒนาบุคลากรและสังคมไทย
อย่างยั่งยืน ขออํานวยพรให้คณะฯ มีความเจริญ รุ่งเรือง และประสบความสําเร็จ
ในพันธกิจท่ีสําคัญ และวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคงภายใต้
ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดทําหนังสือน้ี ได้แสดงให้
เห็นถึงมิติของการผสานความใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการดําเนินชีวิต จึงขอให้การจัดทําหนังสือน้ีได้
เอ้ือประโยชน์ตามท่ีได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ  

 

                                             
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร) 

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
  



 

 

 

 

สาส์นจากคณบดี 

 
 

คณะ ICT หรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคณะใหม่
ท่ีมีบุคลากรคนหนุ่มสาวท่ีมีคุณภาพ มีความวิริยะอุตสาหะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะ
พัฒนางานและบริการวิชาการให้กับประเทศชาติและสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตบุคลากรด้าน ICT ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต MAHIDOL ท่ีมีความ 
สามารถอย่างมืออาชีพพร้อมจริยธรรมอันดีงาม มีนํ้าใจ และคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ  
 

วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นับเป็นวันครบรอบ ๑ ปี ของการก่อตั้ง
คณะ ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้บุคลากร ครู อาจารย์และนักศึกษาของ
คณะฯ ได้ระลึกถึงการได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้
ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการสร้างความยั่งยืนในวิชาการและศาสตร์ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทบาทหน้าท่ีน้ี
เป็นภารกิจท่ีสําคัญ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา กําลังกาย กําลังใจ 
การเสียสละ เพ่ือสร้างความเป็นผู้นําด้านวิชาการ สามารถพัฒนาเด็กเก่งและเด็กดี
ของไทยให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงนานาชาติ ดั่งปณิธานของคณะฯ ท่ีจะ
ผลิตบัณฑิต ICT ให้มี วิชาการก้าวล้ํา จริยธรรมนําใจ วินัยเป็นเลิศ ก่อเกิด
นวัตกรรม สู่สังคมไทยและนานาชาติ ในโอกาสอันดีน้ี จึงขออวยพรให้คณะ ICT 
ตลอดจนบุคลากรและเหล่านักศึกษา จงประสบความสําเร็จ และมีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
 



 

 

 

 

การจัดทํา E-Book และหนังสือเรื่อง ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนา
ปัญญาและวินัย ก็เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นเครื่องเตือนให้เข้าใจถึง
การใช้ชีวิตท่ีต้องมีวินัยในยุคดิจิตอลด้วยการศึกษาและใช้หลักธรรมอันเหมาะสม 
ความสําเร็จของการจัดทําหนังสือ  เกิดจากการได้รับความเมตตากรุณาจากท่าน  
เจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศร ีมิตรภานนท์ 

                     รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
                                                 ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

  



 

 

 

 

คํานํา 

การจัดทําหนังสือเรื่อง ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย  

เป็นการรวบรวมผลงานของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จํานวน ๗ 

เล่ม ได้แก่  

๑. ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา  

๒. วินัย เรื่องใหญ่กว่าท่ีคดิ   

๓. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?   

๔. ชีวิตน้ีเพ่ืองาน งานน้ีเพ่ือธรรม   

๕. ชีวิตดี มีหลัก   

๖. วาสนาสร้างเองได้ และ  

๗. บารมี ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่  

หนังสือแต่ละเล่มมีคุณค่า สามารถเช่ือมโยงเพ่ือนําไปสู่แนวทางการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีและมั่นคง เป็นเครื่องมือในการเสริมปัญญาให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตท่ี
ต้องมีวินัยในยุคดิจิตอล ด้วยการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนและใช้หลักธรรมอันเหมาะสม 
เน่ืองด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า และช้ีนํารูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของคน
วัยรุ่น ใน Generation Y และ Z ในสังคมยุคดิจิตอล 

การรวบรวมผลงานของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ครั้งน้ี 
เพ่ือเป็นท่ีระลึกในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ของการก่อตั้งคณะ ICT ในวันท่ี ๒๐ 



 

 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเป็นปีท่ีสําคัญของการวางรากฐานของการบริหาร การ
จัดการศึกษา การจัดโครงสร้างต่างๆ และการสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรของ
คณะฯ ให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พร้อมท่ีจะก้าวเดินต่อไปได้ดีในอนาคต โดยใช้
หลักธรรมในการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นหัวใจท่ีจะนําไปสู่ความเจริญทางปัญญาและ
วินัย ของผู้ปฏิบัติงาน อันจะนําไปสู่ความเจริญและความสําเร็จในชีวิต ความ
สมบูรณ์ของหนังสือน้ีเกิดจากการได้รับความเมตตากรุณาเอาใจใส่จากท่านเจ้าคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง คณะ ICT 
จึงหวังว่าหนังสือน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีคุณค่าอย่างสูงในการพัฒนา
ปัญญาและเป็นพรอันประเสริฐให้กับผู้ท่ีได้อ่านและนําหลักธรรมเหล่าน้ีไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตและการทํางานในยุคดิจิตอล 

 
รศ. ดร. เจรญิศรี มติรภานนท์ 
คณะ ICT มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 สารบัญ  

 

ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา  ๑ 
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ไอที  ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา 
(ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)* 
ขอเจริญพร ท่านสาธุชนผู้ใฝรู่้ใฝ่ธรรมทุกท่าน 

วันน้ีอาตมภาพรู้สึกว่าเรามีเวลาน้อย เพราะฉะน้ันจะขอเข้าเรื่องกันเลย 
สําหรับเรื่องท่ีตั้งให้พูดน้ี ขอทําความเข้าใจก่อนสักนิดหน่อย  

ประการแรก หัวข้อเรื่องท่ีตั้งว่า “ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์” เดิมใช้ 
“ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์” ซ่ึงถ้าตั้งเช่นน้ัน เป้าจะอยู่ท่ีตัวศาสนา หมายความว่า 
ในขอบเขตเวลาท่ีเราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์น้ัน ศาสนาถูกเหตุการณ์หรือความ
เป็นไปต่างๆ ในโลกน้ีกระทบกระท่ังอย่างไร หรือว่าถูกผลกระทบอะไรบ้าง ศาสนา
เป็นอย่างไร ศาสนาจะปรับตัวอย่างไร จุดเน้นไปอยู่ท่ีศาสนา แต่ในท่ีน้ีเห็นว่าเราไม่

                                                           
* คําบรรยายในการสัมมนา งาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน” 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ แสดงในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ เวลา ๐๙.๐๐–
๑๐.๔๐ น. 
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ควรเน้นเฉพาะท่ีตัวศาสนา จึงเปลี่ยนหัวข้อเป็น “ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์” ให้
ศาสนาเป็นฝ่ายหน่ึง และยุคโลกาภิวัตน์เป็นอีกฝ่ายหน่ึง โดยท่ีท้ังสองฝ่ายมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และกระทําต่อกัน คือ มองได้ท้ังในแง่ท่ีว่าศาสนาได้รับ
ผลกระทบอย่างไรจากยุคโลกาภิวัตน์ และศาสนาจะส่งผลต่อยุคโลกาภิวัตน์อย่างไร 
ตลอดจนศาสนาจะช่วยมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร  

อน่ึง ขอทําความเข้าใจต่อไปด้วยว่า ศาสนาในท่ีน้ีเป็นนามธรรม 
หมายถึงตัวหลักธรรม ตัวหลักการ คือความจริงความถูกต้องดีงาม คือมุ่งไปท่ีตัว
ธรรม หมายความว่า ทําอย่างไรจะช่วยให้โลกาภิวัตน์มผีลในทางท่ีเป็นคุณเป็น
ประโยชน์ ถ้าเราสามารถทําได้อย่างน้ันก็ถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาท้ังสิ้น ฉะน้ัน
ขอบเขตของเรื่องท่ีจะพูดน้ีกว้างมาก และจะพูดเน้นในแง่ท่ีว่าสภาพในยุคโลกาภิ
วัตน์เป็นอย่างไร  และศาสนาจะช่วยอย่างไร มากกว่าท่ีจะพูดในแง่ท่ีว่าศาสนาจะ
เป็นอย่างไร และจะรับผลกระทบอย่างไร  

ประการท่ีสอง คําว่า โลกาภิวัตน์ เป็นคําท่ีเข้าใจกันมากพอสมควรแล้ว
ในปัจจุบัน อาจจะย้ําอีกทีว่า โลกาภิวัตน ์ คือสภาพท่ีเกิดมีเป็นไปหรือแผ่ขยาย
กระจายไปท่ัวโลก อย่างท่ีเรียกว่าไร้พรมแดน มีอะไรเกิดข้ึนในท่ีหน่ึงก็รู้หรือส่งผล
กระทบไปท่ัวโลก อาจจะมีนัยแฝงอยู่ด้วยตามท่ีแฝงในภาษาไทยคือ มีอิทธิพล
ครอบงําโลกด้วย ซ่ึงเราจะเห็นว่าเป็นความจริงอยู่ไม่น้อย โลกาภิวัตน์หลายอย่าง
เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็มีอิทธิพลครอบงํา ทําให้คนตกอยู่ใต้อํานาจของมัน 

สภาพโลกาภิวัตน์  

ว่าถึงสภาพโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันน้ีก็มีมากมาย อย่างแรก ท่ีเราใช้เป็นช่ือ
ของยุคสมัยเลย ก็คือข่าวสารข้อมูล หรือสารสนเทศ หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ 
เวลาน้ีเราเรียกโลกยุคปัจจุบันว่ายุคข่าวสารข้อมูล   หรือท่ีฝรั่งผู้ริเริ่มเรียกว่า 
Information Age และสังคมก็เป็นสังคมข่าวสารข้อมูลท่ีเรียกว่า information 
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society เรื่องข่าวสารข้อมูลเป็นสภาพโลกาภิวัตน์ท่ีมีอิทธิพลกว้างขวางอย่างยิ่ง 
เป็นอันดับแรก จนกระท่ังเป็น  ช่ือของยุคสมัย  

อย่างท่ีสอง วิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มี
อิทธิพลอย่างยิ่ง การท่ีข่าวสารข้อมูลจะเป็นโลกาภิวัตน์ได้ ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technology) ซ่ึงมีความสําคัญมาก อย่างท่ีจัดข้ึนเป็นงานครั้งน้ี พูดได้ว่า ตัวเหตุ
ปัจจัยท่ีทําให้ข่าวสารข้อมูลได้กลายเป็นโลกาภิวัตน์ก็คือเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศนี่เอง 

สภาพโลกาภิวัตน์อย่างอ่ืนก็เช่น ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าขาย 
เวลาน้ีในทางเศรษฐกิจระบบแข่งขันกําลังขยายตัวแพร่หลาย เป็นท่ียอมรับท้ัง
โดยตรงคือนิยมแล้วรับเข้ามาเอง และจําใจยอมรับ เพราะถูกครอบงําอย่างท่ีว่า
แล้ว เวลาน้ีระบบการแข่งขันในทางเศรษฐกิจแบบธุรกิจได้ครอบงําเศรษฐกิจของ
โลกแล้วเป็นอย่างมาก 

ในด้านระบบการเมืองการปกครองเวลาน้ี ท่ีเป็นสภาพโลกาภิวัตน์ก็คือ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในเมื่อโซเวียตรัสเซียล่มสลายไป ระบบการเมืองแบบเสรี
ประชาธิปไตยก็ยิ่งแพร่หลายไปในโลกมากยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ัน ในด้านความเป็นไปในสังคม เช่น การท่ีมนุษย์จะอยู่กัน
อย่างมีสันติภาพได้อย่างไร เวลาน้ีสิ่งท่ีเป็นปัญหาน่าหวาดวิตกมากก็คือปัญหา
ความขัดแย้งและเบียดเบียนกัน ท้ังๆ ท่ีว่าโลกน้ีแคบเข้า ชุมชนโลกกลายเป็น
ชุมชนอันหน่ึงอันเดียวกันจนใช้คําว่า “global village” คือเป็นหมู่บ้านโลก แต่
มนุษย์ท่ีอยู่ในโลกกลับมีปัญหาขัดแย้งกัน แบ่งแยกกันเป็นกลุ่มเป็นพวก รบราฆ่า
ฟันกัน เป็นการสวนทางกับสภาพของโลกท่ีรวมกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวทาง
เทคโนโลยีหรือทางวัตถุ และสภาพแวดล้อม กลายเป็นว่าในยุคท่ีโลกท่ีอยู่อาศัย
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รวมเข้ามาถึงกันได้ โลกมนุษย์กลับยิ่งแบ่งแยกแตกกันออกไป หรือ คนเข้ามา
รวมอยู่ด้วยกัน แต่ใจย่ิงแบ่งแยกแตกกัน จนฝรั่งใช้คําว่าเป็นยุคท่ีมี tribalism คือ
เป็นยุคแห่งลัทธิแบ่งพวกแบ่งเผ่า โดยท่ี tribalism น้ีกลับเป็น globalized มัน
กลับกัน เป็นความจริงท่ีดูย้อนแย้งในตัวของมันเอง เป็นท่ีน่าหวาดวิตกมาก จึงเป็น
สภาพโลกาภิวัตน์ท่ีก่อปัญหาอย่างยิ่ง แล้วก็อาจจะเป็นจุดติดตันของมนุษยชาติ
เพราะยังหาทางแก้ไม่ได้  

ในขณะท่ีมนุษย์ในสังคมมีความแบ่งแยกขัดแย้งกัน และเกิดภัยสงคราม 
เป็นต้นน้ัน อีกด้านหน่ึงท่ีคู่กันซ่ึงรา้ยแรงไม่น้อยกว่าก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงก็
เป็นโลกาภิวัตน์อย่างหน่ึงแตเ่ป็นดา้นร้าย ซ่ึงเวลาน้ีถือเป็นเรื่องใหญย่ิ่งท่ีคุกคามต่อ
ความอยู่รอดของมนุษยชาติ และยังไม่เห็นทางปลอดโปร่งว่าจะแก้ไขได้  

ปัญหา ๒ อย่างน้ีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ติดตันท่ีสุด ซ่ึงยังไม่มองเห็นและไม่มี
ความมั่นใจว่าจะมีทางแก้ไขได้ เป็นโลกาภิวัตน์ใหญ่ ๒ อย่างคู่กันท่ีครอบคลุมท่ัว
ท้ังหมด คือ สังคมมนุษย์ท่ีแบ่งแยกรบรากัน อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม หรือ
พูดให้ชัดข้ึนอีกเป็นภาพของตัวมนุษย์ ผู้อยู่ในท่ามกลางสภาพท่ีไม่มั่นคงปลอดภัย 
ขณะท่ีในสังคมคนอยู่ด้วยกันแบ่งแยกทะเลาะวิวาทไม่ไว้วางใจกัน สิ่งแวดล้อมซ่ึง
เป็นท่ีอยู่อาศัยกลับรวมตัวพากันเสื่อมโทรมเป็นอันเดียวกันไปท่ัว 

นอกจากน้ันยังมีความแปลกแยก ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติ 
เมื่อเทคโนโลยีเจริญข้ึน โลกมนุษย์ก้าวหน้ายิ่งข้ึน ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้สร้างโลก
ของตัวเองให้เจริญมาก และโลกมนุษย์ท่ีเจริญน้ีก็เริ่มมีความแปลกแยกกับโลก
ธรรมชาติ ทําให้มนุษย์จํานวนไม่น้อยอยู่ในโลกของมนุษย์โดยแทบจะไม่รู้จัก
ธรรมชาติ   และไม่รู้ตัวว่าตนเองอยู่ในโลกของธรรมชาติ หรือโลกธรรมชาติมันซ้อน
มันรองรับโลกมนุษย์น้ีอยู่ ถ้าโลกมนุษย์จะแยกกับโลกของธรรมชาติน้ัน เป็นไปได้
ไหมว่ามนุษย์จะอยู่ตามลําพังได้โดยไม่ต้องอาศัยโลกธรรมชาติ ถ้าสองโลกน้ีแปลก
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แยกและขัดแย้งกัน โลกมนุษย์จะอยู่โดยสวัสดีได้หรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่ท่ีจะต้อง
พิจารณา 

ท่ีว่ามาน้ีเป็นการยกมาให้เห็นว่า เรื่องของโลกาภิวัตน์ต่างๆ มมีากมาย
หลายดา้น 

อย่างไรก็ตาม งานน้ีเป็นงานไอที เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ข่าวสารข้อมลู ดังน้ัน การพูดในวันน้ีก็คงเน้นโลกาภิวัตน์ด้านไอที แต่กระน้ันก็ตาม
จะพูดให้กว้างถึงเทคโนโลยีท่ัวไปดว้ย เพราะเทคโนโลยีท้ังหลายมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน และเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอยา่งยิ่งต่อชีวิตความเป็นไปของโลกใน
ปัจจุบัน เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้โลกาภิวัตน์ข้ออ่ืนท้ังหมดเป็นไปได ้

บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยี 

เมื่อทําความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับเรื่องท่ีจะพูดแล้ว ก็มาเริ่มกันท่ีเรื่อง
เทคโนโลยีก่อน เพราะเป็นโลกาภิวัตน์ท่ีสําคัญอย่างท่ีได้กล่าวมาแล้ว ดังได้พูดไป
แล้วว่าเทคโนโลยีทําให้โลกเจริญจนเป็นอย่างทุกวันน้ี จนกระท่ังเข้าสู่ยุค 
Information Age และสังคมของโลกก็เป็น information society ซ่ึงก็ยังไม่ได้
เป็นท่ัว แต่เอาเฉพาะประเทศผู้นําท่ีพัฒนาแล้วเป็นแบบอย่าง  

ความจริงสังคมไทยก็ยังไม่ได้เป็นสังคมข่าวสารข้อมูล สังคมไทยกําลัง
พยายามท่ีจะก้าวจากการเป็นสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมด้วยซํ้า
ไป พอดีสังคมไทยน้ีมาอยู่ท่ามกลางความเจริญของโลกแบบน้ี ก็เลยกลายเป็นว่า
ตัวเองได้รับผลกระทบจากสภาพความเป็นไปของโลกในความเจริญท้ัง ๓ ข้ันของ
วิวัฒนาการ คือ ท้ังเป็นสังคมเกษตรกรรมด้วย สังคมอุตสาหกรรมก็พยายามจะ
เป็น และสภาพสังคมแบบข่าวสารข้อมูลก็พลอยได้รับผลมากมาย  
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๖ 

 

สังคมไทยจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนสังคมท่ีพัฒนาแล้ว ทําให้มีลักษณะ
จําเพาะของตัวเองท่ีจะเอาแบบอย่างคนอ่ืนไม่ได้ เราจะเอาอย่างสังคมอเมริกันก็
ไม่ได้ เพราะเขาเป็นสังคมท่ีก้าวมาเป็นลําดับจนเขาพูดได้เต็มปากว่าเขาพ้นจาก
สังคมเกษตรกรรมมานานแล้ว และก็ก้าวข้ามพ้นยุคสมัยของการเป็นสังคม
อุตสาหกรรมแล้วด้วย จนมาเป็นสังคมข่าวสารข้อมูล แต่ของเราพูดอย่างน้ันไม่ได้
เลย เราได้รับอิทธิพลและผลท่ีปะปนกันจากความเป็นไปในสังคมท้ัง ๓ ข้ันตอนน้ัน  

อย่างไรก็ตาม ในท่ีน้ีเราพูดในแง่ของประเทศผู้นํา พร้อมท้ังอิทธิพลท่ีแผ่
ไปท่ัวโลก เมื่อพูดถึงโลกท้ังหมด เราก็เอาประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
เป็นตัวแทนหรือเป็นแบบอย่าง จึงเรียกยุคน้ีว่าเป็นยุคสารสนเทศ หรือยุคข่าวสาร
ข้อมูล  

เมื่อโลกมนุษย์เจริญมาอย่างน้ีก็มีแง่พิจารณาซ่ึงขอย้ําไว้ว่า มันได้ทําให้
มนุษย์ปัจจุบันน้ีมองเห็นภาพของการมีอํานาจและอิทธิพลเหนือโลกธรรมชาติ 
เพราะว่าจิตสํานึกท่ีเป็นรากฐานของการสร้างความเจริญของปัจจุบันน้ัน มาจาก
แนวความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ และเวลาน้ีเราก็รู้สึกกันไม่น้อยว่าโลกมนุษย์มี
อํานาจเหนือโลกธรรมชาติ จนกระท่ังบางทีบดบังโลกธรรมชาติไว้ ทําให้มนุษย์เข้า
ไม่ถึงโลกธรรมชาติ และในการท่ีมีอํานาจเหนือและบดบังโลกแห่งธรรมชาติน้ัน 
เป้าหมายของมนุษย์ก็คือการมุ่งจะพิชิตข่มบีบบังคับจัดการและหาผลประโยชน์
จากโลกแห่งธรรมชาติ  จนไปๆ มาๆ กลายเป็นทําลายและเบียดเบียนโลกแห่ง
ธรรมชาติ ซ่ึงมีผลสะท้อน  กลับมากระทบต่อความเจริญของโลกมนุษย์เอง  

ทีน้ีความสําคัญของเทคโนโลยีน้ัน  ถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็มักว่าเป็น
เครื่องมือ หรือเป็นเครื่องทุ่นแรง ทุ่นเวลา แต่ความจริงมิใช่แค่น้ัน มีความหมาย
มากกว่าน้ันอีก พูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่า เทคโนโลยีเป็นฤทธ์ิเดช หรือเป็น
ปาฏิหาริย์ทางวัตถุ อํานาจสําคัญของเทคโนโลยีอยู่ท่ีไหน ก็อยู่ท่ีว่า เทคโนโลยี
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๗ 

 

เป็นเคร่ืองขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ ขยายอย่างไร คือเทคโนโลยีทําให้
มนุษย์สามารถทําสิ่งท่ีอินทรีย์ธรรมดาของมนุษย์ทําไม่ได้  

อินทรีย์คืออะไร ก็คืออวัยวะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีทํางานต่างๆ เช่น ตาเป็น
เจ้าหน้าท่ีดู หูเป็นเจ้าหน้าท่ีฟัง มือเป็นเจ้าหน้าท่ีจับยดึฉวยไว้ เท้าเป็นเจ้าหน้าท่ีใน
การเหยยีบการเดิน จนกระท่ังสมองก็เป็นเจ้าหน้าท่ีใช้ความคิด 

อินทรีย์เหล่าน้ีของเรามีขอบเขตจํากัด แต่เมื่อมีเทคโนโลยีแล้ว มันก็ช่วย
ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของเราออกไป เช่น เมื่อเราขุดดินด้วยมือ ก็ขุดได้น้อยและ
เจ็บมือด้วย ลําบากยากเย็น เราก็ไปเอาไม้ท่อนหน่ึงมาบากเหลาเข้า ไม้ท่อนน้ีใช้ขุด
ดิน ก็เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เราขุดดินได้สะดวกยิ่งข้ึน ต่อมาเราก็พัฒนาเป็นจอบ
เสียมข้ึนมา ก็ขุดได้ดียิ่งข้ึนไปอีก ต่อมาก็พัฒนาเป็นรถขุด ซ่ึงขุดได้ชนิดท่ีว่าคนเป็น
ร้อยเป็นพันก็ขุดสู้ไม่ได้  

อีกตัวอย่างหน่ึง เมื่อเราใช้ตาเปล่าดูไปในท้องฟ้า ก็ดูได้ไม่ไกล เห็นดาว
ระยิบระยับ ก็ดูไม่ออกว่าเป็นดาวอะไร ต่อมามีคนประดิษฐ์กล้องดูดาวหรือกล้อง
โทรทรรศน์ ก็เห็นได้ไกลออกไปอีกมากมาย เพราะเทคโนโลยีน้ันขยายวิสัยแห่งตา
ของเราออกไปอีก หรือในทางตรงกันข้ามอย่างท่ีดูของเล็กๆ ก็เหมือนกัน เช่น จะดู
เซลล์ หรือไวรัส ตาเราก็ไม่เห็น จะทําอย่างไร เราก็ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ข้ึนมา 
ตาก็ได้รับการขยายวิสัยออกไปทําให้มองเห็นได้ แต่ก่อนโน้นเราเห็นเหตุการณ์ในท่ี
ใกล้ๆ พอเราทําทีวีข้ึนมา เราก็เห็นเหตุการณ์ในท่ีไกลๆ ได้ เวลาน้ีเทคโนโลยีท่ี
สําคัญก็คือ คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอย่างน้อยก็ใช้แทนเครื่องคิดเลขได้ ถ้าใช้สมองคิด
ทศนิยมสี่ห้าหลัก เราก็แย่แล้ว แต่พอใช้เครื่องคิดเลขตลอดจนคอมพิวเตอร์ 
ทศนิยมหลายๆ สิบหลักเราก็ทําได้ ไม่มีปัญหา ง่ายและรวดเร็ว ประมวลผลได้
ครบถ้วนแม่นยํา  
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๘ 

 

อย่างเวลาน้ีพระไตรปิฎกก็เอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ลง CD-ROM 
ทําให้เราสามารถค้นคําได้ครบถ้วนและแม่นยําด้วย อย่างเช่น เราจะค้นพระไตร 
ปิฎกท่ีมีจํานวนหน้าถึง ๒๒,๐๐๐ หน้า โดยประมาณ   ถ้าเราค้นคําว่า “สภา” กว่า
จะค้นครบอาจใช้เวลาเป็นเดือน แล้วก็ไม่แน่ว่าจะครบทุกตัว เพราะใช้ตาดูบางทีก็
อาจจะผ่านไปได้โดยไม่เห็นเสียอีก ต้องดูทวนไปมาหลายรอบ แต่ถ้าเราใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงเวลาไม่ก่ีวินาทีก็ดูคําว่า “สภา” ได้ครบถ้วน ว่าอยู่หน้า
ไหนข้อไหนบ้าง ในข้อความว่าอย่างไร หรืออย่างในเวลาท่ีจะศึกษาพุทธศาสนา 
เวลาน้ีก็มีบางท่านเอา  Lord Buddha's Philosophy ลงใน Internet ทําให้
สามารถศึกษาไปได้ท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องของอิทธิฤทธ์ิของเทคโนโลยีท่ีจัด
ได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหน่ึง โดยเป็นเครื่องมือขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์  

เทคโนโลยีสู่สภาพโลกาภวิัตน์ 

อย่างไรก็ตาม ท่ีบอกว่าเราขยายวิสัยต่างๆ ออกไปได้น้ัน ยังไม่สามารถ
บ่งชัดว่าเป็นคุณหรือโทษ แม้ว่าท่ีพูดมาเมื่อก้ีท้ังหมดจะเป็นคุณท้ังน้ัน แต่ต้องทํา
ความเข้าใจไว้ก่อนว่า มันอาจจะมิได้เป็นคุณเสมอไป เพราะว่าท่ีจริงน้ันเทคโนโลยี
ทําให้สะดวกและทําอะไรๆ ได้ผลมาก ท้ังในการทําความดีและความช่ัว คือ ได้ท้ัง 
๒ ทาง เป็นการขยายวิสัยแห่งการทําความดีและความช่ัว คุณโทษ ประโยชน์และ
ผลร้าย เราอาจใช้ได้ท้ัง ๒ แง่  

ตัวอย่างมีมากมาย เช่น ในการตัดต้นไม้ เครื่องมือคือเลื่อยไฟฟ้าท่ีเป็นผล
ประดิษฐ์จากเทคโนโลยีน้ี เรามุ่งหวังว่าจะใช้ประโยชน์ในการตัดต้นไม้ใหญ่ได้ใน
เวลาไม่ก่ีนาที ซ่ึงเมื่อก่อนอาจใช้เวลาเลื่อยเป็นวัน แต่เวลาน้ีเรามีเลื่อยไฟฟ้าอย่างดี
ก็ตัดได้อย่างรวดเร็วไม่ก่ีนาที ซ่ึงมีผลท้ังทางบวกและท้ังทางลบ ผลบวกคือเมื่อ
จําเป็นจะใช้ประโยชน์ก็ตัดต้นไม้มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลลบคือสามารถทําลาย
ธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วมาก ป่าถูกทําลายหมดไป ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่



ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา 

๙ 

 

ของประเทศไทยและของโลกท้ังหมด เป็นต้น ปัจจุบันน้ีต้นไม้ท่ีใช้เวลาปลูกเป็น
ร้อยเป็นพันปี ถูกตัดโค่นลงได้ในเวลาไม่ก่ีนาที  

อย่างการประมงก็เหมือนกัน เรามีเครื่องมือลากอวนสมัยใหม่ท่ีจับปลา
จากท้องทะเลได้จํานวนมากมายมหาศาล ทําให้เราสามารถจับปลาได้หมดท้อง
ทะเล ทําให้ปลาสูญพันธ์ุไปก็ได้ หรืออย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ทํานองน้ัน 
ผู้ก่อการร้ายอยู่ในท้องถ่ินของประเทศต่างๆ หลายประเทศ อาจวางแผนร่วมกันนัด
หมายทําการก่อการร้ายพร้อมกันหลายจุดเลยก็ได้ แม้กระท่ังอาวุธสงคราม ก็มี
อานุภาพร้ายแรงอย่างท่ีเราก็ทราบกันอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันเทคโนโลยีเมื่อใช้ในทาง
ดีก็ดีมาก เมื่อใช้ในทางร้ายก็ร้ายมากเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความดีความช่ัวเราจะยกไว้ก่อน จะพูดกว้างๆ 
ออกไปว่าในโลกแห่งวัตถุท้ังหลายน้ีเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไร ท่ีเห็นชัด คือ 
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยตัวเอกของความเจริญทางอุตสาหกรรม ในยุคท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยพยายามพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม จนบางคน
อาจจะภาคภูมิใจว่า เราจะได้เป็น NIC เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่ก็ได้มีการ
ถกเถียงกันมาก ว่าจะมีผลดีคุ้มกับผลเสียหรือไม่ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมจะทําให้เกิดผลผลิตพรั่งพร้อม มนุษย์มีความสุข
ในความหมายว่ามีวัตถุอุดมสมบูรณ์ เมื่อความเจริญก้าวไปจนถึงข้ันหน่ึงแล้ว เขาก็
บอกว่าพ้นยุคอุตสาหกรรมไปเลย อย่างปัจจุบันน้ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น 
อเมริกา ได้เจริญจนเป็นสังคมพ้นยุคอุตสาหกรรม (post-industrial society) มา
เป็นสังคมยุคบริโภค (consumer society) หรือว่าตามสภาพโลกาภิวัตน์ก็เป็น
สังคมยุค Information Age อย่างท่ีกล่าวมาน้ี  

เทคโนโลยีน้ีหนุนอุตสาหกรรม และในทํานองเดียวกันอุตสาหกรรมก็
หนุนเทคโนโลยี โดยเป็นปัจจัยเอ้ือซ่ึงกันและกัน คืออุตสาหกรรมเจริญได้เพราะ
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๑๐ 

 

อาศัยเทคโนโลยี เสร็จแล้วอุตสาหกรรมก็ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี ข้ึนอีก 
เทคโนโลยีเหล่าน้ีก็มีท้ังเทคโนโลยีฝ่ายเพ่ือการผลิต ซ่ึงเป็นตัวปัจจัยสําคัญของ
อุตสาหกรรม แล้วก็มีเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคอีกด้านหน่ึง  

เทคโนโลยีสําคัญ ท่ีเป็นระบบใหญ่คือ การสื่อสารและขนส่งคมนาคมท่ี
ทําให้ข่าวสารกระจายไปท่ัวโลก และทําให้สิ่งบริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แพร่หลายไปในท่ีต่างๆ ให้คนเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวโลก น่ีก็คือสภาพโลกาภิ
วัตน์ ในด้านสิ่งบริโภคต่างๆ สืบเน่ืองจากการท่ีว่า เทคโนโลยีหนุนอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมหนุนเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจึงนําความเจริญไปท่ัวอย่าง
รวดเร็ว ด้วยความถ่ีสูงข้ึนทุกที  

สมัยแรกเริ่มท่ีเกิดเทคโนโลยีข้ึนมา กว่าความเจริญจะแพร่จากตะวันตก 
เข้ามาถึงเมืองไทยต้องใช้เวลานาน ยกตัวอย่างเช่น ทีวีเกิดข้ึนในโลกเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๖๙ หรือ ค.ศ. ๑๙๒๖ แล้วได้ออกรายการเป็นประจําในเยอรมันเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๗๘ หรือ ค.ศ. ๑๙๓๕ ต่อมาอีก ๓ ปี จึงได้ออกรายการประจําในอเมริกาเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ หรือ ค.ศ. ๑๙๓๘ ทีวีเข้ามาเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือ ค.ศ. 
๑๙๕๕ ห่างจากอเมริกา ๑๗ ปี ทีวีเราเพ่ิงมีได้ ๔๐ ปี เดี๋ยวน้ีเจริญไปมากมายแล้ว 
สภาพความรวดเร็วจะสูงข้ึนทุกที เวลาน้ีเทคโนโลยีอะไรท่ีเกิดข้ึนในเมืองฝรั่งจะ
มาถึงเมืองไทยได้รวดเร็วข้ึน  

สภาพโลกาภิวัตน์มีความเจริญ ไม่เฉพาะกว้างขวางท่ัวโลกอย่างเดียว แต่
มันรวดเร็วข้ึนด้วย จนกระท่ังฝรั่งบอกว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนทันกาล
ทันเวลา จนเรียกว่าถึงยุค real time หมายความว่าทันที ทันใดในขณะน้ันเลย 
ฉะน้ันเรื่องโลกาภิวัตน์จึงไม่ใช่เป็นโลกาภิวัตน์อย่างเดียว แต่เป็น “กาลาภิวัตน์” 
ด้วย อันน้ีน่าสังเกต บางทีเราไม่ได้นึกถึงในแง่ของกาลเวลา ซ่ึงสําคัญมาก  
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โลกาภิวัตน์อย่างเดยีว ยังไมส่ําคัญเท่าไร ท่ีเพ่ิมความสาํคัญก็คือความเรว็ 
ถ้าไม่เร็วเรายังคิดทัน แม้ว่ามันจะเกิดข้ึนท่ัวโลก สมมุติว่าเกิดในอเมริกา กว่าจะถึง
เมืองไทย ๑๗ ปี เราก็ยังมีเวลาคิดว่าจะทําอย่างไรกับมัน แตเ่วลาน้ีมนัเร็วจนเราไม่
มีเวลาคิดแล้ว มันถึงตัวทันที ดังน้ันน่าจะคิดศัพท์ใหมม่าคู่กับโลกาภิวัตน์ อาจจะ
เรียกว่า “กาลาภิคัต” หรืออะไรทํานองน้ี อันน้ีอย่าเพ่ิงถือลงตัว  เป็นศัพท์ท่ีพูดก่ึง
เล่นๆ ไปหน่อย  แต่เป็นอันว่าปัจจุบันน้ี ประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศตะวันตก
มีอะไร เดี๋ยวเดียวเมืองไทยก็รู้แลว้ก็มีด้วย และความเร็วก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
ขณะน้ีความเร็วยังไม่เต็มท่ี ต่อไปจะเร็วกว่าน้ี  เอาละท่ีว่ามาน้ีเป็นเรื่องหน่ึงท่ีควร
ตั้งเป็นข้อสังเกต 

วิทยาศาสตร์กับเบื้องหลังความเจริญของเทคโนโลยี 

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีก็ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์เป็นธรรมดา เป็นของคู่กัน 
เพราะว่าสองอย่างน้ีเจริญควบคู่มาด้วยกัน บางทีเราพูดว่าเทคโนโลยีเจริญมา
เพราะวิทยาศาสตร์ เพราะเทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร์ และบางทีเราถึงกับให้
ความหมายว่า เทคโนโลยี คือการนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือ
นํามาใช้ประโยชน์  

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีไม่จําเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
แบบท่ีเข้าใจกันในความหมายแบบแคบๆ ท่ีจริงเทคโนโลยีเกิดก่อนยุควิทยาศาสตร์ 
แต่เป็นเทคโนโลยีแบบง่ายๆ พอถึงยุควิทยาศาสตร์เจริญ เทคโนโลยีก็มีความ
ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่ถ้าเราให้ความหมายวิทยาศาสตร์ว่าเป็น
ความรู้ในธรรมชาติแบบกว้างๆ แล้วเทคโนโลยีก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์อยู่ดี 
อย่างไรก็ตาม เรามักจะให้ความหมายวิทยาศาสตร์ในขอบเขตท่ีจํากัดเป็นวิชาการ
อย่างท่ีเข้าใจกันทุกวันน้ี ถ้าอย่างน้ีวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นฐานของเทคโนโลยีมา
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ตลอดทุกยุคทุกสมัย แต่ ก็เ ป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เทคโนโลยีได้พัฒนามา 
โดยเฉพาะในแบบปัจจุบัน 

ถ้ามองอีกแง่หน่ึง ท้ังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็เป็นปัจจัยแก่
ความก้าวหน้าของกันและกนั หมายความว่า วิทยาศาสตรเ์จรญิก็ทําให้เทคโนโลยี
ก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวหน้าก็ทําให้วิทยาศาสตร์เจริญยิ่งข้ึน  

ท่ีว่าเทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร์ เราเห็นได้ง่าย ชัดมาก เพราะเราต้อง
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์เทคโนโลยี แต่ท่ีว่าเทคโนโลยีทําให้
วิทยาศาสตร์เจริญหรือมีโอกาสเจริญน้ันบางทีเรามองไม่เห็น อย่างเช่นความรู้ทาง
ดาราศาสตร์ จะเจริญได้แค่ไหนถ้าใช้ตาเปล่า สมัยก่อนมีแต่ตา ความรู้ดาราศาสตร์
ก็แคบ ต่อมาเราประดิษฐ์กล้องดูดาวได้ กล้องดูดาวน้ันเป็นเทคโนโลยี พอได้
เทคโนโลยีน้ีความรู้ทางดาราศาสตร์ก็ขยายกว้างขวางออกไป ดังน้ัน เทคโนโลยีก็
เป็นตัวเอ้ือให้วิทยาศาสตร์เจริญเช่นเดียวกัน  

อีกตัวอย่างหน่ึง ปัจจุบันน้ีเรามีเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ก็เป็นความหวังของนักวิทยาศาสตร์ ว่าจะช่วยให้ศึกษาค้นพบความ
จริงของธรรมชาติมากยิ่งข้ึน อย่างปัจจุบันน้ีบางคนกําลังศึกษาว่าจิตคืออะไร 
คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวเทียบของจิตใจได้หรือไม่ เทคโนโลยีจะพัฒนาไปถึงจุดท่ีมี 
mind หรือมี consciousness คือมีจิตได้หรือเปล่า บางทีเถียงกันถึงกับเขียนตํารา
เป็นเล่มๆ เก่ียวกับเรื่องเหล่าน้ี รวมความว่าเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยเพ่ิมความก้าว 
หน้าของวิทยาศาสตร์ด้วย เป็นปัจจัยท่ีอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน 

จุดท่ีอยากเน้นคือในเวลาท่ีเราเจริญๆ ไปโดยมีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า
มากมายน้ัน สิ่งหน่ึงท่ีเราจะต้องสังเกต ก็คือสิ่งท่ีเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์
ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเกิดข้ึนในอารยธรรมตะวันตก ก็คือ
แนวความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ ฝรั่งภูมิใจมากท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
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ประเทศตะวันตกล้ําหน้ากว่าชาติตะวันออก ก็เพราะแนวความคิดในการท่ีจะพิชิต
หรือเอาชนะธรรมชาติน้ี 

แต่ก่อนน้ี ในประวัติของวิชาวิทยาศาสตร์ นักวิชาการบอกว่า ตะวันออก
เจริญกว่าตะวันตกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ในประเทศจีนและ
อินเดียเมื่อสมัยย้อนไปเป็นพันๆ ปี แต่ต่อมา วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีใน
สังคมตะวันตกก็เจริญเลยหน้าตะวันออกไป ซ่ึงเขามีความภูมิใจว่าเป็นเพราะ
เขามีความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ  

ความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ น้ีเห็นได้ชัดในอารยธรรมตะวันตก 
นักวิชาการตะวันตกได้ค้นคว้ารวบรวมไว้เป็นบทๆ เลย อย่างเช่นในหนังสือ A 
Green History of the World นาย Ponting ได้ประมวลแนวความคิดของ
ปราชญ์ตะวันตกมาท้ังหมด ตั้งแต่โสคราติส เพลโต อริสโตเติล และไม่เฉพาะนัก
ปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ แม้แต่นักจิตวิทยา กวี และนักประวัติศาสตร์ก็มี
ความคิดอย่างเดียวกันหมด ซ่ึงมีหลักฐานยืนยันให้เห็น ดังเช่น Descartes ซ่ึงเป็น
นักปรัชญาสําคัญ และถือกันว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วย แล้วก็ยังมี
ซิกมันด์ ฟรอยด์ และฟรานซิส เบคอน เป็นต้น ซ่ึงได้กล่าวคําพูดหรือวาทะไว้ว่า
มนุษย์จะต้องพิชิตธรรมชาติ  

บางคนพูดถึงขนาดท่ีว่า ต่อไปเมื่อมนุษย์เจริญข้ึนด้วยอาศัยวิทยา 
ศาสตร์ เราจะจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจ เหมือนดังข้ีผึ้งอันอ่อนเหลวในกํา
มือท่ีจะป้ันเป็นอะไรก็ได้ น่ีคือความหวังของตะวันตก ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมีมาตั้ง
สองพันกว่าปีแล้ว แม้แต่ศาสนาในตะวันตกก็ถูกวิจารณ์ว่ามีแนวคิดแบบเดียวกัน
อย่างน้ัน  
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เทคโนโลยีเจริญอาจเพ่ิมภยันตราย 

อย่างไรก็ตาม มาถึงปัจจุบันน้ีเรื่องกลับกลายเป็นว่า การพิชิตธรรมชาติ
น้ันมีผลร้าย คือเป็นการทําร้ายธรรมชาติ การเอาชนะธรรมชาตินั้นมีความหมาย
เป็นการข่มเหงเบียดเบียนธรรมชาติ จนกระท่ังเวลาน้ีธรรมชาติแวดล้อมได้เสื่อม
โทรมลงไปและกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับมนุษย์ ทําให้แนวความคิดพิชิต
ธรรมชาติน้ีถูกตั้งข้อสงสัย อย่างน้อยตอนน้ีเขาถือว่าแนวความคิดท่ีทางตะวันตก
มองมนุษย์แยกต่างหากกับธรรมชาติ ต้องเปลี่ยนใหม่ เวลาน้ีตําราด้านสิ่งแวดล้อม
จะเน้นกันว่าให้มองมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  

เมื่อพูดมาถึงข้ันน้ีก็กลายเป็นว่า ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ส่งผลร้ายให้แก่มนุษยชาติไม่น้อย ดังท่ีมีคนบ่นเรื่อยๆ ท้ังเรื่องเล็ก
เรื่องใหญ่ ไม่ต้องพูดถึงผลเสียต่อสภาพแวดล้อมท่ีชัดมาก แม้แต่ผลเสียต่อชีวิต
จิตใจของมนุษย์เองก็หนักทีเดียว เช่น ปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย ปัญหาของจิตใจ
เริ่มแต่ความเครียด ซ่ึงบ่นกันมากโดยเฉพาะในสังคมตะวันตก จนทําให้คนบางกลุ่ม
เกิดอาการท่ีเรียกว่า technophobia คือเป็นโรคกลัวเทคโนโลยี แต่พวกท่ีเป็น
อย่ าง น้ัน เขาก็ ถือ ว่าเขาอยู่ กับความจริ ง  แต่ อีกฝ่ายห น่ึงหา ว่า เขาเ ป็น 
technophobia จะได้ยินว่าในตะวันตกมีมนุษย์ท่ีรวมกันต่อต้านเทคโนโลยีและขอ
อยู่ตามธรรมชาติ แม้ว่าความคิดน้ีจะเป็นการเอียงสุดไปด้านหน่ึง แต่ก็เป็นสิทธ์ิของ
เขา เพราะว่าเป็นความจริงอย่างน้ันอยู่ส่วนหน่ึงท่ีว่า เทคโนโลยีได้ทําลาย
สิ่งแวดล้อม และทําลายสุขภาพท้ังทางกายและทางใจ  

จะขอยกตัวอย่างเรื่องหน่ึง ซ่ึงก็เป็นเรื่องสําคัญ ท่ีจะทําให้มนุษย์ต้องหัน
มาพิจารณาไตรต่รองถึงผลดีและผลเสยีของเทคโนโลยี ซ่ึงเก่ียวโยงมาถึงจิตใจของ
มนุษย์และการพัฒนามนุษยด์้วย อย่างเวลาน้ีมเีทคโนโลยีท่ีทําให้เราสามารถรูเ้พศ
ของเด็กในครรภไ์ด้ เด็กยังไม่ทันคลอดก็รู้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ในอเมริกา
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ตอนน้ีก็มีรายงานของแพทย์เพ่ิมข้ึนว่า มีการทําลายเด็กในครรภม์ากข้ึน เพราะเด็ก
คนน้ันมีเพศไม่ตรงกับความประสงค์ของบิดามารดา ท้ังน้ีเพราะเรารู้ล่วงหน้าก่อน 
พอพ่อแม่รู้ว่าไม่เป็นเพศท่ีตรงกับความต้องการก็อาจจะให้ทําลาย อันน้ีลองคิดดูว่า
จะเกิดอะไรข้ึน  

น่ีเป็นเรื่องของเทคโนโลยี แต่มันสัมพันธ์กับตัวคน เราต้องมองใน
ลักษณะท่ีว่าเป็นปัจจัย ๒ ด้าน แต่ในด้านของเทคโนโลยีเองก็เป็นตัวเอ้ือต่อการ
เกิดปัญหา ปัญหาน้ีจะมีผลกว้างไกลอย่างไร ในเมื่อความเป็นไปในระบบของ
ธรรมชาติบางอย่างมนุษย์ยังรู้ไม่พอ ในการเกิดของลูก บางครอบครัวมีแต่ลูกชาย 
บางครอบครัวมีแต่ลูกหญิง แต่พอมองสังคมท้ังโลก ธรรมชาติมันจัดอย่างไร (ท่ี
จริงคือสัมพันธ์กันอย่างไร) ไม่รู้ จนทําให้จํานวนคนท้ังชายและหญิงค่อนข้างสมดุล
กัน ไม่ค่อยผิดกันเท่าไร อันน้ีมีกลไกอะไร วิทยาศาสตร์เข้าถึงหรือยัง แต่ถ้ามนุษย์
จัดการเรื่องน้ีตามความต้องการของตน ผลอะไรจะเกิดข้ึน ระบบของธรรมชาติท่ี
สร้างดุลยภาพในเรื่องของเพศชายเพศหญิง ท่ีถูกมนุษย์จัดการตามใจชอบของตนน้ี 
อาจจะเกิดความเสียดุลเป็นอย่างยิ่งก็เป็นได้  

สมมติว่าสังคมหน่ึงต้องการลูกผู้ชายอย่างเดียว ลูกผู้หญิงทําลายหมด 
อย่างในประเทศจีนสมัยก่อน ก็เคยได้ยินใช่ไหมว่าเขาไม่ต้องการลูกผู้หญิง แต่ตอน
น้ันเมื่อเกิดเป็นคนแล้วก็ทําลายยาก แต่ต่อไปน้ีทําลายได้ง่ายตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่
ทันได้เห็น คนสามารถใช้เทคโนโลยีโดยไม่ทันได้รู้สึกอะไรเพราะยังไม่เคยเห็นกัน 
คนน้ีถ้าไม่เคยเห็นกันก็ทําลายกันได้ง่าย ถ้าคนจัดการกันเองแบบน้ี โลกมนุษย์ก็
เสียดุล และอาจจะถึงความวิบัติ 

ทีวีก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งในสังคม มันเป็นเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลท่ี
สําคัญอย่างยิ่ง และมีอิทธิพลอาจเรียกว่าสูงสุดก็ได้ ท่ีจริงมันเป็นเทคโนโลยี
ประเภทปลุกเร้าบันเทิงอย่างสําคัญ ในสังคมอเมริกันกําลังมีการถกเถียงกันในเรื่อง
อิทธิพลของทีวีในด้าน violence คือความรุนแรง ซ่ึงในสังคมอเมริกันขณะน้ีมี
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ปัญหามากเหลือเกิน จนกระท่ังเป็นปัญหาของชาติ ต้องไปถกเถียงกันในรัฐสภาว่า
จะแก้ปัญหากันอย่างไร จะมีกฎหมายห้ามมีอาวุธปืนส่วนตัวไหม เพราะมีเด็ก
ประถมเอาปืนไปยิงกันท่ีโรงเรียน ขนาดเด็กก็ยังใช้สิทธิเสรีภาพในทางท่ีผิด  

ปัญหา violence คือความรุนแรงน้ี ถือว่าเกิดจากอิทธิพลของทีวีมาก 
จนกระท่ังใหม่ๆ สดๆ น้ีก็เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ในวงการการศึกษา มีกลุ่มท่ีอาจ
เรียกว่าขบวนการ TV-Free America แปลได้ว่าขบวนการอเมริกาปลอดทีวี เอา
ละซิ ในเมืองไทยใครเคยคิดบ้างว่าจะมีความเคลื่อน ไหวขนาดน้ี พวกครูอาจารย์
ในเมืองอเมริกาบอกว่าไม่ไหวแล้ว ทีวีน่ีมีผลร้ายต่อชีวิตจิตใจของเด็กและต่อสังคม
มาก ผลดีผลร้ายบวกลบกันแล้ว ไม่เอาทีวีดีกว่า  

ตอนน้ีเอาเป็นว่า อย่างน้อยเขาพยายามให้มีสัปดาห์ท่ีปลอดทีวีสัก
สัปดาห์หน่ึง ก็เลยมีการเคลื่อนไหวและชวนกัน ในโรงเรียนบางแห่งก็เริ่มแล้ว 
เรียกว่าอยากจะให้มี National TV-Turn-Off Week สัปดาห์ปิดทีวีแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละครั้ง บางโรงเรียนประกาศว่าปีหน้าจะให้มี ๒ สัปดาห์  

สังคมไทยกบัเทคโนโลยี :  
เรามีฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม ่

ลองคิดดู น่ีก็เป็นเรื่องของไอทีโดยตรง เป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน อเมริกา
เป็นอย่างไร ประเทศไทยน่าจะได้บทเรียนของเขามาใช้ประโยชน์  น่ีคือบทเรียน
ของประเทศอเมริกา ถ้าเราเดินอย่างปัจจุบันก้าวหน้าไปในทิศทางน้ี สภาพท่ีรออยู่
ข้างหน้าของสังคมไทยจะเป็นคล้ายๆ สังคมอเมริกาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน จะต้อง
ถามว่าสังคมอเมริกันอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันน่าเป็นหรือน่าเอาอย่างไหม ท่ีว่า
น่าเป็นน้ันเราได้ศึกษาดีหรือยัง  
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คนไทยเราน่าจะใช้ไอทีแบบหนามบ่งหนาม คือใช้มันให้เป็นประโยชน์
แบบย้อนกลับในการศึกษาให้รู้เท่าทันอย่างจริงจัง ให้รู้เข้าใจสังคมท่ีพัฒนาแล้วว่า
เขาเป็นอย่างไรท้ังด้านดีและด้านร้าย และกลั่นกรองเลือกเอาแต่ประโยชน์ ไม่ใช่มัว
แต่ติดตามเฉพาะผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีจะเอามาเสพบริโภค
เท่าน้ัน เราต้องรู้เข้าใจสภาพสังคมของเขาด้วยว่ามีดีมีด้อยอย่างไร มีส่วนท่ีเป็น
ความเจริญและความเสื่อมอย่างไร อย่างน้อยเราควรแยกได้ว่าด้านไหนควรเป็น
อย่างเขา ด้านไหนไม่ควรเป็น  

ขอพูดอย่างเบาะๆ ว่า ถ้าเราเดินตามทางน้ีต่อไปเราจะเป็นอย่างอเมริกา 
ท่ีจริงเราอาจจะไม่เป็นอย่างอเมริกา แต่อาจร้ายยิ่งกว่าท่ีอเมริกาเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
เพราะอะไร เพราะว่าสังคมไทยมีจุดอ่อนท่ีแย่กว่าอเมริกาอยู่บางอย่าง ซ่ึงเป็น
จุดอ่อนท่ีสัมพันธ์กับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ท่ีว่าอเมริกาแย่ปัญหา
เยอะ ถ้าไทยไม่ระวังจะแย่ยิ่งกว่าเขา จะขอยกตัวอย่างในส่วนของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

ประการแรก สังคมไทยเป็นสังคมท่ีแทบจะถือได้ว่าไม่มีวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เลย ถ้าเป็นอย่างน้ีก็เสียฐานเลยทีเดียว วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็น
อย่างไร วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ก็คือวิถีชีวิตจิตใจของมนุษย์หรือผู้คนท่ีมีความใฝ่
รู้ คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล ไม่เช่ือง่าย ไม่หลง งมงาย ชอบค้นคว้า ชอบพิสูจน์
ทดลอง พบอะไรแล้วพยายามวิเคราะห์องค์ประกอบสืบสาวหาเหตุปัจจัยให้เข้าถึง
ความจริงให้ได้ ลักษณะอย่างน้ีถ้าเกิดมีข้ึนเป็นนิสัยจิตใจของผู้คนเราเรียกว่ามี
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ สภาพน้ีสังคมไทยมีไหม พูดได้ว่าแทบตรงข้ามเลย 

เราไม่มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ผู้คนชอบเช่ืออะไรง่ายๆ หลงงมงาย ตื่น
ข่าว ใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลก็ไม่เป็น อันน้ีเป็นเรื่องท่ีต้องพูดกันต่อไป แต่อย่าง
น้อยเราบอกว่าขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ถ้าอย่างน้ีแล้วฐานเราเสีย เราจะแย่
กว่าเขา อเมริกายังมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควร 
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ขอทําความเข้าใจก่อนว่า วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วัฒนธรรม
เทคโนโลยี ต้องแยกให้ได้ หลายคนเข้าใจผิด พอถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร 
ความหมายท่ีเขาให้คือเทคโนโลยี อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลย แม้แต่ผู้บริหารช้ันสูงไม่
น้อยก็ยังแยกวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีไม่ออก นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
วัฒนธรรมเทคโนโลยีไม่ใช่วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวจะต้องพูดกันต่อไป  

ในท่ีน้ีจะพูดไว้ก่อนว่า ในแง่น้ีเทคโนโลยีน้ันตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์
เลย ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีไปกันได้กับไสยศาสตร์และความเชื่องมงาย แต่
วิทยาศาสตร์ไปกันไม่ได้กับไสยศาสตร์และความเชื่อแบบนั้น เราอาจใช้
เทคโนโลยีผลิตวัตถุมงคลได้ทีละเป็นหมื่นเป็นแสน แทนท่ีจะทําได้ช้าๆ โดยป้ัน
เสียเวลามากกว่าจะได้ช้ินหน่ึงๆ หรือถ้าเราพรมนํ้ามนต์ด้วยมือไม่พอหรือไม่ทัน ก็
ใช้เทคโนโลยีฉีดเลยทีเดียวได้ท่ัวห้องประชุม หรือจะใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสารข้อมูล
โฆษณาฤทธ์ิเดชของวัตถุมงคลก็ได้ ทําให้แพร่หลายไปไกลและมีผลกว้างขวางต่อ
สังคม เป็นโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริง พูดสั้นๆ ว่า เทคโนโลยีเอ้ือต่อไสยศาสตร์ได้
มาก  

ผลข้างเคียงของเทคโนโลยีอีกอย่างหน่ึง คือการหนุนวัฒนธรรมบริโภค 
เทคโนโลยีไปกันได้ดีกับค่านิยมบริโภค โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีผลิต
และใช้กันเน้นในด้านการเสพบริโภค ทําให้คนหันไปมุ่งหาสิ่งบํารุงบําเรอความ
สะดวกสบาย สร้างนิสัยท่ีเป็นนักบริโภคมากยิ่งข้ึน ไม่เป็นนักผลิต อันจะเป็นเรื่องท่ี
มีผลร้ายแรงมาก ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพราะฉะน้ันจะต้องพูด
ต่อไปถึงวัฒนธรรมอีกอย่างหน่ึงท่ีคนไทยขาด ท่ีพูดไปเมื่อก้ีคือการขาดวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ พูดสั้นๆ ก็คือขาดความใฝ่รู้ 
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รู้จักไทย เข้าใจฝร่ัง : ผลต่างที่เกิดจากเทคโนโลยี 

ประการต่อไป ขอแยกเทคโนโลยีเป็น ๒ แบบก่อน (เน่ืองจากเทคโนโลยี
มีหลายลักษณะหลายประเภท) คือ เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต และเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริโภค เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตน้ีสําคัญมาก ในฐานะเป็นฐานของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเจริญข้ึนมาด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต เทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคเป็น
ผลผลิตของอุตสาหกรรม เรานํามาใช้เพ่ือการบริโภค เช่น การเล่นเกมส์ เป็นต้น 
เกมส์ต่างๆ น้ีเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภค ถ้าแยกเรื่องน้ีได้แล้วเรา
จะเกิดความเข้าใจท่ีจะทําอะไรๆ ต่อไปเก่ียวกับอนาคตของสังคม  

เทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคเป็นปัจจัยสร้างนิสัยของนักบริโภค    จึงไป
ด้วยกันกับวัฒนธรรมบริโภค ส่วนเทคโนโลยีด้านการผลิตจะหนุนกันมากับ
วัฒนธรรมท่ีเรียกง่ายๆ ว่าวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ฝรั่งสร้างอุตสาหกรรมมาด้วย
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต แล้วเขาก็สร้างนิสัยแบบนักอุตสาหกรรมคือนักผลิตข้ึนมา
ด้วย วัฒนธรรมอุตสาหกรรมเป็นวัฒนธรรมของนักผลิต แต่ไม่ใช่เป็นนักผลิต
อย่างเดียว ขอใช้คําว่าวัฒนธรรมท่ีทําให้มีนิสัยสู้สิ่งยาก คือมีความเพียรพยายามสูง 
มีความอดทน มีใจสู้ บากบ่ันเพียรพยายามท่ีจะแก้ไขขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือผลิตและสร้างสรรค์ให้สําเร็จ วัฒนธรรมแบบอุตสาหกรรมสร้างนิสัยในการ
ผลิตและให้เป็นนักสู้  

ฝรั่งได้เปรียบคือมีภูมิหลังท่ียากลําบาก ฝรั่งสร้างอุตสาหกรรมข้ึนมาเพ่ือ
อะไร ฝรั่งบอกเองว่าเพ่ือแก้ไขความแร้นแค้นขาดแคลน อันน้ีเป็นสภาพสังคมฝรั่ง
ก่อนเกิดอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกิดมาเพ่ือแก้ไขปัญหาอันน้ี ฝรั่งทนทุกข์
ลําบากในสภาพแวดล้อมท่ีไม่อํานวย อากาศหนาวเย็นบีบค้ันและขาดแคลนสิ่ง
บริโภค เขาจึงสร้างอุตสาหกรรมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ี โดยมีความเพียรพยายาม
อย่างสูงท่ีจะสู้ปัญหา และสร้างผลสําเร็จข้ึนมาด้วยความเพียรพยายามของตน 
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ท่ามกลางความพยายามอย่างน้ี เขาจึงต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยไม่หวังพ่ึง
สิ่งภายนอก พยายามใช้สติปัญญาคิดค้นและทําสืบกันมาอย่างต่อเน่ือง ในยุคน้ีพ่อ
พยายามคิดแก้ปัญหาอย่างหน่ึงแต่คิดไม่สําเร็จตลอดชีวิตจนตัวตายไป ลูกโตข้ึนมา
ก็คิดต่อ พยายามหาทางดิ้นรนขวนขวายไม่สําเร็จจนลูกตาย หลานก็มาต่ออีก คิด
ไปจนสําเร็จจนได้ ก็ทําให้เกิดความสําเร็จ ๒ ด้าน คือ ได้ผลผลิตเกิดความเจริญ
ด้วย และได้นิสัยสู้สิ่งยากเป็นนักผลิตด้วย อันน้ีเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง  

ตกลงว่าฝรั่งมีวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ  เป็นนัก
ผลิตและสู้สิ่งยาก ซ่ึงใกล้ๆ กับความเป็นนักสร้างสรรค์ 

หันมาดูคนไทยเรา เรามีภูมิหลังของชีวิตท่ีสุขสบาย ในนํ้ามีปลาในนามี
ข้าว ธรรมชาติอํานวย อุดมสมบูรณ์ ไม่เดือดร้อนเท่าไร มีอะไรจะต้องทําก็พอ
ผัดผ่อนได้ เช่นบอกกันว่าเดือนหน้าจะซ่อมบ้าน พอถึงเวลาก็ผัดว่าเดือนหน้าอีก
เดือนหน่ึง ผัดไปเรื่อยๆ ไม่เป็นไม่ตายอะไร จนเป็นปีก็ไม่ได้ซ่อม แต่ในเมืองฝรั่งผัด
ได้ไหม เมื่อใกล้ฤดูหนาวจะมา ถ้าผัดไปปล่อยให้บ้านมีช่องให้ลมเข้าได้ก็หนาวตาย 
มีเรื่องจะทําต้องทําทันที คนไทยมีชีวิตสุขสบายผัดวันประกันพรุ่งได้ ทําให้มีนิสัย
ท่ีโน้มไปในทางท่ีเห็นแก่ความง่าย ถ้าแรงก็กลายเป็นความมักง่าย เรียกง่ายๆ 
ว่า เกิดความประมาท อันน้ีสําคัญมาก อย่าว่าอาตมภาพติเตียนสังคมไทยแรง
เกินไป แต่ขอให้เรามาสํารวจตัวเองเพราะเราต้องการแก้ไขปรับปรุง  

เราอยู่กันมาในสภาพอย่างน้ี พอเทคโนโลยีมา เราก็เจอเทคโนโลยี
ประเภทเพ่ือการบริโภคก่อนเลย และเป็นเทคโนโลยีสําเร็จรูปมาแล้ว คนอ่ืนเขา
สร้างมาเสร็จ เราได้ใช้โดยไม่ต้องผลิตเอง ปัญหาก็มาโดยไม่รู้ตัว เราไม่ได้คิดเพียร
พยายามทํา เราไม่ได้สร้างสรรค์มาเอง ตรงกันข้ามกับฝรั่งท่ีเขาจะได้มันมาเขาต้อง
ผลิตมันข้ึน ของเราไม่ต้องเลย พอเจอก็เจอเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภค ได้ใช้ทันที
โดยไม่ต้องสร้างสรรค์ เราก็มุ่งรับเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภค  
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คนไทยรับเทคโนโลยีประเภทไหนมาก ขอถามหน่อย รับเทคโนโลยีเพ่ือ
การผลิตหรือรับเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคมาก คนไทยเน้นเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริโภคมากกว่า ใช่ไหม แม้แต่เทคโนโลยีอันเดียวกัน ในการนํามาใช้เราก็ใช้เพ่ือ
การบริโภคมากกว่า ใช่ไหม อย่างเช่นทีวีเป็นเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล เวลาดู
ก็ดูเพ่ือเสพเพ่ือบริโภครายการบันเทิงสนุกสนาน ไม่ค่อยดูรายการท่ีจะหาความรู้มา
พัฒนาสติปัญญาและ คุณภาพชีวิต 

เมื่อคนไทยของเราได้บริโภคผลผลิตท่ีตนไม่ได้สร้างขึ้น มันก็มาพ่วงมา
หนุนกันกับนิสัยทางจิตใจท่ีไม่ค่อยมีความเพียรบากบ่ัน เห็นแก่ความง่ายความ
สะดวก ทําให้เกิดความหลงระเริงเพลิดเพลินติดอยู่กับความตื่นเต้นสนุกสนาน พอ
มีนิสัยพ้ืนฐานแบบน้ี แล้ววัฒนธรรมอีกอย่างหน่ึงก็ได้ช่องเข้ามาขยายช่องทางให้ 
คือวัฒนธรรมทางไสยศาสตร์และ การหวังพ่ึงอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเทพเจ้าหรือปัจจัย
ภายนอกท่ีจะอ้อนวอนดลบันดาลให้ ต้องการอะไรแทนท่ีจะเพียรพยายามใช้
สติปัญญาคิดค้นจนถึงท่ีสุดก็ไม่เอา กลับไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิบันดาล 
ขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทําให้ ก็เป็นทางลัดท่ีทําให้ตัวเองไม่ต้องกระทํา ไม่ต้องใช้ความ
เพียร และเป็นระบบถ่ายโอนภาระ พบปัญหาก็ไม่สู้ไม่พยายามแก้ไขด้วยตนเอง 
แต่ยกปัญหาไปให้เทวดาแก้ให้  

วัฒนธรรมอย่างน้ีก็ส่งเสริมความเห็นแก่ง่ายหนักเข้าไปอีก ต้องขออภัย
ถ้าจะต้องใช้ศัพท์แรงบ้างว่าความมักง่าย วัฒนธรรมแบบน้ีก็ส่งเสริมจิตใจให้เสีย
นิสัย คือเกิดความมักง่ายยิ่งข้ึน มีเรื่องราวปัญหาอะไร   ก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิให้ช่วย
ทําให้ไม่ต้องทําเอง ก็ได้ท้ังความเห็นแก่ง่าย ไม่สู้สิ่งยาก มักง่าย ขาดความเพียร
พยายาม เห็นแก่ความสนุกสนานสะดวกสบาย ติดในความสะดวกสบาย พูดสั้นๆ 
ว่า ขาดความสู้สิ่งยาก 
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ท่ี ว่ามาน้ีเป็นปัญหาพ้ืนฐานสําคัญ ในการท่ีเราจะอยู่ ในโลกแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป จุดน้ีต้องแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้อย่าหวังเลยว่า
สังคมไทยจะอยู่ได้ด้วยดี ฉะน้ันขอย้ําว่าต้องแก้ให้ได้  

ถ้าไม่ระวัง จะไม่ไดท้ั้งบทเรียนและแบบอย่าง 

เอาเป็นว่า ในความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าฝรั่งมีข้อดีท่ีเขา
มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ท่ีทําให้เป็นนักค้นคว้าและมีความใฝ่รู้ แล้วก็มีวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีมาพัฒนา
อุตสาหกรรมอีก ทําให้เป็นนักผลิตและเป็นคนสู้สิ่งยาก  

อย่างไรก็ตาม เวลาน้ีก็น่าเสียดายว่า ฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกันเป็นสังคมท่ี
พัฒนามาก จนตัวเขาก็ภูมิใจมากว่าเขาได้เปลี่ยนมาเป็น post-industrial society 
คือเป็นสังคมท่ีผ่านพ้นอุตสาหกรรมมาเป็น consumer society คือเป็นสังคม
บริโภคแล้ว คนฝรั่งในปัจจุบันไม่เคยได้รับรสความยากลําบากความขาดแคลน
อย่างบรรพบุรุษของตนเอง  เกิดมาก็มีความพรั่งพร้อม อย่างท่ีคนไทยบอกว่าเกิด
มาคาบช้อนเงินช้อนทอง ฝรั่งก็เริ่มมักง่ายข้ึนมาบ้าง จะเห็นว่า เวลาน้ีฝรั่งรุ่นเก่า
กําลังติเตียนฝรั่งรุ่นใหม่ว่ามักง่ายหยิบโหย่งสํารวย มีวัฒนธรรมแบบตามใจตัว 
สังคมเริ่มเสื่อมมีปัญหา  

ความตกต่ําของสังคมอเมริกันมีมากในปัจจุบันน้ี โดยเฉพาะท่ีสําคัญยิ่ง
คือการศึกษา ท่ีเขาติเตียนกันเองว่ามีผลสัมฤทธ์ิด้อยลงๆ ต่อเน่ืองกันมาเกินกว่า 
๒๐ ปีแล้ว เหตุปัจจัยท่ีน่าสังเกตอย่างหน่ึงคือแนวความคิดท่ีเสียดุลเอียงดิ่งไปข้าง
เดียวในทางท่ีจะตามใจเด็ก โดยมัวแต่เน้นหนักในแง่ท่ีว่า ทําอย่างไรจะให้บทเรียน
และกิจกรรมง่าย เป็นท่ีสนใจแก่เด็ก ถ้าเด็กไม่สนใจก็ไม่ต้องเรียน แล้วครูก็
พยายามตามเอาใจ  
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ท่ีจริงการสร้างบทเรียนและกิจกรรมให้น่าสนใจเป็นสิ่งท่ีถูก แต่จะต้อง
ควบคู่ไปด้วยกันกับการฝึกเด็กให้มีความใฝ่รู้ ท่ีจะทําให้เขาสนใจอยากเรียนจนไม่
กลัวความยาก มิฉะน้ัน ถ้าเอาแต่จะจัดการกับสิ่งภายนอกเพ่ือเอาใจเด็ก โดยไม่มา
จัดการกับจิตใจของตัวเด็กเองด้วย พอไปถึงข้ันหน่ึงก็จะกลายเป็นสุดโต่งของการ
เอาใจและการตามเอาใจแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดข้ึนมา เด็กจะไม่สู้สิ่งยาก อะไร
ยากไม่เอาท้ังน้ัน ปัญหาจะเกิดข้ึน  

เวลาน้ีสังคมอเมริกันกําลังได้รับผลอันน้ัน ดังท่ีปรากฏว่าสัมฤทธิผลทาง
สมองในการศึกษาตกต่ํามาก และเห็นได้ชัดในการแข่งขันระหว่างชาติ  ในตอนน้ีก็
เกิดความริเริ่มของคนอเมริกันในการท่ีจะแก้ไขตัวเอง  เพราะรู้สํานึก ว่าการศึกษา
ของตนในระดับประถมและมัธยมตกต่ํามาก ก็เลยคิดจัด การแข่งขันเพ่ือหาทาง
ปรับปรุงประเทศของตนเอง ดังเช่นคราวหน่ึง มีการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับ
โลก ๑๔ ประเทศ อเมริกาได้ท่ี ๑๓ ประเทศท่ี ๑๔ คือใคร คือประเทศไทย อันน้ี
เป็นตัวเลขท่ีแท้จริง อาตมาไม่ได้พูดเล่น เวลาน้ีแข่งกันบ่อย เขาจัดให้สู้กันในเวที
โลก  

ขณะน้ีระบบการแข่งขัน กําลังเข้ามาในวงการการศึกษาด้วยอย่างรุนแรง
มาก ในช่วงเวลาท่ีสหรัฐอเมริกากําลังตกต่ําและคร่ําครวญถึงความเสื่อมสลายของ
สังคม ซ่ึงเราจะต้องรู้เข้าใจเท่าทัน  

สังคมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมอุตสาหกรรม โดยศัพท์ก็บอกในตัวอยู่
แล้วว่าต้องขยันหมั่นเพียร เพราะอุตสาหกรรมมาจากคําภาษาอังกฤษว่า industry 
ซ่ึงแปลว่า ความขยันหมั่นเพียร ผู้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยก็เอาตามภาษาอังกฤษ จึง
บัญญัติเป็นศัพท์ภาษาไทยว่า อุตสาหกรรม แปลว่า การกระทําด้วยความ
อุตสาหะ คือทนสู้ ฮึดสู้ เพียรบากบ่ัน ไม่ยอมระย่อท้อถอย แต่คนไทยเรามอง
อุตสาหกรรมเป็นอะไร เรามองในแง่ความสะดวกสบาย คล้ายกับจะพูดว่า 
อุตสาหกรรมคือกระบวนการผลิตสิ่งเสพสิ่งบริโภคท่ีจะอํานวยความสะดวกสบาย
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สุขสําราญ เราไม่เคยคิดถึงความหมายของอุตสาหกรรมว่าฝรั่งคิดข้ึนมาอย่างไร 
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมท่ีแท้เป็นวัฒนธรรมของคนท่ีสู้สิ่งยาก มีความขยัน 
อดทน  

ถ้าคนของเราไม่มีความใฝ่รู้จากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และไม่มี
ความสู้สิ่งยากจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเป็นพ้ืนฐาน และเป็นภูมิต้านทาน
แล้ว เราก็หันไปมุ่งบริโภคเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมก็ถูกมองในแง่ผลท่ีได้รับ
คือสิ่งบริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มันก็จะซํ้าผลร้ายให้เกิดแก่สังคมของ
ตัวเองเพราะการเห็นแก่ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี ฤทธ์ิเดชของเทคโนโลยี
ก็จะผาดแผลงข้ึนมาในทางตรงข้ามกับท่ีต้องการ แทนท่ีมันจะทําให้สังคมของเรา
พัฒนา ก็กลับจะทําให้สังคมของเราตกต่ําลงไป เพราะเรามองเทคโนโลยีในด้าน
ของความสะดวกสบายท่ีจะบริโภคเท่าน้ัน 

สภาพของมนุษย์ที่เป็นนักเสพเทคโนโลยี 

ผลอะไรท่ีจะตามมา จากฤทธ์ิเดชของเทคโนโลยีในด้านการเสพบริโภค 
หรือใช้บํารุงบําเรอความสุข ก็ลองสรุปดู 

๑. คนมักง่ายย่ิงขึ้น เพราะเทคโนโลยีแบบน้ีทําให้คนสะดวก จะทําอะไร
ก็เพียงแค่กดปุ่มเอา ไม่ต้องเพียรพยายาม จะใช้อะไรจะทําอะไรก็ง่ายไปหมดเพราะ
เทคโนโลยีช่วย ในเมื่อไม่มีนิสัยเก่าในการสู้สิ่งยาก ท่ีอยากจะทําการสร้างสรรค์
ต่อไปด้วยความเพียรพยายาม ฐานเดิมไม่ดีอยู่แล้ว ความสะดวกสบายไม่มีอะไรบีบ
ค้ัน และความรู้สึกอยากได้รับการบํารุงบําเรอจะได้สบายไม่ต้องทําอะไร ตัวน้ีก็จะ
มาซํ้า ทําให้ยิ่งเห็นแก่ง่ายหนักข้ึน เทคโนโลยีกลายเป็นมาซํ้านิสัยเสียคือเห็นแก่
ง่ายหรือมักง่ายยิ่งข้ึน 

๒. คนกลายเป็นคนทุกข์ง่าย เพราะการท่ีทําอะไรโดยไม่ต้องเพียร
พยายาม หาความสุขสะดวกสบายได้ง่าย ถ้าไม่มีความใฝ่สร้างสรรค์ มีแต่ความใฝ่
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เสพ คนไม่มีภูมิต้านทาน ก็จะอ่อนแอเปราะบาง พอขาดสิ่งบํารุงบําเรอนิดหน่อยก็
ทุกข์ทันที หันไปเจออะไรท่ีจะต้องทํา ก็ทุกข์ทันที คนในยุคน้ีจะทุกข์ง่าย  

หันไปดูในยุคก่อนๆ ท่ีคนในยุคน้ีเห็นว่าเขามีความลําบากยากแค้น เมื่อ
เปรียบเทียบกันจะเห็นว่าคนยุคน้ันเป็นคนท่ีทุกข์ได้ยาก แต่คนปัจจุบันน้ีทุกข์ง่าย
เพราะว่าสบายจนเคย อะไรๆ ก็ง่ายไปหมด มีสิ่งบํารุงบําเรอเหลือล้น คนจะ
เปราะบางอ่อนแอ ขาดอะไรนิดก็ทุกข์ ไม่ได้อะไรอย่างใจนิดก็ทุกข์ เจออะไร
จะต้องทําหน่อยก็ทุกข์ ไปๆ มาๆ เลยฆ่าตัวตายง่าย  

สภาพน้ีกําลังเป็นมากในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ฉะน้ันสังคมยิ่งสบายคนยิ่ง
ฆ่าตัวตาย สถิติชัดมากในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในญี่ปุ่นก็มาก แถมคนท่ีไม่น่า
ฆ่าตัวตายคือเด็กวัยรุ่นกลับมาฆ่าตัวตายมาก  อเมริกากําลังหว่ันวิตกว่าทําไมวัยรุ่น
จึงฆ่าตัวตายกันมาก คนวัยสนุกมีความสุขสบายเหลือล้นทําไมจึงคิดฆ่าตัวตาย แต่
คนในสังคมท่ียากแค้นไม่คิดฆ่าตัวตาย ให้ท่านดูเถอะ ยิ่งยากแค้นยิ่งรักชีวิต อันน้ี
เป็นข้อสังเกต  

เป็นอันว่า คนท่ีอยู่ในสังคมแบบน้ีเมื่อใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ผลร้ายจะเกิด
คือเป็นคนทุกข์ง่ายแล้วก็จะฆ่าตัวตายง่าย สังคมไทยก็ชักจะมีแนวโน้มในลักษณะน้ี
แล้ว 

๓. อินทรีย์เสื่อมความเฉียบคม มนุษย์เราอยู่ในโลกน้ีต้องใช้อินทรีย์ คือ 
ตาดู หูฟัง สมองคิด มือทํางานต่างๆ เราจึงต้องฝึกฝนอินทรีย์ทําให้มีความถนัด
ชํานาญจัดเจนยิ่งข้ึน แต่พอนําเทคโนโลยีมาขยายวิสัยของอินทรีย์ และมาทําหน้าท่ี
แทน เราก็ไม่ต้องใช้อินทรีย์ เราก็เลยลืมฝึกอินทรีย์ของเรา ต่อมาจะทําอะไรก็ใช้
เทคโนโลยีทําให้หมด เมื่อก่อนต้องคิดเลขในใจ มีวิชาเลขคิดในใจ หลายคนเก่ง
ขนาดเลขทศนิยมหลายตําแหน่งก็คิดได้ ฝึกสมองมาดี แต่พอมีเครื่องคิดเลข มี
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คอมพิวเตอร์ คนไม่คิดเอง ต่อมากลายเป็นคนสมองน่ิมคิดเลขไม่ออก พอไม่มี
เครื่องคิดเลขแล้วคิดไม่ได้เลย อันน้ีเป็นเพราะไม่ฝึกฝนอินทรีย์  

อินทรีย์น่ียิ่งฝึกยิ่งได้ผล อย่างช่างบางคนฟังเสียงเครื่องยนต์ป๊ับ  ก็บอก
ได้เลยว่าเสียท่ีจุดไหน แก้ได้ตรงจุด ตาก็เหมือนกันเมื่อฝึกก็เฉียบคมข้ึน หมอบาง
คนเห็นคนไข้ก็พอจะบอกได้เลยว่าเป็นโรคท่ีส่วนน้ัน พอถามอีก ๒ - ๓ คําก็รู้เลยว่า
เป็นโรคน้ี เวลาน้ีคนไข้มาหมอก็ส่งเข้าเครื่อง เอาไปเข้าโน่นเข้าน่ัน ใช้เครื่องแทน
หมด ถ้าไม่ฝึกอินทรีย์ไว้ ต่อไปความเสื่อมของอินทรีย์ก็เกิดข้ึน ดังน้ันถึงแม้
เทคโนโลยีเจริญแต่ตัวมนุษย์เองจะเสื่อม แล้วก็จะมีผลอีกอย่างหน่ึงตามมา เดี๋ยว
ค่อยพูด  

พอเกิดความเสื่อมและด้านของอินทรีย์ สิ่งท่ีตามมาก็คือ การพ่ึงพา
เทคโนโลยี โดยไม่เป็นตัวของตัวเอง มนุษย์หมดอิสรภาพ เวลาน้ีอเมริกันกําลังวิตก
เหมื อน กัน ว่าม นุษย์ ยุ คต่ อ ไปอาจจะมี สภาพ ท่ี เ รี ยก ว่า  techno-logical 
dependence คือการพ่ึงพาเทคโนโลยี ถ้าไม่มีเทคโนโลยีแล้วทําอะไรไม่ได้ ไม่มี
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็หุงข้าวไม่เป็น ถ้าไม่มีเครื่องซักผ้าต่อไปก็ซักผ้าไม่เป็น ไม่มี
เครื่องคิดเลขก็คิดเลขไม่ได้ ไม่มีเครื่องยนต์กลไก ก็ทําอะไรไม่เป็นหมดเลย ชีวิต
ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี อยู่ด้วยตนเองไม่ได้ คราวน้ีจะเกิดปัญหาใหญ่ 

การพ่ึงพาเทคโนโลยี เกิดข้ึนได้ ๒ ด้าน คือ  

๑. การพ่ึงพาในแง่การดําเนินชีวิตและการทํางาน ดังตัวอย่างท่ีกล่าว
มาแล้ว 

๒. การพ่ึงพาในด้านความสุข เมื่อคนลืมตัว มุ่งหาความสุขสบายจาก
เทคโนโลยี ความสุขก็จะไปข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีหมด ถ้าขาดเทคโนโลยีประเภท
บริโภคจําพวกสิ่งฟุ่มเฟือยบํารุงบําเรอต่างๆ คนจะไม่สามารถมีความสุข จะมีความ
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ทุกข์มาก ชีวิตหมดอิสรภาพ ความสุขต้องข้ึนกับเทคโนโลยี ก็คือ ต้องข้ึนต่อปัจจัย
ภายนอกหรือข้ึนต่อวัตถุ คนไม่มีความสุขเป็นของตนเอง  

ท่ีว่ามาน้ีคือปัญหาท่ีเราจะต้องแก้ไข ถ้าปล่อยอย่างน้ีเทคโนโลยีจะเป็น
โทษมากกว่าเป็นคุณ จะมีสภาพท่ีเป็นท้ัง indolence คือการขาดความเพียร เฉ่ือย
แฉะเกียจคร้าน indulgence เป็นคนหมกมุ่นหลงอยู่ในความสุขสําราญ แล้วก็ 
dependence คือพ่ึงพามาก เป็นอันว่าเราจะต้องหาทางแก้ไขเพ่ือไม่ให้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดผลร้าย  

นอกจากจะเกิดความเสียหายต่อคุณภาพของแต่ละคนแล้ว เทคโนโลยีท่ี
ปฏิบัติหรือใช้ไม่ถูก จะเกิดผลร้ายท่ีเป็นการพ่ึงพาในระดับสังคมด้วย เมื่อก้ีน้ีเสีย
คุณภาพบุคคล ทีน้ีในระดับสังคม นอกจากคนเป็นทาสของเทคโนโลยีแล้ว สังคม
หรือประเทศชาติก็จะเป็นทาสของสังคมอ่ืนทางเทคโนโลยีด้วย  

คนเป็นทาสของเทคโนโลยีคือ ต้องอาศัยเทคโนโลยี ข้ึนอยู่กับมัน  ทีน้ี
สังคมเป็นทาสในทางเทคโนโลยีคืออย่างไร คือจะถูกครอบงําโดยประเทศเจริญกว่า
ท่ีเป็นผู้ผลิต เน่ืองจากตัวเองผลิตเทคโนโลยีไม่เป็น ได้แต่บริโภคก็ต้องพ่ึงพา
ประเทศอ่ืน ต้องพ่ึงพาการนําเข้าเทคโนโลยี เป็นการพ่ึงพาในระดับสังคมหรือ
ประเทศชาติ  

นอกจากน้ัน เทคโนโลยีก็จะนําค่านิยมแบบ “วัตถุนิยม” เข้ามา ทําให้
เกิดความหลงไหลมัวเมายิ่งข้ึน แล้ววัฒนธรรมต่างชาติอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ก็จะ
หลั่งไหลเข้ามา และเราก็จะต้องถูกครอบงําในทางวัฒนธรรมอีกด้วย อันน้ีเป็นเรื่อง
ในระดับสังคมท่ีมีผลกว้างไกล  

ทีน้ีในแง่สังคมเดียวกัน ต่อไปสังคมอาจมีการแยกชนชั้นอีกแบบหนึ่ง 
ชนช้ันหน่ึงคือคนจําพวกท่ีมีความถนัดจัดเจนหรือเป็นผู้ใช้ผู้ผลิตเทคโนโลยี ผู้ท่ีมี
ความสามารถเชิงเทคโนโลยีจะมีอํานาจครอบงําสังคม ส่วนคนกลุ่มใหญ่ท่ีไม่ฝึกฝน



ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา 

๒๘ 

 

อินทรีย์เพราะพ่ึงพาเทคโนโลยีจนเกินไป ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นทาส เป็นคนท่ีอยู่ใต้
อํานาจ ถ้าคนท่ีเป็นผู้สามารถทางเทคโนโลยีไม่ทําอะไรให้ คนพวกน้ีจะอยู่ไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหา  

น่ีคือเรื่องซ่ึงเป็นข้อท่ีควรจะสังเกตไว้ ซ่ึงเราจะต้องเตรียมตัวแก้ไขปัญหา 
และทําการสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ถูกต้อง ทีน้ีในเวลาท่ีเหลือน้อยน้ีจะขอพูดใน
แง่การแก้ไขบ้าง ว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร 

การพัฒนามนุษย์เพ่ือแก้ปัญหาจากเทคโนโลยี 

การแก้ไขระยะยาวท่ีสําคัญ ท่ีจะเว้นไม่ได้คือเรื่องของการศึกษา การ 
ศึกษาท่ีเตรียมคนให้มีทุนข้ันพ้ืนฐาน คือคุณภาพของคน เริ่มจากจิตใจหรือนิสัย
อย่างท่ีบอกเมื่อก้ีแล้ว ซ่ึงขอนํามาทวนว่าจะต้อง 

๑. สร้างความใฝ่รู้ ทําให้คนมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เข้า
มาเมืองไทยนานมากแล้ว นับแต่ในหลวงรัชกาลท่ี ๔ ท่ีเราบอกว่าพระองค์ทรงเป็น
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ก็ร้อยกว่าปีมาแล้ว แต่เมืองไทยเรายังไม่มี
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ไม่มีวิถีชีวิตวิทยาศาสตร์ ฉะน้ันจะต้องสร้างคุณสมบัติน้ี 
โดยเฉพาะความใฝ่รู้ ให้ได้ และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ท่ีว่าน้ี  จะต้องเป็น
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ ท่ีปรับตัวใหม่อีกครั้งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานความคิด
ท่ีถูกต้อง 

๒. สร้างความสู้สิ่งยาก คือ ความเพียรพยายามในการกระทําการให้
สําเร็จ หรือการท่ีจะต้องทําการให้สําเร็จให้ได้ด้วยความเพียรพยายามของตน ซ่ึง
สร้างได้ด้วยวัฒนธรรมอุตสาหกรรม แต่เป็นวัฒนธรรมอุตสาหกรรมท่ีปรับปรุงใหม่ 
ต้องเน้นตรงน้ีไว้ด้วย เพราะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งเราก็ไม่ควรยอมรับ 
จริงอยู่ฝรั่งใช้วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของเขาสร้างสังคมของเขามาให้เจริญรุ่งเรือง
พรั่งพร้อมได้ แต่วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งก็มีจุดด้อยคือความคับแคบ นํามา
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สู่ปัญหาปัจจุบันคือ ความขัดแย้งในโลก ในสังคม และการทําลายธรรมชาติ
แวดล้อม 

จากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งน้ัน ผลร้ายก็ตามมาด้วย สิ่งท่ีดีเราก็
ยอมรับ ส่วนช่ัวเราก็ต้องรู้ เราต้องแก้ไขปรับวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งเสีย
ใหม่  

วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝร่ัง มีข้อท่ีควรสังเกตไว้ในการท่ีจะคิด
แก้ไขปรับปรุง คือ 

ก) เกิดข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความขาดแคลน ต่อมากระแสก็แรงเข้มข้ึน
ไปในทางท่ีจะคํานึงถึงความต้องการส่วนตัว เน้นความเห็นแก่ตัว สนองสิ่งท่ีเรียกว่า
ตัณหาหรือโลภะ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบมุ่งหาผลประโยชน์ 

ข) ผูกพันกับระบบแข่งขัน ซ่ึงหมายถึงการท่ีจะต้องเอาชนะ และทําให้
ต้องมุ่งหาอํานาจและความได้เปรยีบ ยิ่งในเวทีโลกก็ยิ่งต้องคิดหาวิธีการท่ีซับซ้อน
ในการท่ีจะเพ่ิมพูนรักษาอํานาจ การครอบงําและเอาเปรียบกัน 

ค) ตั้งอยู่บนฐานความคิดท่ีผิดคือความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ ท่ีพูดว่ามี
มาตั้งสองพันกว่าปีแล้ว และได้เป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึงมาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมอีกช้ันหน่ึง เพราะฉะน้ัน 
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งจึงตั้งอยู่บนฐานของความคิดอันน้ี คือการคิดท่ีจะ
พิชิตธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบันฝรั่งก็ยอมรับแล้วว่าผิด พร้อมท้ัง 

ง) มีแนวความคิดอีกอย่างหน่ึง ท่ีแฝงตัวคอยผลักดันอยู่โดยไม่รู้ตัว ซ่ึง
เป็นฐานของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของฝรั่ง คือ ความเช่ือว่ามนุษย์จะมี
ความสุขมากท่ีสุดเมื่อเสพมากท่ีสุด น้ีเ ป็นฐานทางความคิดข้อท่ีสองของ
อุตสาหกรรมท่ีพัฒนามา ซ่ึงตอนน้ีจะต้องปรับใหม่  
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วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม จะต้องปรับใหม่ด้วย
การก้าวไปอีกข้ันหน่ึง คือจะต้องรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมพุทธข้ึนมาประสาน หรือมา
ปรับปรุงวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมน้ัน วัฒนธรรมพุทธน้ี
จะต้องระวังว่า ไม่ใช่วัฒนธรรมไสยศาสตร์ ต้องแยกกันให้ได้  

วัฒนธรรมไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมความใฝ่รู้ และไม่หนุนไม่เก้ือการแสวง
ปัญญา ไสยศาสตร์เป็นเรื่องลึกลับก็คือไม่ต้องรู้ นอกจากไม่ต้องรู้แล้วยังไม่ต้องทํา
ด้วย มีแต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์บันดาลผลสําเร็จให้ สิ่งท่ีเราต้องทําคืออะไร คืออ้อน
วอนและนอนรอ อ้อนวอนไปนอนรอไป การกระทําของไสยศาสตร์ก็คือไม่ต้องทํา 
หรือการไม่ต้องทําคือการกระทําของไสยศาสตร์ โดยขอให้อํานาจลึกลับทําให้ 

ว่าโดยสาระ วัฒนธรรมไสยศาสตร์คือวัฒนธรรมท่ีขัดขวางความใฝ่รู้และ
การสู้สิ่งยาก เพราะว่าใช้ระบบพ่ึงพา ฝากความหวังไว้ในศรัทธาท่ีเช่ืออํานาจดล
บันดาลจากสิ่งลึกลับภายนอก ซ่ึงมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ด้วยการอ้อนวอนและนอน
รอคอยผล ส่วนวัฒนธรรมพุทธศาสนา มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

ก) เป็นวัฒนธรรมแห่งการท่ีต้องรู้ คือ ต้องรู้องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ 
ต้องเข้าถึงเหตุปัจจัยของสิ่งท้ังหลาย เพราะพุทธศาสนาสอนว่า สิ่งท้ังหลายเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย มนุษย์จะเป็นอยู่ด้วยดีและทําการต่างๆ อย่างได้ผลจะต้องเข้าถึง
เหตุปัจจัยของสิ่งเหล่าน้ัน จึงต้องส่งเสริมปัญญา เป็นวัฒนธรรมแห่งปัญญาความใฝ่
รู้ และ 

ข) เป็นวัฒนธรรมแห่งการท่ีต้องทํา เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่า
มนุษย์จะต้องพ่ึงตนและทําตนให้เป็นท่ีพ่ึงได้ การท่ีมนุษย์จะพ่ึงตนได้ต้องทําได้ด้วย
ตนเอง ต้องมีความเพียร เพราะฉะน้ันพุทธศาสนาจึงมีช่ือว่ากรรมวาท และวิริย 
วาท พระพุทธเจ้าเรียกพระองค์เองว่าเป็น “กรรมวาที” ผู้ประกาศหลักการแห่ง
การกระทํา และ “วิริยวาที” ผู้ประกาศหลักการแห่งความเพียรพยายาม น่ีคือพุทธ
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ศาสนา ฉะน้ันจะต้องเพียรพยายามทําการให้สําเร็จโดยใช้สติปัญญา ต้องพ่ึงตนให้
ได้ พุทธศาสนาเน้นอิสรภาพเริ่มด้วยการท่ีต้องพ่ึงตนให้ได้  เราจะต้องทํา
ความสําเร็จท่ีชอบธรรมให้ได้ด้วยตนเอง  

พัฒนาคนบนฐานของวัฒนธรรมแห่งปัญญาและการเพียรทํา 
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งยากอย่าง

มั่นคง แต่เวลาน้ีคนไทยท่ีเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธมีวัฒนธรรมแบบไหน อันน้ี
เป็นเรื่องท่ีจะต้องตั้งข้อสังเกต ท่ีจริงเรื่องน้ีเป็นหลักท่ีไม่ยาก มองเห็นง่ายๆ  

เราจําเป็นต้องเน้นวัฒนธรรมพุทธ เพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นอีกก้าว
หน่ึงจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม  

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ยังไม่พอ เพราะอะไร เพราะแม้ว่าวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์จะสร้างความใฝ่รู้ มีนิสัยแห่งความคิดมีเหตุมีผล และวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมจะช่วยให้สู้สิ่งยากก็จริง แต่เรื่องหน่ึงท่ีวิทยาศาสตร์ไม่เคยพูดถึง คือ 
การพัฒนาคน  

วัฒนธรรมพุทธนั้นถือการพัฒนาคนเป็นหัวใจหรือเป็นแกนกลางของ
ทุกอย่าง อันน้ีเป็นสิ่งสําคัญ การพัฒนาคนเพ่ืออะไร ก็เพ่ือให้มนุษย์มีอิสรภาพ 
จุดหมายของพุทธศาสนาคือพัฒนาคนเพ่ือให้มีอิสรภาพ  

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้รู้เข้าใจธรรมชาติของวัตถุ เรียนรู้ความ
จริงของโลกแห่งวัตถุ เป็นการเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัว แม้จะเรียนชีววิทยาก็ไม่ได้
มุ่งเรียนตัวชีวิตท่ีเป็นชีวิตจริงๆ แต่เรียนชีวิตทางด้านวัตถุหรือรูปธรรมด้านเดียวใน
ฐานะสิ่งท่ีเราจะมองดู ซ่ึงเป็นธรรมชาติข้างนอก  

นอกจากน้ัน วิทยาศาสตร์เท่าท่ีเป็นมายังมีความคับแคบ เพราะมุ่งสนอง
ความคิดมุ่งหมายใฝ่ฝันท่ีจะพิชิตธรรมชาติ (ภายนอก) และมาประสานรับใช้สนอง
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ความมุ่งหมายของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานแห่งความเช่ือท่ีว่า
ความสุขอยู่ท่ีการมีวัตถุเสพบริโภค อย่างพรั่งพร้อม ยิ่งเสพมากก็ยิ่งสุขมาก ซ่ึงทํา
ให้หันเหความสนใจออกไปจากการแก้ปัญหาทางด้านธรรมชาติในตัวของมนุษย์เอง 
มุ่งสนองความต้องการของตน ส่งเสริมโลภะหรือตัณหา เพ่ิมแรงของความเห็นแก่
ตัว ทําให้ชีวิตสูญเสียอิสรภาพ ข้ึนต่อวัตถุเสพบริโภคมากยิ่งข้ึน ดังท่ีได้กลายเป็น
สังคมของมนุษย์ท่ีมีวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม ฉะน้ันวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์จึงไม่
สัมพันธ์กับเรื่องของการพัฒนาคนไปสู่อิสรภาพ  

ด้วยเหตุนี้จึงจะต้องให้มีวัฒนธรรมพุทธเติมเข้ามา เพ่ือท่ีจะสร้าง
ความใฝ่รู้สู้สิ่งยาก  พร้อมท้ังให้มีการพัฒนาคนไปสู่อิสรภาพ  และการพัฒนา
คนนั้นก็จะทําให้เทคโนโลยีไม่เป็นพิษเป็นภัยอีกด้วย เช่นว่าในขณะท่ีเราพัฒนา
เทคโนโลยีภายนอก เราก็พัฒนาอินทรีย์ของเราไปด้วยตลอดเวลา พุทธศาสนาเน้น
ความไม่ประมาท ไม่ใช่ว่าพออาศัยสิ่งภายนอกได้ เราก็สบายปล่อยตัว การปล่อย
ตัวน้ันเรียกว่าความประมาท  

พุทธศาสนาสอนหลักธรรมใหญ่ท่ีสุด คือ ความไม่ประมาท พุทธโอวาท
ก่อนปรินิพพานมีว่า “เธอท้ังหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”  

ความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมท่ีครอบคลุม เหมือนรอยเท้าช้าง ถ้าเรามี
ความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่าน้ันก็ไม่ต้องกลัวความเสื่อม และจะมีแต่เจริญ
เท่าน้ัน ในทางตรงข้าม ถ้าประมาทเสียอย่างเดียว ถึงจะเรียนรู้ธรรมมากมายสักก่ี
ข้อก็ไม่ได้รับการปฏิบัติ ธรรมท่ีเรียนมาก็ไปอยู่ในตู้คัมภีร์นอนหลับหมด แต่ถ้าไม่
ประมาท ธรรมเรียนมาก่ีข้อก็ได้ปฏิบัติหมด  

พุทธศาสนาสอนเน้นความไม่ประมาท ให้มีการพัฒนาตนอยู่
ตลอดเวลา ฉะน้ันขณะท่ีเราอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยทํางานทุ่นหรือแทนอินทรีย์
ของเรา เราจะต้องไม่ลืมพัฒนาอินทรีย์ของเราควบคู่กันไปด้วย เพ่ือเราจะได้ไม่ต้อง
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มีชีวิตท่ีข้ึนต่อเทคโนโลยี เมื่อเทคโนโลยีมีอยู่ เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ แต่เราอยู่
เหนือเทคโนโลยีน้ันตลอดเวลา และถ้ามีเหตุขัดข้องข้ึนมาเราก็ใช้อินทรีย์ของเราได้ 
ฉะน้ัน เราก็จะรักษาอิสรภาพไว้ได้ ท้ังในแง่อิสรภาพทางอินทรีย์คือการดําเนินชีวิต
ทํากิจการงาน และอิสรภาพทางความสุข  

เน่ืองจากเรื่องท่ีกําลังพูดอยู่น้ีเป็นเรื่องใหญ่และมีความสําคัญมาก และ
ในท่ีน้ียังไม่มีเวลาท่ีจะอธิบายขยายความให้ชัดเจนเพียงพอ เมื่อได้พูดไว้โดยย่อแล้ว 
ก็ขอสรุปไว้อีกครั้งหน่ึง แม้ว่าจะเป็นการพูดซํ้าๆ ดังน้ี 

วัฒนธรรมไสยศาสตร์ เป็นวัฒนธรรมแห่งการไม่ต้องรู้และไม่ต้องทํา 
(ยอมสยบแก่ความเร้นลับ และหวังอํานาจดลบันดาลภายนอกทําให้) 

วัฒนธรรมเทคโนโลยีเชิงบริโภค ท่ีขาดลอยจากฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นวัฒนธรรมแห่งการไม่ต้องรู้ และไม่ต้องทํา (มุ่งหาเทคโนโลยีสําเร็จรูปมาบํารุง
บําเรอ หรือทําแทนให้ เพ่ือจะได้เสพเสวยความสุขโดยไม่ต้องทําอะไร)  

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น
วัฒนธรรมแห่งการต้องรู้และต้องทํา (แต่คับแคบและเสียดุล เพราะมองด้านเดียว
เพียงธรรมชาติภายนอกตัวและเฉพาะด้านวัตถุ ด้วยทัศนะแบบเป็นปฏิปักษ์ โดย
ถูกอิทธิพลแนวความคิดทางปรัชญาครอบงํา และผลักดันให้มุ่งดิ่งไปในทางท่ีจะ
เอาชนะธรรมชาติ และถูกชักจูงด้วยแรงจูงใจแบบอุตสาหกรรมให้สนองความเช่ือ 
ท่ีจะบรรลุความสุขสมบูรณ์ด้วยการมีวัตถุพรั่งพร้อม นําไปสู่การพัฒนาด้านเดียว
ทางวัตถุและเศรษฐกิจ โดยไม่ช่วยให้มีการพัฒนาคนข้ึนไปนําทางและอยู่เหนือการ
พัฒนาทางวัตถุและเศรษฐกิจน้ัน) 

วัฒนธรรมพุทธศาสตร์ เป็นวัฒนธรรมแห่งการต้องรู้และต้องทํา (ถือว่า
สิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่ีจะต้องรู้ และต้องทําให้ตรงตามเหตุปัจจัยน้ัน) 
พร้อมท้ังพัฒนาคนไปสู่อิสรภาพ (วัฒนธรรมแห่งความพอดี หรือมีดุลยภาพ) 
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เมื่อพัฒนาคนถูกต้อง ชีวติก็เป็นอิสระและย่ิงมีความสุข 

เมื่อความคิด ความเช่ือ ความเข้าใจพ้ืนฐานเอียงไปข้างเดียวแล้ว 
ทัศนคติและปฏิบัติการทุกอย่างท่ีตามมาก็เคลื่อนคลาดพลาดผิด นําไปสู่ปัญหา
ต่างๆ และการแก้ปัญหาอย่างผิดพลาดท่ียิ่งเพ่ิมปัญหาใหม่ เช่น ทัศนคติท่ีมองวัตถุ
เสพบริโภคหรือความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นจุดหมาย แทนท่ีจะมองมันในฐานะ
เป็นปัจจัยหรือสิ่งเก้ือหนุน ในการท่ีจะสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้เข้าถึงความดี
งามยิ่งข้ึนไป และมองเห็นความสุขจบอยู่ท่ีการเสพบริโภควัตถุ แทนท่ีจะมองเห็น
ศักยภาพของมนุษย์ในการพัฒนาสู่ความสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไป ทําให้มนุษย์
ดําเนินการพัฒนาไปสู่วิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาวัตถุเสพบริโภคมากข้ึน แทนท่ีจะพัฒนาสู่
ความเป็นอิสระยิ่งข้ึนไป ซ่ึงในท่ีสุดก็เกิดผลคือการพัฒนาแบบไม่ย่ังยืน ชนิดท่ียิ่ง
แก้ไขก็ยิ่งวกวนอยู่ในวงจรของปัญหา 

มนุษย์ท่ีพัฒนาตนตามหลักการของพุทธศาสนา จะทําให้ตนเองมี
ความสุขด้วยตนเองได้มากข้ึน และพ่ึงพาข้ึนต่อวัตถุน้อยลง ตรงข้ามกับกระแสการ
พัฒนาแบบอุตสาหกรรมท่ีว่ายิ่งมีวัตถุบริโภคมาก ก็ยิ่งมีความสุขมาก แล้วก็เอา
ความสุขของตนไปข้ึนอยู่กับวัตถุมากข้ึนตามลําดับ ความสามารถมีความสุขใน
ตนเองน้อยลง จนกระท่ังกลายเป็นลักษณะของมนุษย์ยุคปัจจุบัน ท่ีขอใช้คําว่า 
เป็นมนุษย์ท่ียิ่งโตข้ึนก็ยิ่งสุขยากข้ึน เมื่อก้ีบอกว่าทุกข์ง่าย พร้อมกับทุกข์ง่ายน้ันก็
สุขยากด้วย 

ให้สังเกตว่าคนในยุคน้ีเป็นคนสุขยาก เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่นานไป แทนท่ี
จะเป็นคนสุขง่ายข้ึน เพราะเมื่อพัฒนาก็ต้องสุขง่ายข้ึน แต่แทนท่ีจะเป็นอย่างน้ัน 
มนุษย์ปัจจุบันยิ่งโตข้ึนยิ่งสุขยากข้ึนทุกที ตอนเป็นเด็กยังสุขง่ายกว่า แต่พอโตข้ึน
ยิ่งสุขไดย้าก มีเท่าน้ีแต่ก่อนก็เป็นสุข ต่อมามเีท่าน้ีกลับเป็นทุกข์ ตอ้งมีเท่าโน้นจึง
จะเป็นสุข พัฒนาศักยภาพท่ีจะเป็นทุกข์ให้สูงข้ึนไปเรื่อยๆ 
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มนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นคนสุขยาก เมื่อสุขยากก็สูญเสียอิสรภาพ 
เพราะต้องเอาความสุขไปข้ึนต่อวัตถุมาก ส่วนในกระบวนการพัฒนาท่ีถูกต้อง 
จะต้องสอนให้มนุษย์มีการพัฒนาเก่ียวกับความสุขครบท้ัง  ๒ ด้าน คือ  

๑. พัฒนาความสามารถ ท่ีจะหาสิ่งเสพบําเรอความสุข  ข้อน้ีมนุษย์
ปัจจุบันพัฒนาเต็มท่ี การศึกษาปัจจุบันเน้นด้านน้ี อันน้ีเก่งนัก แต่อีกด้านหน่ึงคือ 

๒. พัฒนาความสามารถ ท่ีจะมีความสุข ด้านน้ีถูกละเลยมองข้ามไป ไม่
ทํา จนกลายเป็นตรงข้ามคือสูญเสียความสามารถท่ีจะมีความสุข 

เมื่อมนุษย์พัฒนาด้านเดียว เขาก็หาสิ่งเสพบําเรอความสุขได้เก่ง หา
ได้มาก แต่เขาสูญเสียความสามารถท่ีจะมีความสุขไปเรื่อยๆ เพราะฉะน้ันวัตถุท่ี
ต้องการก็ยิ่งต้องเพ่ิมต้องหามาเสพมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความสุขเท่าเดิม กลายเป็น
คนท่ีสุขยาก กระท่ังในท่ีสุดก็หมดความสามารถท่ีจะมีความสุข มีวัตถุมากเท่าไรก็
ไม่มีความสุข เพราะหมดความสามารถท่ีจะมีความสุข ถึงจะมีวัตถุเสพมากเท่าไรก็
ไม่มีความสุข  

ทีน้ี ในการพัฒนามนุษย์ท่ีมีดุลยภาพ จะต้องพัฒนาความสามารถท่ีจะ
แสวงหาสิ่งบํารุงความสุข  พร้อมไปด้วยกันกับการพัฒนาความสามารถ  ท่ีจะมี
ความสุข เมื่อเราพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุข เราก็เป็นคนท่ีสุขง่ายข้ึน และ
เรากลับต้องการวัตถุน้อยลง พอต้องการวัตถุน้อยลง วัตถุท่ีจําเป็นต่อการมี
ความสุขของเราน้อยลง เราก็สุขง่าย จนกระท่ังในท่ีสุดเรามีความสุขเต็มอ่ิมในตัว
เราตลอดเวลา วัตถุภายนอกเป็นเพียงส่วนเสริม เราก็มีความสุขสองชั้นเป็น
ทวีคูณ พร้อมกับท่ีชีวิตก็มีอิสรภาพมากขึ้น  

นอกจากน้ัน เมื่อวัตถุน้ันไม่จําเป็นต่อการให้เกิดความสุขแก่ตัวเราแล้ว 
เราก็เอาวัตถุท่ีเกินจําเป็นไปเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน สามารถเก้ือกูลต่อเพ่ือนมนุษย์ได้ดี
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ยิ่งข้ึน ยิ่งกว่าน้ัน การพัฒนามนุษย์น้ีทําให้มนุษย์แทนท่ีจะมีความสุขจากการได้
หรือการเอาอย่างเดียว กลับสามารถมีความสุขจากการให้ อีกด้วย  

เมื่อความสามารถในการมีความสุขก็มาก ความสามารถในการหาวัตถุ
บํารุงความสุขก็มาก แถมยังมีความสุขจากการให้อีกด้วย มนุษย์ก็ยิ่งเก้ือกูลกันมาก
ข้ึน การพัฒนาแบบน้ีจะแก้ไขปัญหาท้ังทางวัตถุ และทางจิตใจ ท้ังปัญหาชีวิตและ
ปัญหาสังคมไปพร้อมกัน กับท้ังแก้ไขปัญหาธรรมชาติแวดล้อมด้วยเพราะไม่ต้อง
บริโภคเกินความจําเป็น ด้วยเหตุผลอย่างน้ีแหละจึงเป็นความจําเป็นท่ีจะต้องให้มี
ท้ังอิสรภาพทางอินทรีย์  และอิสรภาพทางความสุข  

อีกประการหน่ึง อย่างท่ีพูดเมื่อก้ีแล้วว่า เมื่อมนุษย์ยิ่งมีความมักง่ายยิ่ง
อ่อนแอ มนุษย์ก็จะยิ่งเจอทุกข์หนักข้ึนเพราะภูมิต้านทานความทุกข์น้อยลง เจอ
อะไรยากหรือต้องทํานิดหน่อยก็เป็นทุกข์ไปหมด ทีน้ีเรื่องไม่จบเท่าน้ัน ในขณะท่ี
เทคโนโลยีทําให้คนอ่อนแอลงน้ัน สังคมปัจจุบันน้ีโลกมนุษย์ยิ่งมีความซับซ้อน วิถี
ชีวิตมีปัญหาท่ีต้องเผชิญเพ่ิมข้ึน ฉะน้ันคนท่ีอ่อนแอก็จะเป็นคนท่ีมีความทุกข์
มากมายเหลือเกิน ตรงข้ามกับการพัฒนาท่ีถูกต้อง เมื่อพัฒนาให้คนมีความเข้มแข็ง 
สู้งาน สู้สิ่งยาก เขาจะได้ความสุขจากความยากด้วย อันน้ีเป็นสิ่งท่ีเราอาจไม่
คาดคิด สิ่งง่ายน้ันไม่ต้องพูดถึงเพราะสบายอยู่แล้ว แต่สิ่งยากทําให้คนเกิดความสุข
ได้อย่างไร  

เมื่อคนมีจิตสํานึกในการศึกษาและพัฒนาตน เจอสิ่งยากก็จะเข้าหาก่อน
เลย เพราะอะไร เพราะสิ่งใดยากสิ่งน้ันก็ทําให้เขาได้ฝึกตนมาก ยิ่งยากยิ่งได้ฝึกตน
มาก พูดสั้นๆ ว่าย่ิงยากย่ิงได้มาก งานอะไรยากปัญหาอะไรท่ียากก็ยิ่งเป็นเครื่อง
พัฒนาความสามารถของเราได้มากยิ่งข้ึน คนเราท่ีจะพัฒนาจนเก่งกล้าสามารถได้
น้ัน เพราะพบอุปสรรคหรือเจอปัญหา และได้พยายามใช้สติปัญญาในการแก้ไข
ปัญหา เพราะฉะน้ันเมื่อได้เจอสิ่งยาก คนท่ีพัฒนาตนจะชอบท่ีสุด สิ่งท่ีง่ายๆ เขาไม่
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เอา เขาจะเข้าหาอันท่ียากเลยเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้มาก แล้วก็ดีใจท่ีได้ฝึกตนจาก
สิ่งท่ียากน้ัน  

ส่วนคนท่ีไม่ได้สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาตน พอเจอสิ่งยาก หน่ึง ทุกข์ 
สุขภาพจิตเสีย สอง ฝืนใจ ไม่เต็มใจทํา ผลงานก็เลยไม่ได้ไม่ดี แต่คนท่ีมี จิตสํานึก
ในการพัฒนาตน พอเจอสิ่งท่ียาก ก็ชอบใจดีใจ สุขภาพจิตก็ดีมีความสุข แล้วก็เต็ม
ใจทํา ก็จึงทําได้ผลดีด้วย  

คนท่ีขาดจิตสํานึกในการศึกษา อยู่ไปๆ ก็จะมีความสุขจากการเสพอย่าง
เดียว ความสุขอยู่ท่ีการได้รับการบํารุงบําเรอและไม่ต้องทําอะไร ถ้าต้องทําอะไรก็
เป็นความทุกข์ ส่วนคนท่ีมีจิตสํานึกในการศึกษา จะพ่ึงพาสุขจากการเสพ
น้อยลง และมีความสุขจากการกระทํา หรือสุขจากการสร้างสรรค์ สําหรับคน
พวกแรก การกระทําคือความทุกข์  แต่สําหรับพวกหลังการกระทํา คือการ
สร้างสรรค์และความสุข  

ฉะน้ันต้องพัฒนาจิตสํานึกในการฝึกตน พอมีจิตสํานึกน้ีแล้วเขามาอยู่ใน
โลกแห่งเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ง่ายด้วย ก็สบายเลยคราวน้ี คนจะมีความสุขสองช้ัน น่ี
เป็นการพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี ถ้าเราพัฒนาคนให้มีคุณภาพแบบน้ี เรามั่นใจ
ได้เลยว่าสังคมไทยจะต้องเจริญแน่นอน ไม่มีทางท่ีจะไม่เจริญ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจกลายเป็นโทษ 
เวลาจะหมด ยังเหลืออีก ๒ หัวข้อใหญ่ ซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่ในตัวมันโดยตรง 

เรื่องแรกคือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที น่ีคือเพ่ิงมาเข้าเรื่องโดยตรงก็พอดีเวลา
หมด เอากันง่ายๆ ว่า เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลหรือสารสนเทศน้ี ในเมื่อมัน
เป็นเทคโนโลยีก็มีท้ังคุณและโทษ ข้อสําคัญอยู่ท่ีปฏิบัติต่อมันถูกหรือผิด ขอถามว่า
ขณะน้ีเราปฏิบัติต่อมันถูกหรือผิด เราได้คุณหรือได้โทษจากมันมากกว่ากัน 
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ขอพูดรวบรัดว่า มนุษย์เราในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทย   มีความ 
สัมพันธ์กับเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลหรือตัวข่าวสารข้อมูลน้ัน  แบ่งได้เป็น ๔ 
ประเภท 

๑. พวกต่ืนเต้น คิดว่าเราน้ีทันสมัย ได้เสพข่าวสารท่ีใหม่ๆ แปลกๆ มี
ของใหม่ๆ เข้ามาเราได้บริโภค แต่สัมผัสกับข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ อย่างผิวเผิน 
เพียงแค่เอามาลือเอามาเล่าหรือวิพากษ์วิจารณ์ให้สนุกปาก ตื่นเต้นกัน คร้านท่ีจะ
สืบค้นหาความจริงด้วยใจเป็นกลาง จึงไม่รู้ความเป็นไปท่ีแท้จริงและไม่ได้อะไร
ข้ึนมาเลย นอกจากถูกชักจูงไป เรียกว่าตกอยู่ในกระแส ถูกกระแสพัดพาไหลไป
เรื่อยๆ ไม่เป็นตัวของตัวเอง  

๒. พวกตามทัน พวกน้ีดีกว่าพวกตื่นเต้น คือมีข่าวสารข้อมูลอะไรเกิดข้ึน
ก็ตามทันหมด เอาใจใส่ติดตาม พวกน้ีก็ภูมิใจว่าเราน่ีเก่ง ข่าวเกิดท่ีไหนๆ รู้หมด 
การเมืองท่ีน่ันเป็นอย่างไร เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม  แผ่นดินไหว เกิดอีโบล่า อะไรท่ี
ไหนตามข่าวทันหมด ตามทันแต่ไม่รู้ทัน พวกน้ีเป็นเยอะ รู้ตามข่าว แต่ไม่เข้าถึง
ความจริงของมัน เช่น รู้ไม่ทันว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไร มีเหตุปัจจัยอย่างไร 
เบ้ืองหลังมันเป็นอย่างไร  

๓. พวกรู้ทัน นอกจากตามทันแล้ว ยังรู้เข้าใจเท่าทันมันด้วยว่า มัน
เป็นมาอย่างไร มีคุณมีโทษมีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะมีท่าทีอย่างไร ให้ได้ประโยชน์
โดยไม่ถูกครอบงํา 

๔. พวกอยู่เหนือมัน พวกน้ียิ่งกว่ารู้ทันอีกคือข้ึนไปอยู่เหนือกระแส เป็น
ผู้ท่ีสามารถจัดการกับกระแสได้ คนไหนอยู่ในกระแสก็จะจัดการกับกระแสได้ยาก 
คนท่ีอยู่เหนือกระแสจึงจะสามารถจัดการกับกระแสได้ เป็นผู้สามารถใช้การ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับ
ข่าวสารข้อมูลแบบเป็นนาย เป็นผู้จัดการ เป็นผู้ใช้มันอย่างแท้จริง  
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เวลาน้ีคนในสังคมไทยเราอยู่ ในประเภทไหนมาก ขอให้วิเคราะห์
สังคมไทยดูว่า เป็นพวกตื่นเต้นแค่ไหน เป็นพวกท่ีตามทันแค่ไหน รู้ทันแค่ไหน อยู่
เหนือมันแค่ไหน 

ในด้านโทษของข้อมูลข่าวสารน้ันขอพูดสั้นๆ กราดไปเลยว่า ยังมีภาวะ
ตื่นตูมเหมือนกับอยู่ในยุคข่าวลือ ท้ังท่ีอยู่ในยุคข่าวสารข้อมูล คนก็ยังหลงงมงาย
มาก กลายเป็นว่าข้อมูลย่ิงมาก โมหะย่ิงเพ่ิม คนจํานวนมากตกเป็นเหยื่อ โดยถูก
เขาใช้ข้อมูลมาหลอกล่อ เช่นตกเป็นทาสของการโฆษณา มี promotion มีการใช้
หน้าม้ากันดาษดื่นในเรื่องต่างๆ และคนก็ตามไม่ทัน อย่างอ่อนๆ ก็เป็นพวกท่ีได้ยิน
ได้ฟังข่าวสารข้อมูลมาก แต่ถูกข้อมูลท่วมทับเอา หรือได้รับแต่ขยะข้อมูล 
กลั่นกรองไม่เป็น เลือกสิ่งท่ีเป็นสาระไม่ได้ จมอยู่ใต้กองขยะข้อมูล ยิ่งมากยิ่งพร่า
ยิ่งมืดมัวสับสน อีกพวกหน่ึงก็เกิด information anxiety  

มีฝรั่งคนหน่ึงเขียนหนังสือเล่มหน่ึงมีช่ือว่า Information Anxiety 
แปลว่า ภาวะจิตกระวนกระวายต่อข่าวสารข้อมูล เช่นกังวลกลัวไม่ทันข่าวสาร
ข้อมูล เป็นการล้อศัพท์ท่ีเรียกสังคมยุคน้ีว่า information society ยกตัวอย่างเช่น
นักธุรกิจจะทําอะไรในยุคปัจจุบันต้องแข่งขัน ต้องทําการให้ทันเขา จึงต้องรู้
ข่าวสารข้อมูลให้ทันหรือให้มากกว่าเหนือกว่าเขา ก็เลยเกิดความวิตกกังวลว่าเรา
รู้ทันเขาหรือเปล่า ข่าวสารเรื่องน้ีตอนน้ีเคลื่อนไหวไปอย่างไร ก็เกิด information 
anxiety ซ่ึงตอนน้ีเป็นทุกข์อย่างใหม่ในปัจจุบัน  

อีกเรื่องหน่ึง คือสังคมยิ่งเจริญไวชีวิตและสังคมยิ่งมีปัญหาใหม่ แม้ว่า
สังคมท่ีพัฒนาแล้วจะแก้ปัญหา material scarcity คือ แก้ปัญหาความขาดแคลน
ทางด้านวัตถุได้ แต่กลับมาเกิดปัญหา time scarcity คือความขาดแคลนเวลา 
ปัจจุบันน้ีสังคมมีปัญหาหนักเก่ียวกับ  ความยากจนขัดสนเวลา คนปัจจุบันน้ีจน
เวลามาก  
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ทีน้ีอีกด้านหน่ึง ข่าวสารข้อมูลเข้ามามากก็เกิดภาวะสมองเมื่อย ซ่ึง
ตอนน้ีเป็นกันเยอะข้ึนแล้ว ภาวะสมองเมื่อยสมองล้าเพราะข่าวสารข้อมูลมากมาย
เหลือเกิน รับไม่ทัน ทีน้ีสองปัญหาก็มาบวกกัน คือเวลาก็ขาดแคลน สมองก็ล้า เลย
รับข้อมูลข่าวสารโดยไม่พินิจเรื่อยเป่ือยไป ก็ยิ่งถูกชักจูงง่าย ไหลตามกระแสง่าย 
ไปกันใหญ่  

เอาเฉพาะทีวี เวลาน้ีเป็นปัญหามาก ในเมื่อใช้ไม่เป็น เด็กหรือแม้แต่
ผู้ใหญ่ก็ละท้ิงงานการ เด็กๆ ไม่อ่านหนังสือ มาดูแต่ทีวี และเมื่อดูทีวีก็ดูไม่เป็น ไม่
รู้จักดู ได้แต่หลงเพลิดเพลินสิ่งบันเทิงต่างๆ แล้วก็ได้ค่านิยมท่ีไม่ดีจากทีวี ได้
แบบอย่างท่ีไม่ดีจากทีวี  

ยิ่งกว่าน้ัน คนในครอบครัวเดียวกันต่างคนต่างก็หลงดูทีวีเรื่องท่ีตัวชอบ 
ต่างคนต่างดู ต่างคนอยู่กับทีวี ไม่เอาใจใส่กันเอง เวลาท่ีมีอยู่บ้างในยุคน้ีก็น้อยอยู่
แล้ว เพราะว่าเวลาหมดไปกับการทํามาหาเลี้ยงชีพและการเล่าเรียนหาความรู้ ซ่ึง
เอาเวลาในชีวิตเราไปเกือบหมด แล้วเวลาท่ีเหลืออยู่นิดหน่อยน้ันทีวีก็มาเอาไปอีก  

พ่อบ้านก็ดูรายการหน่ึง แม่บ้านก็ดูรายการหน่ึง ลูกบ้านก็ดูรายการหน่ึง 
ต่างคนก็ต่างจ้องดูแต่ทีวี บางบ้านมีตั้ง ๒ - ๓ เครื่อง เสร็จแล้วเวลาท่ีจะมาสังสรรค์
กันในบ้านท่ีจะให้ได้รับความอบอุ่นในครอบครัวก็ไม่มี ทีวีก็เลยทําให้คนไม่เอาใจใส่
กันแม้แต่ในครอบครัว การเสียความสัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก น่ี
เป็นปัญหาข้ันพ้ืนฐาน แล้วต่อไปก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่เพ่ือนมนุษย์ คิดจะดูแต่
รายการน้ันรายการน้ีซ่ึงเขาคิดข้ึนมาล่อให้ดูอยู่เรื่อย คนก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว 
เห็นแก่ความสุขของตนเองมากยิ่งข้ึน  

ทีน้ีการท่ีเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคพัฒนามากข้ึน ก็มีสิ่งบริโภคเพ่ิมข้ึน 
คนแต่ก่อนน้ีมีสิ่งท่ีจะบํารุงบําเรอหาความสุขน้อย มีเงินมากก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร 
เอาไปฝังเป็นขุมทรัพย์ ตอนน้ีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเรื่อย ก็ต้องหาเงินมาซ้ือ หาเงิน
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มาซ้ือให้มาก ตามไม่ทัน ทีน้ีก็ต้องแข่งขันหาเงินแย่งชิงหาผลประโยชน์ให้มาก ใน
การแข่งขันแย่งชิงกันหาเงินเพ่ือซ้ือเทคโนโลยีท่ีพัฒนาใหม่ๆ น้ัน มนุษย์ก็ยิ่งต้อง
หมกมุ่นวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองและเห็นแก่ตัวมากข้ึน เบียดเบียนแย่งชิงกัน
ยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ัน ดูทีวีไปก็บ่ันทอนสุขภาพของตนไปด้วย เพราะว่ามัวหลง
เพลินอยู่ ตาจ้องมากสายตาก็เสีย ไม่ได้ออกกําลังน่ังงอก่อขาดการบริหาร ในท่ีสุด
สุขภาพท่ัวไปก็เสียอีก เลยยุ่งกันใหญ่ 

พัฒนาคน หมายความว่า 
ไอที ต้องอยู่ใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา 

เป็นอันว่า ถ้าใช้ไม่เป็น เทคโนโลยีก็เป็นพิษ ท่ีเน้นมากในสังคมฝรั่งเวลา
น้ีก็คือเรื่อง violence คือปัญหาความรุนแรง ซ่ึงเป็นพิษภัยมาก พร้อมท้ังเรื่อง 
advertising คือการโฆษณาล่อเหยื่อ สังคมไทยก็กําลังได้รับปัญหาเหล่าน้ี ในแทบ
ทุกเรื่องท่ีว่ามาแล้ว ท้ัง indulgence ความหมกหมุ่น ท้ัง dependence ความ
พ่ึงพา และ violence ความรุนแรง ตลอดจน indolence ความเกียจคร้าน เฉ่ือย
ชา ไม่อยากทํางาน  

รวมแล้วถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นปัญหา เกิดความสูญเสียท้ังกายคือ สุขภาพ
กาย ท้ังทางสังคมคือความสัมพันธ์ในโลกมนุษย์ เช่นการแย่งชิงเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกัน และการขาดความอบอุ่นในครอบครัวเป็นต้น ส่วนทางจิตใจ ก็มี
ความเครียด ความวุ่นงุ่นง่าน ความกระวนกระวายใจในการแข่งขัน ความเหงา 
ความเบ่ือ ความเซ็ง และมีความทุกข์ง่ายสุขยากอย่างท่ีว่ามาแล้ว พร้อมกันน้ัน
ในทางปัญญา ข่าวสารข้อมูลเกิดมาก็ไม่เป็นประโยชน์ กลับเป็นสิ่งเพ่ิมโมหะทําให้
หลงงมงายมากยิ่งข้ึน ตกเป็นทาสของข่าวสารข้อมูล ทุกอย่างเป็นปัญหา ซ่ึงจะต้อง
แก้ไขกันให้ได้ 
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การแก้ไขโดยเฉพาะสําหรับทีวีหรอืสื่อมวลชนต่างๆ เหล่าน้ี คือ 

ในแง่ผู้จัด ทําอย่างไรจะใช้ปัญญาเต็มท่ีในการท่ีจะสร้างสรรค์ โดยมี
เจตนาท่ีดีต่อผู้ชมผู้ฟัง จัดรายการด้วยความรับผิดชอบ  

ส่วนผู้รับบริการคือผู้ใช้ผู้ชมหรือผู้ดูผู้ฟัง  ก็ต้องรับอย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือพัฒนาตนท้ังภาครับและภาคใช้ คือ 

๑.  ในภาครับ เริ่มด้วยมีความชัดเจนในการรับ โดยเข้าถึงความจริงของ
สิ่งเหล่าน้ัน รู้จักเลือกรู้จักรับ ว่าข่าวสารข้อมูลรายการใดจะเป็นประโยชน์ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เลือกเอาอันน้ัน ไม่ใช่ปล่อยตัวหลงไปตามความ
เพลิดเพลินอย่างเดียว และดู ชม ฟัง ด้วยมนสิการเป็น ให้ได้ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องชัดเจน 

๒. นอกจากมีความเข้าใจชัดเจนแล้ว ในการรับข่าวสารข้อมูลน้ัน ต้องจับ
ประเด็นได้ด้วย การจับประเด็นได้น้ีเป็นเรื่องใหญ่ในยุคปัจจุบัน เช่น จะต้องรู้ว่าจุด
ปัญหาของเรื่องอยู่ตรงไหน ไม่ใช่พร่าไปหมด ท้ังๆ ท่ีรู้และตามทันก็จับประเด็น
ไม่ได้  

๓. ในภาคการใช้ ก็ต้องสื่อสารเป็น จากข่าวสารก็มาสู่การสื่อสาร บางคน
ได้แต่รับข่าวสารแต่สื่อสารไม่เป็น พูดไม่เป็น แสดงความต้องการให้คนอ่ืนเข้าใจ
ไม่ได้ เขียนให้คนอ่ืนเข้าใจไม่ได้ ปัจจุบันการศึกษามีปัญหาเพราะทดสอบวัดผลกัน
เพียงด้วยแบบสอบถามท่ีตอบด้วยการขีดถูกขีดผิด แบบปรนัย ทําให้คนไม่ได้ฝึก
ไม่ได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 

๔. สามารถเอาความรู้ข้อมูลข่าวสารน้ันมาเช่ือมโยงสร้างความคิดความ
หยั่งเห็นใหม่ เพ่ือใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้พัฒนาต่อไปได้อย่างถูกทาง 
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หลัก ๔ ข้อน้ี เป็นปฏิบัติการทางปัญญา มีช่ือเฉพาะว่า ปฏสิัมภิทา ๔ 
ประการ ได้แก่ 

๑.  อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในเน้ือความ ได้แก่ ชัดเจนในการ
รับ 

๒.  ธรรมปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในหลัก ได้แก่ จับประเด็นได้ 

๓. นิรุตติปฏสิัมภิทา ปัญญาแตกฉานในภาษา ได้แก่ สื่อสารเป็น 

๔.  ปฏิภาณปฏสิัมภิทา ปัญญาแตกฉานในความคิดทันการ ได้แก่ สร้าง
ความคิดความหย่ังเห็นใหม่ได้ 

ถ้าเราพัฒนาคนได้อย่างน้ี ข่าวสารข้อมูลก็จะพลิกจากโทษมาเป็น
ประโยชน์ได้ทันที เราก็จะเอาข่าวสารข้อมูลมาใช้พัฒนาชีวิตและสังคมได้  

ขอเน้นอีกนิดเดียวว่า ในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลข้ันพ้ืนฐานคือ
การศึกษา ผู้จัดสรรข่าวสารข้อมูลให้แก่เด็กในฐานะท่ีเรียกว่าเป็น  กัลยาณ มิตร 
จะต้องทําหน้าท่ีโดยพยายามจัดสิ่งท่ีดี ท่ีสุด เช่นเป็นพ่อแม่   ก็พยายามหา
สิ่งแวดล้อมข่าวสารข้อมูลท่ีดีท่ีสุด หาสื่อท่ีดีท่ีสุดให้แก่เด็ก แต่ในเวลาเดียวกัน
บุคคลน้ันหรือเด็กก็ควรได้รับการศึกษาชนิดท่ีว่าจะทําให้เป็นคนท่ีสามารถเอา
ประโยชน์ได้จากสิ่งท่ีเลวท่ีสุด สองอย่างน้ีคู่กัน ย้อนแย้งกัน แต่สําคัญมาก คือ 

๑. ในฐานะผู้จัดให้ ต้องจัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุด  

๒. แต่ในฐานะผู้รับคือผู้ศึกษา จะต้องสร้างความสามารถในการท่ีจะเอา
ประโยชน์ได้จากสิ่งแวดล้อมและข่าวสารข้อมลูท่ีเลวท่ีสุด  

ถ้าทําได้อย่างน้ีก็จะอยู่ได้อย่างดี มีความรอดปลอดภัย เป็นสุขอย่าง
อิสระ และเป็นผู้พัฒนาสังคมน้ีได้  
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ตกลงว่า จะต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี  ไม่ว่าเทคโนโลยี  จะ
เจริญไปเท่าไร ก็ต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีน้ัน อย่าให้ต่ํากว่า อย่าให้คนเป็น
ทาสของเทคโนโลยี ถ้าเทคโนโลยีเหนือกว่าคนเมื่อไรอันตรายก็จะเกิดข้ึน ถ้าคนยัง
เหนือเทคโนโลยีก็มีทางรอด เพราะคนยังรักษาอิสรภาพอยู่ได้ ฉะน้ันข้อท่ีหน่ึงในแง่
ของคนก็เป็นอันว่า พัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีเพ่ือรักษาอิสรภาพไว้ให้ได้ตลอด  

เทคโนโลยียังมีเรื่องต้องพูดอีกมาก อย่างน้อยน่าจะสนใจเป็นพิเศษใน
เรื่องเทคโนโลยีกับคนไทย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคน ในเมื่อเวลาไม่มี ก็ขอ
สรุปเรื่องท่ีเป็นปัญหาบางอย่างไว้ 

เวลาน้ีพูดได้ว่า คนไทยมองเทคโนโลยีในความหมายว่าเป็นเครื่องอํานวย
ความสะดวกสบายบํารุงบําเรอความสุข ตลอดจนเสริมความโก้เก๋ มากกว่าจะมอง
ในความหมายว่าเป็นเครื่องช่วยในการสร้างสรรค์ สังคมไทยเป็นสังคมของผู้บริโภค
เทคโนโลยี มากกว่าเป็นสังคมของผู้ผลิตเทคโนโลยี คนไทยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เสพบริโภค   มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและสร้างสรรค์   และคนไทย
หาความสุขจากการเสพบริโภคเทคโนโลยี มากกว่าหาความสุขจากการสร้างสรรค์
ด้วยเทคโนโลยี 

ถ้าจะให้สังคมไทยเจริญพัฒนาอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เป็นสังคมท่ีดีงาม 
หรือแม้แต่เพียงเพ่ือให้เป็นสังคมท่ีมีชัยชนะในเวทีการแข่งขันของโลก จะต้องมี
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ท่ีจะพัฒนาคน โดยเฉพาะอนุชนคือเด็กและ
เยาวชน หรือลูกไทยหลานไทย ให้มีลักษณะความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีดังต่อไปน้ี 

๑. คนไทยจะต้องมองเทคโนโลยีในความหมายว่า  เป็นปัจจัยหรือ
เครื่องช่วยในการสร้างสรรค์ มากกว่าจะมองในความหมายว่าเป็นเครื่องบํารุง
บําเรอเสริมความสะดวกสบาย 
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๒. สังคมไทยจะต้องเป็นสังคมของผู้ผลิตเทคโนโลยีให้มากข้ึน และเป็น
สังคมของผู้บริโภคเทคโนโลยีให้น้อยลง 

๓. คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จะต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและสร้างสรรค์ ให้มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเสพบริโภค 

๔. คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จะต้องหาความสุขจากการใช้
เทคโนโลยีทําการสร้างสรรค์ มากกว่าจะหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี 

ต่อไปในแง่ของธรรมชาติแวดล้อม งานของเราคือ ทําอย่างไรเราจะใช้
เทคโนโลยีเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้โดยไม่เบียดเบียนและทําลายธรรมชาติ 
ให้การได้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นการเกื้อกูลธรรมชาติด้วย  

เป้าหมายน้ีถ้าทําได้ก็เป็นความสําเร็จของอารยธรรมมนุษย์ท่ีสําคัญ และ
การท่ีจะทําให้สําเร็จได้ก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหากันอีกมาก ในหัวข้อต่อไป  คิดว่า
จะพูดเรื่องน้ี  แต่หมดเวลาแล้วอย่างท่ีไม่สามารถยืดต่อไปได้ ฉะน้ัน หัวข้อต่อไปซ่ึง
เป็นเรื่องของการพัฒนาคนเพ่ือให้อยู่ในยุควิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีจึงต้องท้ิง
ค้างไว้ก่อน แต่เท่าท่ีพูดไปก็คงจะได้แนวทางพอสมควร  

อาตมภาพหวังว่าท่ีได้พูดมาก็อาจเป็นประโยชน์บ้างในการท่ีเราจะ
ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาของสังคมแห่งมนุษยชาติ โดยเฉพาะสังคมไทยของเราท่ี
กําลังได้รับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ี แต่แล้วเรากลับมี
ปัญหาจากสิ่งเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยโดยเฉพาะ พร้อมกับท่ีเป็น
ปัญหาร่วมกันของชาวโลกท้ังหมดด้วย เราจะต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมของเรา 
พร้อมกันน้ันถ้าเป็นไปได้  เราในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของประชาคมโลก เป็นส่วน
หน่ึงของมนุษยชาติก็ควรจะพยายามแก้ไขปัญหาให้แก่โลกมนุษย์น้ีด้วย  

เราต้องมุ่งจัดการศึกษาให้เด็กของเราเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์อารยธรรม
ของมนุษยชาติ อย่ามองแคบแค่สังคมไทยเท่าน้ัน เวลาน้ีเป็นโลกาภิวัตน์แล้ว 



ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา 

๔๖ 

 

อารยธรรมก็ต้องสร้างให้ทันกัน อารยธรรมท่ีทันก็คือการท่ีมนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาของโลกและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติ  

ขอจบปาฐกถาเพียงเท่าน้ีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน 
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วินัยเรื่องที่ใหญ่กวา่ที่คิด* 
เป็นท่ีทราบกันดีว่า ความขาดวินัยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ขณะน้ี

เราต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย และวินัยก็เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงของ
ประชาธิปไตย ถ้าเราไม่สามารถสร้างวินัยให้แก่คนในชาติได้ การพัฒนา
ประชาธิปไตยก็หวังผลสําเร็จได้น้อย เพราะว่า ในประเทศประชาธิปไตยน้ัน สังคม
อยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ และกติกา คนต้องเคารพหลักการ กฎเกณฑ์ และกติกา และ
ความเคารพกฎเกณฑ์และกติกาของสังคมน้ัน ก็คือความหมายอย่างหน่ึงของความ
มีวินัย  

ถ้าไม่มีวินัย ไม่มีความเคารพกฎเกณฑ์กติกาของสังคม ประชาธิปไตยก็
ขาดรากฐานท่ีสําคัญ จะเป็นไปด้วยดีไม่ได้ จึงเป็นเรื่องท่ีควรเอาใจใส่ โดยเฉพาะ
ในทางการศึกษา จะต้องหาทางสร้างสรรค์ปลูกฝังพัฒนาประชาธิปไตยให้สําเร็จบน
พ้ืนฐานของความมีวินัย 

                                                           
* ปาฐกถา ท่ีสถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ (เดิมมีชื่อเร่ืองว่า “วินัยของคนในชาติ: ความหมาย และวธิีปลูกฝัง” ได้
เปล่ียนช่ือใหม่ ให้สอดคล้องกับเน้ือหามากขึ้น) 
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ที่มาและความหมายของวินัย 

ก่อนท่ีจะพูดถึงวิธีการสร้างวินัย ควรจะเข้าใจความหมายของวินัยสัก
เล็กน้อย  
  คําว่า วินัย เป็นคําใหญ่มาก มีความหมายกว้างกว่าท่ีเราใช้กันท่ัวไปมาก 
และเป็นคําศัพท์ท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา มักใช้ควบคู่กับคําว่า 
ธรรม ดังท่ีมีคําเรียกพระพุทธศาสนาว่า “ธรรมวินัย” และคําท้ังสองน้ีมีความหมาย
สัมพันธ์กัน  
  พระพุทธศาสนาถือว่า ความจริงของสิ่งท้ังหลายเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่
แล้วในธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็เป็นอย่างน้ันเป็น
ธรรมดา ธรรมชาติและธรรมดาน่ีแหละ คือ ธรรม  

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมคือความจริงน้ันแล้ว ก็ทรงนํามาประกาศ
เผยแพร่ สั่งสอนช้ีแจงแสดงให้เข้าใจง่าย หน้าท่ีของพระพุทธเจ้าเก่ียวกับธรรมก็
เพียงทรงค้นพบ แล้วนํามาประกาศและสั่งสอน เพราะธรรมเป็นความจริงท่ีมีอยู่
แล้วในธรรมชาติ  

การท่ีจะให้ความจริงของธรรมชาติมีผลในทางปฏิบัติ  เป็นประโยชน์แก่หมู่
มนุษย์ในสังคม ก็ต้องนําหลักความจริงคือธรรมน้ันมาจัดตั้ง วางเป็นระบบระเบียบ 
โดยนําเอาหลักความจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัย 
หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน
น้ัน พูดสั้นๆ ว่า เอาหลักเกณฑ์ในกฎธรรมชาติน้ัน มาวางรูปเป็นกฎในหมู่มนุษย์ 
จากกฎในธรรมชาติก็มาเป็นกฎในหมู่มนุษย์ การจัดตั้งวางระบบระเบียบในหมู่
มนุษย์น้ีแหละเรียกว่า “วินัย” 

กฎของธรรมชาติ เรียกว่า “ธรรม”  

กฎของมนุษย์ เรียกว่า “วินัย” 
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กฎ ๒ อย่างน้ันมีความสัมพันธ์กัน คือ   

ประการท่ี ๑ โดยหลักการสําคัญ วินัย ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรม คือ ต้อง
มีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่ ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเป็นฐาน วินัยก็ไม่
มีความหมาย   

ประการท่ี ๒ การท่ีเราจัดวางกฎเกณฑ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลข้ึนในหมู่มนุษย์ ก็
เพ่ือจะให้ได้ผลตามธรรม และมีความมุ่งหมายเพ่ือธรรมน่ันเอง คือเพ่ือจะให้การทํา
ตามธรรมน้ันเกิดผลเป็นจริงในหมู่มนุษย์ เราจึงได้วางกฎเกณฑ์ของมนุษย์ข้ึนมา  

พูดให้เข้าใจง่ายข้ึนว่า เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามนุษย์จะปฏิบัติตามและได้
ประโยชน์จากกฎธรรมชาติ หรือใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้ดีท่ีสุด เราจึง
วางกฎมนุษย์ข้ึนมา   

กฎธรรมชาติมีอยู่เป็นธรรมดา ส่วนกฎมนุษย์น้ันเป็นกฎสมมติ  

“สมมติ” คือ การตกลงร่วมกัน หรือยอมรับร่วมกัน  

“สมมติ” มาจาก “สัง” + “มติ” มติ แปลว่า การยอมรับ หรือการตกลง 
“สัง” แปลว่า ร่วมกัน “สมมติ” จึงมีความหมายว่า ข้อตกลงร่วมกัน ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า convention 

สมมติ ไม่ใช่สิ่งเหลวไหล แต่เป็นสิ่งท่ีเกิดจากความรู้เข้าใจในหลักความจริง
ท่ีเป็นเหตุเป็นผล แล้วนําความรู้ น้ันมาจัดวางเป็นข้อกําหนดเพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์ เช่น เมื่อเราจ้างคนขุดดิน ก็จะมีการวางกฎเกณฑ์แห่งเหตุและ
ผลข้ึนมา กฎท่ีเราวางข้ึนน้ัน เป็นกฎของมนุษย์ คือเป็นกฎสมมติ แต่เราวางกฎ
สมมติน้ันข้ึน โดยอาศัยความรู้ในความเป็นเหตุเป็นผลท่ีมีจริงเป็นจริงอยู่ในกฎ
ธรรมชาติ  

เพราะฉะน้ัน จึงมีกฎ ๒ กฎซ้อนกันอยู่ คือ กฎธรรมชาติท่ีเป็นความจริงแท้ 
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กับกฎมนุษย์ท่ีเป็นสมมติ    

กฎของธรรมชาติ คือการขุดดินเป็นเหตุ การเกิดหลุมเป็นผล  กฎของ
ธรรมชาติน้ีเรียกสั้นๆ ว่า ธรรม  

ส่วนในหมู่มนุษย์ เราให้คนมาขุดดิน เราให้เงินเขา ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
เรียกว่าเขาได้เงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท ก็วางเป็นกฎของมนุษย์ข้ึน คือ การขุดดิน
เป็นเหตุ การได้เงินเดือนสามพันบาทเป็นผล การวางเป็นกฎในหมู่มนุษย์ข้ึนน้ี 
เรียกว่า “วินัย” ซ่ึงเป็นความจริงข้ึนมาได้เพราะมนุษย์ยอมรับ จึงเป็นสมมติ ไม่ใช่
ความจริงแท้ 

ความจริงที่แท้คืออะไร? 

การขุดดินเป็นเหตุ อะไรเป็นผลกันแน่ ผลท่ีแท้จริงคือหลุม หรือโพรง หรือ
อะไรก็ได้ท่ีเป็นเรื่องของดินท่ีถูกขุด ซ่ึงจัดว่าเป็นผลตามธรรมชาติ แน่นอน ไม่มี
ผิดเพ้ียน หลุมจะเกิดได้ต้องมีการขุด และการขุดก็เป็นเหตุให้เกิดหลุม เป็นเหตุเป็น
ผลท่ีแท้จริง 

ส่วนการขุดดินแล้วได้เงิน ๓,๐๐๐ บาท เป็นกฎของมนุษย์ ซ่ึงก็เป็นเหตุ
เป็นผล แต่กฎธรรมชาติน้ันแน่นอน ถ้าต้องการผลต้องทําเหตุ ส่วนกฎของมนุษย์
น้ันไม่แน่นอน ไม่จริง แต่ดูเหมือนเป็นจริง มองดูก็เป็นเหตุเป็นผล จะได้เงิน 
๓,๐๐๐ บาท ก็ต้องขุดดิน แต่ท่ีจริงไม่ได้มีความจริงน้ีอยู่ในธรรมชาติเลย ความจริง
อันน้ีอยู่ท่ีคนสมมติ เรียกว่าเป็นความจริงโดยสมมติ คือเกิดจากการยอมรับร่วมกัน
ในเง่ือนไข ถ้าไม่มีการยอมรับร่วมกันเมื่อไร กฎของมนุษย์จะหายไปทันที 

ถ้าฝ่ายขุดได้ขุดแล้ว แต่ฝ่ายให้เงินไม่ยอมจ่ายเงิน หรือฝ่ายขุดไม่ได้ขุด แต่
ฝ่ายให้เงินเกิดใจดีให้เงินโดยไม่ต้องขุด ความเป็นเหตุเป็นผลก็หมดไป เมื่อขาด
สมมติ กฎมนุษย์ก็หายไป   
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สรุปได้ว่า ๒ กฎน้ีแยกได้ในเรื่องเดียวกัน  

ในการขุดดินน้ัน กฎธรรมชาติท่ีเป็นความจริงแท้ คือ ธรรม ได้แก่การขุด
ดินแล้วทําให้เกิดหลุม และกฎของมนุษย์ท่ีเป็นความจริงโดยสมมตหิรือโดยยอมรับ
ร่วมกัน คือ วินัย ได้แก่การขุดดินทําให้ได้เงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท 

สองอย่างน้ีสัมพันธ์กันอย่างไร? 

 กฎของมนุษย์ตั้งข้ึนได้และจะมีความหมาย ต้องอิงอาศัยความจริงของ
กฎธรรมชาติ เราจะต้องมีความมุ่งหมายอย่างหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานของธรรม คือ
ตัวความจริงของธรรมชาติ  

เราต้องการให้มีการขุดดิน เพ่ือว่าเราจะได้หลุม แสดงว่าความประสงค์ท่ี
แท้น้ันมีอยู่ในธรรมชาติ เป็นตัวธรรม แต่ท่ีเราตั้งเป็นเง่ือนไข เป็นกฎ เป็นข้อสมมติ 
ในหมู่มนุษย์ข้ึนมา ก็เพ่ือประโยชน์ในสังคมของเรา กล่าวคือ ในสังคมน้ัน การท่ี
มนุษย์จะอยู่ได้ จะต้องมีปัจจัยเลี้ยงชีพ  

แม้ว่าท่ีจริงเราจะต้องการหลุม แต่หลุมจะเกิดข้ึนได้ ถ้าเราไม่ยอมรอให้มี
เหตุท่ีเป็นไปในธรรมชาติเอง ก็ต้องเอาคนมาขุด 

ทีน้ีคนท่ีมาขุดหลุม ก็ต้องการเงินเลี้ยงชีพ จึงต้องตั้งกฎของมนุษย์อย่างท่ี
กล่าวแล้วข้ึนมา และเราก็ยอมรับกัน โดยยอมปฏิบัติตาม ก็เกิดเป็นวินัยข้ึนมา  

โดยนัยน้ี วินัยจึงตั้งอยู่บนฐานของธรรม และมันจะมีผลจริงต่อเมื่อคนมี
ธรรม ถ้าคนไม่มีธรรม เช่น คนท่ีขุดดินไม่อยากขุดดิน แต่อยากได้เงิน การขุดดิน
เป็นเพียงเง่ือนไขท่ีทําให้เขาได้เงิน เขาก็จะฝืนใจขุด ถ้าเขาเลี่ยงได้ เขาจะเลี่ยง โดย
ไม่ขุดดิน แต่จะเอาเงิน  

ปัญหาจะเกิดตามมามากมาย เช่น เขาขุดดินโดยไม่เต็มใจและไม่ตั้งใจ ขาด
ความสุข ขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติตามวินัย ไม่สนใจ ไม่จริงจัง ไม่ได้ผล 
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ตลอดจนอาจทําการทุจริต เพ่ือให้ได้เงินโดยไม่ต้องขุดดิน ฉะน้ัน งานก็ไม่ได้ผล คน
ก็ไม่มีความสุข 

ถ้าสามารถโยงวินัยกับธรรมให้สอดคล้องเป็นอันเดียวกันได้ หมายความว่า 
เรารู้ทันสมมติ คือกฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา โดยให้ขุดดินแล้วได้เงิน ๓,๐๐๐ 
บาท แต่พร้อมกันน้ันเราก็มีความต้องการในผลท่ีแท้จริงของตัวเหตุ คือต้องการ
หลุมด้วย โดยมองเห็นคุณค่าว่าหลุมน้ันมีประโยชน์อย่างไร ถ้ามีความต้องการใน
ตัวผลท่ีแท้จริงตามธรรมอย่างน้ี คนก็จะทําการขุดดินด้วยความตั้งใจ  

เพราะฉะน้ันจึงสรุปได้ว่า ถ้าเมื่อใดการปฏิบัติเข้าถึงตัวธรรม วินัยก็จะ
ได้ผลไปเองโดยธรรมชาติ การทํางานจะดําเนินไปอย่างจริงจังโดยไม่ต้องมีการ
บังคับควบคุมกัน เพราะว่าคนท่ีขุดดินน้ันเขาทําด้วยความต้องการท่ีจะให้เกิดหลุม 
เขาก็จะขุดดินเอง ส่วนการท่ีจะได้เงินตอบแทนก็เป็นเรื่องต่างหาก เขาจะทํางาน
คือการขุดดินน้ัน ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ พร้อมท้ังมีความพอใจและความสุข
ด้วย ฉะน้ัน งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข  

แต่ถ้าเขาไม่ต้องการหลุมคือผลท่ีเกิดจากเหตุตามธรรมชาติน้ัน ก็จะเกิด
ปัญหา มนุษย์ก็จะต้องสร้างระบบการควบคุม ท่ีเป็นระบบสมมติข้ึนมาบังคับ
ควบคุมกันเป็นช้ันๆ ซ่ึงท้ังวุ่นวายและไม่ได้ผลดีจริง น่ีคือความสัมพันธ์ระหว่าง 
ธรรม กับ วินัย  

ความสัมฤทธิ์ผลของวินยั 

เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรม และเพ่ือให้ธรรมคือความจริงตาม
กฎธรรมชาติน้ัน อํานวยผลเป็นประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ จึงทรงวางวินัยข้ึนมาเป็น
กฎเกณฑ์ในหมู่มนุษย์  

วินัยน้ันมีความหมายเป็นการจัดระเบียบชีวิต และการจัดระบบสังคม
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ท้ังหมด เช่น การจัดระบบเศรษฐกิจ ในเรื่องความเป็นอยู่เก่ียวกับปัจจัย ๔ เป็นต้น 
จัดระบบสังคมว่าเราจะอยู่กันอย่างไร จัดระบบการบริหารการปกครอง การ
พิจารณาตัดสินคดี ฯลฯ น้ีคือความหมายเดิมแท้ของวินัย   ซ่ึงมีขอบเขตกว้างขวาง
มาก 

แต่ถ้ามองวินัยในความหมายของความเป็นระเบียบ เช่นว่าจะต้องเคร่งครัด
ในการเดินทาง ในการจราจร หรือวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ในสถาบัน ใน
โรงเรียน และในช้ันเรียน เป็นต้น อย่างท่ีเข้าใจกันส่วนมากในปัจจุบัน ก็เป็นเพียง
ส่วนเล็กน้อยของวินัย ซ่ึงขอเรียกว่าเป็นวินัยในความหมายท่ีแคบ    

วินัยท่ีแท้ ในความหมายท่ีกว้าง คือระบบระเบียบท้ังหมดของชีวิตและ
สังคมมนุษย์น้ัน จะตั้งอยู่ได้ดีเป็นผลสําเร็จได้ ต้องอาศัยความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีกล่าว
แล้ว คือต้องมองวินัยโยงลงไปถึงธรรม หรือโยงวินัยกับธรรมเข้าด้วยกันได้เป็น
เบ้ืองแรกก่อน   

การท่ีเราสามารถจัดวินัย(ระเบียบชีวิตและระบบสังคม)ได้สําเร็จ เป็น
ความสามารถพิเศษของมนุษย์ เพราะว่าสัตว์ท้ังหลายอ่ืนไม่มีความสามารถน้ี แต่
การท่ีจะตั้งวินัยได้สําเร็จ ก็ต้องเข้าถึงธรรมก่อน คือเข้าถึงความจริงของกฎ
ธรรมชาติ แล้วจึงสามารถมาตั้งกฎเกณฑ์ของมนุษย์ท่ีเรียกว่าวินัยได้สําเร็จและ
ได้ผล  

พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงความจริงของธรรมชาติคือธรรมแล้ว ทรงสามารถ
นําความรู้ในธรรมน้ันมาจัดตั้งวางระบบในหมู่มนุษย์ให้สําเร็จผลตามธรรมน้ัน คือ
จัดตั้งวินัยได้ด้วย จึงได้รับพระนามว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธ  

ส่วนท่านท่ีเข้าถึงความจริง แต่ไม่สามารถจัดระบบระเบียบสังคมมนุษย์ให้
คนจํานวนมากได้รับประโยชน์จากธรรมน้ันได้ ก็เป็นเพียงพระปัจเจกพุทธ  

เพราะฉะน้ัน การจัดตั้งวินัย จึงเป็นความสามารถพิเศษอีกช้ันหน่ึง   
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ตามปกติ ธรรม ท่านใช้คําว่า แสดง เพราะเป็นความจริงท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมดา หน้าท่ีของเราก็เป็นเพียงการแสดงไปตามท่ีมันเป็นจริง ถ้าบัญญัติก็
หมายความว่าเอามาจัดระบบหรือวางเป็นหลักในการท่ีจะปฏิบัติอีกทีหน่ึง  

ส่วน วินัย เป็นเรื่องของการบัญญัติ คือเป็นสิ่งท่ีไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติ แต่
เป็นความสามารถท่ีเอาความจริงตามธรรมชาติน้ัน มาจัดวาง ให้เป็นระเบียบระบบ
แบบแผน เพ่ือให้สังคมมนุษย์ดํารงอยู่ด้วยดีตามธรรมน้ัน   

การท่ีมนุษย์จัดวางวินัยได้ จึงเป็นความสามารถพิเศษอย่างหน่ึง  

ในหมู่มนุษย์ท่ีพัฒนาแล้ว การปฏิบัติตามวินัยก็คือการเอาประโยชน์จาก
ธรรมมาใช้ได้น่ันเอง เมื่อเราปฏิบัติตามวินัยได้อย่างดี บนพ้ืนฐานแห่งธรรมแล้ว ก็
จะทําให้สังคมมนุษย์เป็นไปด้วยดี  

หลักการน้ีจึงแสดงถึงความหมายหลายอย่าง ในความสัมพันธ์ระหว่างธรรม
กับวินัย เช่น   

๑. วินัยท่ีถูกต้อง จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงในธรรมชาติ ถ้า
มิฉะน้ัน วินัย (ระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์) ก็จะไม่จริงจัง  ไม่ได้ผล  ไม่มั่นคง   

๒. วินัยต้องมีความมุ่งหมายเพ่ือธรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ความชอบ
ธรรม  ความเป็นธรรม  ความดีงามของสังคม    

ถ้าคนท่ีบัญญัติจัดวางสิ่งท่ีเรียกว่าวินัย เช่น กฎหมายเป็นต้น ในสังคม
มนุษย์ มีเจตนาไม่ดี มีนํ้าใจไม่เป็นธรรม เช่น เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น 
ก็อาจจะจัดวางกฎหมายท่ีไม่ชอบธรรม ไม่สอดคล้องกับธรรม คือ ไม่เป็นไปตาม
และไม่เป็นไปเพ่ือความดีงามท่ีเป็นหลักความจริง หรือมีความรู้เข้าใจไม่เพียงพอ 
ขาดปัญญา รู้ไม่เท่าถึงหลักความจริงคือตัวธรรมในธรรมชาติ การวางกฎหมายหรือ
บัญญัติวินัยน้ันก็จะบกพร่อง แล้วผลท่ีต้องการก็จะไม่เกิด  



วินัยเร่ืองใหญ่กวา่ท่ีคิด 

๕๕ 

 

ตัวอย่างเช่น ในสภาผู้แทนราษฎร เราต้องการออกกฎหมาย เราก็ต้อง
เข้าถึงความจริงก่อน ต้องรู้หลักการ เข้าใจชัดว่าความถูกต้องความดีงามเป็น
อย่างไร อะไรเป็นความมุ่งหมายของการออกกฎหมายน้ัน ปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ในเรื่องน้ัน เช่นรัฐหรือสังคมท่ีต้องการกฎหมายน้ัน เป็นอย่างไร แล้วก็มีเจตนาดี มี
ใจเป็นธรรม ถ้ามีเจตนาจะเอาผลประโยชน์ส่วนตนข้ึนมา กฎหมายก็ยุ่งไม่เป็น
ธรรม คือไม่สอดคล้องกับธรรม เสียความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับธรรม วินัยคือการ
ตรากฎหมายก็ไม่สัมฤทธ์ิผล   

เพราะฉะน้ัน การบัญญัติวินัย คือการจัดตั้งรูปแบบ วางระบบระเบียบ
ต่างๆ ของสังคม เช่นออกกฎหมาย จึงมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ๒ อย่าง คือ   

๑. มีปัญญา คือเข้าถึงตัวธรรม รู้ความจริงในเรื่องน้ันๆ รู้บุคคล รู้ชุมชน รู้
สังคม รู้ความถูกต้องดีงามท่ีพึงต้องการ 

๒. เจตนาดี คือมีเจตนาบริสุทธ์ิถูกต้องดีงาม มุ่งผลท่ีสอดคล้องตามธรรมท่ี
รู้น้ัน  

วินัยกับศีล 

 อน่ึง ควรจะเข้าใจคําศัพท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน ในเรื่องวินัย   

วินัย มีคําท่ีใช้คู่กันคําหน่ึง คือ “ศีล” ซ่ึงในภาษาไทยปัจจุบันเรานําไปใช้ใน
ความหมายแคบๆ และบางทีก็แตกต่างห่างกันไกลกับคําว่าวินัย แต่ท่ีจริงศีลและ
วินัยเป็นคําท่ีคู่เคียงกันอย่างยิ่ง    

ดังได้กล่าวแล้วว่า วินัยเป็นบัญญัติของมนุษย์ เป็นการจัดตั้งตามสมมติ 
ได้แก่การจัดระเบียบความเป็นอยู่ และการจัดระบบสังคม ซ่ึงแยกเป็นความหมาย 
๓ อย่าง คือ 
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  ๑. การจัดระเบียบระบบ ก็เรียกว่า วินัย 
  ๒. ตัวระเบียบระบบ หรือตัวกฎน้ัน ก็เรียกว่า วินัย 
  ๓. การฝึกคนให้ตั้งอยู่ในระบบระเบียบ ก็เรียกว่า วินัย    

เมื่อคนปฏิบัติตามวินัย จนเกิดเป็นคุณสมบัติของเขาข้ึนมา คุณสมบัติท่ี
เกิดข้ึนในตัวบุคคลน้ัน เรียกว่า “ศีล”   

ฉะน้ัน “ผู้มีศีล” คือผู้ท่ีตั้งอยู่ในวินัย การตั้งอยู่ในวินัย หรือท่ีชอบเรียกใน
ปัจจุบันว่า ความมีวินัยน้ี เรียกว่า ศีล  

เวลาน้ีเราใช้คําว่า “ศีล” ในความหมายแคบมาก ก็เลยต้องใช้คําว่าความมี
วินัย ท่ีจริงความมีวินัยน่ันแหละ คือความหมายของคําว่าศีล    

วินัย เป็นเรื่องข้างนอก เมื่อใดมันเกิดเป็นคุณสมบัติของคน คือการตั้งอยู่ใน
วินัยกลายเป็นความประพฤติตามปกติของเขา ก็เรียกว่า ศีล แล้วต่อมาก็ใช้ปนกัน
ไป  

ท่ีจริง ศีล เป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา หรือการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ 
ได้แก่การฝึกในระดับวินัย  

วินัยเป็นเครื่องฝึก ส่วนการปฏิบัติตนในการฝึกตามวินัยน้ันเป็นศีล ศีลเป็น
เรื่องของตัวคน เป็นการพัฒนาตัวของคน เป็นคุณสมบัติของคน    

วินัย เป็นคํากว้าง ใช้เป็นคําเอกพจน์อย่างเดียว หมายถึง ประมวล
กฎเกณฑ์ หรือประมวลบทบัญญัติ คือระเบียบท้ังหมด แต่เมื่อแยกเป็นข้อๆ แต่ละ
ข้อ เรียกว่า “สิกขาบท” แปลว่า ข้อศึกษา หรือข้อฝึกหัด  

วินัยเป็นเรื่องของการฝึกมนุษย์ เพราะฉะน้ัน บทบัญญัติแตล่ะข้อท่ีจัดวาง
ข้ึนมาจึงถือเป็นข้อฝึกคนท้ังน้ัน และจึงเรียกว่าสิกขาบท 
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 ศีล ๕ เป็นศัพท์ชาวบ้าน ศัพท์ทางพระแท้ๆ เรียกว่า     สิกขาบท ๕ 
เพราะเป็นข้อฝึกหัด ๕ ข้อ  
  ในระบบการฝึกคน ท่ีเรียกว่าการศึกษา ท่านจัดเป็น ๓ ด้าน คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา การฝึกในระดับต้นๆ เมื่อเรียกรวมๆ ก็เรียกว่าศีล  

การฝึกศีล คือฝึกให้มีศีลน้ัน ก็ทําด้วยวินัยน่ันเอง ฉะน้ัน วินัยจึงเป็นเครื่อง
ฝึกคนให้มีศีล ท่ีพูดกันว่าฝึกให้มีวินัยน้ัน ท่ีถูกแท้ต้องพูดว่าฝึกให้มีศีล หรือฝึกด้วย
วินัยให้มีศีล    

ตอนน้ีเอาเท่าน้ีก่อน ถ้าอธิบายหลายศัพท์จะยิ่งยุ่ง   

สรุปว่า การฝึกคนให้มีวินัย คือการฝึกคนให้มศีีลน่ันเอง การฝึกในข้ันน้ีเป็น
เรื่องเก่ียวกับพฤติกรรม ซ่ึงในระบบการศึกษาจะต้องโยงกันหมดกับการศึกษาส่วน
อ่ืนทุกด้าน คือ ต้องโยงไปถึงสมาธิ ปัญญาด้วย จึงจะได้ผลจริง 

วินัยคือการจัดสรรโอกาส 

วินัยน้ีมักจะเข้าใจกันในความหมายเชิงลบ คือไปเข้าใจเป็นเครื่องบังคับ
ควบคุม ซ่ึงยังไม่ถูกต้อง เรียกว่าเป็นความหมายสําหรับคนท่ียังไม่ได้พัฒนา    

ความหมายท่ีต้องการของวินัยเป็นความหมายเชิงบวก กล่าวคือ วินัยเป็น
การจัดสรรโอกาส ทําให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดข้ึน ทําให้
ทําอะไรๆ ได้คล่อง ดําเนินชีวิตได้สะดวก ดําเนินกิจการได้สะดวก  

ถ้าชีวิตและสังคมไมม่ีระเบียบ ไม่เป็นระบบ ก็จะสูญเสียโอกาส ในการท่ีจะ
ดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนทําให้การพัฒนา
ได้ผลดี  
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ทําไมจึงต้องจัดระเบียบ ทําไมจึงต้องมีวินยั 

ถ้าชีวิตวุ่นวาย การเป็นอยู่ของมนุษย์สับสนหาระเบียบไม่ได้ โอกาสในการ
ดําเนินชีวิตก็จะหายไป เช่น ในท่ีประชุมน้ี ถ้าเราไม่มีระเบียบเลย โต๊ะเก้าอ้ีก็วาง
เกะกะท่ัวไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา อาตมภาพพูดน่ีก็ฟังกันไม่รู้เรื่อง สับสน  

แม้แต่เมื่ออยู่ในบ้านของเรา ถ้าสิ่งของตั้งวางไม่เป็นระเบียบ กระจัด
กระจายอยู่ตรงโน้นตรงน้ี แม้แต่จะเดินก็ยาก เดินไปก็เตะโน่น ชนน่ี กว่าจะถึง
ประตูก็เสียเวลาตั้งหลายนาที แต่พอเราจัดของให้เป็นระเบียบ ตกลงกันว่าตรงน้ี
เป็นทางเดิน ก็เว้นไว้เป็นช่องว่าง เราเดินพรวดเดียวก็ถึงประตู ทําให้สะดวก
รวดเร็ว   

กิจการต่างๆ ต้องมีระเบียบหรือต้องอาศัยวินัยมาจัดสรรโอกาสท้ังน้ัน ท่ี
เห็นได้ง่ายๆ เช่น เมื่อแพทย์จะผ่าตัด  ศัลยแพทย์จะต้องการวินัยมาก จะต้องจัด
ระเบียบเครื่องมือท่ีใช้ตามลําดับการทํางานอย่างเคร่งครัดทีเดียว ต้องตกลงกันไว้
ก่อนว่า ข้ันตอนใดจะใช้เครื่องมือไหน และส่งเครื่องมือให้ถูกต้อง คนน้ียืนตรงน้ี 
จังหวะน้ี ถึงเวลาไหนส่งเครื่องมืออันไหน เพราะอยู่ในช่วงของความเป็นความตาย 
พยาบาลท่ีจัดเตรียมเครื่องมือ ต้องพร้อมและต้องจัดให้ถูกลําดับทุกอย่าง ผิดนิด
ไม่ได้ เพราะงานน้ันต้องเป็นไปตามเวลาท่ีจํากัด  

ฉะน้ัน ในกิจการท่ียิ่งมีความสําคัญ มีความซับซ้อน มีความเป็นความตาย
เข้ามาเก่ียวข้อง วินัยจะยิ่งต้องมีความเคร่งครัดแม่นยํามากยิ่งข้ึน   

ในสังคมวงกว้างออกไป ถ้าชีวิตคนไม่ปลอดภัย สังคมไม่มีความเป็น
ระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทําร้ายกัน เราจะไปไหนเวลาไหน ก็ไม่สะดวก เพราะ
กลัวว่า ถ้าไปเวลาน้ี หรือผ่านสถานท่ีจุดน้ันแล้ว อาจจะถูกทําร้ายได้ เมื่อคนไม่กล้า
เดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและการดําเนินชีวิตของบุคคลก็
หมดความคล่องตัว ทําให้ขัดข้องไปหมด     
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โดยนัยน้ี วินัยจึงช่วยจัดทําให้เกิดระบบระเบียบในชีวิตและสังคมข้ึน ทําให้
เกิดความคล่องตัว จะทําอะไรต่ออะไรก็ได้ผล  

ฉะน้ัน การจัดวางวินัย จะต้องคํานึงถึงความมุ่งหมายน้ีอยู่เสมอ เช่น ต้อง
ตรวจสอบว่า การจัดวางวินัยของเรามีความมุ่งหมายชัดเจนหรือไม่ ท่ีจะช่วยให้
ชีวิตและกิจการงานเป็นไปได้ด้วยดี เกิดมีโอกาส และทําให้มั่นใจว่า เมื่อเรา
จัดระบบระเบียบเรียบร้อยดีแล้ว โอกาสในการพัฒนาชีวิตจะเกิดข้ึน ความเป็นอยู่
และกิจการต่างๆ จะเป็นไปด้วยความคล่องตัว นําไปสู่จุดหมายดีงามท่ีต้องการ    

ในการพัฒนามนุษย์ระยะยาว ถ้าไม่มีวินัยเป็นฐาน ก็จะทําให้เกิดความ
ขัดข้องวุ่นวายสับสน ฉะน้ัน เราจึงจัดวางวินัยเพ่ือความมุ่งหมายระยะยาวในการ
พัฒนามนุษย์ด้วย  

ด้วยเหตุ น้ี  วิ นัยจึงเป็นเรื่ องสํา คัญในสังคมประชาธิปไตย เพราะ
ประชาธิปไตยต้องการโอกาสเหล่าน้ี ในการท่ีจะให้มนุษย์มาสื่อมาแสดงออก เพ่ือ
นําเอาศักยภาพของตัวเองออกมาร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอย่างได้ผล    

สรุปว่า วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เป็นการจัดสรรโอกาสให้ชีวิตและ
สังคมดําเนินไปโดยสะดวก คล่องตัว ได้ผล มีประสิทธิภาพ และเป็นโอกาสแก่การ
พัฒนามนุษย์ด้วย    

ความสําคัญของวินัย อยู่ท่ีการฝึกคนให้มีศีล ศีลน้ันมีความสําคัญมาก เมื่อ
คนตั้งอยู่ในวินัยอย่างท่ีเรียกกันว่าเป็นคนมีวินัยแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงในสิ่งท่ีเรียกว่า แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงมี 
๗ ประการด้วยกัน  

ความมีวินัยหรือศีลน้ี เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองน้ัน
อย่างหน่ึง  
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อพระอาทิตย์จะอุทัย ย่อมมีแสงเงินแสงทองข้ึนมา
ก่อน ฉันใด ชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน โดยมีความถึงพร้อมด้วยศีลหรือความมีวินัยน้ี เป็น
สิ่งบ่งบอกเบ้ืองแรกด้วย ฉันน้ัน ถ้าคนตั้งอยู่ในวินัยมีศีลแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าชีวิตท่ีดีงาม
จะเกิดข้ึน  

เท่ากับว่า พระพุทธเจ้าตรัสให้คาํรับรองไว้ว่า ศีลหรือความมีวินัยเป็นรุ่ง
อรุณของการศึกษา เป็นสัญญาณว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาและมีชีวิตท่ีดีงามต่อไป 

 
วิธีเสริมสร้างวินัย 

• สร้างวินัยด้วยการทําให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน    

วิธีฝึกวินัยท่ีดีท่ีสุดอาศัยธรรมชาติของมนุษย์ คือใช้ธรรมชาติของมนุษย์มา
เป็นเครื่องช่วย คือทําให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือสอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์น้ันเอง  

หมายความว่า มนุษย์ท่ีดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปน้ี อยู่กันด้วยความเคยชิน ท่ี
เราเป็นอยู่กันทุกวันน้ี เมื่อพบเห็นอะไรแล้ว จะปฏิบัติการอะไรอย่างไร เราทําไป
ตามความเคยชินกันเป็นส่วนใหญ่    

ความเคยชินเกิดจากอะไร ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติหรือตามธรรม 
คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย์น่ันเอง มนุษย์ทํา
พฤติกรรมอะไร อย่างไร พอทําไปแล้วครั้งสองครั้ง ก็เริ่มมีแนวโน้มท่ีจะชินอย่างน้ัน 
และก็จะทําอย่างน้ันซํ้าไปซํ้ามาๆ จนชิน พอชินแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็เกิดความพึง
พอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินน้ัน  

พอชินแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขยาก ยิ่งยึดมั่นแล้ว ก็ยิ่งถอนยาก และ
ปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกป้องตนเองเสียด้วย ทําให้ไม่ยอมเปลี่ยน ฉันจะต้องยึด
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แบบน้ี ใครจะมาบอกให้ทําอย่างอ่ืนไม่เอา  

ฉะน้ัน เราจึงต้องถือโอกาส ใช้ความเคยชินของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์แก่
ตัวเขา   

เราต้องยอมรับว่า มนุษย์ท้ังหลายส่วนใหญ่อยู่ด้วยความเคยชิน จริงอยู่ 
มนุษย์น้ันเป็นสัตว์ท่ีต้องฝึกและฝึกได้ แต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่า การท่ีจะฝึกคนน้ี 
ต้องใช้ความสามารถ และต้องมีระบบในการฝึก ซ่ึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ 
บางทีก็เหน็ดเหน่ือยพอสมควร ถ้าเขาลงเคยชินอย่างไรแล้ว ก็แก้ยาก เรายอมรับ
ความจริงน้ีเสียก่อน  

เมื่อเรายอมรับความเคยชินเป็นสําคัญแล้ว เราก็ใช้ความเคยชินเป็นการฝึก
ข้ันแรก คือฝึกให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน โดยถือว่าต้องสร้างวินัย ให้เป็นพฤติกรรม
เคยชิน    

วิธีท่ี ๑ น้ีก็คือ เมื่อเขาเริ่มต้นชีวิต เข้าสู่สังคม เข้าสู่ชีวิตใหม่ เข้าสู่หมู่ใหม่ 
เราก็ถือโอกาสตอนน้ัน โดยรู้ทันความจริงว่า คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ เขาต้องมีการ
เคลื่อนไหว เขาจะมีการเคลื่อนไหว คือมีพฤติกรรมน้ัน ในเวลาท่ีเจอประสบการณ์ 
หรือมีสถานการณ์เกิดข้ึน ซ่ึงเขาจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึง คือ
เขาจะต้องทําอย่างใดอย่างหน่ึง เคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหน่ึง มีพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึง และเมื่อเขาทําอย่างใดอย่างหน่ึงลงไปแล้ว เมื่อเขาเจอสถานการณ์อย่าง
น้ันอีก เขาจะมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมอย่างน้ันซํ้าอีก พอทําอย่างน้ันหลายครั้ง
เข้า แล้วเขาก็จะชิน และพฤติกรรมอย่างน้ันก็กลายเป็นพฤติกรรมเคยชินของเขา 

ก่อนท่ีจะเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินน้ัน ถ้าพฤติกรรมท่ีเขาทําครั้งแรกเป็น
พฤติกรรมท่ีไม่ดี ก็เท่ากับว่าเราเสียเปรียบหรือเริ่มเสียโอกาสแล้ว แล้วก็มีหวังว่า
พฤติกรรมน้ันจะกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินของเขาต่อไป ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ ทีน้ีพอเคยชินแล้ว คราวน้ีเราก็ลําบาก แก้ไขยาก เขาก็จะมีพฤติกรรมเคย
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ชินอย่างน้ันติดตัวไป  

ฉะน้ัน เพ่ือชิงให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีไว้ก่อน และกันพฤติกรรมท่ีไม่ดี ไม่ให้
เกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกว่าวินัย คือพฤติกรรมเคยชินท่ีดีเข้าไปให้
เสียก่อน พอพฤติกรรมท่ีดีเข้าไปเป็นตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมน้ันได้
แล้ว ก็มีแนวโน้มว่าพอเจอสถานการณ์อย่างน้ันครั้งท่ี ๒ เขาก็จะทําอย่างน้ัน พอ ๓ 
- ๔ ครั้ง คราวน้ีลงตัวแล้ว กลายเป็นพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวน้ีก็สบายแล้ว  

ฉะน้ัน จึงควรใช้วิธีพ้ืนฐานในการสร้างวินัยซ่ึงไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก
น้ี ถ้าเราไม่ทําเราก็ต้องเสียโอกาส ถึงอย่างไรมันก็ต้องเคยชินไปทางใดทางหน่ึงอยู่
แล้ว เราก็ชิงให้ชินไปในทางท่ีดีเสียเลย ฉะน้ัน จึงเอาพฤติกรรมเคยชินมาเป็น
พ้ืนฐาน เป็นวิธีการเบ้ืองต้นในการสร้างวินัย โดยการทําให้เกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 
  

หลักการน้ีใช้ได้ดีกับเด็กๆ เพราะเขาเพ่ิงเข้ามาสู่โลก ยังไม่มีพฤติกรรมเคย
ชินอะไรท้ังน้ัน เราก็เริ่มให้อันท่ีดีเข้าไปเสียก่อนเลย ฉะน้ันตัวแบบจึงมาจากพ่อแม่ 
ถ้าพ่อแม่มีวินัยดี ก็มีหวังว่าลูกจะมีวินัยดีด้วย  

เมื่อมีคนมาเข้าสู่ชุมชนใหม่ มาโรงเรียนใหม่ ถ้าคนท่ีอยู่ก่อนประพฤติกัน
อย่างไร คนท่ีมาใหม่ก็พลอยตามไป ในเวลาท่ีมีสถานการณ์อย่างน้ีๆ คนทํางานเก่า 
หรือหัวหน้าเคยทํากันอย่างไร คนท่ีมาเข้างานใหม่ ก็จะทําตามอย่างน้ัน แล้วเขาก็
จะเคยชิน ต่อไปเขาก็จะทําอย่างน้ัน มีพฤติกรรมอย่างน้ัน โดยไม่ต้องคิด ไม่ต้อง
รู้ตัว  

เพราะฉะน้ัน ถ้าหัวหน้างานเป็นคนมีปัญญา มีสติสัมปชัญญะดี ก็รีบนําทาง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในตอนแรกให้ดี พอได้ทําอย่างใดแล้ว คนใหม่น้ันก็จะติด 
เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีเคยชิน เป็นวินัย ก็สบายไปเลย  

แต่ถ้าตอนแรกไม่ใช้โอกาส มัวปล่อยให้เขามีพฤติกรรมเคยชินอย่างอ่ืนไป
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แล้ว คราวน้ีก็จะแก้ไขได้ยาก ต้องยุ่งยากลําบากใจเรื่อยไป 

• ใช้วินัยท่ีลงตัวแล้ว คือวัฒนธรรม มาช่วย     

วัฒนธรรมก็มาช่วยในเรื่องน้ี เพราะวัฒนธรรมเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีสร้าง
วินัยแบบพฤติกรรมเคยชิน เช่น พ่อแม่พาเด็กไปในสถานท่ีท่ีต้องให้บริการแก่คน
จํานวนมาก พ่อแม่ไปเข้าแถวรอคิว เด็กก็ไปเข้าแถวด้วย พอเจอครั้งแรก แกก็เข้า
แถว ต่อไปครั้งท่ี ๒ เด็กก็เข้าแถว ต่อไปครั้งท่ี ๓ ก็เข้าแถว จากน้ันเด็กก็เข้าแถวรอ
คิวเอง โดยไม่ต้องตั้งใจฝึก ไม่ต้องไปสอนให้ปากเปียกปากแฉะ วัฒนธรรมเข้าแถวก็มี
มาเอง จากการถ่ายทอดตามความเคยชิน น่ีคือวินัยท่ีกลายเป็นวิถีชีวิต    

ถ้าในหมู่คณะของเราปฏิบัติอะไรให้วินัยลงตัวเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว  คนท่ี
เข้ามาสู่วัฒนธรรมน้ัน สู่ชุมชนน้ันใหม่ ก็จะเป็นไปอย่างน้ันเอง เพราะฉะน้ัน 
สําหรับพฤติกรรมเคยชินโดยวิธีของวัฒนธรรมน้ี ในสังคมท่ีเขาสร้างสรรค์ถ่ายทอด
เรื่องระเบียบวินัยมาก่อน เขาก็ได้เปรียบ เพราะว่าคนรุ่นหลังเข้าสู่วินัยโดยติด
พฤติกรรมเคยชินไปเอง  

แต่ถ้าเรายังไม่มีวัฒนธรรมอย่างน้ัน เราก็ต้องอาศัยมีผู้นําท่ีรู้หลักการอันน้ี
แล้วนําไปใช้  

อย่างไรก็ตาม อันน้ีเป็นวิธีพ้ืนฐานเท่าน้ัน ต้องพูดถึงวิธีอ่ืนต่อไป 

• สร้างวินัยให้ได้ผล ด้วยระบบสัมพันธ์ขององค์รวม  

การฝึกวินัย(คือฝึกให้เป็นศีล)น้ัน จะได้ผลดีต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาบูรณาการกันด้วย คือเป็นระบบองค์รวมท่ี
องค์ร่วมจะต้องประสานกัน  

หมายความว่า ในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์หรือการศึกษาน้ีจะต้องให้
องค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญาประสานไป
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ด้วยกัน ทําให้เกิดองค์รวมท่ีสมบูรณ์ แล้วสิ่งท่ีฝึกน้ันก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา 
ฉะน้ัน เวลาเราฝึกทําอะไรอย่างหน่ึง จึงต้องดูท้ัง ๓ ด้าน คือ   

๑. ด้านพฤติกรรม ถ้าเขามีพฤติกรรมท่ีดีด้วยความเคยชิน ก็ดีแล้ว    

๒. ด้านจิตใจ ถ้าเขามีความพึงพอใจ หรือมีความสุขในการทําพฤติกรรม
น้ัน พฤติกรรมน้ันจะมั่นคงยิ่งข้ึน เพราะฉะน้ัน ทางด้านจิตใจ จะต้องคอยดูว่าทํา
อย่างไรจะให้เขาตั้งอยู่ในวินัยด้วยความสุข มีความพึงพอใจ    

๓. ด้านปัญญา ถ้าเขามีความรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่า มองเห็น
ประโยชน์ของการกระทําหรือพฤติกรรมน้ัน ความรู้ความเข้าใจน้ันก็จะมาหนุน
องค์ประกอบฝ่ายจิตใจ ทําให้เขายิ่งมีความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติตาม
พฤติกรรมน้ันยิ่งข้ึนไปอีก  

ท้ังด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจน้ัน และด้านจิตใจคือความสุขความ
พอใจ ต่างก็มาหนุนให้พฤติกรรมดีงามน้ันยิ่งหนักแน่นมั่นคงลงตัว   

ฉะน้ัน องค์ประกอบสามส่วนน้ีจึงเสริมซ่ึงกันและกัน พฤติกรรม สภาพ
จิตใจ และปัญญา สามอย่างน้ี จะต้องพัฒนาด้วยกัน  

ถ้าทําไปท่ือๆ อาจจะกลายเป็นการบังคับ ถ้าการบังคับเกิดข้ึน จิตใจของ
คนไม่มีความสุข พอจิตใจของคนไม่มีความสุข เขาจะทําด้วยความจําใจ และพร้อม
ท่ีจะละเมิด แล้วต่อไปก็อาจจะเกิดปัญหา  

ทีน้ี ถ้าไม่ทําด้วยปัญญา ต่อไปเขาเรียนรู้ไปทางอ่ืน เขาไม่เห็นเหตุผลใน
เรื่องน้ี เขาก็สงสัย ทําให้เขาเกิดความลังเลท่ีจะทํา  ฉะน้ัน ต้องให้ได้ท้ัง ๓ ส่วน น่ี
คือ ต้องมีท้ัง ศีล สมาธิ ปัญญา จะต้องฝึกวินัยให้ได้องค์ประกอบสัมพันธ์กันพร้อม
ท้ัง ๓ ด้านน้ี  

 



วินัยเร่ืองใหญ่กวา่ท่ีคิด 

๖๕ 

 

• สร้างวินัย โดยใช้ปัจจัยอ่ืนช่วยเสริม  

วินัยจะทําให้เกิดความสุข และประพฤติปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ โดยใช้
ปัจจัยอย่างอ่ืนมาช่วยอีกก็ได้ เช่น มีกัลยาณมิตร  

ขอยกตัวอย่างว่า ถ้าครูอาจารย์น่ารัก ทําให้เด็กมีความอบอุ่นสบายใจ เด็ก
ก็อยากจะเช่ือฟัง ครูอาจารย์ท่ีเขารัก เคารพ และศรัทธาน้ัน พอพูดอะไรลูกศิษย์ก็
อยากทําอยู่แล้ว และเขาก็มีความสุขท่ีจะทําตามด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย  

เพราะฉะน้ัน ศรัทธา และความรัก จึงเป็นปัจจัยสําคัญ ศรัทธาและความ
รักน้ีพ่วงอยู่กับความมีกัลยาณมิตร แต่อันน้ีท่ีจริงเป็นองค์ประกอบท่ีจะมาเสริม 
เอามาพูดแทรกเสียก่อน เพ่ือยกตัวอย่างให้เห็น    

ความเป็นกัลยาณมิตร เป็นตัวเสริมในการสร้างวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชิน
ได้ โดยทําหน้าท่ีหนุนองค์ประกอบท้ัง ๓ ด้าน คือ 

- เป็นต้นแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล) 

- มีความรัก ทําให้เกิดความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง พร้อมท้ังศรัทธาและ
ความสุข (จิตใจ) 

- กัลยาณมิตร รู้เหตุรู้ผล สามารถบอกได้ว่าทําอย่างน้ันแล้วมีผลอย่างไร 
ทําให้เด็กเข้าใจเหตุผลและเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีทํา (ปัญญา) 

• สร้างวินัย ด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ  

อีกวิธีหน่ึงซ่ึงเอาปัจจัยด้านจิตใจมานํา คือการตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ ทําให้
ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง เช่น ชนชาติหน่ึงตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันว่า ชาติเรา
จะต้องยิ่งใหญ่ มีช่ือเสียงปรากฏไปท่ัวโลกว่าเป็นชาติท่ีมีวินัย  

เพ่ือให้ชาติของเรายิ่งใหญ่ ขอให้คนของเราปฏิบัติอย่างน้ีๆ  
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ด้วยความท่ีมีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคติ ใฝ่ตั้งใจจริงอย่างน้ี ก็ทําให้
คนปฏิบัติตามวินัยได้  

แต่วินัยแบบน้ีอาจจะทําให้เลยเถิด เช่น ใช้กิเลสรุนแรง ทําให้คนมีความ
ภูมิใจว่า แหม หมู่คณะของเราน่ียอดเลย การใช้วิธีการน้ี มักทําให้เกิดความคิด
เปรียบเทียบ และมักจะนํามาปลุกใจกันว่า หมู่คณะของเรารักษาวินัย มีวินัยดี เห็น
ไหม เทียบกับโรงเรียนอ่ืนโน้น โรงเรียนของเรามีช่ือเสียง ใครๆ ก็นิยม ไปไหนก็มี
เกียรติ เราก็ภาคภูมิใจตัวเองว่า โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง มีเกียรติ 
มีวินัย ถ้าใช้วิธีเร้าอย่างน้ี ท่านเรียกว่าเร้ามานะ   

“มานะ” ในระดับต้นๆ น้ีเป็นความภูมิใจ แต่ถ้าแรงไปจะกลายเป็นดูถูกดู
หมิ่นคนอ่ืน ตลอดจนเป็นการแข่งขันแย่งชิงความเป็นใหญ่ มุ่งความเด่นความดัง 
ซ่ึงมีภัยอันตรายอยู่ด้วย เพราะฉะน้ัน ถ้าจะใช้มัน ก็ใช้ได้แต่ในข้ันต้น แล้วต้องรีบ
เปลี่ยนไปใช้ปัจจัยตัวอ่ืนท่ีเป็นฝ่ายดี  

ถ้าใช้มานะตลอดไป จะก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างมนุษย์ คือรักษากลุ่ม
ของตัวได้ แต่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มอ่ืน แล้วทําให้เกิดสภาพจิตไม่ดี 
คือการดูถูกดูแคลน ความทะนงตัวหยิ่งลําพอง ตลอดจนการคิดกําจัดคนอ่ืนต่อไป
อีก ไม่ประกอบด้วยปัญญาท่ีแท้จริง  

บางสังคม บางประเทศ บางกลุ่ม ก็รักษาวินัยด้วยมานะน้ี แม้แต่ทําคุณ
ความดีอ่ืนๆ ก็ด้วยมานะน้ี เป็นการทําตนให้อยู่ในระบบการแข่งขันไปในตัว อย่าง
น้อยก็ต้องอาศัยความรู้สึกภูมิใจเข้าช่วย และเมื่อภูมิใจในกรณีอย่างน้ีแล้ว ก็มักจะ
ต้องพอง  

วิธีน้ีทางธรรมจึงไม่สนันสนุน ถ้าจะใช้ ก็ต้องระวัง โดยรีบสร้างปัจจัยท่ีดีมา
สืบทอดต่อไปอย่างท่ีกล่าวแล้ว 
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• สร้างวินัย โดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ  
อีกวิธีหน่ึงคือ การสร้างวินัยโดยใช้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ บังคับควบคุม 

โดยมีการลงโทษ  
วิธีน้ีก็สร้างวินัยได้ แต่เป็นวิธีท่ีไม่ดี และไม่ถูกต้อง ไม่เข้ากับหลักการของ

ธรรม เป็นวิธีการท่ีไม่ถูกธรรม คือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ  
มนุษย์จะมายัดเยียดเอาศีลใส่ให้แก่กันไม่ได้ ศีลเกิดจากการฝึกให้มีข้ึนใน

ตัวคน  
ฉะน้ัน การกดหรือบีบบังคับน้ี ถ้าอํานาจยังอยู่ ก็อยู่ได้ แต่พออํานาจท่ีกด

บีบหมดไปเมื่อไร คนก็จะละเมิดวินัย คราวน้ียิ่งป่ันป่วนเสียหายหมด ฉะน้ัน ใน
สังคมท่ีอยู่ได้ด้วยกฎข้อบังคับ แล้วใช้อํานาจบีบบังคับกัน ถึงแม้จะมีวินัยอยู่ได้ แต่
เมื่อไรอํานาจท่ีกดบีบน้ันหายไป สังคมน้ันก็ป่ันป่วนอีก ไม่ได้ผลอย่างแท้จริง    

อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับน้ี บางครั้งได้ผลในเมื่อกฎเกณฑ์น้ัน
ไม่บีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลายาวพอท่ีจะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชิน
จนเขาไม่รู้ตัว  

พอกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว ก็เข้าสู่กฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเป็น
วินัยพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนโดยการสร้างพฤติกรรมเคยชิน  

มันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติ ท่ีมารับทอดจากการใช้
อํานาจบีบบังคับ อันน้ันต่างหากท่ีได้ผล    

การใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาฝึกวินัยให้คนมีศีลน้ี มีวิธีท่ีจะทํา
ให้ได้ผล โดยต้องไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อํานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แต่ต้องให้
จิตใจของคนเกิดความรู้สึกสํานึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผล
และประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับน้ันๆ  

ความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกในการฝึกน้ี จะทําให้เขาเกิดมีความพึง
พอใจหรือความเต็มใจข้ึนมาในระดับหน่ึงท่ีจะทําตาม และก็ทําให้ได้ผล ซ่ึงก็คือทํา
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ให้เข้าสู่ระบบการศึกษาท่ีแท้จริง โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ พฤติกรรม 
สภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน 
 

วินัยในฐานะเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตย 

การฝึกวินัยน้ี มีความหมายอีกอย่างหน่ึงด้วย คือเราถือว่า วินัยเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ถ้าไม่มีวินัย ประชาธิปไตยก็ตั้งอยู่ยาก 
เพราะประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน ประชาชนปกครองกันเอง  

ประชาชนจะปกครองกันเองได้ ประชาชนทุกคนต้องปกครองตนเองได้ คนท่ี
ปกครองตนเองได้ คือคนท่ีมีวินัย คนท่ีไม่มีวินัยจะปกครองตนเองไม่ได้ เมื่อ
ปกครองตนเองไม่ได้แล้ว จะไปร่วมกันปกครองเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร 
ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอด    

สรุป ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนท่ีแต่ละคนปกครอง
ตนเองได้    

การท่ีจะทําให้คนปกครองตนเองได้ ต้องทําให้คนมีวินัย คือมีศีล หรือตั้งอยู่
ในวินัย  

แต่สาเหตุของความขาดวินัยอย่างหน่ึง มาจากปัญหาเก่ียวกับหลักการของ
ประชาธิปไตยเสียเอง กล่าวคือ มีองค์ประกอบอยู่อย่างหน่ึงท่ีสําคัญมากของ
ประชาธิปไตย คือ “เสรีภาพ”  

ทีน้ี ถ้าคนเข้าใจความหมายของเสรีภาพไม่ถูกต้อง เสรีภาพน้ันก็จะมา
ขัดแย้งกับวินัย  

เหมือนกับในบางสังคม ท่ีมีปัญหาการขาดวินัยเกิดข้ึน เพราะคนไปยึดถือ
เสรีภาพในทางท่ีผิด คือไม่เข้าถึงความหมายของเสรีภาพ นึกว่า เสรีภาพ คือการ
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ทําได้ตามใจชอบ เพราะฉะน้ันการตามใจตนเองได้ ทําตามใจชอบได้ ก็คือการมี
เสรีภาพ แล้วบอกว่า เสรีภาพคือองค์ประกอบของประชาธิปไตย เมื่อเข้าใจ
เสรีภาพอย่างน้ี วินัยก็มีไม่ได้  

กลายเป็นว่า คนพวกน้ี เอาข้ออ้างจากหลักการของประชาธิปไตย มา
ทําลายประชาธิปไตย ฉะน้ัน เมื่อคนไม่เข้าถึงสาระของประชาธิปไตย ก็เกิดความ
ขัดแย้งในตัวมันเอง น่ีคือการเข้าใจความหมายของเสรีภาพผิด    

เสรีภาพ น้ัน ไม่ใช่การทําตามชอบใจ เรามักจะให้ความหมายของเสรีภาพใน
แง่ท่ีเป็นการทําได้ตามปรารถนา ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย หรือกติกาของสังคม
บ้าง การทําได้ตามพอใจเท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนบ้าง แต่ น่ันยังไม่ใช่
ความหมายท่ีเป็นสาระของประชาธิปไตย เป็นเพียงความหมายในเชิงปฏิบัติเท่าน้ัน 

ท่ีจริง เสรีภาพ ในฐานะท่ีเป็นหลักการอย่างหน่ึงของประชาธิปไตย ย่อมมี
ความหมายท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของประชาธิปไตย  

ประชาธิปไตยน้ัน เป็นระบบการปกครองอย่างหน่ึง การปกครองทุกอย่างมี
ความมุ่งหมายเพ่ือจัดสรรสังคมให้อยู่ดีมีสันติสุข  

เราเห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้บรรลุ
จุดหมายน้ี เราจึงตกลงกันให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชน
ร่วมกันปกครอง โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองน้ัน  

ทีน้ี เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง เราจึงต้องให้ประชาชนมี
เสรีภาพ เพ่ือให้ประชาชนเหล่าน้ันทุกๆ คน สามารถนําเอาสติปัญญาความรู้
ความสามารถของเขาออกมาร่วมสร้างสรรค์สังคม ถ้าคนไม่มีเสรีภาพ สติปัญญา
ความรู้ความสามารถของเขาก็ถูกปิดก้ัน ไม่มีโอกาสเอาออกมาใช้ในการร่วม
สร้างสรรค์สังคมได้ 
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โดยนัยน้ี เสรีภาพท่ีเป็นหลักการของประชาธิปไตย จึงมีความหมายว่า เป็น
การมีสิทธิและมีโอกาสท่ีจะนําเอาศักยภาพของบุคคลแต่ละคน ออกมาช่วยเป็น
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคม เสรีภาพท่ีแท้จริงอยู่ท่ีน่ี  

เสรีภาพท่ีเข้าใจผิด ก็คือ การท่ีแต่ละคนจะเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเอง 
เสรีภาพกลายเป็นมีความหมายว่าฉันจะเอาอะไร ก็ต้องได้ตามท่ีฉันต้องการ  

แต่ท่ีจริงน้ัน เสรีภาพมีไว้เป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตย เพ่ือให้การ
ปกครองน้ันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมได้จริง โดยการจัดการเอ้ืออํานวย
โอกาสให้บุคคลแต่ละคนมาช่วยกันเสริมสร้างสังคมได้   

ถ้าบุคคลไม่มีเสรีภาพ ความคิดความเห็น สติปัญญาของเขาก็ไม่มีโอกาสท่ี
จะมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม แต่เมื่อเขามีเสรีภาพ สติปัญญาความ
คิดเห็นท่ีดีของเขา ก็ออกมาช่วยสร้างสรรค์สังคมท่ีดีงามข้ึนได้ ประชาธิปไตยก็
สําเร็จ  

แต่ประชาธิปไตยท่ีไม่ ถูกต้อง ก็เ พ้ียนไป กลายเป็นระบบแก่งแย่ง
ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ท่ีแต่ละคนก็มองเสรีภาพในความหมายว่า ฉันจะเอา
อะไร ก็ต้องเอาให้ได้ ถ้าเป็นอย่างน้ีประชาธิปไตยก็อยู่ไม่รอด    

ฉะน้ัน จะต้องมองความหมายของเสรีภาพใหม่ว่า เสรีภาพคือการมีสิทธิ
แล้วก็มีโอกาสและสามารถใช้โอกาสน้ันนําเอาศักยภาพของแต่ละคน ออกมาร่วม
สร้างสรรค์สังคม  

อันน้ีเป็นความหมายท่ีแท้จริง เพราะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นระบบการจัดตั้งเพ่ือสังคม    

เรื่องความหมายของศัพท์เหล่าน้ี จะต้องทําความเข้าใจท้ังน้ัน เพราะมี
ความสําคัญ และสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ถ้าเราเข้าใจพลาด การปลูกฝังคุณสมบัติ
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ต่างๆ ก็คลาดเคลื่อนหมด  

ฉะน้ัน การจะปลูกฝังวินัยได้สําเร็จ จะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการ
อ่ืนๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบท้ังหลายของประชาธิปไตย  

ถ้าจะให้วินัยเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตย ท้ังตัวมันเองและ
องค์ประกอบข้ออ่ืนๆ ของประชาธิปไตย ก็ต้องมีความหมายท่ีถูกต้อง แล้วมาจับ
สัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องกลมกลืน มันจึงจะประสานกันไปได้  

ฉะน้ัน เสรีภาพจึงเป็นคําหน่ึง ท่ีจะต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้อง 

เมื่อเข้าใจความหมายของเสรีภาพถูกต้องแล้ว ก็จะเห็นว่า วินัยเป็นการ
จัดสรรโอกาส ท่ีจะทําให้เสรีภาพของเราอํานวยผลเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่สังคมได้
อย่างแท้จริง  

แล้วคนก็จะมีใจยินดี ท่ีจะประพฤติตามวินัย ทําให้เกิดความเคารพ
กฎเกณฑ์กติกา คือ เคารพวินัยน่ันเอง 

ความหมายของวินัย พัฒนาไปตามการพัฒนาของคน 

กฎกติกา มีข้ึนมาเพ่ืออะไร กฎกติกาเป็นเครื่องมือรักษาสังคมและทําให้คน
ได้ประโยชน์จากสังคม เพ่ือชีวิตแต่ละชีวิตจะมาอยู่ร่วมกันด้วยดี โดยมีโอกาสท่ีจะ
ดําเนินไปได้อย่างสะดวกคล่องตัวดังท่ีกล่าวแล้วตั้งแต่ต้นว่า วินัยเป็นเครื่องจัดสรร
โอกาส  

เพราะฉะน้ัน กฎเกณฑ์กติกาโดยสาระท่ีแท้ จึงเป็นเครื่องมือจัดสรร
เอ้ืออํานวยโอกาสน่ันเอง และมันจึงสัมพันธ์โดยตรงกับเสรีภาพ   

ฉะน้ัน เมื่อเราเริ่มพัฒนาคน ความเข้าใจความหมายของวินัย กฎ เกณฑ์ 
กติกา ก็จะค่อย ๆ  พัฒนาไปด้วย   



วินัยเร่ืองใหญ่กวา่ท่ีคิด 

๗๒ 

 

ตอนแรก คนไม่มีความพร้อม เพราะไม่มีปัญญา ไม่มีความเข้าใจเหตุผล 
พอเห็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคม ก็เห็นเป็นเรื่องบีบบังคับตน กีดก้ันการท่ีตนจะทํา
อะไรตามชอบใจ  

ฉะน้ัน สําหรับคนท่ียังไม่พัฒนา วินัยจะมีความหมายเป็นเครื่องบังคับ 
ตลอดจนกีดขวางความพอใจของตัวเองของเขา ในข้ันน้ี ปัญญาก็ไม่มี จิตใจก็ไม่
พร้อม จําใจ ฝืนใจ และข้ึงเคียด หรือไม่ก็ท้อแท้เป็นทุกข์ พฤติกรรมก็ขัดแย้ง   

ต่อมา เมื่อเขาเริ่มพัฒนาข้ึน และมองเห็นเหตุผล วินัยจะมีความหมายเป็น
เครื่องฝึกมนุษย์   

ในข้ันน้ี เขามีปัญญา พอท่ีจะรู้เข้าใจเหตุผลและคุณค่าของกฎเกณฑ์กติกา
น้ัน จิตใจก็ยอมรับ และอาจจะเต็มใจ หรือถึงกับมีความสุขท่ีจะปฏิบัติตาม 
พฤติกรรมก็สอดคล้อง   

ในท่ีสุด เมื่อมนุษย์พัฒนาดีแล้ว วินัยจะเปลี่ยนความหมายเป็นเรื่องของสิ่ง
หมายรู้ร่วมกัน สําหรับท่ีจะได้ปฏิบัติถูกต้อง ว่าจะดําเนินชีวิตกันอย่างไร จะอยู่
ร่วมกันอย่างไร และจะดําเนินกิจการร่วมกันอย่างไร ซ่ึงจะต้องลงตัวเป็นอย่างใด
อย่างหน่ึง จึงจะเป็นไปด้วยดี และน่ีคือความหมายท่ีแท้ของกฎเกณฑ์กติกา  

เหมือนอย่างพระอรหันต์ท้ังหลาย แม้จะมีกฎเกณฑ์กติกามากมาย แต่ท่าน
ไม่รู้สึกเป็นเรื่องบังคับ ไม่ต้องฝืนใจ เพราะเข้าใจเหตุผลและความมุ่งหมาย ว่าท่ีมี
กติกากันน้ี ก็เ พ่ือประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน จะได้สะดวกคล่องตัว เพราะ
ไม่อย่างน้ันแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไร แล้วก็จะขัดข้อง จะวุ่นวาย    

ยกตัวอย่างเช่นว่า พระอรหันต์มาอยู่ร่วมกันในวัดสัก ๒๐ ท่าน กระจายกัน
อยู่องค์ละกุฏิ จะมาฉันพร้อมกันเมื่อไร จะมาประชุมกันเมื่อไร ก็ต้องวางข้อตกลง
เป็นกติกา เช่น ตั้งกติกาว่า เวลา ๐๗.๐๐ น. ตีระฆัง ให้หมายรู้ว่ามาฉัน เมื่อ
มาแล้วเวลาจะน่ัง ตกลงกันว่าน่ังเรียงลําดับอย่างน้ี ใครน่ังก่อน น่ังหน้า น่ังหลัง ก็
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ต้องเป็นระเบียบวางไว้ จึงจะเรียบร้อยสบาย  

น้ีแหละเรียกว่าเป็นกติกาสังคม ซ่ึงแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องวางไว้ แต่
สําหรับผู้ท่ีพัฒนาแล้วอย่างน้ี กฎเกณฑ์กติกาท้ังหลายกลายเป็นเพียงเครื่องหมายรู้
ร่วมกัน เพ่ือจัดสรรความเป็นอยู่และกิจการให้เกิดมีโอกาสท่ีจะดําเนินไปอย่างดี
งามเรียบร้อยคล่องตัว และท่านเหล่าน้ันก็ยินดี เต็มใจท่ีจะปฏิบัติ  

ในข้ันน้ี ท่านผู้ปฏิบัติ มีปัญญารู้เข้าใจเหตุผล ความมุ่งหมาย และคุณค่า
โดยสมบูรณ์ และสามารถปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกาให้สอดคล้องตามธรรมอยู่เสมอ 
จิตใจคล้อยไปตามอย่างโปร่งโล่งผ่องใส พฤติกรรมก็สงบราบรื่น   

ฉะน้ันจึงบอกว่า ความหมายของวินัยเปลี่ยนไปตามการพัฒนาของมนุษย์  

- คนท่ียังไม่พัฒนา ไม่มีการศึกษา มองวินัยเป็นเรื่องของการบังคับ  

- พอเริ่มมีการพัฒนา ก็มองว่าเป็นเครื่องฝึก เพ่ือชีวิตในสังคมท่ีดีงาม 
รับการฝึกด้วยใจยินดี เพ่ือให้ชีวิตเจริญพัฒนา และสังคมมีสันติสุข  

- พอพัฒนาดีแล้ว วินัยกลายเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกัน สําหรับการ
เป็นอยู่ร่วมในสังคม เพ่ือให้ชีวิตและสังคมประสานสอดคล้องและ
เก้ือกูลกลมกลืน    

ในสังคมประชาธิปไตยท่ีแท้ วินัยจะเป็นอย่างน้ี ถ้าเราไม่พัฒนาคน สังคม
ประชาธิปไตยซ่ึงอยู่ได้ด้วยกฎ เกณฑ์ กติกา ก็จะเกิดมีความขัดแย้งกันระหว่าง
ความหมายของ เสรีภาพ กับ วินัย แล้วสังคมน้ันก็จะต้องป่ันป่วน  

ถ้าจะให้คนมีเสรีภาพในความหมายว่า ทําอะไรได้ตามชอบใจเท่าท่ีไม่
ละเมิดกฎหมาย หรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มนุษย์ก็จะต้องวางกฎเกณฑ์กติกา
มากข้ึนๆ แล้วคนก็จะต้องอยู่ด้วยกฎ  

พออยู่ด้วยกฎต่อไปนานๆ เข้า คําว่า กฎ ก็กลายเป็น กด กลายเป็นกดดัน 
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หรือกดบีบบังคับ แล้วกดไปกดมา ในท่ีสุดสังคมประชาธิปไตยก็ต้องยุติด้วยการเอา
กฎมากดแบบน้ี แล้วก็หนีการใช้อํานาจลงโทษไปไม่พ้น ผลท่ีสุดก็กลายเป็นเผด็จ
การด้วยกฎ/กด  

ฉะน้ัน ประชาธิปไตยน้ัน ในท่ีสุด ถ้าคนไม่เข้าถึงสาระของประชาธิปไตย ก็
จะกลายเป็นเผด็จการชนิดหน่ึง คือเผด็จการด้วยกฎ อย่างท่ีว่ามาแล้ว 

องค์ประกอบร่วมในการเสริมสร้างวินัย 

ขอทบทวนเรื่องท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความมีวินัย หรือตั้งอยู่ในวินัย ท่ี
เรียกว่าศีลน้ัน เป็นแสงเงินแสงทองอย่างหน่ึงของชีวิตท่ีดีงาม หรือเป็น รุ่งอรุณของ
การศึกษา      

ได้บอกไว้แล้วว่า แสงเงินแสงทอง น้ีมี ๗ อย่าง เหมือนกับสเปกตรัม คือ 
แสงน้ันประกอบด้วยสีต่างๆ ๗ สี แสงอาทิตย์ตอนรุ่งอรุณ ก็ประกอบด้วยแสงเงิน
แสงทอง ๗ สี กล่าวคือองค์ประกอบสําคัญ ๗ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

ในท่ีน้ีจะไม่พูดหมด เพียงแต่ให้หลักการว่า องค์ประกอบอย่างหน่ึงจะ
เกิดข้ึนโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน ซ่ึงจะมาช่วยเสริมกัน ฉะน้ัน ในการสร้าง
วินัย เราก็อาศัยองค์ประกอบในชุดของมันน้ีมาช่วยหนุน องค์ประกอบสําคัญท่ี
เก่ียวข้องใกล้ชิดมาก ขอพูดในท่ีน้ี ๓ อย่าง คือ 

 ๑. กัลยาณมิตร ความมีกัลยาณมิตรน้ีช่วยมาก เพราะเป็นผู้นําและเป็น
แบบอย่าง เริ่มตั้งแต่การช่วยสร้างพฤติกรรมเคยชิน  

กัลยาณมิตรเป็นบุคคลท่ีมีการฝึกฝนพัฒนาดีแล้ว ในความหมายหน่ึงก็คือ 
เขามี ศีล มี วิ นัย ทําให้เด็กได้แบบอย่างท่ีดี ถึงแม้เด็กไม่รู้ ไม่ เ ข้าใจ แต่พอ
กัลยาณมิตรทําอะไร แกก็ทําตาม แกก็ได้พฤติกรรมเคยชินท่ีมีวินัยไปเอง  

กัลยาณมิตร นอกจากให้แบบอย่างท่ีดีในด้านพฤติกรรมเคยชินแล้ว 



วินัยเร่ืองใหญ่กวา่ท่ีคิด 

๗๕ 

 

กัลยาณมิตรยังมีคุณสมบัติทางจิตใจด้วย โดยมีคุณธรรม เช่นเมตตา มีความรัก
ความปรารถนาดี ทําให้เด็กศรัทธา เกิดความรัก อบอุ่นใจ สนิทใจ เมื่อคุณครูท่ีรัก
บอกให้ทําอะไร เด็กก็ยินดีปฏิบัติตามด้วยความรัก ด้วยศรัทธา จิตใจก็อบอุ่น  มี
ความสุข    

นอกจากน้ัน คุณครผูู้เป็นกัลยาณมิตรก็มปัีญญารู้เหตุรูผ้ล สามารถอธิบาย
ให้เด็กรู้ด้วยว่า ท่ีเราทํากันอย่างน้ี ประพฤติอย่างน้ี มีเหตุผลอย่างไร มีประโยชน์
อย่างไร มีคณุค่าอย่างไร เด็กก็ไดพั้ฒนาปัญญาไปด้วย ทําให้พฤติกรรมยิ่งแนบแน่น
สนิท เพราะฉะน้ัน องค์ประกอบข้อกัลยาณมิตรจึงสําคัญมาก 

๒. ฉันทะ คือความรักดี ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ เด็กท่ีมีฉันทะจะใฝ่รู้ใฝ่
สร้างสรรค์ ปรารถนาในสิ่งท่ีดีงาม ต้องการให้ชีวิตของตนดีงาม ต้องการให้ทุกสิ่งท่ี
ตนเข้าไปเก่ียวข้องดีงามไปหมด ต้องการให้สังคม ชุมชน โรงเรียนของตนดีงาม 
อยากให้ช้ันเรียนเรียบร้อยดีงาม อยากให้ความดีงามเกิดข้ึนในชีวิตในสังคม ความ
ใฝ่ดีคือฉันทะน้ีสําคัญมาก จัดเป็นแสงเงินแสงทองอีกอย่างหน่ึง 

ในข้อแรก เด็กยังต้องอาศัยกัลยาณมิตร ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก แต่พอ
ฉันทะเกิดข้ึน เด็กก็ได้ปัจจัยภายในตัวเอง ตอนน้ีเด็กมีแรงจูงใจใฝ่ดีใฝ่สร้างสรรค์
อยู่ในตัว เด็กจะอยากทําทุกอย่างท่ีดีงามและทําทุกอย่างท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้องให้ดี
ไปหมด  

วินัยน้ัน เป็นเครื่องทําให้สังคมดีงาม ทําให้ชีวิตดีงาม พอเด็กรู้อย่างน้ี เขามี
ความใฝ่ดีอยู่แล้ว ก็ปฏิบัติตามหรือฝึกตัวตามวินัยน้ันทันที    

คนท่ีมีฉันทะน้ี อยากให้ทุกสิ่งท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้องอยู่ในภาวะท่ีดีท่ีสุดของ
มัน เมื่อเห็นเพ่ือนมนุษย์ ก็อยากให้เพ่ือนมนุษย์น้ันอยู่ในภาวะท่ีดีท่ีสุดของเขา 
ความมีฉันทะต่อเพ่ือนมนุษย์ก็แสดงออกเป็นเมตตา คืออยากให้เพ่ือนมนุษย์อยู่ใน
ภาวะท่ีเอิบอ่ิมแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขอย่างดีท่ีสุดของเขา  
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ฉันทะน้ีดีอย่างยิ่ง จึงต้องสร้างข้ึนมา ถ้าฉันทะเกิดข้ึน ก็เป็นแสงเงินแสง
ทองของชีวิต ไม่ว่าจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอะไร ก็มีหวังสําเร็จ ถ้าฉันทะ
เกิดข้ึน   

๓. อัตตสัมปทา แปลว่า การทําตนให้ถึงพร้อม หรือการทําตนให้
เพียบพร้อมสมบูรณ์ หมายถึงการทําตนให้เข้าถึงความพร้อมสมบูรณ์แห่งศักยภาพ
ของตน คือต้องการจะพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ หรือต้องการทําชีวิตของตนให้ถึง
ความสมบูรณ์ ซ่ึงจะเกิดเป็นจิตสํานึกในการฝึกฝนพัฒนาตน หรือจิตสํานึกใน
การศึกษา 

เมื่อเด็กมีจิตสํานึกในการศึกษา มีจิตสํานึกในการพัฒนาตน หรือจิตสํานึก
ในการฝึกตน หรือจิตสํานึกในการเรียนรู้ข้ึนมาเมื่อไร ก็มีหวังท่ีจะก้าวหน้า เพราะ
เขาพร้อมท่ีจะรับและบุกฝ่าเดินหน้าไปในสิ่งท่ีดีงามทุกอย่าง  

ฉันทะน้ันใฝ่ดีอยู่แล้ว คราวน้ียังแถมมีจิตสํานึกในการท่ีจะฝึกฝนพัฒนาตน
อีก เด็กจะเรียนรู้ว่ามนุษย์เราน้ีไม่เหมือนสัตว์ท้ังหลายอ่ืน มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีต้องฝึก
ต้องพัฒนา เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตน    

พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์เป็น “ทัมมะ” คือเป็นสัตว์ท่ีจะต้องฝึกหรือฝึก
ได้ พระพุทธเจ้ามีพุทธคุณข้อหน่ึงว่า อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ ซ่ึงเราท่องกันแม่น 
แปลว่า ทรงเป็นสารถีฝึกทัมมะ คือฝึกบุคคลหรือสัตว์ท่ีต้องฝึก ผู้ยอดเยี่ยม  

มนุษย์เราน้ี จะดี จะประเสริฐ ก็ด้วยการฝึก มนุษย์มีศักยภาพในการฝึก
สูงสุด ฝึกแล้วจะประเสริฐจนเป็นพุทธะก็ได้ ซ่ึงแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้อม
นมัสการ  

ฉะน้ัน มนุษย์จะต้องมีความภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพน้ี โดยมีจิตสํานึกใน
การฝึกตนและจะต้องพยายามฝึกตน  



วินัยเร่ืองใหญ่กวา่ท่ีคิด 

๗๗ 

 

พอสร้างจิตสํานึกในการฝึกตนข้ึนมาได้แล้ว ก็สบาย จิตสํานึกในการฝึกตน
น้ีเป็นแกนของการศึกษา ไม่ว่าจะเจออะไร ก็จะมองเป็นเวทีของการฝึกตนไปหมด 
งานการ วิชาการ บทเรียน หรือประสบการณ์ สถานการณ์อะไรก็ตาม เขาจะมอง
เป็นเครื่องฝึกตัวไปหมด  

เมื่อเด็กมีตัวอัตตสัมปทาแล้ว เราก็สบายใจได้ คราวน้ีไม่ต้องไปจํ้าจ้ีจํ้าไช
อะไรอีก เขาเจออะไรเขาจะมองเป็นโอกาสท่ีจะฝึกตน ท่ีจะทําให้เขาได้เรียนรู้ เขา
จะสู้หมด งานยาก วิชาการยาก เขาจะชอบ เพราะอะไรก็ตามท่ียาก ก็จะยิ่งช่วยให้
เขาได้ฝึกตนมาก  

คนท่ีมีจิตสํานึกในการฝึกตน เจออะไรยาก ยิ่งว่ิงเข้าหา ส่วนคนท่ัวไปท่ีไม่มี
จิตสํานึกน้ี พอเจองานยาก เจอวิชายากก็ถอย แล้วก็มีแต่ผลร้ายตามมา คือ 

๑. ไม่เต็มใจทํา เกิดความท้อแท้ ท้อถอย แล้วก็ขาดความสุข  เสีย
สุขภาพจิต  

๒. ไม่ตั้งใจทํา ก็เลยทําอะไรไม่ค่อยได้ผล    

ส่วนคนท่ีมีจิตสํานึกในการฝึกฝนพัฒนาตน พอเจออะไรท่ียาก ก็มองเห็นว่า
เป็นเครื่องฝึกตัวท่ีจะทําให้พัฒนาตนได้มาก และเกิดความรู้สึกว่า ยิ่งยาก ยิ่งได้มาก  

ระหว่างของยาก กับของง่าย เด็กพวกน้ีจะเข้าหาของยาก เพราะยิ่งยาก 
ยิ่งได้มาก ทําให้ฝึกตนได้ดี เขาจะมองเห็นว่า ถ้าเราผ่านสิ่งท่ียากได้แล้ว เราก็จะทํา
สิ่งท่ีง่ายได้แน่นอน และจะทําให้เราได้สะสมประสบการณ์ความชํานาญในการ
ทํางานเพ่ิมข้ึนๆ  

ผลดีท่ีเกิดข้ึน คือ    

๑. มีความ เต็มใจ พอใจ ยินดีท่ีจะทํา ซ่ึงทําให้เขามีความสุขในการท่ีจะ
ทํางาน หรือเล่าเรียนศึกษา   
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๒. มีความ ตั้งใจ ซ่ึงทําให้ทําได้ผล    

พูดสั้นๆ ว่า งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข น้ีคือสิ่งท่ีพึงปรารถนาในการทํางาน   

ถ้าปลูกจิตสํานึกในการฝึกตนน้ีข้ึนมาแล้ว วินัยก็จะมีความหมายเป็นการ
ฝึกตน ซ่ึงทําให้การฝึกวินัยเป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องลําบากอะไร  

เป็นอันว่า ต้องสร้างจิตสํานึกในการฝึกตนน้ี เพ่ือทําให้เด็กสู้กับสิ่งท่ียาก 
และเข้าหาสิ่งท่ียาก โดยมีความเต็มใจ และความสุข 

วินัยในระบบการสร้างสรรค์อภิบาลโลก 

 วินัยน้ัน เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วย เรื่องน้ีเป็นไปตามหลักการท่ีแยกเป็น
ธรรมฝ่ายหน่ึง กับวินัยฝ่ายหน่ึง ตามหลักการน้ี มนุษย์เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลก 
โดยมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ท่ีแยกง่ายๆ เป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. ในสถานะท่ีเป็นบุคคล เรามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน รวมท้ัง

ความจริงตามสมมติของกฎมนุษย์   

๒. ในสถานะท่ีเป็นชีวิต เรามีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และความจริง

ของกฎธรรมชาติ   

 
ในด้านหน่ึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เราก็ต้องรักษาให้ดี แต่พร้อมกัน

น้ันอีกด้านหน่ึง ความสัมพันธ์ถูกต้องกับโลกของธรรมชาติ เราก็ละเลยไม่ได้ เพราะ
ถึงอย่างไร ท้ังชีวิตเราและคนอ่ืนทุกคน รวมท้ังสังคมท้ังหมด ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎ
ธรรมชาติท้ังน้ัน เราจะต้องมีความสัมพันธ์ท้ังสองด้านน้ีให้ถูกต้อง เพ่ือให้ชีวิตท่ีดี
งามดําเนินไปด้วยดี บุคคลก็มีความสุข และสังคมก็อยู่เรียบร้อย  
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 ถ้าเราเอาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ละเลยหลักการแห่งเหตุ
และผลตามความจริงของกฎธรรมชาติ ความอยู่ดีน้ีก็ไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคง สังคมก็จะ
ป่ันป่วนภายหลัง หรือจะเอาแต่ความจริงของกฎธรรมชาติอย่างเดียว ละเลย
ความสัมพันธ์ท่ีดีงามและความเก้ือกูลมีนํ้าใจต่อกันระหว่างมนุษย์ โลกก็แห้งแล้ง 
แล้วก็จะทําให้อยู่กันไม่เป็นสุขเท่าท่ีควรอีก  

เพราะฉะน้ัน จะต้องคํานึงท้ัง ๒ ด้าน คือ มนุษย์จะต้องรักษาท้ังความ 
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และรักษาความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติไว้  

ด้วยเหตุน้ี พระพุทธเจ้าจึงประทานหลักเกณฑ์ท่ีทําให้เกิดดุลยภาพ ซ่ึงเมื่อ
เราปฏิบัติตาม ก็จะเกิดระบบองค์รวมท่ีสมบูรณ์ ข้ึน เป็นดุลยภาพระหว่าง
ความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์เอง กับระบบของความสัมพันธ์กับธรรมชาติน่ันเอง 

ความสัมพันธ์น้ี โดยสรุปก็คือ 
ก) เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีงามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง คือตัว

เรากับมนุษย์คนอ่ืน ว่าเราจะต้องมีความเก้ือกูลช่วยเหลือมีนํ้าใจต่อกัน ใน
สถานการณ์ ๓ อย่าง คือ 

๑. ในยามท่ีเขาอยู่เป็นปกติสุข เราก็มีไมตรีจิตมิตรภาพ มีความปรารถนา
ดี เรียกว่า เมตตา    

๒. ในยามท่ีเขาตกต่ําลง เดือดร้อนเป็นทุกข์ ประสบปัญหา เราก็เห็นใจ 
พลอยหว่ันใจด้วย ปรารถนาจะช่วยเหลือปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ 
เรียกว่า กรุณา   

๓. ในยามท่ีเขาข้ึนสูง ประสบความสําเร็จ ได้ดีมีสุข เราก็มีความยินดีด้วย 
พลอยส่งเสริมสนับสนุน เรียกว่า มุทิตา     
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สําหรับมนุษย์เราก็มี ๓ สถานการณ์น่ีแหละ และทางธรรมท่านก็ให้หลัก
ท่ีจะปฏิบัติไว้พร้อม คือ ยามปกติ เราก็ใช้เมตตา ในยามท่ีเขาตกต่ํา เราก็ใช้กรุณา 
ยามเขาข้ึนสูง เราก็ใช้มุทิตา น่ีคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

 อย่างไรก็ตาม ต้องระวังไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไปกระทบต่อ
ตัวธรรม ตัวหลักการ ตัวความจริงความดีงามท่ีเป็นเหตุเป็นผลในกฎธรรมชาติ 
ตลอดจนความจริงความดีงามตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุผลท่ีมนุษย์ได้มาจัดวางเป็นกฎ
ในหมู่มนุษย์คือวินัย  

หมายความว่า ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์น้ีไปกระทบต่อตัวหลักการท่ี
เป็นตัวธรรม หรือวินัยท่ีพูดไปแล้ว เราจะต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใน 
๓ ข้อข้างต้นน้ัน เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่การทําหน้าท่ีของธรรมวินัย  

อันน้ีเป็นจุดท่ีสําคัญมาก คือจะต้องให้ตัวธรรมตัววินัยน้ันได้แสดงหลัก
แสดงผลออกมา หมายความว่า มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามตัวหลักการตัวกฎเกณฑ์ ท่ี
เป็นความจริง หรือท่ีตกลงไว้ คือตัวธรรม ตัววินัยน้ัน  

ตอนน้ี กฎเกณฑ์แห่งจริยธรรม และหลักการแห่งความจริงความถูกต้อง
ความดีงาม ตลอดจนกฎหมายกติกาสังคม จะต้องออกมาได้รับการปฏิบัติ น้ีคือ
สถานการณ์ท่ี ๔ ซ่ึงวางลงเป็นหัวข้อได้ คือ  

๔. ในกรณีท่ีความสัมพันธ์ช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างบุคคลในข้อ ๑-๒-
๓ จะส่งผลกระทบเสียหายหรือทําลายหลักการแห่งความจริง ความถูกต้องความดี
งาม ความเป็นธรรม ความชอบธรรม ในธรรมดาแห่งธรรมชาติ (ธรรม) ก็ดี ท่ี
บัญญัติจัดวางเป็นกฎหมาย กฎเกณฑ์กติกาในสังคมมนุษย์ (วินัย) ก็ดี เราจะต้อง
หยุดหรือระงับการปฏิบัติในข้อ ๑-๒-๓ เสีย และปล่อยให้มีการปฏิบัติตามหลักการ
แห่งธรรมและวินัย เพ่ือให้ธรรมตั้งอยู่ในโลกต่อไป 
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การปฏิบัติในกรณีน้ี คือการมีท่าทีเป็นกลาง โดยวางเฉยต่อบุคคล ไม่เข้า
ไปก้าวก่ายแทรกแซงขัดขวางการแสดงผลของธรรมหรือวินัย คือให้บุคคลน้ันรับผล
ตามธรรมตามวินัย เรียกว่า อุเบกขา 

 ถ้ามนุษย์มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงหลักการ
แห่งธรรมวินัย ก็จะเกิดผลร้าย คือมีการช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลจนกระท่ัง
มองข้ามกฎเกณฑ์กติกาของสังคม  

อันน้ีจะเห็นได้ในบางสังคม ท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นใหญ่ 
คนมีนํ้าใจต่อกันช่วยเหลือเก้ือกูลกันมาก จนแม้แต่จะละเมิดกฎเกณฑ์ กติกา ก็ไม่
เอาใจใส่ มองข้ามไปเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาเหล่าน้ัน ทําให้หลักการท้ัง
ในความจริงของธรรมชาติและในสังคมมนุษย์ท่ีเรียกว่าธรรมวินัย เลือนรางจางหาย
ลงไป กลายเป็นว่า หมู่มนุษย์ไม่ปฏิบัติตามธรรมและวินัย เหมือนกับร่วมกันหรือ
สมคบกันทําลายตัวธรรมตัววินัยลงไปเสีย แล้วผลร้ายก็จะเกิดแก่สังคมของมนุษย์
เองในระยะยาว 

 ในทางตรงข้าม ถ้าเราจะเอาแต่กฎเกณฑ์กติกา ละเลยการช่วยเหลือ
เก้ือกูลระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อย คนไม่เอาใจใส่กัน ก็จะ
กลายเป็นระบบตัวใครตัวมัน ทุกคนรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์กติกา ต่อหลักการ ต่อ
ตัวธรรม ตัววินัย กฎหมายหรือกติกาว่าอย่างไร ก็ทําตามน้ัน คุณจะทําอะไร คุณก็
ทําไป แต่อย่าให้ผิดกฎผิดระเบียบนะ ฉันจัดการทันที ในระหว่างน้ีตัวใครตัวมัน ไม่
เก้ือกูล ไม่ช่วยเหลือ ไม่มีนํ้าใจ  

ในสังคมแบบน้ี ก็เอียงไปอีก ชีวิตแห้งแล้ง ขาดความอบอุ่น มนุษย์จะมี
ความเครียด จิตใจไม่สบาย และถ้าขาดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จนเกินควรถึง
ขีดหน่ึง คนจะเริ่มเกิดโทสะ แค้นเคืองว่าไม่มีใครเอาใจใส่กันเลย ไม่ช่วยเหลือกัน
เลย คราวน้ีไม่เอาละ หลักการกฎเกณฑ์กติกาก็ทําลายมันเลย ก็เสียอีก  
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ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีดุลยภาพระหว่างความสัมพันธ์ในหมู่
มนุษย์ กับความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติ ซ่ึงถ้ารักษาไว้ให้พอดี สังคมก็จะสมดุล 
โลกมนุษย์ก็มีสันติสุข   

ท่ีว่ามาน้ีเก่ียวข้องกับวินัยตรงไหน ก็ตรงท่ีว่าวินัยน้ันอยู่ ในส่วนของ
กฎเกณฑ์กติกาท่ีเน่ืองมาจากธรรม  

หมายความว่า เราจะต้องให้ความสําคัญแก่วินัย ท่ีเป็นมาตรฐานของสังคม 
เช่น กฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกา และระเบียบต่างๆ อย่าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไปเด่นเหนือวินัย    

ในบางสังคม เหตุสําคัญท่ีวินัยไม่สามารถเกิดข้ึนก็เพราะว่าประชาชนเอา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากเกินไป มีการอุปถัมภ์กัน ช่วยเหลือกัน จนกระท่ัง
คนจํานวนหน่ึงท่ีไม่พัฒนาตน ก็ได้แต่คอยรอพ่ึงพาคนอ่ืน เพราะสามารถหวังความ
ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ญาติมิตร เพ่ือนฝูง เป็นต้นได้ เราไม่ต้องทําก็ได้ เดี๋ยวคนน้ัน
คนน้ีก็มาช่วยเอง เราทําผิดหน่อยไม่เป็นไร เดี๋ยวไปบอกเจ้านาย ถึงอย่างไรท่านก็
เมตตา ก็เลยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎของสังคม  

ในกรณีอย่างน้ี การช่วยเหลือเก้ือกูลท่ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น
ตัวเด่นเกินไป สังคมก็เสียดุลยภาพ เพราะคนขาดอุเบกขา กฎเกณฑ์กติกาหลักการ 
ท้ังตามธรรมชาติและของสังคมคือตัวธรรมวินัย ถูกละเลย    

ส่วนในบางสังคม ความสัมพันธ์มีนํ้าใจช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลน้ี เขาไม่
เอาใจใส่ เขาเอาแต่หลักการและตัวกฎเกณฑ์กติกา เรื่องตัวคนไม่เก่ียว ทุกคน
รับผิดชอบตัวเอง ว่าไปตามกฎ จนกระท่ังเลยเถิด ก็กลายเป็นตัวใครตัวมันอย่าง
ท่ีว่าแล้ว   

ฉะน้ัน การปฏิบัติในเรื่องน้ีจึงยาก ธรรมยากตรงน้ีแหละ คือต้องคอยระวัง
ว่าทําอย่างไรจึงจะเกิดความพอดี น้ีคือความพอดีอย่างหน่ึงท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 
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ได้แก่ดุลยภาพ  ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับความสัมพันธ์กับกฎ
ธรรมชาติ และอันน้ีก็คือหลักพรหมวิหารน่ันเอง   

 พรหมวิหารประกอบด้วย 

๑. เมตตา ความรักความปรารถนาดี มีไมตรีกัน ยามปกติ  

๒. กรุณา ความพลอยหว่ันใจเห็นใจ อยากช่วยเหลือ ยามเขา

ตกต่ําเดือดร้อน   

๓. มุทิตา ความพลอยยินดี อยากส่งเสริมสนับสนุน ยามเขาข้ึนสู่

ความดีงามความสุขความสําเร็จ   

๔. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง เมื่อเขา

จะต้องรับผิดชอบ ตามธรรม ตามวินัย   

สามข้อแรก วางไว้สําหรับรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหมู่มนุษย์ ท่ี

บอกสั้นๆ ว่า ยามเขาอยู่ดีเป็นปกติ เรามีเมตตาไมตรี ยามเขาตกต่ํา เรามีกรุณา 

ยามเขาได้ดีมีสุข เราก็มีมุทิตา  
น้ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซ่ึงถ้าสังเกตจะเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีหนักไป

ทางด้านความรู้สึก แทบไม่ต้องใช้ปัญญา    

แต่พอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์น้ีส่งผลเสียหายไปกระทบต่อตัวธรรม 
ตัววินัย ตัวหลักการ ตัวกฎกติกาข้ึนมา เราต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เพ่ือรักษาตัวธรรมตัววินัยน้ันไว้ ตอนน้ีไม่ใช้ความรู้สึก แต่ต้องใช้ปัญญามาก เอา
ความรู้มาปรับหรือแม้แต่ระงับความรู้สึก  

ดังท่ีเคยยกตัวอย่างบ่อยๆ เช่นว่า เด็กคนหน่ึงไปประสบความสําเร็จในการ
ลักขโมยเงินเขา ได้เงินมา ๓,๐๐๐ บาท  
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ตามหลักของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา ถ้าเรา
เอาแค่ ๓ ข้อ เราต้องแสดงข้อไหน เราก็ต้องแสดงมุทิตา พลอยยินดีด้วย ช่ืนชมกัน
ใหญ่ว่า หนูเก่งนะ โชคดีนะ คราวหน้าขอให้ได้มากกว่าน้ี สนับสนุนเลย มุทิตาใน
กรณีอย่างน้ีผิดใช่ไหม 

 มุทิตาในกรณีข้างต้นน้ัน ไม่ถูกต้อง เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ไปทําลายหลักธรรมและวินัยของสังคม ฉะน้ันจึงต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไว้ แล้วให้ปฏิบัติตามธรรมวินัย คือดําเนินการตามหลักการ กฎเกณฑ์ กติกา  

ถ้าหมู่มนุษย์ปฏิบัติอยู่ในดุลยภาพอันน้ี สังคมก็จะไม่เสียหลัก และจะดํารง
อยู่ได้ด้วยดี   

เป็นอันว่า การท่ีจะรักษาวินัยไว้ได้ เราจะต้องให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ขอบเขต มิฉะน้ัน วินัยก็จะสําเร็จยาก  วินัยจึงอาศัยพรหมวิหารข้อท่ี ๔ คือ 
อุเบกขา 

 อุเบกขา คือต้องวางทีเฉยดู ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง ไม่ช่วยเหลือ
ส่งเสริมบุคคลให้เสียกระบวนการของธรรมวินัย ให้หลักการหรือกฎเกณฑ์แห่ง
ธรรมและวินัยได้แสดงตัวของมันออกมาด้วยปฏิบัติการแห่งปัญญา ท่ีเรียบสงบ ไม่
หว่ันไหวไปตามความรู้สึก  

อุเบกขา แปลว่า วางทีเฉยดู ไม่ใช่เฉยท้ิง ไม่ใช่เฉยเมย ไม่ใช่เฉยเมิน แต่
เฉยมอง คือคอยมองดูอยู่ ถ้าเกิดการพลาดพลั้ง เพลี่ยงพล้ําเมื่อใด ก็พร้อมท่ีจะเข้า
ไปแก้ไขทันที ถ้าถึงเวลาต้องช่วยเหลือเมื่อไร ก็เข้าไปช่วยเหลือทันที  

แต่ท่ีเฉยมอง ก็เพราะจะเปิดโอกาสให้การปฏิบัติจัดการต่างๆ ดําเนินไป
ตามความรับผิดชอบของเขา ต่อตัวหลักเกณฑ์กติกาแห่งธรรมและวินัย   

อุเบกขาน้ีเข้าใจผิดกันมาก และปฏิบัติได้ยากกว่าข้ออ่ืนๆ  สามข้อแรก
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หนักในด้านความรู้สึก ปฏิบัติได้โดยแทบไม่ต้องใช้ปัญญาเลย แสดงไปตาม
สถานการณ์ท่ีปรากฏ แต่อุเบกขาน้ียาก ต้องมีปัญญา  

ดังคําแปลของมันท่ีว่า คอยมองดูอยู่ มาจาก อุป = คอย เข้าไป ใกล้ๆ และ 
อิกข = มอง จึงแปลว่า คอยมองดูอยู่ หรือดูอยู่ใกล้ๆ หมายความว่า เฉยมอง ไม่ใช่
เฉยเมย ไม่ใช่เฉยเมิน  

ท่ีเฉยมอง ก็หมายความว่า ไม่ขวนขวายช่วยเหลือบุคคลน้ันให้เป็นการก้าว
ก่ายแทรกแซงกระบวนการของธรรมและวินัย เพราะต้องการจะให้มีการปฏิบัติไป
ตามธรรมและวินัย แต่ก็ไม่เพิกเฉยทอดท้ิง  

ถ้าเราเปิดโอกาสให้คนได้รับผิดชอบต่อการกระทําของเขาตามหลักข้อ
อุเบกขาน้ี ก็จะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการสร้างวินัย ซ่ึงทําให้สังคมมีดุลยภาพ 

เมื่อคนมีคุณสมบัติท้ัง ๔ ประการน้ี ก็เรียกว่ามี พรหมวิหาร ซ่ึงแปลว่าธรรม
ประจําใจของพระพรหม บุคคลน้ันจะเป็นผู้อยู่ในฐานะเป็นพรหม    

พระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์ทุกคนควรทําตัวให้เป็นพรหม  

พระพรหมน้ัน ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นผู้สร้างโลก 
และบํารุงเลี้ยงรักษาโลกไว้ พูดสั้นๆ ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และอภิบาลโลก  

พระพุทธศาสนาสอนว่า อย่าไปรอพระพรหมท่ีเป็นเทพเจ้าน้ันเลย ถ้าเรา
รอพระพรหมน้ัน เราอาจจะมัวเพลินกับการก่อความยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวาย 
ทําลายโลก แล้วก็รอให้พระพรหมมาสร้างโลกใหม่อยู่เรื่อยไป    

พระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเป็นพรหม เมื่อเราเป็นพรหมแล้ว เราจะได้
ช่วยกันสร้างโลกน้ี แล้วเราทุกคนก็มาช่วยกันบํารุงรักษาทําให้โลกน้ีอยู่ด้วยดี เจริญ
มั่นคง  

เมื่อเรามีคุณสมบัติ ๔ ประการน้ี เราจะเป็นพรหม เพราะทุกคนจะเป็นผู้ท่ี
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สร้างสรรค์อภิบาลโลกน้ี ดํารงรักษาโลกน้ีให้อยู่ในสันติสุข 

มนุษย์ท่ีเป็นพรหม ก็คือมนุษย์ท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงมีคุณสมบัติ ๔ ประการ อัน
เรียกว่าพรหมวิหาร ท่ีจะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมนุษย์ไว้ได้ โดยมี
ดุลยภาพพอดีกับการรักษาความสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติ เมื่อปฏิบัติได้ดังว่าน้ี 
มนุษย์เองก็อยู่ร่วมกันด้วยดี และหลักความจริงแท้ท่ีเป็นตัวธรรม พร้อมท้ังกฎท่ี
มนุษย์ได้จัดวางข้ึนเป็นวินัย ซ่ึงเป็นระเบียบระบบในหมู่มนุษย์ ก็คงอยู่ได้ด้วย 
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จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?*  
 การบรรยายธรรมครั้งน้ีมีมลูเหตุสบืเน่ืองจากการท่ีผู้อํานวยการและ
อาจารย์จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มา
ปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาตมาในการเขียนคําอธิบายรายวิชาพุทธศาสนากับ
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย ์  ซึ่งเป็นรายวิชาหน่ึงในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์ ผูส้ร้างรายวิชาน้ีมี
ความมุ่งหมายโดยต้องการให้นิสติท่ีเรียนได้รู้ว่า พุทธศาสนาของเราน้ันสามารถ
นํามาวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลได้อย่างไร และเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของ
บุคคลได้แล้ว จะมีวิธีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้
ดีข้ึน โดยนําหลักการทางพระพุทธศาสนามาใช้ได้อย่างไร อาตมามีความเห็นว่า
หลักธรรมสําคัญท่ีตรงกับเรื่องน้ีก็คือ เรื่องกรรม กับสิกขา 

                                                           
* ช่ือเดิมว่า “พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย”์ บรรยาย ณ สถานพาํนักสงฆ์สายใจ
ธรรม เขาสําโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖ 
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กรรม ก็คือ เรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล และสกิขา 
หรือการศึกษา ก็คือการพัฒนาพฤติกรรมน้ัน ซึ่งเป็นเรื่องใหญม่ากท้ังสองอย่าง 

ความหมายของกรรม  

กรรม เป็นกระบวนการปรุงแต่งสร้างสรรค์ชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องของการ
กระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย ์ แต่คําว่ากรรมน้ัน เมื่อจะพูดให้คนท่ัวไปท่ีเป็น
ชาวบ้านเข้าใจ ก็ต้องพยายามพูดให้มองเห็นเป็นรูปธรรม และเมือ่ไม่มีการศึกษา
ต่อไปให้ชัดเจนบางทีความหมายก็เขวหรือเพ้ียนไป จนกลายเป็นมองว่า กรรม
เหมือนกับเป็นช้ินเป็นอันหรือเป็นของท่ีอยู่นอกตัวลอยมา แต่อันท่ีจริงแล้ว กรรม 
ก็คือการกระทํา แต่คําว่าการกระทําในท่ีน้ีมีความหมายในทางวิชาการ ไม่ใช่แค่
เป็นคําศัพท์สามญัคําหน่ึงเท่าน้ัน 

เริ่มด้วยความหมายง่ายๆ ในระดบัท่ีกว้างท่ีสุด กรรม หรือการกระทําน้ัน 
หมายถึง การงานอาชีพ ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรสัว่า “คนจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรม 
คนจะเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรม เป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมเป็นโจร ก็เพราะกรรม” 
แล้วก็มีคําขยายความว่า ใครทํานา ไถนา หว่านข้าว เพาะปลูกข้าว คนน้ันก็เป็น
ชาวนาใครปกครองบ้านเมือง คนน้ันก็เป็นกษัตริย ์ ใครเป็นท่ีปรกึษาของพระเจ้า
แผ่นดิน คนน้ันก็เป็นปุโรหิต ใครลักขโมยของผู้อ่ืนก็เป็นโจร [วาเสฏฐสูตร, ๒๕/
๓๘๒] ท่ีว่าเป็นโจรเพราะกรรม หรือเป็นอะไรๆ เพราะกรรม มีความหมายท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสแท้ๆ อย่างน้ี น่ีคือกรรมตามความหมายของคําศัพท์ในระดับ ท่ี
ง่ายๆ กว้างๆ มองเห็นในสังคมท่ัวๆ ไป 

ส่วน กรรม ในความหมายท่ีละเอียดลึกลงไปก็คือพฤติกรรมทุกอย่าง ท้ัง
ท่ีปรากฏและไม่ปรากฏออกมาภายนอก ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลท่ี
เรียกว่าอาชีพการงานน้ันด้วย และเมื่อเจาะลงไปให้ถึงตัวจริงก็จะเห็นว่าพฤติกรรม
ท้ังหลายเหล่าน้ี มาจากเจตจํานง ความคิดนึก ความตั้งจิตคิดหมาย การเลือก
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ตัดสินใจว่าจะทําอย่างไร ถ้าพฤติกรรมเป็นไปโดยไม่มเีจตจํานง ก็ไม่มีความหมาย
อะไร เพราะฉะน้ัน ในทางหลักวิชาแท้ๆ จึงถือว่า กรรม หมายถึง เจตจํานง หรือ
เจตนา ซึ่งเป็นท้ังท่ีมาและเป็นแกนของพฤติกรรมทุกอย่าง แต่ทว่าพฤติกรรมส่วน
ใหญ่ของบุคคลจะปรากฏออกมาท่ีอาชีพการงาน 

ดังน้ันโดยสรุป กรรมในความหมายง่ายๆ ก็คือการงานอาชีพ แต่อันท่ีจริง
แล้ว กรรม จะต้องครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการกระทําท้ังหมด และไม่ใช่เฉพาะท่ี
แสดงออกมาทางกายเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางวาจา 
และการคิดนึก การคิดปรุงแต่งในใจด้วย ซึ่งเป็นไปด้วยเจตจํานง หรือเจตนา น้ีเป็น
ความหมายของกรรมท่ีพร้อมสมบูรณ์ในทางพุทธศาสนา 

ประเภทของกรรม 

จากความหมายของคําว่า กรรม ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ในพุทธศาสนาจึงแบ่ง
กรรมออกเป็น ๓ ด้าน คือ [๑๓/๖๔] 

๑. กายกรรม  ได้แก่การกระทําทางกาย ดังเช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย 
การใช้ร่างกายทํากิจกรรมต่างๆ 

๒. วจีกรรม ได้แก่การกระทําทางวาจา ดังเช่น การพูด การสื่อสาร การ
เขียนหนังสือ 

๓. มโนกรรม ได้แก่ การกระทําทางใจ ดังเช่น ความคิด ความเช่ือ 
ความเห็น การยึดถือ 

มโนกรรม น้ีในพุทธศาสนาถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะมโนกรรมหรือ
การกระทําทางใจน้ีหมายถึงกระบวนการคิดท้ังหมด ตั้งแต่ความคิดนึก การคิดปรุง
แต่ง รวมท้ังความเช่ือถือ ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยมแนวความคิด ทฤษฎี ลัทธิ 
อุดมการณ์ท้ังหลาย ซึ่งทางพระใช้คํารวมคําเดียวว่า “ทิฐิ” เช่น สัมมาทิฐิ มิจฉาทิฐิ 
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เป็นต้น มโนกรรม คือ ทิฐิน้ีเป็นตัวกําหนดทิศทางและความเป็นไปของสังคม 
ตลอดจนอารยธรรมของมนุษยชาติท้ังหมด ดังเช่นแนวความคิดท่ีมุ่งจะพิชิต
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวบันดาลอยู่เบ้ืองหลังพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกท่ี
เป็นมาจนถึงปัจจุบัน 

แต่สิ่งท่ีเป็นแกนกลางร่วมกันของกรรมท้ัง ๓ ประการน้ีก็คือเจตจํานง ซ่ึง
พระพุทธเจ้าได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” [๒๒/๓๓๔] 
แปลความได้ว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เจตนาในความหมายว่า เจตจํานง 
ความตั้งจิตคิดหมาย การเลือกตัดสินใจ ว่าจะเอาอย่างไร 

ในการกระทํา ในการพูดจาสื่อสารและในความคิดทุกกรณีมีเจตจํานงอยู่ 
ท่ีแท้กรรมก็คือตัวเจตจํานงน้ีเอง และโลกมนุษย์น้ันถือว่าเป็นโลกแห่งเจตจํานง ทุก
สิ่งทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนและเป็นไปในโลกมนุษย์ คือ ในสังคมน้ัน เกิดจากและเป็นไป
ตามเจตจํานงของมนุษย์ท้ังสิ้นเจตจํานงเป็นปัจจัยในระบบของธรรมชาติส่วนท่ี
มนุษย์เป็นเจ้าของเรื่อง หรือเป็นผู้รับผิดชอบ 

โลกมนุษย์ในระบบของกฎธรรมชาติ 

พุทธศาสนาถือว่าสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามกฎธรรมชาต ิ เรียกว่าความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย และในระบบของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ันแยกได้เป็น
กฎย่อยๆ เพ่ือความสะดวกเป็น ๕ กฎ ดังน้ี [ที.อ.๒/๓๔] 

๑.  อุตุนิยาม คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับความเป็นไปของโลกวัตถุ สิ่ง
ท้ังหลายในโลกของวัตถุเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้านกายภาพน้ี เช่น ดิน ฟ้า อากาศ 
ฤดูกาลการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ เช่น โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ หมุนไปเท่าน้ัน
กําหนดเป็นวันหน่ึง หมุนไปเท่าน้ีกําหนดเป็นปีหน่ึง ความเป็นไปอย่างน้ีถือว่า
เกิดข้ึนและเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่เป็นเหตุปัจจัยท่ีไม่มีเจตนา ความเป็นไปตาม
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เหตุปัจจัยในโลกของวัตถุน้ีจะมีความสม่ําเสมอค่อนข้างแน่นอน เช่น โลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามกฎธรรมชาติค่อนข้างลงตัวและสม่ําเสมอ 

๒. พืชนิยาม คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับพืชพันธ์ุ เช่น ความเจริญเติบโต
ของต้นไม้ ตั้งแต่มีเมล็ดพืชมาปลูกแล้วก็งอกงามกลายเป็นต้นพืช เมล็ดพืชอะไรก็
ออกผลเป็นพืชชนิดน้ัน แล้วพืชชนิดน้ันก็จะมีความเป็นไปในชีวิตของมันอย่างน้ันๆ 
ตลอดจนเรื่องชีวิตของมนุษย์ การเกิดของมนุษย์ การแบ่งชาติพันธ์ุของมนุษย์ 

๓. จิตนิยาม คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับการทํางานของจิต เช่นว่าจิตเป็น
อย่างไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีการเกิดดับ มีการสืบต่ออย่างไร จิตท่ีมีคุณสมบัติ
อย่างน้ีเข้ามาประกอบแล้ว จะมีสภาพเป็นอย่างไร คุณสมบัติอย่างไหนเข้ากันได้
และเข้ากันไม่ได้ในขณะจิตเดียวกัน ถ้าจิตมีคุณสมบัติน้ีเกิดข้ึนจะมีคุณสมบัติอ่ืน
อะไรเกิดข้ึนได้อีกบ้าง หรือถ้าอันน้ีเกิดแล้วอันน้ันเกิดข้ึนด้วยไม่ได้เลย เป็นต้น 

๔. กรรมนิยาม คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกับการกระทําของมนุษย์หรือพูด
ให้กว้างว่าของสัตว์ท้ังหลายหมายถึงกฎเกณฑ์แห่งเจตจํานง หรือความเป็นเหตุเป็น
ผลในด้านพฤติกรรมมนุษย์ ท่ีเรียกว่ากฎแห่งกรรม พุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็น
ส่วนหน่ึงอยู่ ในระบบความสัมพันธ์ท่ี เป็นไปตามเหตุ ปัจจัยของธรรมชาติ 
เพราะฉะน้ัน การกระทําของมนุษย์ก็จึงเป็นเหตุปัจจัยอย่างหน่ึงในกระบวนการ
ของธรรมชาติด้วย ถ้าเป็นการกระทําท่ีไม่มีเจตนาก็เป็นการเคลื่อนไหวท่ีเป็นไป
ตามกฎข้อท่ี ๑ คืออุตุนิยาม แต่ถ้าการกระทําหรือเคลื่อนไหวน้ันเกิดจากเจตนาก็
เข้าในกฎข้อ ๔ คือกรรมนิยามน้ี 

พฤติกรรมท่ีประกอบด้วยเจตนาน้ีเป็นเหตุปัจจัยส่วนท่ีมนุษย์เป็นเจ้าของ
เรื่อง และเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี เพราะมนุษย์เป็นผู้ท่ีกําหนดเจตนาหรือกรรม
ของตนเองข้ึน แล้วเจตจํานงหรือกรรมของตนเองก็มากําหนดชีวิตตลอดจนสังคม
มนุษย์เองด้วย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสังคม เราตั้งจิตคิดหมาย มี
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เจตจํานงทําการอย่างไรแล้ว ตัวเจตจํานงหรือการกระทําต่างๆ น้ันก็ส่งผลกระทบ
ต่อๆ กันออกไปในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติท้ังหมด ซึ่งในท่ีสุดผลเหล่าน้ัน
ท้ังหมดก็กระทบถึงตัวเราในฐานะท่ีอยู่ในระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยน้ันด้วย 
โลกมนุษย์น้ีเป็นโลกแห่งเจตจํานง ความเป็นไปในชีวิต การประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ความเป็นไปในสังคม อารยธรรมของมนุษย์ ความเจริญและความเสื่อม
ต่างๆ เหล่าน้ีอยู่ในขอบข่ายของกฎแห่งกรรมท่ีมีลักษณะแตกต่างจากธรรมชาติ
ส่วนอ่ืนๆ แต่ก็ถือว่าเป็นกฎธรรมชาติส่วนหน่ึง 

๕. ธรรมนิยาม คือกฎท่ัวไปแห่งความเป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งท้ังหลาย 
ได้แก่ธรรมดาของสิ่งต่างๆ ท่ีมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป ชีวิตมนุษย์มีการเกิดข้ึน 
แล้วก็มีความตายในท่ีสุด การท่ีสิ่งท้ังหลายไม่เท่ียง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกฎใหญ่ท่ีครอบคลุม 

ในบรรดากฎท้ัง ๕ ท่ีกล่าวมาน้ี กรรมนิยาม เป็นกฎข้อเดียวท่ีเราจะ
นํามาศึกษา เพราะกฎแห่งกรรมน้ีเป็นกฎแห่งเจตจํานง ซึ่งเป็นส่วนพิเศษของ
มนุษย์ท่ีธรรมชาติในโลกฝ่ายวัตถุไม่มี แม้แต่ชีวิตพวกพืชก็ไม่มีกฎน้ี สัตว์อ่ืน
ท้ังหลายมีส่วนในกฎน้ีบ้างแต่อยู่ในขอบเขตท่ีจํากัดมาก ไม่เหมือนมนุษย์ มนุษย์มี
ความพิเศษตรงท่ีมีเจตจํานงซึ่งเป็นเหมือนหัวหน้าท่ีนําหรือพาคุณสมบัติต่างๆ ท่ีมี
อยู่ในตัวมาปรุงแต่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ จัดทําสิ่งท้ังหลายและดําเนินกิจการ
ต่างๆ ตลอดจนก่อการทําลายได้อย่างมากมายมหาศาล 

กฎแห่งกรรม เป็นกฎท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์มากท่ีสุด โดยท่ี
มนุษย์เป็นเจ้าของเรื่อง เป็นผู้ท่ีสร้างกรรมข้ึนมา เมื่อมนุษย์สร้างหรือกําหนดมัน
แล้วมันก็มาสร้างหรือกําหนดเราด้วย ทําให้ชีวิต สังคม และโลกมนุษย์เป็นไปตาม
วิถีของมัน เราจึงควรต้องเอาใจใส่กับกฎน้ีให้มาก ส่วนกฎอ่ืนๆ ก็เป็นไปตาม
ธรรมดา อย่างชีวิตของเรา ร่างกายของเรา ก็เป็นไปตามกฎอุตุนิยาม ต้องข้ึนต่อ
อุณหภูมิของอากาศ มีเซลล์ท่ีจะต้องเกิดต้องดับ มีผิวพรรณรูปร่างลักษณะท่ีเป็นไป
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ตามพืชนิยาม และกระบวนการทํางานของจิตของเราก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของจิต
นิยาม กฎพวกน้ีเราเพียงแต่รู้ แต่เราไม่ค่อยเก่ียวข้องเท่าไรนัก จุดท่ีเราจะต้อง
เก่ียวข้องมากท่ีสุดก็คือ เจตนา หรือเจตจํานง ในกฎแห่งกรรมน้ี เพราะเราเป็น
เจ้าของเรื่องเลยทีเดียว มันเป็นส่วนของมนุษย์แท้ๆ ท่ีมนุษย์จะเอามาใช้ประโยชน์
หรือจะทําอย่างไรก็ได้ เราจะจัดการกับชีวิตของตนเองอย่างไร ก็อยู่ในแดนของ
กรรมท้ังน้ัน ถ้าเรารู้เรื่องหรือฉลาดในเรื่องกรรมแล้ว เราก็นํากรรมไปใช้ประโยชน์ 
โดยเอาเจตจํานงของเราไปจัดสรรเก่ียวข้องกับกฎอ่ืน ใช้กฎอ่ืนให้เป็นประโยชน์แก่
มนุษย์เราน้ีได้ท้ังหมดรวมความว่าเรื่องของมนุษย์และความพิเศษของมนุษย์น้ันอยู่
ท่ีเรื่องของกรรม 

ทิศทางและความเป็นไปของเจตจํานง 

ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านไหน ตัวแกนของกรรมก็อยู่ท่ีเจตจํานง 
เจตจํานงน้ีเป็นตัวมุ่งหน้าหรือว่ิงแล่นไป หรืออย่างน้อยก็เป็นตัวกําหนดหรือเลือก
ว่าจะเอาอันไหนอย่างไร แต่มันจะดําเนินไปอย่างไรก็ต้องมีคุณสมบัติประกอบ ต้อง
อาศัยคุณสมบัติต่างๆ ท่ีเข้ามาร่วม เช่นว่าเจตจํานงน้ีมีความโลภเข้ามาเป็นตัว
ประกอบหรือเป็นตัวบงการ เจตนาหรือความตั้งจิตคิดหมายก็ออกไปในทางท่ีจะ
เอาจะเข้าไปหา หรือถ้าเกิดมีโทสะเข้ามาเป็นตัวประกอบเข้ามาควบคุมวิถี 
เจตจํานงน้ีก็จะคิดหมายออกไปในทางท่ีจะท้ิงหรือทําลาย แต่ถ้ามีปัญญามาเป็นตัว
ประกอบ เจตจํานงก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ทําให้ตั้งจิตคิดหมายไปในทางของ
เหตุผล ให้ทําการด้วยความรู้ความเข้าใจ เช่น มองเห็นว่า ถ้าทําไปด้วยความโลภ
มุ่งจะเอาให้แก่ตัว หรือถ้าคิดไปในทางโกรธจะทําลายกัน จะมีผลไม่ดีมีโทษอย่าง
น้ันๆ ก็เกิดการปรับพฤติกรรมใหม่ ไม่ทําตามความโลภ และโทสะ แต่ทําไปตาม
เหตุผลท่ีมองเห็นด้วยปัญญา 
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คุณสมบัติท่ีจะมาประกอบเจตนาหรือเจตจํานงน้ีมีมากมาย เม่ือมาถึง
ตรงน้ีก็เป็นเรื่องกระบวนการของกรรม ซึ่งต้องอาศัยการทํางานของจิตมาเก่ียวข้อง 
เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติท้ังหลายท่ีสัมพันธ์ซึ่งกันและกันความเป็นไปของชีวิต
และสังคมมนุษย์น้ันเป็นไปตามกรรมน้ีเป็นส่วนใหญ่ แต่กฎแห่งกรรมหรือกรรม
นิยามน้ันก็สัมพันธ์กันกับกฎธรรมชาติอ่ืนท้ัง ๔ กฎ สิ่งสําคัญอยู่ท่ีว่าเราต้อง
แยกแยะให้ถูกว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาจากกฎข้อใดหรือมาจากการผสมผสานโยงกันของ
กฎต่างๆ ข้อไหนบ้าง อย่างไรก็ตามขอเน้นว่า พุทธศาสนาถือว่ากฎข้อท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษย์ก็คือ กรรมนิยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมนิยามใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับมโนกรรม 

ธรรมชาติของมนุษย์ที่ทําให้ต้องมีการศึกษา 

เพ่ือความเข้าใจอย่างง่ายๆ  เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์  ขอให้มองดู
ตั้งแต่มนุษย์คลอดจากครรภ์มารดาเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลก เมื่อจะมีชีวิต ก็ต้อง
ดํารงชีวิตอยู่ให้รอด แต่การท่ีจะอยู่รอดด้วยดีน้ีจะทําอย่างไร การท่ีจะอยู่รอดได้ดี 
ก็คือการท่ีจะต้องปฏิบัติต่อชีวิตและสิ่งรอบตัวท่ีชีวิตเข้าไปเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
ถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆ ได้ถูกต้อง ชีวิตของเราก็อยู่รอดปลอดโปร่ง แต่ถ้าเรา
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่รู้จะทําอย่างไรกับสิ่งน้ัน ก็จะเกิดความติดขัด คับข้อง หรือบีบ
ค้ัน ความบีบค้ัน ติดขัด หรือคับข้องน้ีทางพระเรียกว่า ทุกข์ ซึ่งก็คือปัญหาต่อการท่ี
จะอยู่รอด หรือการท่ีจะมีชีวิตอยู่ด้วยดีน่ันเอง 

เมื่อเป็นอย่างน้ี คําถามสําคัญจึงเกิดข้ึนว่า ทําอย่างไรจึงจะปฏิบัติต่อสิ่ง
ท้ังหลายท่ีต้องเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง การท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เพราะไม่รู้ว่าจะทํา
อย่างไร การท่ีไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งน้ันคืออะไร เป็นอย่างไร 
ตลอดจนไม่รู้ว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไร เราทํากับมันอย่างไรแล้วจะเกิดผล
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อย่างไร ฯลฯ พูดสั้นๆ ก็คือ ไม่รู้ หรือเพราะมี ความไม่รู้ น่ันเอง สรุปว่าทุกข์ หรือ
ปัญหาเกิดข้ึนแก่ชีวิต เพราะความไม่รู้ 

เพราะฉะน้ัน การท่ีจะปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายอย่างถูกต้องให้ผ่านลุล่วงไป
ได้ ก็ต้องมีความรู้ เช่นต้องรู้ว่ามันคืออะไร เมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งน้ันได้ถูกต้อง ก็
หมดปัญหา ทุกข์ก็ไม่เกิด หรือถ้าปัญหาเกิดข้ึนแล้ว ก็แก้ได้ดับทุกข์ได้ แต่ในความ
เป็นจริง มนุษย์เกิดข้ึนมายังไม่มีความรู้ดังท่ีกล่าว มนุษย์เกิดข้ึนมายังไม่รู้ว่าอะไร
เป็นอะไร ไม่มีความรู้เก่ียวกับสิ่งท่ีตนจะเข้าไปเก่ียวข้อง หรือแม้แต่ชีวิตของตนเอง
มนุษย์ก็ไม่รู้จักเลย การอยู่รอดและการมีชีวิตอยู่ด้วยดีของมนุษย์ จึงต้องอาศัยการ
หาความรู้แหล่งสําคัญเบ้ืองต้นของการท่ีจะได้มาซึ่งความรู้ก็คือการได้รับการ
ฝึกสอนจากมนุษย์อ่ืน เช่น พ่อแม่ ท่ีบอกให้รู้ว่าจะทําต่อสิ่งน้ันๆ หรือในเรื่องน้ันๆ 
อย่างไรๆ เมื่อรู้จักทําแล้วก็รอดก็โล่งไปได้แล้วก็จําไว้ทําต่อๆ ไป ซึ่งตรงน้ีมนุษย์จะ
ผิดกับสัตว์อ่ืนๆ เพราะสัตว์อ่ืนท้ังหลายจะอยู่ด้วยสัญชาตญาณซึ่งอยู่ในฝ่ายของพืช
นิยาม ได้อาศัยสัญชาตญาณเป็นเครื่องช่วยอย่างมาก เช่นสัตว์หลายอย่างพอเกิด
ข้ึนมาก็เดินได้ ว่ายนํ้าได้ หากินได้ สามารถช่วยตัวเองได้ แต่สําหรับมนุษย์พืชนิยาม
มีบทบาทน้อยกว่ากรรมนิยาม มนุษย์เมื่อเกิดข้ึนมายังช่วยตัวเองไม่ได้เลย ถ้าถูก
ทอดท้ิงก็ไม่สามารถอยู่ได้ คือไม่รอด 

สาระสําคัญในตอนน้ีสรุปเป็นหลักท่ัวไปก็คือว่าเริ่มแรกมนุษย์ยังมีความ
ไม่รู้ คือไม่รู้จักอะไร เมื่อไม่รู้จักก็ไม่รู้จะปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆ หรือสถานการณ์น้ันๆ 
อย่างไรจึงจะผ่านลุล่วงหรือรอดปลอดโปร่งโล่งไปได้ ท่ีว่ามีความไม่รู้น้ี ศัพท์
วิชาการเรียกว่า อวิชชา และเมื่อไม่สามารถปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ก็
เกิดความติดขัดคับข้องบีบค้ันข้ึนเรียกว่า ทุกข์ เพราะฉะน้ันอวิชชาจึงคู่กับทุกข์ 
อวิชชาเป็นมูลเดิมหรือเป็นท่ีมาของสิ่งท่ีเรียกว่าทุกข์เพราะฉะน้ันธรรมชาติของ
อวิชชาจึงเป็นสิ่งท่ีไม่เก้ือกูลต่อชีวิต จึงจัดเป็นอกุศล (คําว่าไม่เก้ือกูลในท่ีน้ีศัพท์
วิชาการเรียกว่าอกุศล)  
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ในเมื่อมนุษย์เกิดข้ึนมาแล้วก็จะต้องอยู่ให้รอดต่อไป แต่จะทําอย่างไรใน
เมื่อยังไม่มีความรู้ อะไรจะเป็นตัวนําพฤติกรรม ถ้ายังไม่มีความรู้มานํา 
พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่า มนุษย์มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเรียกว่าอายตนะ หรือ
อินทรีย์ ติดตัวมา สิ่งเหล่าน้ีแหละจะเป็นตัวนําชีวิตมนุษย์ อายตนะเหล่าน้ีเป็นทาง
รับรู้ประสบการณ์ หรือเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แต่อินทรีย์หรืออายตนะ
น้ันไม่ได้ทําหน้าท่ีท่ีว่าน้ีอย่างเดียว มันทําหน้าท่ี ๒ อย่างท่ีสําคัญมาก ซึ่งจะเป็นตัว
ตัดสินความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ น่ันก็คือ 

๑. เป็นทางรับรู้ข้อมูล หรือเป็นทางรับความรู้ คือรับรู้ประสบการณ์เข้า
มาในลักษณะท่ีเป็นข้อมูล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการทําให้เกิดปัญญาท่ีจะรู้
เข้าใจแล้วปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายได้ถูกต้อง ถ้ามนุษย์รู้จักประโยชน์ของอายตนะหรือ
อินทรีย์ในแง่น้ี ก็จะใช้มันในการเรียนรู้ หรือเป็นเครื่องมือ หาความรู้ 

สําหรับมนุษย์ท่ีมีการศึกษาหรือมีการพัฒนาอย่างถูกต้อง การใช้อายตนะ
หรืออินทรีย์ในแง่ของการเรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือหาความรู้น้ี จะเป็นพฤติกรรม
หลัก ในการดําเนินชีวิต 

๒. เป็นทางรับรู้ความรู้สึก หรือเป็นท่ีรับความรู้สึก กล่าวคือพร้อมกับการ
รับรู้อย่างแรกน้ัน ก็จะมีความรู้สึกเกิดข้ึนด้วย คล้ายกับว่าสิ่งท้ังหลายเมื่อสัมพันธ์
กับ ตา หู จมูก ลิ้น หรือกาย ของเราแล้ว มันมีคุณสมบัติท่ีทําให้เรา รู้สึกสบาย
หรือไม่สบายหรือไม่ก็เฉยๆ ทันที ความรู้สึกน้ีเรียกว่า เวทนา เมื่อเรารับรู้จึงไม่ใช่
เพียงได้ข้อมูล หรือประสบการณ์เท่าน้ัน แต่จะมีความรู้สึกสบายไม่สบายเกิดข้ึน
พร้อมกันด้วย เช่น เมื่อตารับรู้คือเห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็จะมีความรู้สึกสบายตา หรือไม่
สบายตาเกิดข้ึนด้วยเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะมีความรู้สึกสบายหู หรือไม่สบายหูเกิดข้ึน
ด้วย เป็นต้น ความรู้สึกสบายหรือเอร็ดอร่อย เรียกว่าสุขเวทนา ความรู้สึกไม่สบาย 
ไม่อร่อย เรียกว่า ทุกขเวทนา 
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การรับรู้ด้านท่ีเป็นความรู้สึกน้ีเป็นส่วนท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะมันจะมาเป็นตัวนําพฤติกรรมในขณะท่ีคนยังมีความไม่รู้ หรือไม่มีปัญญา 
กล่าวคือพอมีความรู้สึกสบาย (ได้สุขเวทนา)มนุษย์ก็จะมีปฏิกิริยาในแง่ท่ีชอบ หรือ
จะเอา แต่ถ้ารับรู้แล้วไม่สบาย (เกิดทุกขเวทนา) ก็จะไม่ชอบ จะไม่เอา จะหนีหรือ
ทําลายปฏิกิริยาน้ีเรียกว่า ตัณหา คนท่ีมองประโยชน์ของอายตนะหรืออินทรีย์แต่
ในแง่ของความรู้สึก ก็จะใช้มันในการ เสพรส หรือเป็นเครื่องมือ หาสิ่งเสพ หรือ
สิ่งบําเรอมาสนองตัณหาน้ี 

สําหรับมนุษย์ท่ียังไม่มีการศึกษา หรือขาดการพัฒนาท่ีถูกต้อง การใช้
อายตนะหรืออินทรีย์เพ่ือการเสพรสหรือแส่เสพหาสิ่งบําเรอ จะเป็น พฤติกรรม
หลัก ของการดําเนินชีวิต เขาไม่รู้จักหรือไม่สนใจท่ีจะใช้อายตนะหรืออินทรีย์
เหล่าน้ันในการเรียนรู้หรือหาความรู้ 

อีกประการหน่ึง สําหรับคนท่ียังไม่มีการศึกษาหรือยังไม่ได้มีการพัฒนา
เหล่าน้ัน การรับรู้อย่างท่ี ๒ น้ีจะมีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการรับรู้อย่างแรก
ในหลายรูปแบบด้วย เช่น พอรับรู้และเกิดความรู้สึกพร้อมท้ังปฏิกิริยาท่ีชอบใจ
หรือไม่ชอบใจแล้ว ความสนใจจะพุ่งมารวมอยู่ท่ีความชอบใจและไม่ชอบใจ แล้ว
คิดปรุงแต่งต่อไปต่างๆ ทําให้การรับรู้ด้านท่ี ๑ หยุดหรือขาดตอน ทําให้ไม่รับรู้
ความรู้ท่ีเป็นข้อมูลน้ันต่อไปอีก จึงไม่ได้ความรู้ท่ีควรจะรู้ หรือบางทีก็ทําให้สนใจท่ี
จะรับรู้ข้อมูลเฉพาะในแง่ท่ีสนองความชอบใจหรือไม่ชอบใจ จึงทําให้ได้ความรู้ท่ี
เอนเอียง หรือบิดเบือน หรือเฉพาะจุดเฉพาะแง่ ไม่ตรงตามความเป็นจริง และไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เพราะฉะน้ัน จึงสรุปให้เห็นชัดได้ว่า 

มนุษย์น้ัน เมื่อมีการรับรู้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ก็จะมีความรู้สึก
หรือเวทนาเกิดข้ึนด้วย คือ รู้สึกสบายหรือไม่สบาย ความรู้สึกท่ีสบายเรียกว่าสุข
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เวทนา ความรู้สึกท่ีไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนา พอรับรู้เข้ามาและเกิดมีเวทนาน้ี
อย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว มนุษย์ท่ียังมีอวิชชาก็จะมีปฏิกิริยาคือ ถ้าเวทนาสุขสบายก็
ชอบใจอยากจะเอา เรียกว่ายินดี ถ้าเวทนาเป็นทุกข์ ไม่สบาย ก็ไม่ชอบใจ ขัดใจ 
เรียกว่ายินร้าย ปฏิกิริยายินดียินร้ายน้ีเรียกรวมว่าตัณหา ความยินดีและยินร้ายน้ี
จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมทําให้ตัดสินใจเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาจะเอาอันไหน
และอย่างไร ตรงน้ีเองเป็นจุดท่ีมีเจตนาเข้ามาเก่ียวข้องคือตรงท่ีมีปฏิกิริยาชอบ
หรือไม่ชอบน่ันเองหมายความว่า การชอบหรือไม่ชอบและจะเอาอย่างไรน้ันมี
เจตนาเป็นตัวตัดสินใจเลือก และเจตนาท่ีตัดสินใจเลือกน้ันก็จะเลือกไปตาม
แรงผลักดันของตัณหา ตอนน้ีจะเห็นได้ว่า กระบวนการของกรรมได้เริ่มต้นข้ึนแล้ว 

เป็นอันว่า เมื่อไม่มีความรู้หรือไม่ใช้ความรู้ (ปัญญา) ตัณหาก็จะมาเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรม คือทําไปตามความปรารถนาท่ีจะได้รับสุขเวทนาและ
หลีกเลี่ยงทุกขเวทนา การท่ีต้องใช้ตัณหาเป็นตัวนําทางพฤติกรรมอย่างน้ีก็เพราะ
มนุษย์ยังไม่พัฒนา ยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีปัญญา เขาจึงอยู่ด้วยอวิชชาและตัณหาไป
ก่อน เมื่อเป็นอย่างน้ีจึงเห็นได้ว่า การกระทําของมนุษย์ส่วนมาก ก็เน่ืองมาจากการ
ท่ีจะหาสุขเวทนา และหลีกเลี่ยงทุกขเวทนา ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ัวไป ท่ีไม่
มีการศึกษา หรือยังไม่ได้ฝึกฝนพัฒนา 

ทีน้ี ก็เกิดปัญหาว่า การท่ีมนุษย์เป็นอยู่โดยใช้ตัณหาเป็นตัวนําน้ันจะทํา
ให้ตนเองอยู่รอดด้วยดีหรือไม่ถ้าอยู่รอดด้วยดีก็หมดเรื่อง แต่ปรากฏว่ามันไม่ดี 
เพราะว่าถ้าจะทําอะไรๆ เพียงแค่ตามความปรารถนาท่ีจะได้รับสุขเวทนาหรือ
หลีกเลี่ยง ทุกขเวทนาเท่าน้ัน ก็จะเกิดปัญหาหลายข้ันตอน คือ 

๑. อันตรายต่อชีวิตของตน ท้ังด้านร่างกาย และจติใจ 

๒. อันตรายต่อการอยูร่่วมกันของมนุษย์หรือสังคม 

๓. อันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๙๙ 

 

ทีน้ี ก็ลองมาดูว่า ถ้าเราเอาตัณหาเป็นตัวนําพฤติกรรม จะเกิดคุณหรือ
เกิดโทษอย่างไร โดยดูจากปัญหาหรืออันตราย ๓ ประการน้ี เริ่มตั้งแต่ในด้านชีวิต
ของตนเอง จะเห็นว่าในระดับต้นๆ พฤติกรรมแบบสนองเวทนาจะช่วยได้มาก เช่น 
มองเห็นอะไรไม่สบายตา มนุษย์ก็จะหลีกเลี่ยงไว้ก่อน เพราะสิ่งท่ีทําให้เกิด
ทุกขเวทนาน้ันเป็นอันตรายต่อสายตาหรือต่อร่างกาย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าหาก
เห็นแล้วสบายตา สิ่งน้ันก็มักจะเก้ือกูลต่อชีวิต แต่พอเอาเข้าจริงก็ปรากฏว่าสิ่ง
เหล่าน้ีไม่แน่นอนเสมอไป ต่อมาเราจะรู้ว่ามันใช้เป็นหลักไม่ได้จริง ยกตัวอย่าง 
อะไรก็ตามท่ีสบายลิ้น คืออร่อย ตามปกติเราก็ถือว่าดี ใช้ได้ เป็นประโยชน์แก่ชีวิต
ร่างกายของเรา แต่ท่ีว่าน้ันไม่จริงเสมอไป เพราะบางอย่างท่ีอร่อยสบายลิ้นแต่เป็น
โทษแก่ชีวิตก็มี ซึ่งตรงน้ีเองท่ีเราเริ่มพบความไม่แน่นอน จะเอาเวทนาและตัณหา
เป็นเกณฑ์ตัดสินเด็ดขาดไม่ได้ เราใช้มันเป็นตัวนําทางเบ้ืองต้นได้บ้างแต่ว่าไม่
ปลอดภัย พอมาเจอปัญหาว่าสิ่งท่ีอร่อยจะเป็นคุณต่อชีวิตจริงหรือไม่ ก็ชักจะไม่แน่
เสียแล้ว ถ้าอย่างน้ีแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักตัดสินว่าสิ่งใดเป็นคุณหรือเป็นโทษ
ต่อชีวิตกันแน่ 

ถ้าเราใช้ตัณหาซึ่งในท่ีน้ีคือความอยากเสพรสอร่อยเป็นตัวนํา ก็
หมายความว่า เราก็ต้องกินตามความอร่อย และเมื่อยังอร่อยก็ต้องกินเรื่อยไป ก็
เลยกินจนเต็มท่ีแต่ปรากฏว่าการกินตามความอร่อยน้ี ทําให้กินมากเกินไป เลยเกิด
อาการอาหารไม่ย่อย หรืออ้วนเกินไปก็เสียสุขภาพ บางคนชอบอาหารจําพวก
ไขมัน เมื่อกินสนองความอร่อยได้รับไขมันเข้าไปมาก ก็เกิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
บางทีถึงกับไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทําให้เสียชีวิตได้ หรือเด็กบางคนกินแต่อาหาร
อร่อยท่ีตัวชอบ เช่นกินแต่ขนม กินมากและสิ้นเปลืองเงินมาก แต่กลายเป็น
โรคขาดอาหาร แล้วยังเกิดปัญหาทางจิตใจด้วยเน่ืองจากมีความขุ่นเคืองคับข้อง
เมื่อได้อาหารไม่อร่อยอย่างท่ีอยาก ทําให้จิตใจงุ่นง่านดิ้นรนจะไปหา เมื่อไม่ได้ก็ไม่
ยอม เกิดความวุ่นวาย น่ีเป็นตัวอย่างของอันตรายต่อชีวิตของตนเอง ท่ีเกิดจากการ



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๐ 

 

ให้ตัณหาเป็นตัวนําพฤติกรรม นอกจากน้ันในแง่สังคม เมื่อกินสนองตัณหาเพ่ือมุ่ง
ความอร่อยแล้ว ก็ทําให้บุคคลมุ่งหาสิ่งอร่อยเพ่ือสนองความอยากให้มากท่ีสุด การ
หามาเสพสนองความอยากน้ัน ไม่มีขอบเขต และไม่มีท่ีสิ้นสุด ก็ทําให้เกิดการ
เบียดเบียนกัน เกิดปัญหาในทางสังคม เป็นอันตรายต่อการอยู่ร่วมกัน ยิ่งกว่าน้ัน 
การท่ีคนเราบริโภคสนองความอยากอย่างไม่มีขอบเขตก็ทําให้เกิดปัญหาต่อ
สภาพแวดล้อมตามมาอีก รวมความว่าการบริโภคเกิดมีปัญหาข้ึนมาจากการท่ี
ปล่อยให้พฤติกรรมเป็นไปตามแนวทางของตัณหา 

เมื่อเกิดปัญหาเช่นน้ีจะทําอย่างไร เราจะปล่อยให้ตัณหาเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมต่อไปไม่ได้ มนุษย์จะต้องรู้ว่าอะไรแค่ไหนเป็นคุณค่าท่ีแท้จริงต่อชีวิตของ
ตนแล้วทําตามความรู้น้ัน คือเอาความรู้มาเป็นตัวนําพฤติกรรม เช่นจะบริโภค
อาหารก็ไม่ใช่เอาแต่ความอร่อย ท่ีเป็นสุขเวทนา แต่บริโภคด้วยความรู้ในคุณค่า
ของอาหารน้ันๆ ตรงน้ีเป็นจุดเริ่มท่ีจะเข้ามาสู่การพัฒนามนุษย์หรือการศึกษา 

แนวคิดพ้ืนฐานของพุทธศาสนาในการพัฒนามนุษย์ 

เมื่อเกิดปัญหาจากตัณหาก็ทําให้มนุษย์ต้องคิดหาทางออกท่ีจะแก้ปัญหา
ให้ถูกต้อง แล้วก็ได้มองเห็นว่าในการบริโภคน้ัน มนุษย์จะต้องรู้ว่าสิ่งน้ันๆ มีคุณค่า
ต่อชีวิตจริงหรือไม่ อาหารอะไรมีคุณค่าต่อชีวิต และกินแค่ไหนจึงจะพอดีกับความ
ต้องการของชีวิต ไม่ใช่กินไปตามตัณหาท่ีอยากเสพสุขเวทนาของรสอร่อยเท่าน้ัน 
เมื่อรู้คุณค่าของอาหารและความต้องการของชีวิตแล้ว เราจึงจะรู้จักเลือกกินได้
ถูกต้องให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริง 

เพราะฉะน้ัน ในการศึกษา เราจึงต้องฝึกคนให้พัฒนาปัญญา เริ่มแต่ให้รู้
ความมุ่งหมายของการบริโภคว่าเรากินเพ่ืออะไร เช่น ถามปัญหากับตนเองว่า กิน
เพ่ืออะไร เรากินเพ่ือสนองความต้องการท่ีจะได้เสพรสเอร็ดอร่อยหรือ เราควรจะ
เอาความเอร็ดอร่อยมาเป็นตัวตัดสินการบริโภคอย่างน้ันหรือ หรือแม้กระท่ังท่ี



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๑ 

 

พัฒนายิ่งไปกว่าน้ันอีกในทางลบ คือ เอาการบริโภคมาเป็นเครื่องแข่งขันวัดฐานะ
กัน เป็นการกินเพ่ืออวดโก้ ในการศึกษาก็จะฝึกให้รู้จักพิจารณาว่า การกินเพ่ืออวด
ฐานะกันน้ีเป็นวิธีบริโภคท่ีถูกต้องหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่เช่นน้ันแล้วเรากินเพ่ืออะไร ก็
จะได้คําตอบว่า เรากินเพ่ือบํารุงเลี้ยงร่างกายให้เป็นอยู่ได้ เพ่ือจะดํารงชีวิตให้
เป็นอยู่ด้วยดี ให้มีสุขภาพดี และเพ่ือให้เรามีชีวิตท่ีผาสุก ตลอดจนท่ีทางพระพูดว่า
เพ่ือเป็นเครื่องเก้ือหนุนชีวิตท่ีดีงาม หรือเพ่ือเก้ือหนุนการบําเพ็ญกิจอันประเสริฐ 
คือการทําหน้าท่ี และทําประโยชน์ต่างๆ 

เมื่อมองเห็นวัตถุประสงค์ดังท่ีกล่าวมาน้ี เราก็เริ่มมีตัวตัดสินแล้ว ถึง
ตอนน้ี ปัญญา เกิดข้ึนแล้ว พฤติกรรมในการบริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไป เราจะมอง
ไปในแง่ท่ีว่ากินอะไรแค่ไหนอย่างไรร่างกายจึงจะอยู่ได้สบาย สุขภาพจึงจะดี 
แข็งแรง ไม่มีโรค กินแค่ไหนจึงจะพอดีกับความต้องการของชีวิตร่างกายของเรา 
เราจะต้องดูว่าอาหารอะไรมีคุณค่าแก่ชีวิต และมีปริมาณมากเท่าไรจะพอดี น่ีคือ
การใช้ปัญญา ในแง่ทําหน้าท่ีรู้คุณค่าของอาหาร และรู้ความประสงค์ในการกินใน
การบริโภค ปัญญาน้ีจะมาเป็นตัวนําพฤติกรรมตัวใหม่ ปัญญา จะมากําหนด
พฤติกรรมแทนตัณหา เมื่อปัญญามานํา เราก็ไม่ต้องทําตามตัณหา เพราะเรา
มองเห็นคุณค่าท่ีแท้จริงท่ีต้องการแล้วเราก็ไม่เอาแค่สุขเวทนา แต่เราจะเอาคุณ
ค่าท่ีแท้จริงน้ันเราก็จึงเปลี่ยนมาปฏิบัติตนตามท่ีปัญญาบอก โดยให้ปัญญาเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรม 

ตรงน้ีเป็นจุดสําคัญ ตัวท่ีเริ่มต้นก็คือโยนิโสมนสิการ ท่ีหักเหกระแส
ความคิดออกจากตัณหา โดยนําเอาปัญญามาใช้กับเรื่องท่ีเก่ียวข้อง แล้วทําให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไป  

เมื่อปัญญาทําให้รู้ถึงคุณค่าแท้จริงท่ีต้องการหรือตัวประโยชน์ท่ีแท้แล้ว ก็
จะเกิดคุณสมบัติใหม่ข้ึนมาอีกตัวหน่ึง คือ เกิดความอยากประเภทท่ี ๒ ท่ีคู่กับ
ปัญญา ซึ่งอยากจะทําให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ท่ีแท้จริงน้ัน เป็นความอยากท่ี



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๒ 

 

อาศัยความรู้คือปัญญาเป็นฐาน ความอยากประเภทท่ีสองน้ีเป็นกุศล คือเก้ือกูลต่อ
ชีวิต เรียกว่าฉันทะ ซึ่งตรงข้ามกับความอยากประเภทท่ี ๑ ท่ีเป็นอกุศล ซึ่งไม่
เก้ือกูลต่อชีวิต ท่ีเรียกว่า ตัณหา 

ในการศึกษา คนท่ัวไปมักแยกไม่ออกงความอยาก ๒ ประเภทน้ี แล้วก็
พูดกราดไปว่าความอยากเป็นสิ่งท่ีไม่ดี ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง ความอยาก
ประเภทท่ี ๒ คือ ฉันทะน้ี เป็นความอยากท่ีดี เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะนําชีวิตไปสู่
จุดหมายท่ีดีงาม เป็นองค์ธรรมสําคัญมาก ในการท่ีจะบําเพ็ญไตรสิกขา หรือทําสิ่ง
ต่างๆ จะต้องมีฉันทะ ถ้าขาดฉันทะไปก็สําเร็จได้ยาก แต่ฉันทะต้องอาศัยปัญญา 
ปัญญา รู้ว่าอะไรดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริง ฉันทะ ก็อยากทําให้เกิดสิ่งน้ัน ถ้า
ไม่มีปัญญาคือไม่รู้ ฉันทะก็เกิดไม่ได้ ต่างจากตัณหาท่ีไม่ต้องอาศัยปัญญา อะไรถูก
ตา ถูกหู ถูกลิ้น ถูกใจ ตัณหาก็อยากได้อยากเสพสิ่งน้ัน ตัณหาจึงอยู่ด้วยกันกับ
อวิชชาแต่พอปัญญาเกิดข้ึนรู้ว่าสิ่งท่ีถูกใจน้ันเป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตตัณหาก็
หายไป ปัญญารู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริง ฉันทะก็เกิดข้ึนในสิ่งน้ัน 
ดังน้ันปัญญาพัฒนาไป ฉันทะก็พัฒนาควบคู่ไปด้วย ในทางการศึกษา ถ้าจับจุดน้ี
ไม่ได้ ก็พูดได้เลยว่า การศึกษาน้ันพลาด เสียหลักไปแล้วตั้งแต่ต้นทาง จึงยากจะ
สําเร็จผลด้วยดี 

เพ่ือให้รู้จักแยกระหว่างความอยาก ๒ ประเภทน้ีอาจให้ความหมายอย่าง
ง่ายๆ ว่า 

๑. ตัณหา คือ ความอยากในรสชาติท่ีเวทนาบอกเสนอ (=ความอยากท่ี
ไม่เก่ียวกับการศึกษา) 

๒. ฉันทะ คือ ความอยากในคุณค่าท่ีปัญญาบอกเสนอ (=ความอยากท่ี
เกิดจากการศึกษา) 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๓ 

 

คนเกิดมา ไม่ต้องมีการศึกษา ไม่ต้องมีความรู้ ไม่ต้องพัฒนาเลย ก็มี
ตัณหา สามารถอยากเสพรสสุขเวทนาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ แต่
พฤติกรรมท่ีเป็นไปตามบงการของตัณหา จะมีผลในทางเพ่ิมทุกข์ ก่อปัญหาไม่คุ้ม
กับความสุขท่ีได้ ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ไม่เป็นอยู่อย่างมืดบอด
ด้วยอวิชชาและว่ิงพล่านไปด้วยตัณหา เมื่อคนมีการศึกษาได้พัฒนาข้ึน เกิดปัญญา
รู้ว่าอะไรดีแท้จริง ก็เกิดฉันทะอยากในสิ่งน้ัน แล้วทําไปตามฉันทะน้ัน ก็ทําให้
ปัญหาไม่เกิดข้ึน หรือถ้ามีปัญหาก็แก้ปัญหาน้ันได้ เรียกว่า ไร้ทุกข์ หรือปลอดทุกข์ 
(นิยมใช้กันมาว่าดับทุกข์) จากท่ีกล่าวมา จึงสรุปกระบวนการแห่งพฤติกรรมของ
มนุษย์ได้เป็น ๒ แบบ คือ 

แบบท่ี ๑ (ไร้การศึกษา): 

อวิชชา + ตัณหา ------->  พฤติกรรมสร้างทุกข์ (ก่อปัญหา) 

แบบท่ี ๒ (มีการศึกษา):  

ปัญญา + ฉันทะ ------->  พฤติกรรมสลายทุกข์ (แก้ปัญหา) 

กระบวนการแบบท่ีสองเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ คือทันทีท่ี
มนุษย์รู้จักคิดเขาก็เริ่มมีการศึกษา และเมื่อน้ันปัญญาก็เกิดข้ึน ตัวแกนสําคัญของ
การพัฒนาก็คือปัญญา เพราะทําให้รู้จักสิ่งท้ังหลายและรู้ท่ีจะปฏิบัติต่อสิ่งน้ัน
อย่างไร แต่พร้อมกับท่ีปัญญาเกิดข้ึนน้ันก็มีการปรับตัวเกิดข้ึนท้ังองคาพยพ ทําให้
เกิดการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพครบท่ัวองค์รวม คือมิใช่พัฒนาแต่ปัญญา พฤติกรรม
ก็พัฒนาด้วย พฤติกรรมจะเปลี่ยนไป แล้วจิตใจก็พัฒนาด้วย คือจิตใจเปลี่ยนไป 
เช่นเปลี่ยนจากความอยากด้วยตัณหามาเป็นความอยากด้วยฉันทะเป็นต้นและมี
ความสุขความพอใจอย่างใหม่เกิดข้ึน น่ันคือพอใจเมื่อได้ทําตามท่ีปัญญาบอก ได้
ทําตามเหตุตามผลท่ีดีเกิดความสุขความพอใจด้วยฉันทะ เป็นการพัฒนาจิตใจ
เพราะฉะน้ัน การพัฒนาจะเป็นไปพร้อมกันท้ัง ๓ ด้าน คือพัฒนาพฤติกรรม พัฒนา



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๔ 

 

จิตใจ และพัฒนาปัญญา การพัฒนาท้ัง ๓ อย่างน้ีจะต้องอิงอาศัยและเสริมซึ่งกัน
และกัน จะแยกออกจากกันไม่ได้ในกระบวนการพัฒนามนุษย์ 

ถึงตอนน้ี เราสามารถให้ความหมายของการศึกษาได้ในระดับหน่ึงว่า 
การศึกษา คือการพัฒนาคนให้พ้นจากการมีชีวิตภายใต้บงการของตัณหาท่ีจะดิ้น
รนแสวงหาสุขเวทนาและหลีกเลี่ยงทุกขเวทนา บนฐานของความไม่รู้คืออวิชชา ท่ี
ทําให้เวียนวนอยู่ในตาข่ายของการก่อปัญหาเพ่ิมทุกข์ ไปสู่การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 
ซึ่งทําให้เกิดมีฉันทะ ท่ีจะปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายอย่างถูกต้อง ทําให้เกิดความเป็น
อิสระไร้ทุกข์ปราศจากปัญหา 

ขอสรุปว่า ในพุทธศาสนามีหลักการให้การศึกษามนุษย์ด้วยการฝึกฝน
พัฒนาให้รู้จักรับรู้และรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งท่ีเก่ียวข้องในชีวิตอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้
ไม่มีปัญหาเกิดข้ึน เรียกว่าทําให้ไร้ทุกข์ การศึกษาหรือการพัฒนาคนน้ี ก็ดําเนินไป
ตามหลักของกรรมน่ันเอง เพราะหลักกรรมถือว่าสิ่งท่ีเป็นผลจะเกิดข้ึนจากเหตุ คือ
เป็นกฎแห่งเหตุและผล แต่เป็นกฎเหตุผลในส่วนท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมหรือการ
กระทําของมนุษย์ ตามหลักกรรมน้ัน การกระทําเป็นเหตุ สิ่งท่ีต้องการเป็นผล 
ฉะน้ันผลสําเร็จท่ีต้องการจึงเกิดจากการกระทํา ในการกระทําน้ันความพากเพียร
พยายามเป็นแรงขับเคลื่อน การท่ีมนุษย์จะสามารถทําการต่างๆ อันเป็นเหตุปัจจัย
นําไปสู่ผลท่ีต้องการได้น้ันมนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามในการกระทํา ผู้ท่ี
เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จจากการกระทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุ
ตามผล 

หลักกรรมเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ในการศึกษาหรือพัฒนามนุษย์
น้ัน เราเอาองค์ประกอบท่ีดีซึ่งเป็นกุศลเข้ามา เริ่มแต่เอาปัญญาเข้ามา เอาฉันทะ
และกุศลอ่ืนๆ เข้ามา ทําให้กระบวนการของกรรมเป็นกระบวนการของกรรมท่ีดีท่ี
เป็นกุศล เมื่อคนมีพฤติกรรมท่ีเป็นกุศลประกอบด้วยกุศลมีปัญญาและฉันทะเป็น



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๕ 

 

ต้น ก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือไร้ทุกข์ เป็นการเปลี่ยนจากกระบวนการแห่ง
อกุศลกรรมท่ีมีอวิชชาและตัณหาเป็นมูลเหตุนําไปสู่ปัญหาหรือความทุกข์ 

พุทธศาสนาปฏิเสธความเห็นผิดท่ีว่าทุกอย่างเป็นไปเพราะกรรมเก่า แต่
ไม่ปฏิเสธเรื่องของกรรมเก่าในความหมายท่ีถูกต้องว่า กรรมเก่าเป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการของกรรม คือ เป็นเหตุปัจจัยส่วนท่ีผ่านมาในอดีต ซึ่งส่งผลเก่ียวข้อง
กับกระบวนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการสะสมกรรม 
ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็เกิดจากการสะสมกรรมของเราน่ันเอง ฉะน้ันเราจะทํา
อะไรก็ตาม การสะสมกรรมของเราก็จะส่งผลสืบทอดมาแม้กระท่ังเป็นตัวอิทธิพล
ชักนําให้คิดนึกในแนวไหน ให้มีบุคลิกภาพอย่างไร ให้เรามีความสามารถใน
ขอบเขตใด ทําอะไรได้แค่ไหน แต่ในกระบวนการของกรรมน้ัน กรรมส่วนท่ีเราต้อง
เก่ียวข้องสําคัญมากท่ีสุด และควรเอาใจใส่มากท่ีสุด ก็คือ กรรมปัจจุบัน ท่ีว่าเราจะ
ทําอะไรอย่างไรในบัดน้ีและต่อจากน้ี ซึ่งเป็นเรื่องของเราท่ีว่าจะเลือกตัดสินใจ หรือ
ตั้งใจอย่างไร บุคคลใดมีปัญญา ฉลาดในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย รู้อดีตได้ดีด้วย 
มองเห็นปัจจุบันชัดเจนด้วย เล็งอนาคตได้เก่งด้วย ก็จะยิ่งทํากรรมปัจจุบันได้ผลดี 
ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าได้มากท่ีสุด 

จากท่ีกล่าวมาน้ีจะทําให้มองเห็นภาพท่ัวๆ ไปของพฤติกรรม ซึ่งท้ังหมด
น้ันก็อยู่ในเรื่องของกรรมน่ันเองส่วนเรื่องของจริต ๖ กับบุคคล ๔ ท่ีเคยถามถึงน้ัน
เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งก็เกิดจากการส่ังสมกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ จริต ๖ เป็นผลจากการสั่งสมคุณสมบัติเฉพาะด้านน้ันๆ จนกลายเป็นแบบ
แผนนิสัยของจิตใจและพฤติกรรมแต่ละแบบๆ คือสั่งสมให้เกิดความเคยชินของ
จิตใจท่ีจะคิดอย่างน้ันๆ และแสดงออกเป็นพฤติกรรมอย่างน้ันๆ ส่วนบุคคล ๔ 
ประเภท เป็นความแตกต่างท่ีเกิดจากการสั่งสมกรรมประเภทท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพของคน เช่น มีการศึกษาพัฒนาตัวไว้ดี ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอยู่เสมอๆ 
มีการสั่งสมสติปัญญาไว้มาก ก็ทําให้เกิดเป็นบุคคลประเภทท่ี ๑ คืออุคฆฏิตัญญู 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๖ 

 

เป็นบุคคลท่ีรู้จักใช้โยนิโสมนสิการ ซึ่งทําให้เขาเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ง่าย 
และฉับไว ในท่ีน้ีเมื่อเราพูดถึงหลักการท่ัวไป หรือหลักใหญ่ เรื่องจริต ๖ [๒๙/
๗๒๗; วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗] และเรื่องบุคคล ๔ [๒๑/๑๓๓] ก็กลายเป็นเรื่องปลีกย่อยไป 

กระบวนการของการศึกษาหรือระบบการพัฒนาบุคคล 

กระบวนการท่ีจะพัฒนาบุคคลน้ันแยกได้เป็น ๒ ข้ันตอน คือ ข้ันตอน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และข้ันตอนในกระบวนการพัฒนา แต่ละข้ันตอนมี
หลักการสําคัญดังน้ี 

๑. ขั้นนําสู่สิกขา คือข้ันก่อนท่ีจะเข้าสู่ไตรสิกขาเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าข้ัน
ก่อนมรรค เพราะมรรคหรือเรียกให้เต็มว่ามรรคมีองค์ ๘ น้ัน ก็คือ ไตรสิกขาท่ีมอง
ในแง่เป็นวิถีชีวิตน่ันเอง หมายความว่า สิกขา คือการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนา มรรค 
คือวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตท่ีดี ไตรสิกขา เป็นการศึกษาท่ีฝึกฝนพัฒนาคน 
พัฒนาอย่างไร ก็เพ่ือให้เขาดําเนินชีวิตได้อย่างน้ันน่ันเอง 

เมื่อมองในแง่ของมรรค ก็เริ่มจากสัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบซึ่งเป็น
ปัญญาในระดับหน่ึง ปัญญาในข้ันน้ีเป็นความเช่ือและความเข้าใจในหลักการท่ัวๆ 
ไป โดยเฉพาะความเช่ือว่าสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือการถือหลักการ
แห่งเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นความเช่ือถือท่ีเป็นฐานสําคัญของการพัฒนา ทําให้มีการ
พัฒนาต่อไปได้ ในทางตรงข้าม ถ้ามีความเช่ือมีทิฐิท่ีผิด ก็จะตัดหนทางการพัฒนา
ไปเลย เช่น ถ้าเช่ือว่าสิ่งท้ังหลายจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเองแล้วแต่โชค หรือเป็น
เพราะการดลบันดาลความเช่ืออย่างน้ีไม่เป็นสัมมาทิฐิ และถ้าเช่ืออย่างน้ีแล้วก็ทํา
ให้พัฒนาไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปทําไม ดังน้ันในกระบวนการฝึกฝนพัฒนา
บุคคลเมื่อเริ่มต้นจึงต้องมีปัญญาอยู่บ้าง น่ันคือปัญญาในระดับของความเช่ือใน
หลักการท่ีถูกต้อง 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๐๗ 

 

คราวน้ีสิ่งท่ีน่าพิจารณาต่อไป ก็คือว่า สัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหรือเป็น
จุดเริ่มให้คนมีการฝึกฝนพัฒนาต่อไปได้น้ี จะเกิดข้ึนในตัวบุคคลได้อย่างไร คือมี
ปัญหาว่าทําอย่างไรจะให้บุคคลเกิดมีสัมมาทิฐิ ในเรื่องน้ี พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ ๒ ประการ [๑๒/๔๙๗] 

๑. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆษะ 

๒. ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ 

หลักการน้ีหมายความว่า การมีสัมมาทิฐิอาจจะเริ่มจากปัจจัยภายนอก 
เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่หรือวัฒนธรรม ซึ่งทําให้บุคคลน้ันได้รับอิทธิพลจาก
ความเช่ือ ความคิดนึก ความเข้าใจ ภูมิธรรมภูมิปัญญา และพฤติกรรมท่ีถ่ายทอด
ต่อกันมา ถ้าสิ่งท่ีได้รับจากการแนะนําสั่งสอนถ่ายทอดมาน้ันเป็นสิ่งท่ีดีงามถูกต้อง 
อยู่ในแนวทางของเหตุผล ก็เป็นจุดเริ่มของสัมมาทิฐิ ท่ีจะนําเข้าสู่กระแสการพัฒนา
หรือกระบวนการฝึก ในกรณีอย่างน้ี สัมมาทิฐิเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีเรียกว่า ปร
โตโฆษะ  

ถ้าไม่เช่นน้ัน บุคคลอาจจะเข้าสู่กระแสการพัฒนา โดยเกิดปัญญาท่ี
เรียกว่าสัมมาทิฐิน้ันด้วยการใช้โยนิโสมนสิการ คือการรู้จักคิด รู้จักพิจารณาด้วย
ตนเอง แต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าสู่กระแสการพัฒนาด้วยปรโตโฆษะ เพราะคนท่ีมี
โยนิโสมนสิการแต่แรกเริ่มน้ันหาได้ยาก 

คําว่า ปรโตโฆษะ แปลว่า เสียงจากผู้อ่ืน คืออิทธิพลจากภายนอก เป็น
คําท่ีมีความหมายกลางๆ คืออาจจะดีหรือช่ัว ถูกหรือผิดก็ได้ ถ้าปรโตโฆษะน้ันเป็น
บุคคลท่ีดี เราเรียกว่า กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นปรโตโฆษะชนิดท่ีกลั่นกรองแล้ว และเรา
ได้เลือกสรรท่ีจะนํามาใช้งานจริงๆ ในการศึกษา ปรโตโฆษะโดยท่ัวๆ ไป ก็ได้แก่พ่อ
แม่ พ่ีน้อง ครูอาจารย์ สื่อมวลชน และการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
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สําคัญมากในสังคม ถ้าบุคคลและสถาบันเหล่าน้ีเป็นปรโตโฆษะท่ีดี ก็จะนําเด็กไปสู่
สัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีดีต่อไป 

อย่างไรก็ตาม คนท่ีพัฒนาดีแล้วจะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ พ่ึงตนเองได้
โดยมีอิสรภาพ แต่คุณสมบัติน้ีจะเกิดข้ึนต่อเมื่อเขารู้จักใช้ปัจจัยภายใน เพราะถ้า
เขายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ก็คือ การท่ียังต้องพ่ึงพา ยังไม่มีอิสรภาพ จึงยังไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ ดังน้ัน จุดเน้นจึงอยู่ท่ีปัจจัยภายใน แต่เรานําเอาปัจจัย
ภายนอกมาเป็นตัวสื่อในเบ้ืองต้น เพ่ือช่วยชักนําให้คนสามารถใช้โยนิโสมนสิการ 
จนมีปัจจัยภายในของตัวเขาเอง เมื่อเรารู้หลักน้ีแล้ว เราก็นําเอากัลยาณมิตรมา
ช่วยสร้างโยนิโสมนสิการให้คน น่ันคือเป็นการอาศัยปรโตโฆษะ โดยเฉพาะ
กัลยาณมิตรเป็นตัวนําให้เข้าถึง โยนิโสมนสิการ 

นอกจากปรโตโฆษะและโยนิโสมนสิการแล้ว อันท่ีจริงยังมีองค์ประกอบ
แทรกท่ีมาช่วยหนุนอีก ๕ ตัว ซึ่งอยู่ในกระบวนการฝึกข้ันก่อนท่ีจะเข้าสู่มรรคด้วย 
จึงรวมกันมีท้ังหมด ๗ ตัว คือ [๑๙/๑๒๙-๑๓๗] 

๑. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร) ได้แก่ ปรโตโฆษะท่ีดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอก ท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

๒. ศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) คือ ความเป็นผู้มีวินัย หรือชีวิตท่ี
มีระเบียบ หรือมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดี ซึ่งเกิดจากการใช้วินัยมาฝึกให้เกิดพฤติกรรม
เคยชินท่ีดี ด้วยการจัดระเบียบชีวิต และจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้มี
สภาพซึ่งเอ้ือโอกาสต่อการท่ีจะดําเนินการพัฒนาต่อๆ ไป 

๓. ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) คือ มีแรงจูงใจท่ีถูกต้อง 
ได้แก่ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ ต้องการเข้าถึงความจริง และทําสิ่งท้ังหลายให้ดีงาม
เป็นเลิศ ซึ่งเข้ามาทําหน้าท่ีแทนตัณหา 
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๔. อัตตสัมปทา (ความทําตนให้ถึงพร้อม) คือ การทําตนให้ถึงความ
สมบูรณ์แห่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์ โดยมีจิตสํานึกในการท่ีจะฝึกฝนพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

๕. ทิฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยหลักการแห่งความเช่ือถือ) คือเช่ือถือ
ในหลักการแห่งเหตุผลหรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมองอะไรก็มองตามเหตุ
ปัจจัย ซึ่งทําให้การเรียนรู้เกิดข้ึน เพราะเป็นผู้ท่ีคิดหาเหตุผลอยู่ตลอดเวลา 

๖. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท) คือ ความ
กระตือรือร้น ไม่เฉ่ือยชา มีสติ ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่พลาดโอกาส โดยเฉพาะ
ความมีจิตสํานึกตระหนักในความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําให้เห็นคุณค่าของกาลเวลา 
และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนทํางานและพัฒนาชีวิตแข่งกับเวลา 

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ) การรู้จัก
มนสิการ หรือรู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเอง ไม่มองอะไรข้ามๆ พร่าๆ คลุมๆ แต่
รู้จักคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัย แยกแยะให้เห็นองค์ประกอบจับแง่ดีมาใช้ประโยชน์ได้ 
และรู้จักโยงให้เห็นองค์รวมหรือสร้างองค์ความรู้ความคิดใหม่ได้ ทําให้เกิดปัญญาท่ี
เข้าถึงความจริง ได้ประโยชน์ และทําการสําเร็จ สนองความใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์
ได้โดยสมบูรณ์ 

องค์ประกอบหรือปัจจัยฝึกท้ัง ๗ ตัว ท่ีกล่าวมาน้ันรวมเรียกว่าบุพนิมิต
ของมรรค เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าถึงการมาของมรรค เป็นจุดเริ่มท่ีจะ
นําเข้าสู่มรรค คือวิถีชีวิตท่ีดีงามของผู้มีการศึกษา ในการศึกษาน้ันเราเอาปัจจัยตัว
แรกคือ กัลยาณมิตร มาช่วยชักนํา หรือกระตุ้นให้เกิดปัจจัยตัวอ่ืน ตั้งแต่ตัวท่ี ๒ 
จนถึงตัวท่ี ๗  

การท่ีจะมีกัลยาณมิตรน้ัน จัดแยกได้เป็นการพัฒนา ๒ ข้ันตอน ข้ันแรก 
กัลยาณมิตรน้ันเกิดจากผู้อ่ืนหรือสังคมจัดให้ ซึ่งจะทําให้เด็กอยู่ในภาวะท่ีเป็นผู้รับ
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และยังมีการพ่ึงพามาก แต่เมื่อเด็กพัฒนามากข้ึน ก็จะเข้าสู่ข้ันท่ีสอง คือเด็กเกิดมี
โยนิโสมนสิการ แล้วเขารู้จักเลือกหากัลยาณมิตรเอง โดยท่ีเขามองเห็นคุณค่าของ
แบบอย่างหรือแหล่งความรู้ท่ีดี เขาจะนิยมแบบอย่างท่ีดี รู้จักปรึกษาไต่ถาม เขาจะ
เลือกสรรหาคนท่ีจะเข้าไปปรึกษา รู้จักหาแหล่งความรู้ รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี 
รู้จักเลือกชมรายการโทรทัศน์ท่ีดีมีประโยชน์ พัฒนาการในข้ันท่ีเขาเป็นฝ่ายเลือก
หาและเข้าหากัลยาณมิตรเองน้ี เป็นความหมายของความมีกัลยาณมิตรท่ีต้องการ
ในท่ีน้ี และเมื่อถึงข้ันน้ีแล้ว เขาจะสามารถทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อ่ืนได้
ด้วย ซึ่งเป็นจุดต่อสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีงามและการพัฒนา
สังคม 

ถ้าบุคคลมีปัจจัย ๗ ข้อน้ีแล้วก็เช่ือมั่นได้เลยว่าเขาจะมีชีวิตท่ีดีงามและ
กระบวนการศึกษาจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน เพราะปัจจัยเหล่าน้ีเป็นส่วนขยายของ
มรรคหรือของไตรสิกขาน้ันเอง ท่ียื่นออกมาเช่ือมต่อเพ่ือรับหรือดึงเอาคนเข้าสู่
กระบวนการฝึกฝนพัฒนา มันเป็นตัวเร่งเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพ ท่ีจะนําเข้าสู่
ไตรสิกขา และคอยเสริมให้การฝึกในไตรสิกขาได้ผลดี 

ในการศึกษา ท่ีจัดทํากันอย่างเป็นงานเป็นการเป็นกิจการของสังคมน้ัน 
ปัจจัยข้อท่ี ๑ คือความมีกัลยาณมิตร เป็นเรื่องใหญ่ มีความสําคัญมาก รัฐหรือ
สังคมมีหน้าท่ีจัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร เช่น ครู
อาจารย์ ถึงกับต้องจัดเป็นองค์กรใหญ่โต ใช้จ่ายงบประมาณมากมาย ถ้าได้
กัลยาณมิตรท่ีดีมีคุณสมบัติมีความรู้เข้าใจชัดเจนในกระบวนการของการศึกษา 
และสามารถทําหน้าท่ีของกัลยาณมิตรได้ดี กิจการการศึกษาของสังคมก็จะประสบ
ความสําเร็จด้วยดี ดังน้ันการสร้างหรือจัดเตรียมกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญยิ่ง 
และควรจัดเตรียมอย่างถูกต้อง 

สิ่งสําคัญอย่างหน่ึงท่ีขอย้ําไว้ ก็คือ ในการท่ีจะเข้าไปช่วยบุคคลอ่ืนเพ่ือ
นําเขาเข้าสู่ไตรสิกขาน้ัน กัลยาณมิตรจะต้องรู้จักบุคคลเสียก่อนว่า มีลักษณะ



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๑๑ 

 

อย่างไร น่ันก็คือต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เรื่องบุคคล๔ และ จริต 
๖ เป็นต้น เพ่ือจะได้ประยุกต์กระบวนการสิกขาให้เหมาะกับบุคคลน้ันๆ ในการ
ปฏิบัติเฉพาะกรณีแม้แต่ในการพัฒนาทางจิตข้ันลึก ท่ีเรียกว่าการบําเพ็ญกรรมฐาน 
ก็ยังต้องมีการเรียนรู้เรื่อง จริต ๖ เพ่ือการจัดข้อปฏิบัติในการศึกษาให้เหมาะกับตัว
บุคคล 

ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลน้ี พระพุทธเจ้าได้ทรงจําแนกเป็น ๒ 
แบบคือ ความแตกต่างแนวตั้งกับความแตกต่างแนวนอน ความแตกต่างแนวตั้งจะ
เห็นได้ในความรู้ท่ีเรียกว่า ญาณหยั่งรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ (อินทริยปโร
ปริยัตตญาณ) ซึ่งดูท่ีระดับการพัฒนาว่าไปได้แค่ไหนแล้ว เช่น ในเรื่องบุคคล ๔ 
ประเภทส่วนความแตกต่างแนวนอนจะเห็นได้ในความรู้ท่ีเรียกว่า ญาณหยั่งรู้ความ
โน้มเอียงความถนัดอัธยาศัย (นานาธิมุตติกญาณ) ซึ่งแม้แต่บุคคลท่ีพัฒนาแล้วใน
ระดับเดียวกันก็เป็นไปต่างๆ กัน ดังเช่นในเรื่องจริต ๖ เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงรู้
ความแตกต่างของบุคคลท้ัง ๒ แบบน้ันแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถจัดวิธีการสอน
ให้เหมาะสมกับบุคคลน้ันและสอนอย่างได้ผลดี 

๒. ขั้นไตรสิกขา เป็นข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบุคคล โดยใช้หลัก
ไตรสิกขาเต็มระบบ แต่ก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาบุคคล เราควรมีความรู้
เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเก่ียวกับเรื่องน้ีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานเสียก่อน ดังน้ี 

ศักยภาพของมนุษย์: ธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

เมื่อจะให้การศึกษา พุทธศาสนาจะเน้นเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ใน
จุดท่ีว่ามนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ เช่นในพุทธคุณ บทหน่ึงว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺ
มสารถิ” [๑๒/๙๕] (แปลว่า เป็นสารถีฝึกคนท่ีควรฝึก ผู้ยอดเยี่ยม) 
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๑๑๒ 

 

มีคําตรัสของพระพุทธเจ้ามากมายท่ีเน้นย้ําหลักการฝึกฝนพัฒนาตนของ
มนุษย์ และเร้าเตือนพร้อมท้ังส่งเสริมกําลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกอบรมตน
จนถึงท่ีสุด เช่น  

วรมสฺสตรา ทนฺตา  อาชานียา จ สินฺธวา 
 กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ.[๒๕/๓๓] 
อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และช้างหลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ แต่คนท่ีฝึกตนแล้ว
ประเสริฐยิ่งกว่าน้ัน 
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ. [๒๕/๓๓] ในหมู่มนุษย์ ผู้ท่ีประเสริฐสุดคือคนท่ีฝึกแล้ว 
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส.  [๑๖/๗๒๔] 
ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจริยะ เป็นผู้ประเสริฐสุด ท้ังในหมู่มนุษย์และทวยเทพ  
  มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ 
   . . . . . . . . เทวาปิ นมสฺสนฺติ.  [๒๒/๓๑๔] 
 

พระสัมพุทธเจ้า ท้ังท่ีเป็นมนุษย์น่ีแหละ แต่เป็นผู้ได้ฝึกตนแล้ว อบรมจิต
ถึงท่ีแล้ว แม้เทพท้ังหลายก็น้อมนมัสการ 

ความหมายท่ีต้องการในท่ีน้ีก็คือ การมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ หรือ
ต้องฝึก และกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสํานึกตระหนักในการท่ีจะต้องปฏิบัติตามหลัก
แห่งการฝึกฝนพัฒนาตนน้ัน โดยระลึกอยู่เสมอว่า มนุษย์น้ันถ้าไม่ฝึกก็จะไม่
ประเสริฐ แต่ถ้าฝึกแล้วจะมีขีดความสามารถสูงสุด เพราะมนุษย์มีความสามารถใน
การฝึกตัวเองได้จนถึงท่ีสุด ใช้คําศัพท์ทางวิชาการสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์มีศักยภาพ
สูง มีความสามารถท่ีจะฝึกตนได้จนถึงข้ันเป็นพุทธะ ศักยภาพน้ีเรียกว่า โพธิ ซึ่ง
แสดงว่าจุดเน้นอยู่ท่ีปัญญา เพราะโพธิน้ัน แปลว่า ปัญญาตรัสรู้ ก็คือ ปัญญาท่ีทํา
ให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะน่ันเอง 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๑๓ 

 

ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมน้ัน สิ่งสําคัญท่ี
จะต้องมีคือ ความเช่ือในโพธิ เรียกว่า โพธิศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นศรัทธาพ้ืนฐาน เมื่อ
มนุษย์เช่ือในปัญญาท่ีทําให้มนุษย์เป็นพุทธะได้แล้ว เขาก็พร้อมท่ีจะฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง ส่วนการท่ีบุคคลจะแจ้งประจักษ์โพธิได้หรือไม่น้ัน ก็เป็นเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดังเช่นในหลักบุคคล ๔ ประเภท และข้ึนอยู่กับการพัฒนา
ศักยภาพของเขาตามท่ีได้สั่งสมกรรมไว้ ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นว่าคําว่า โพธิ น้ันให้
จุดเน้นท้ังในด้านของศักยภาพท่ีมนุษย์ฝึกได้จนถึงท่ีสุด และในด้านของปัญญา ให้
เห็นว่าแกนนําของการพัฒนาน้ันอยู่ท่ีปัญญาและศักยภาพสูงสุดน้ันก็แสดงออกท่ี
ปัญญา เพราะตัวแทนหรือจุดศูนย์รวมของการพัฒนาอยู่ท่ีปัญญา 

เพ่ือจะให้โพธิน้ีปรากฏข้ึนมาทําบุคคลให้กลายเป็นพุทธะ เราจึงต้องมี
กระบวนการพัฒนาท่ีเรียกว่าสิกขา ซึ่งก็ คือ การศึกษา สิกขาคือ
กระบวนการพัฒนามนุษย์หรือฝึกมนุษย์ให้โพธิปรากฏข้ึน ทําให้มนุษย์น้ัน
กลายเป็นพุทธะ 

ชีวิตท่ีดีคือ ชีวิตท่ีดําเนินในแนวทางของโพธิ ชีวิตท่ีดีอย่างน้ีเรียกว่ามรรค 
ส่วนวิธีการหรือกระบวนการฝึกมนุษย์ให้มีชีวิตท่ีดีเรียกว่าสิกขา เมื่อเราฝึกคนให้มี
ชีวิตท่ีดี ชีวิตท่ีดีหรือวิถีชีวิตท่ีดีน้ันก็เป็นมรรค มรรคกับสิกขาก็เลยมีความหมาย
เกือบจะเหมือนกัน มรรคคือการดําเนินชีวิตท่ีดี แต่จะมีชีวิตท่ีดีได้ก็ต้องมีการฝึกฝน
พัฒนา ดังน้ันจึงต้องมีการฝึกท่ีเรียกว่าเป็นสิกขา เพราะฉะน้ัน สิกขาก็คือการฝึกให้
มีชีวิตท่ีดีท่ีดําเนินตามมรรค และมรรคมีองค์ ๘ น้ันก็สรุปลงได้เป็นสิกขา ๓ คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นตัวแกนของการฝึก เป็นอันว่าจะต้องจับแยกและโยงให้
ถูกต้องว่า มรรคกับสิกขาเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน แต่เป็นคนละแง่กัน 
เพราะสิกขาเป็นตัวการฝึก หรือการพัฒนามนุษย์ เมื่อฝึกได้ผล จนสิ่งท่ีฝึกน้ัน
กลายเป็นวิถีชีวิตของเขา มันก็กลายเป็นมรรคไป พอมรรคเกิดข้ึนแล้ว ก็พาเข้าถึง



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๑๔ 

 

จุดหมายของการศึกษาหรือการพัฒนาน้ัน คืออิสรภาพท่ีปลอดทุกข์ปราศปัญหา 
หรือจะเรียกว่าสันติสุขก็แล้วแต่พอใจ 

ไตรสิกขา: หลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย์ 

การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์น้ันทางพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลัก 

เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีทําให้
บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็นองค์รวมท่ีพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

๑. ศีล เป็นเรื่องของการฝึกในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคย
ชิน เครื่องมือท่ีใช้ในการฝึกศีล ก็คือ วินัย วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษา
และการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัยเป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพท่ีเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเป็นอยู่ การดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอ้ือโอกาสในการท่ีจะพัฒนา เมื่อฝึกได้ผลจน
คนมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีตามวินัยน้ันแล้วก็เกิดเป็นศีล ดังน้ัน โดยสรุปวินัยจะมา
ในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินท่ีดี และการจัดสภาพแวดล้อม ท่ีจะป้องกันไม่ให้
มีพฤติกรรมท่ีไม่ดี และเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมท่ีดีท่ีพึงประสงค์ การฝึกคนให้คุ้นกับ
พฤติกรรมท่ีดี ตลอดจนการจัดระเบียบระบบท้ังหลายท้ังปวงในสังคมมนุษย์ 

๒. สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การ
พัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ท้ังในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติ สมาธิ และในด้าน
ความสุข เช่นความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดช่ืนผ่องใส ความรู้สึก
พอใจ พูดสั้นๆ ว่า พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๑๕ 

 

๓. ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริม่
ตั้งแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู ้ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตผุล การรู้จักวินิจฉัย 
ไตรต่รอง ตรวจสอบ คิดการต่างๆ สร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตาม
ความเป็นจริง หรือรูเ้ห็นตามท่ีมันเป็นตลอดจนรู้แจ้งความจริงท่ีเป็นสากลของสิ่ง
ท้ังปวง จนถึงข้ันรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ท่ีทําให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอด
ปัญหา ไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์หลักท้ัง ๓ ประการท่ีกล่าวมาน้ี เป็น
ส่วนประกอบของชีวิตท่ีดีงาม เราก็ฝึกคนให้เจรญิงอกงามในองค์ประกอบเหล่าน้ี 
และให้องค์ประกอบเหล่าน้ีนําเขาสู่การเข้าถึงอิสรภาพและสันตสิุขท่ีแท้จริง ตัวการ
ฝึกท่ีจะให้มีชีวิตท่ีดีงามเป็นสิกขา ตัวชีวิตท่ีดีงามท่ีเกิดจากการฝึกน้ันก็เป็นมรรค 

การฝึกท่ีเรียกว่าสิกขา หรือแปลว่าการศึกษาน้ีบางทีก็ใช้ศัพท์แทนเป็น
คําว่า ภาวนา ซึ่งก็คือเรื่องของสิกขาน่ันเอง แต่คําว่าภาวนา แปลว่าทําให้เจริญ ทํา
ให้เป็นทําให้มีข้ึน หรือฝึกอบรม ภาวนาจัดเป็น ๔ อย่าง คือ 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกับเพ่ือน
มนุษย์ในสังคม 

๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจให้เจริญงอกงามข้ึนใน
ความดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคงสงบสุข และเป็นอิสระ 

๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจ ความคิดเหตุผลและการหยั่งรู้ความจริง จนเข้าถึงอิสรภาพ มีชีวิตท่ีดีงาม
ปลอดทุกข์ปราศปัญหา 

ภาวนา ๔ น้ี จะพูดถึงในหัวข้อต่อไปข้างหน้า 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๑๖ 

 

คําศัพท์อีกคําหน่ึงท่ีใช้แทนสิกขาได้คือคําว่า ทมะ ซึ่งก็แปลว่า การฝึก 
ทมะเป็นคําท่ีมาจากการท่ีเรามองมนุษย์ โดยเทียบกับสัตว์ท้ังหลายในแง่ของการ
ฝึก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี ๒ ข้ันตอน คือ ข้ันท่ีหน่ึง เป็นการฝึกในแง่ของการปราบพยศ 
ทําให้หมดสัญชาตญาณป่า เป็นแง่ลบ อีกข้ันหน่ึงมองในแง่บวก เป็นการฝึกให้ทํา
อะไรต่ออะไรได้อย่างพิเศษ หรือท่ีดีงามเป็นประโยชน์ ทมะ เป็นการฝึก ถ้าเป็นคน
ก็เป็นทัมมะ แปลว่า ผู้ท่ีจะต้อง (ได้รับการ) ฝึกดังท่ีปรากฏในบทพุทธคุณท่ียกมา
ให้ดูข้างต้น 

ปฏิบัติการด้วยสิกขา แล้ววัดผลด้วยภาวนา ภาวนา มักใช้ในกรณีของ
การตรวจสอบ คล้ายๆกับเป็นการวัดผลเพ่ือดูว่าด้านต่างๆ ของการพัฒนาชีวิตของ
คนน้ันได้รับการพัฒนาครบถ้วนไหม ส่วนสิกขา น้ันใช้กับตัวกระบวนการฝึกเอง 

ทําไมจึงจัดสิกขาเป็น ๓ (ในเวลาทําการฝึก) และจัดภาวนาเป็น ๔ (ใน
เวลาวัดผลคนท่ีได้รับการฝึก) ท่ีจัดอย่างน้ี เพราะสัมพันธ์กับตัวความเป็นจริงใน
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติเอง กล่าวคือ ในเวลาฝึก สิกขาท้ัง ๓ ด้าน จะ
ผสานเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แต่ด้านท่ี ๑ คือ ศีลน้ัน ท่ีจริงมันแยกออกเป็น ๒ 
ส่วนอยู่ในตัว และการแยกเป็น ๒ ส่วนน้ีจะปรากฏชัดอยู่ในภาวนา คือ 

๑. ศีล ในส่วนของพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกาย ท่ี
เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ความสัมพันธ์กับวัตถุหรือโลกของวัตถุและ
ธรรมชาติส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่มนุษย์ เช่น เรื่องปัจจัย ๔ สิ่งท่ีเราบริโภคใช้สอยทุกอย่าง 
และการเก่ียวข้องกับธรรมชาติแวดล้อมท่ัวๆ ไป 

๒. ศีล ในส่วนท่ีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมมนุษย์ด้วยกัน ความ
เก่ียวข้องและอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์จุดเน้นของศีลในส่วนน้ีจะอยู่ท่ีสังคมมนุษย์คือ
หมู่มนุษย์ด้วยกัน ดังจะเห็นได้ชัดในหลักศีล ๕ ซึ่งมีแต่เรื่องของการท่ีเราจะเข้าไป
สัมพันธ์ในหมู่มนุษย์ด้วยกัน ว่าจะอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างไร เราควรจะมีพฤติกรรมท่ี
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ไม่ละเมิดต่อกันไม่เบียดเบียนกัน โดยไม่ทําร้ายชีวิตร่างกาย ไม่ลักขโมย ไม่ล่วง
ละเมิดกรรมสิทธ์ิ ไม่ล่วงละเมิดคู่ครอง ไม่ล่วงละเมิดด้วยวาจา ไม่สร้างความ
ประหว่ันพรั่นพรึงน่ากลัว หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่ผู้อ่ืน ด้วยการดื่มสุราเสพ
ของมึนเมาท่ีทําให้ตนเองไม่มีสติ และกลายเป็นตัวคุกคามสังคม 

โดยท่ัวไป เมื่อพูดถึงศีลอย่างเช่นศีล ๕ จะเน้นท่ีการละเว้นจากการ
เบียดเบียนกันทางสังคม แต่ในความหมายท่ีกว้าง ศีลจะรวมถึงการปฏิบัติต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุทางด้านกายภาพท้ังหลายท้ังหมด เช่นเรื่อง 
ปัจจัย ๔ 

สําหรับในไตรสิกขา ศีลจะคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ท้ังทางวัตถุ
หรือทางกายภาพ และทางสังคมรวมไว้ในข้อเดียวกัน แต่เมื่อจัดเป็นภาวนา น้ัน 
ท่านแยกกันชัดออกเป็น ๒ ข้อ โดยจัดเอาเรื่องความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ใน
สังคมไว้ในข้อศีลภาวนา ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในโลกวัตถุ 
ท่านจัดแยกออกไปเป็นกายภาวนา 

เหตุผลท่ีว่าทําไมตอนเป็นภาวนาจึงแยก แต่ตอนท่ีเป็นสิกขาไม่แยก ก็
เพราะว่า ในเวลาฝึกหรือในกระบวนการฝึก องค์ท้ัง ๓ อย่างของไตรสิกขา จะ
ประสานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แต่ในศีลท่ีแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในโลกวัตถุ และความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมน้ัน 
ความสัมพันธ์ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นอันใดอันหน่ึงอย่างเดียว ดังน้ันใน
กระบวนการฝึกของไตรสิกขา ท่ีมีองค์ประกอบครบท้ังสามอย่างทํางานประสาน
เป็นอันเดียวกันน้ัน เราจึงรวมเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ไปเลยทีเดียว โดยท่ีในกรณี
หน่ึงๆ ศีลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ด้านท่ี ๑ (กายภาพ) หรือด้านท่ี ๒ (สังคม) ก็ได้
อย่างใดอย่างหน่ึง แต่ในภาวนาจะแยกออกจากกันเป็นคนละข้ออย่างชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ จะได้วัดผลดูจําเพาะทีละอย่างว่า ในด้านกาย 
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ เช่นการบริโภคปัจจัย ๔ เป็นอย่างไร ด้าน
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ศีล ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์เป็นอย่างไร ในภาวนาน้ีเราแยกได้เพราะเป็นการ
ตรวจสอบวัดผลว่าแต่ละด้านได้พัฒนาไปดีแค่ไหน เป็นอันว่า หลักภาวนานิยมใช้
ในข้ันตอนของการวัดผล แต่ในข้ันตอนของการฝึกหรือตัวกระบวนการฝึกฝน
พัฒนาจะใช้เป็นไตรสิกขา 

เน่ืองจากภาวนาท่านนิยมใช้ในเชิงการวัดผลของการศึกษาหรือการ
พัฒนาบุคคล รูปศัพท์ท่ีพบจึงมักเป็นคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือแทนท่ีจะ
เป็นกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ก็เปลี่ยนเป็น [๑๘/๑๙๗; 
๒๔/๒๔; ๓๐/๑๔๘] 

๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแล้ว (มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและได้ผลดี เริ่มแต่รู้จักบริโภคปัจจัย ๔ 
รู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนเทคโนโลยีท้ังหลาย ในทางท่ีเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (กินเป็น ใช้เป็น 
บริโภคเป็น ดูเป็น ฟังเป็น ฯลฯ) 

๒. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแล้ว (มีศีลภาวนา) คือมีพฤติกรรมทางสังคมท่ี
พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ดํารงตนอยู่ในวินัย และ
อาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะท่ีเก้ือกูลสร้างสรรค์และส่งเสริม
สันติสุข (เสวนาคบหาเป็น สังคมเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ทําเป็น) 

๓. ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแล้ว (มีจิตภาวนา) คือมีจิตใจท่ีฝึกอบรมดีแล้ว 
สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือประกอบด้วยคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความ
เอ้ืออารี มีมุทิตา ความเคารพอ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวทีเป็นต้น สมบูรณ์ด้วย
สมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะ 
รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจท่ีร่าเริง 
เบิกบาน สดช่ืน เอิบอ่ิม ผ่องใส และสงบสุข (ตั้งจิตเป็น วางใจเป็น ทําใจเป็น) 
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๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว (มีปัญญาภาวนา) คือรู้จักคิดรู้จัก
พิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดทําดําเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาท่ี
บริสุทธ์ิ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามเป็นจริงหรือตามท่ีมันเป็น 
ปราศจากอคติ และแรงจูงใจเคลือบแฝง เป็นอิสระจากการครอบงําของกิเลส 
เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต เข้าถึงอิสรภาพ ปลอดทุกข์
ปราศปัญหา (คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นดับทุกข์เป็น) 

ผู้มีภาวนา ครบท้ัง ๔ อย่างน้ี เป็นภาวิต ท้ัง ๔ ด้านน้ีแล้ว โดยสมบูรณ์ 
เรียกว่า “ภาวิตัตตะ” แปลว่าผู้ได้พัฒนาตนแล้ว ได้แก่พระอรหันต์ เป็นอเสขะ คือ
ผู้จบการศึกษาแล้ว ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป 

ระบบไตรสิกขาเพ่ือให้องค์รวมพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

ได้กล่าวแล้วว่า ในกระบวนการพัฒนาของไตรสิกขาน้ัน องค์ท้ัง ๓ คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญาจะทํางานประสานโยงส่งผลต่อกัน หรือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
แต่เมื่อมองไตรสิกขาน้ี โดยภาพรวมท่ีเป็นระบบใหญ่ของการฝึก ก็จะเห็นองค์ ๓ 
น้ันเด่นข้ึนมาทีละอย่างตามลําดับ คือช่วงแรกเด่นท่ีศีล ก็เป็นข้ันศีล ข้ันท่ีสองเด่นท่ี
สมาธิ ก็เป็นข้ันสมาธิ ช่วงท่ีสามเด่นท่ีปัญญา ก็เป็นข้ันปัญญา แต่ในทุกข้ันน้ันเอง 
องค์อีก ๒ อย่างก็ทํางานร่วมอยู่ด้วยโดยตลอด การมองเป็นภาพรวมของระบบ
ใหญ่อย่างน้ี ขอเรียกว่า รอบใหญ่  

เมื่อเราไม่มองภาพรวมของรอบใหญ่อย่างน้ัน แต่มาดูการทํางานของ
กระบวนการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาน้ันในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ตาม เราก็จะเห็นองค์
ท้ังสาม คือ ศีล สมาธิ ปัญญาน้ันทํางานอยู่ด้วยกันและสัมพันธ์กันตลอดเวลา ขอ
เรียกการมองการทํางานในช่วงสั้นๆ น้ีว่า รอบเล็ก  

ในการฝึกไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แบบรอบเล็กน้ัน สามารถเริ่ม
จากจุดไหนก่อนก็ได้ เช่น ถ้าเรามีความพอใจ จิตแนบสนิทหรือสนิทใจกับ
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พฤติกรรมอย่างใด (สมาธิ) เราก็จะมีความโน้มเอียงไปสู่การทําพฤติกรรมอย่างน้ัน 
(ศีล) หรือถ้าเราพิจารณาเห็นโดยเหตุผลว่าพฤติกรรมอีกอย่างหน่ึงดีกว่า เราเห็นว่า
ทําอย่างน้ันจะดีกว่า จะเป็นประโยชน์กว่า (ปัญญา) เราก็จะทําพฤติกรรมตามท่ีเรา
คิดว่าดีกว่าน้ัน (ศีล) แต่บางทีอาจจะมีพฤติกรรมเกิดข้ึนก่อน เช่น พ่อแม่ ครู
อาจารย์ โรงเรียน หรือสถาบันทางสังคม เขาจัดระเบียบความเป็นอยู่คือวาง
ระเบียบวินัยเป็นกฎเกณฑ์กติกาข้ึนมาแล้ว เราเข้าไปอยู่ในหมู่ในพวกก็ทําตามเขา
ไป (ศีล) ต่อมา จากความเคยชินในการทําพฤติกรรมอย่างน้ันไปเรื่อย โดยไม่ขัดขืน
ฝืนใจ เราก็เกิดความพอใจสนิทใจกับพฤติกรรมน้ัน (สมาธิ) แล้วบางทีก็เลย
มองเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาของพฤติกรรมน้ันว่าดีมี
ประโยชน์ (ปัญญา) พอปัญญาเห็นคุณค่าของพฤติกรรมอย่างน้ันแล้ว ก็ยิ่งทํา
พฤติกรรมอย่างน้ันหนักแน่นข้ึนอีก (ศีล) แล้วก็ยิ่งมีความสุขความพอใจสนิทใจกับ
พฤติกรรมน้ันมากข้ึน (สมาธิ) ฯลฯ เพราะเหตุท่ีมีการโยงส่งผลต่อกันไปมาอย่างน้ี 
ก็ทําให้เรามีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมมีผลดียิ่งข้ึนได้อีก 

ในการฝึกน้ีจะเห็นว่า ท้ังศีล สมาธิ และปัญญา ๓ อย่างน้ีต้องอาศัยซึ่งกัน
และกัน ถ้าอย่างใดอย่างหน่ึงไม่พร้อมหรือไม่ร่วมประสานก็จะทําให้กระบวนการ
ฝึกไม่ได้ผลดี เช่น ในการฝึกระเบียบวินัย ถ้าจิตใจของผู้ถูกฝึกไม่มีความสุข ทําให้
เกิดการฝืนใจข้ึน ก็เสียองค์ประกอบ การฝึกน้ันก็มีความโน้มเอียงท่ีจะได้ผลยาก 
แต่ถ้าในการฝึกพฤติกรรมน้ันจิตใจของผู้ถูกฝึกมีความพึงพอใจ มีความสุขในการ
กระทําพฤติกรรมน้ัน พฤติกรรมน้ันก็จะมั่นคงยิ่งถ้าเขาได้มีปัญญามองเห็นคุณค่า
ของการฝึกพฤติกรรมน้ันว่าเป็นสิ่งท่ีดีมีคุณค่า เก้ือกูล เป็นประโยชน์ด้วยก็จะยิ่งมี
ความมั่นคงและมั่นใจ พร้อมท้ังมีความสุขในการทําพฤติกรรมน้ันมากยิ่งข้ึนไปอีก 
ดังน้ันองค์ท้ัง ๓ อย่างจึงต้องสัมพันธ์กัน 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๑ 

 

การพัฒนาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก ท่ีควรปฏิบัติให้ได้เป็นประจํา และ
เป็นสิ่งท่ีปฏิบัติได้จริงโดยไม่ยากเลย ก็คือ การนําไตรสิกขาเข้าสู่การพิจารณาของ
โยนิโสมนสิการ หรือการโยนิโสมนสิการในไตรสิกขากล่าวคือ 

ในการกระทําทุกครั้งทุกอย่าง ไม่ว่าจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมี
กิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝึกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเอง ตาม
หลักไตรสิกขาน้ี ให้มีการศึกษาครบท้ังสามอย่าง ท้ังศีล สมาธิและปัญญา พร้อมกัน
ไปทุกครั้งทุกคราว คือเมื่อทําอะไรก็พิจารณาดูว่าพฤติกรรมหรือการกระทําของเรา
ครั้งน้ี มีการเบียดเบียน จะทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใครหรือไม่ หรือว่าเป็นไป
เพ่ือความเก้ือกูล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสร้างสรรค์ (ศีล) 

ในการกระทําเดียวกันน้ี จิตใจของเราเป็นอย่างไร เราทําด้วยจิตใจท่ีเห็น
แก่ตัว มุ่งร้ายต่อใคร ทําด้วยความโลภ โกรธ หลง หรือไม่ หรือทําด้วยความเมตตา 
มีความปรารถนาดี ทําด้วยศรัทธา ทําด้วยสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ เป็น
ต้น และในขณะท่ีทําเรามีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร เร่าร้อน กระวนกระวายขุ่นมัว 
เศร้าหมอง หรือว่ามีจิตใจท่ีสงบ ร่าเริง เบิกบาน เป็นสุข เอิบอ่ิม ผ่องใส (สมาธิ) 

การกระทําครั้งน้ี เราทําด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีทํา มองเห็น
เหตุผล รู้เข้าใจหลักเกณฑ์และความมุ่งหมาย มองเห็นผลดีผลเสีย และหนทาง
แก้ไขปรับปรุงพร้อมดีแล้วหรือไม่ (ปัญญา) 

เพราะฉะน้ัน คนท่ีฉลาดจึงสามารถบําเพ็ญสิกขา คือฝึกฝนพัฒนาตน 
และสํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนได้เสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เป็นการ
บําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก (คือครบท้ังสามสิกขาในพฤติกรรมเดียวหรือ
กิจกรรมเดียว) พร้อมกันน้ันก็เจริญไตรสิกขาในระดับรอบใหญ่ (คือค่อยๆ 
พัฒนาข้ึนไปทีละส่วน) ไปด้วย ชนิดท่ีดูภายนอกก็เหมือนศึกษาไปตามลําดับทีละ
อย่าง โดยท่ีการบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็กน้ีก็จะช่วยให้การเจริญไตรสิกขา



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๒ 

 

ในระดับรอบใหญ่ก้าวหน้าด้วยดี แล้วในทางย้อนกลับการเจริญไตรสิกขาในระดับ
รอบใหญ่ ก็จะส่งผลให้การบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็กมีความมั่นคงและ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจนเต็มเป่ียมในท่ีสุด 

ตามท่ีกล่าวมาน้ีต้องการให้มองเห็นความสัมพันธ์อย่างอิงอาศัยซึ่งกัน
และกันขององค์ประกอบท่ีเรียกว่าสิกขา ๓ ในกระบวนการศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรม เป็นการมองรวมๆ อย่างสัมพันธ์ถึงกันหมดในรอบเล็ก โดยไม่ได้แยก
ออกเป็นเรื่องๆ แต่ถ้ามองในแง่ของช่วงยาว จุดเน้นจะต่างกันในกระบวนการฝึกน้ี 
กล่าวคือ เริ่มต้นจุดเน้นจะอยู่ท่ีศีล ส่วนสมาธิและปัญญาจะเป็นตัวแทรกเสริมหรือ
แฝงอยู่ ต่อมาในช่วงท่ี ๒ เมื่อศีลมั่นคงดีแล้วก็จะเน้นเร่ืองสมาธิ โดยมีศีลเป็น
ฐานรองรับและปัญญาก็คอยดูแลอยู่ จึงมองเห็นเป็นภาพรวมแบบหยาบๆ ว่า ข้ัน
แรกฝึกศีล ข้ันท่ีสองฝึกสมาธิ และข้ันสุดท้ายฝึกปัญญาคนท่ีจะฝึกปัญญาได้ดีน้ัน 
ด้านศีล ด้านสมาธิ ต้องมั่นคงเป็นฐานอยู่แล้ว 

วินัยคือการจัดสรรให้เกิดโอกาสในการพัฒนา 

อน่ึง ขอแทรกว่า ในการฝึกระดับศีล หรือพัฒนาศีลน้ัน ตามปกติจะใช้
วินัยเป็นเครื่องฝึก แต่เมื่อพูดถึงวินัย หลายคนจะมีภาพในใจท่ีไม่ค่อยถูกต้อง ซึ่งจะ
ทําให้เสียผลต่อการศึกษา จึงควรจะยกเรื่องน้ีข้ึนมาทําความเข้าใจกันสักหน่อย 
กล่าวคือ เราจะต้องเน้นการมองวินัยในแง่บวก คือวินัยน้ันในความหมายท่ีถูกต้อง
จะไม่เป็นเรื่องของการบังคับ ซึ่งเป็นนัยลบ แต่เป็นเรื่องของการจัดสรรให้เกิด
โอกาสในการพัฒนาน่ันเอง 

แนวทางท่ีจะทําให้มองวินัยในทางบวกน้ันมีหลายอยา่ง 

วินัย เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเพราะเรามีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งประโยชน์แก่ชีวิตและ
สังคม เช่น เราต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีเรียบร้อยอยู่สบาย ต้องการโอกาสในการท่ีจะ
ทํางานต้องการความคล่องตัวในการดําเนินกิจการ ต้องการการอยู่ร่วมกันอย่าง



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๓ 

 

สันติสุข เราจึงดําเนินการจัดข้าวของอุปกรณ์ให้เป็นท่ีเป็นทางไม่เกะกะและใช้
สะดวก จัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในบ้าน ในท่ีทํางาน ในท้องถนนจัดลําดับการใช้
เวลาเป็นต้น เมื่อเราจัดระเบียบดีและพากันปฏิบัติตามระเบียบน้ัน เราก็มีเวลาและ
โอกาส ตลอดจนความคล่องตัวมากข้ึนในการทํางาน และทําการต่างๆ ท่ีปรารถนา 
เพราะฉะน้ันวัตถุประสงค์โดยแท้ของวินัย คือการจัดสรรโอกาส ให้มนุษย์สามารถ
ทําอะไรๆ ได้สะดวกและมากข้ึน อันเป็นการเอ้ือโอกาสต่อการพัฒนา 

อน่ึง วินัยน้ันสัมพันธ์กับจิตสํานึกของมนุษย์ คือจิตสํานึกในการพัฒนา
ตน ถ้ามนุษย์มีจิตสํานึกในการพัฒนาตน วินัยก็จะได้ผลและจะเกิดผลดีทางจิตใจ
ด้วย เช่น มีความสมปรารถนา ความภูมิใจ และมีความสุข แต่ถ้าไม่มีจิตสํานึกใน
การพัฒนาตนเอง ก็จะเสี่ยงต่อการฝืนใจ แล้วความทุกข์ก็ตามมา คําว่าจิตสํานึกใน
ท่ีน้ีหมายความว่า เรามองเห็นหรือยึดถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีผูกพันกับตนเอง ว่าเรา
จะต้องฝึกตัว การฝึกตัวเป็นสิ่งท่ีดี เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเรา เพ่ือชีวิตท่ีดีงามข้ึน
เราจําเป็นต้องฝึกตน คือมองเห็นประโยชน์ คุณค่า ความสําคัญของการฝึกท่ี
จะต้องเอาตัวเข้าไปปฏิบัติ เมื่อมีจิตสํานึกอย่างน้ี เขาก็จะมองเห็นว่าการฝึกน้ันเป็น
เรื่องท่ีเราได้ และการฝืนใจจะไม่เกิดข้ึน เมื่อพบสิ่งท่ีทํายาก พอนึกว่าเราจะได้ฝึก
ตัว ความยากน้ันก็กลายเป็นการได้ข้ึนมาทันที เขาจะรู้สึกอ่ิมใจท่ีจะทําสิ่งน้ัน 
ดังน้ันองค์ประกอบทางด้านจิตจึงเข้ามาสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการรักษาวินัยอยู่
เรื่อยๆ และปัญญาจะทําให้รู้ว่าวินัยน้ันช่วยจัดสรรโอกาสให้แก่การมีชีวิตท่ีดี
อย่างไรๆ เมื่อได้เห็นคุณค่าเช่นน้ัน ก็ยิ่งเกิดความพอใจ ดังน้ันการฝึกพฤติกรรมจึง
มีความสัมพันธ์กับปัญญา ด้วยเหตุน้ี ทางท่ีดีก่อนจะวางระเบียบจึงควรต้องช้ีแจง
ให้เห็นเหตุผล ให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาน้ันๆ 
ก่อน 

อีกอย่างหน่ึง วินัยมีความหมายเป็นกติกาของสังคม คือเป็นข้อตกลงว่า 
เพ่ือการอยู่ดีร่วมกัน ทุกคนจะถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีวางกันไว้ว่าจะทําหรือไม่ทํา



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๔ 

 

อะไรๆ อย่างไรๆ ถ้าใครไม่ทําตามหรือล่วงละเมิดจะต้องได้รับโทษอย่างไร ตรงน้ี
เป็นวินัย ในความหมายของกติกาสังคม คือสิ่งท่ีหมายรู้ร่วมกัน เพ่ือจะได้ปฏิบัติตัว
หรือวางตัวได้ถูกต้อง สําหรับคนท่ียังไม่พัฒนาก็จะรู้สึกว่ากติกาเหล่าน้ีเป็นเครื่อง
ปิดก้ันบีบค้ันตนเอง แต่สําหรับคนท่ีพัฒนาแล้วมีปัญญามองเห็นเหตุผลกลับมองว่า 
กติกาเหล่าน้ันเป็นเครื่องช่วยให้เขาทําตัวได้ถูกต้อง มันเป็นเพียงสิ่งหมายรู้ร่วมกัน
ว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร เพราะถ้าคนมาอยู่ร่วมกันมากๆ แล้วไม่มีกติกา 
แต่ละคนก็จะอึดอัดขัดข้องทําอะไรไม่ถูก ดังน้ันวินัยในความหมายหน่ึงจึงเป็น
กติกาของสังคมหรือสิ่งหมายรู้ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้ปฏิบัติตัววางตนและทํากิจการ
ต่างๆ ได้ถูกต้อง ดังน้ัน วินัยจึงต้องอาศัยปัญญาด้วย และวินัยน้ันจะต้องตั้งอยู่บน
รากฐานของความถูกต้อง จึงจะสัมฤทธ์ิผลให้เกิดศีลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับพฤติกรรม 

ได้พูดถึงหลักการใหญ่โดยท่ัวไปอย่างกว้างๆ มาแล้ว คราวน้ีจะพูดจํากัด
วงแคบเข้ามา โดยเน้นการพัฒนาในระดับพฤติกรรม จะขอเริ่มด้วยการตอบคําถาม
เก่ียวกับการฝึกความรับผิดชอบก่อน แล้วจะพูดถึงข้อควรสังเกตเก่ียวกับการ
พัฒนาในระดับพฤติกรรมโดยท่ัวไป 

ในการฝึกหรือพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบน้ัน ถ้าเริ่มจากศีลก็จะเป็น
เรื่องของการวางข้อกําหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ เป็นวินัยข้ึนมา โดยมากจะใช้วินัยน้ี
เป็นฐานก่อน ทําให้คนท่ีไม่มีความรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบ โดยท่ีเขาต้อง
ทําตามกฎเกณฑ์กติกาน้ัน แต่ในขณะน้ีถ้าความสํานึกในจิตของเขายังไม่มี การ
ปฏิบัติของเขาก็ได้แค่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในข้ันศีลเท่าน้ัน ศีลอย่างน้ียังไม่
มั่นคง เพราะไม่ได้เกิดจากจิตสํานึก ไม่มีการพัฒนาด้านจิตมาช่วยหนุน จึงต้องฝึก
ด้านจิตเข้ามาร่วมด้วย เช่น ให้มีบรรยากาศท่ีดีงาม มีความสบายใจ มีความสุขใน



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๕ 

 

การทํางานท่ีตนรับผิดชอบ และถ้าจะให้ดีกว่าน้ันก็มีปัญญามาช่วยอีกด้วย คือให้
เขาเห็นประโยชน์หรือคุณค่าในการท่ีเขาทําอย่างน้ัน ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดช้ีแจง
อบรมทางด้านความรู้ให้เขาเห็นเหตุผลในการท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบ แต่ใน
เบ้ืองต้นของการฝึกจะเริ่มด้วยส่วนท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเป็นของหยาบมองเห็นง่าย ศีล
จึงมาก่อน เพ่ือสร้างพฤติกรรมเคยชินไว้ เมื่อพฤติกรรมมีความเคยชินแล้วก็ถือได้
ว่าสําเร็จไปแล้วข้ันหน่ึงคือในข้ันของศีล 

ในเรื่องศีลน้ีมีหลักการอย่างหน่ึงว่า มนุษย์ต้องมีการเคลื่อนไหว และการ
เคลื่อนไหวน้ันก็ต้องเป็นไปในรูปลักษณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เมื่อเคลื่อนไหวใน
รูปลักษณ์อย่างใดอย่างหน่ึงน้ันแล้ว พอจะมีการเคลื่อนไหวเช่นน้ันใหม่อีกเขาก็
มักจะดําเนินตามรูปลักษณ์ของการเคลื่อนไหวอย่างน้ันซ้ําอย่างเดิม และเมื่อทํา
อย่างน้ันต่อๆ ไปการเคลื่อนไหวในรูปลักษณ์น้ันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมเคยชิน 
พอเป็นพฤติกรรมเคยชินแล้วก็แก้ไขยาก ถ้าเป็นพฤติกรรมเคยชินท่ีดีก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อไปตลอด แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมเคยชินท่ีไม่ดีก็เป็นการเสียหายแก่ชีวิต
ของเขา เช่นเสียบุคลิกภาพ น่ารังเกียจ เสียความรู้สึกของผู้พบเห็น หรือสร้าง
ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ เป็นต้น เพราะฉะน้ัน ตรงน้ีก็จึงเป็นจุดช่วงชิงท่ีว่าจะทํา
อย่างไรให้คนมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีได้ก่อน โดยเฉพาะสําหรับเด็กๆ เรื่องน้ีสําคัญ
มาก การยืนเดินน่ังนอน กิน ดื่ม ฯลฯ เป็นท่ีจับของพฤติกรรมเคยชินได้ท้ังน้ัน 
ดังน้ัน การวางระเบียบวินัยต่างๆ ในความหมายหน่ึงก็คือระบบการสร้างพฤติกรรม
เคยชินท่ีมุ่งให้เกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี และพฤติกรรมเคยชินท่ีดีน่ีแหละเป็น ศีล 
ซึ่งแปลว่าพฤติกรรมดีงามท่ีเป็นปกติของเขา เมื่อคนปฏิบัติตามวินัยแล้ว ความ
ประพฤติอย่างน้ันก็ลงตัวกลายเป็นความเคยชินเป็นปกติของเขาอย่างน้ัน เช่น
มารยาทในการขับรถ มารยาทของคนเดินถนน เป็นต้น 

ดังน้ัน จุดสําคัญท่ีจะต้องตั้งเป็นเป้าหมายอันดับแรกก็คือ ทําอย่างไรจึง
จะให้เด็กหรือคนท่ีเข้ามาใหม่ได้พฤติกรรมเคยชินท่ีดีติดตัวไป โดยเฉพาะคนท่ีมี



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๖ 

 

ศักยภาพในการฝึกน้อย พอเคยชินอย่างไรก็จะอยู่แค่พฤติกรรมน้ันจะติดจะยึดอยู่
กับพฤติกรรมเคยชินน้ัน จะแก้ไขปรับใหม่ได้ยากหรือไม่ได้เลย จะพัฒนาเหนือกว่า
น้ันยาก ต่างจากคนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูง ซึ่งสามารถปรับปรุงตัวเองได้
เสมอ ไม่อยู่ในความครอบงําของความเคยชิน แต่คนประเภทน้ีมีจํานวนน้อยอย่าง
ยิ่ง เราจะต้องระลึกไว้ว่าในแง่ของสังคมน้ันเราพูดถึงคนส่วนใหญ่ เรากําลังเอา
หลักการน้ีมาใช้กับคนส่วนใหญ่ซึ่งชีวิตติดอยู่ในกรอบของพฤติกรรมเคยชิน การ
พัฒนาในระดับศีลจึงมีความสําคัญมาก เราจึงต้องเน้นเรื่องการสร้างพฤติกรรมเคย
ชินท่ีดี 

สําหรับคนส่วนใหญ่ท่ีว่าน้ัน เมื่อเขามีพฤติกรรมเคยชินอย่างไรแล้ว ก็จะ
เกิดการยึดติดว่าอันน้ีแหละดี เขาเคยทํามาอย่างน้ี ใครทําอย่างอ่ืนจะแปลก เขาจะ
ไม่เห็นด้วย คนพวกน้ีอาจจะไม่ใช้ปัญญา อาจจะไม่ยอมคิดพิจารณาเลยด้วยซ้ํา เขา
เพียงแต่ยึดติดในสิ่งท่ีตนเองเคยทํามาเท่าน้ัน ในเมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพอย่างน้ีมาก 
เราจึงต้องใช้หลักธรรมชาติเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์ คือชิงสร้างระบบพฤติกรรมเคย
ชินท่ีดีให้สะสมข้ึนมาก่อน เรื่องของแบบแผน ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
ตลอดจนกฎเกณฑ์กติกาท่ีออกมาในรูปของบัญญัติทางสังคมเป็นกฎหมายเป็นต้น
น้ัน ก็รวมอยู่ในหลักการน้ี ถ้าเราวางระบบให้ดี จนลงตัวติดเป็นพฤติกรรมเคยชิน
ของคนรุ่นหน่ึงได้แล้ว มันก็จะเกิดการสะสมและถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่น
ใหม่ เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบัติตามๆ กันไป แล้วก็จะส่งผลไปท่ีจิตใจให้เกิดความช่ืนชม
และยึดถือด้วยเวลาจะประพฤติอย่างน้ันความช่ืนชมยึดถือในจิตใจก็จะส่งแรงเสริม
เจตจํานงให้เจตนามุ่งไปท่ีจะทําท่ีจะประพฤติอย่างน้ัน 

เป็นอันว่า การฝึกฝนพัฒนาในข้ันศีลเป็นข้ันท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะ
สําหรับคนส่วนใหญ่ในสังคม ถ้าบุคคลเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีไม่ดีแล้ว การท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงก็ทําได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือหลักสิกขาแห่ง
การฝึกฝนพัฒนาคน การปรับปรุงพัฒนาแม้จะทําได้ยาก ก็ถือว่าต้องพยายามทํา 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๗ 

 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ัน ก็สามารถทําได้โดยใช้หลักไตรสิกขาน่ีแหละ 
เพราะไตรสิกขาน้ันเมื่อมองในแง่ของการพัฒนา สิ่งท่ีจะต้องทําอย่างหน่ึงก็คือการ
แก้ไขปรับปรุงความเคยชิน ด้านหน่ึงน้ันมันเป็นการสร้างพฤติกรรมท่ีดีแต่พร้อมกัน
น้ีอีกด้านหน่ึงก็เป็นเรื่องของการแก้ไขพฤติกรรมเคยชินท่ีไม่ดีด้วย 

ยิ่งกว่าน้ันยังก้าวต่อไปสู่การปรับปรุงแม้แต่พฤติกรรมเคยชินท่ีดีอยู่แล้ว 
ให้เป็นไปด้วยจิตใจและปัญญาท่ีถูกต้องให้ดียิ่งข้ึนไปอีก อย่างเช่น วัฒนธรรมของ
สังคมท่ีถ่ายทอดกันมาด้วยความเคยชินจนเป็นแบบแผนน้ัน เป็นสิ่งท่ีมีความ
ซับซ้อนมาก บางอย่างในวัฒนธรรมน้ัน ท่ีว่าดีในสมัยหน่ึง เมื่อผ่านมาถึงอีกสมัย
หน่ึง อาจกลายเป็นไม่ดี หรือบางอย่างท่ีดีอาจตกมาถึงปัจจุบันในรูปท่ีคลาดเคลื่อน
ผิดเพ้ียนไปแล้ว หรือบางอย่างท่ีว่าดีอาจเหลืออยู่เพียงรูปแบบภายนอก แต่สาระ
หรือความหมายท่ีแท้จริงสูญหายไปแล้ว หรือยิ่งกว่าน้ันอาจจะมีความหมายอ่ืนท่ี
เป็นโทษเข้าไปแทนท่ี ดังน้ีเป็นต้น 

ความคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนและโทษเหล่าน้ี บางทีเราก็ไม่รู้ จนกระท่ังมีผู้
มีสติปัญญามาช้ีให้เห็นจุดเห็นแง่ท่ีจะปรับปรุงแก้ไข (บางทีสติปัญญาไม่พอดี ก็ช้ีผิด
เสียอีก) จึงได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากันต่อไป (บางทีผู้ท่ีติดก็ต้านอย่าง
หนัก) เรื่องพฤติกรรมเคยชินของมนุษย์ แม้แต่ในระดับสังคม ก็ต้องมีการแก้ไข
พัฒนาอยู่เรื่อย ถ้าพูดถึงในระดับบุคคลก็ยิ่งต้องพัฒนากันตลอดเวลา 

ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า คนส่วนมากมักจะได้แค่พฤติกรรมเคยชิน จะพัฒนา
เหนือกว่าน้ันไปได้ยาก คนท่ีพัฒนาตนเองได้ดีก็คือคนท่ีสามารถอยู่เหนืออํานาจ
ของความเคยชิน คนประเภทน้ีจะปรับตัวพัฒนาข้ึนไปเรื่อยๆ ซ่ึงถือว่าเป็น
ความสามารถพิเศษ 

พฤติกรรมท่ีลงตัวโดยเคยชินอย่างละเอียดอ่อนเรียกว่า วาสนา (แปลว่า 
การสั่งสมอบรมมา ซึ่งก็คือการสั่งสมพฤติกรรมเคยชินน่ันเอง) ได้แก่ แบบแผน



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๘ 

 

พฤติกรรมท่ีบุคคลน้ันได้สะสมมากับตนเองจนกลายเป็นลักษณะประจําตัวของเขา 
เช่น จังหวะท่วงทีในการเดิน การพูดคําติดปาก เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนจะแสดงออก
แตกต่างกันถือเป็นวาสนาของแต่ละคน 

เมื่อบุคคลมีวาสนาอย่างไร วาสนาน้ันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงท่ีจะ
นําชีวิตของเขาไปในแนวทางหน่ึงโดยเฉพาะ แม้แต่ความเคยชินทางความคิดท่ีเป็น
พฤติกรรมทางจิต เช่นว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร เป็นต้น ก็เป็นวาสนาเช่นเดียวกัน 
เมื่อเขามีวาสนาเก่ียวกับอะไรในทางใด มันก็ชักจูงเขาไปในทางน้ันไปหาสิ่งน้ัน 
วาสนาก็เลยกลายเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของเขาไป 

นอกจากน้ัน วาสนายังเป็นตัวกระทบท่ีทําให้คนอ่ืนมีปฏิกิริยาต่อเขาใน
รูปใดด้วย เช่นดึงดูดหรือผลักไล่ทําให้ชอบหรือทําให้เกลียด ในความสัมพันธ์กับคน
หมู่มากหรือเป็นปฏิกิริยาเฉพาะตัวกับบางคน ดังจะเห็นได้ในลักษณะการพูดของ
แต่ละบุคคล บางคนพูดสละสลวย รื่นหู บางคนพูดกระโชกโฮกฮาก บางคนพูดแล้ว
คนชอบฟัง บางคนพูดแล้วคนรําคาญ ฯลฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อความเป็นไปในชีวิตของ
เขาท้ังน้ัน 

วาสนาเมื่อเกิดข้ึนแล้วก็แก้ไขยาก เพราะเป็นสิ่งท่ีลงร่องลึก ผู้ท่ีละวาสนา
ได้หมดมีเพียงบุคคลเดียวคือพระพุทธเจ้า หมายความว่าพฤติกรรมเคยชินหมดไป 
เพราะพฤติกรรมอยู่ภายใต้การนําของสติปัญญาอย่างเดียว คือทําไปด้วยสติปัญญา 
ไม่ได้ทําไปโดยความเคยชิน ส่วนพระอริยบุคคลอ่ืนแม้แต่พระอรหันต์ ก็แก้ไขละได้
แต่เฉพาะวาสนาร้ายแรงท่ีเป็นโทษต่อชีวิตและสังคม ส่วนวาสนาท่ีไม่ร้ายแรงก็
ยังคงอยู่ เช่นบางท่านพูดจาไม่เพราะหู บางท่านเดินไม่ค่อยชวนดู เป็นต้น รวม
ความว่าเรื่องของวาสนามีท้ังดีและไม่ดี และวาสนาน้ันก็เป็นผลกรรมส่วนหน่ึง 

ในเรื่องกรรมน้ัน พอเกิดปัญญาข้ึนมาแล้ว เจตนาท่ีเป็นตัวกรรมก็ค่อยๆ 
เปลี่ยนจากการอยู่ใต้บงการของตัณหา มาอยู่ใต้การช้ีนําของปัญญา จนในท่ีสุด 



จะพัฒนาคนกันได้อยา่งไร ? 

๑๒๙ 

 

เจตนาเองก็จะหมดหน้าท่ีไปด้วย ซึ่งเป็นข้ันสุดท้ายท่ีชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยปัญญา น่ี
คือภาวะท่ีเรียกว่าสิ้นกรรม เพราะพฤติกรรมไม่ต้องอยู่ในบงการของเจตนาท่ีมุ่งท่ี
เลือกว่าตัวเราจะเอาอย่างไร แต่เปลี่ยนมาเป็นอยู่และทําการต่างๆ ด้วยปัญญา 
ด้วยความรู้ หรือปฏิบัติการด้วยความรู้ความเข้าใจ ไม่ใช่ปฏิบัติการด้วยความจํานง
จงใจ ว่าตัวเราต้องการเอาอย่างน้ันอย่างน้ี 

อย่างไรก็ตาม ในระดับของปุถุชนท่ียังไม่พ้นจากพฤติกรรมท่ีเป็นไปด้วยเจตนา เมื่อ

มีการศึกษาพัฒนาตนข้ึน ปัญญาก็จะเข้ามาช่วยช้ีทาง ทําให้มีการเลอืกตัดสินใจท่ีดี

งามถูกต้อง ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจและความมเีหตผุลมากข้ึน และทําการ

ต่างๆ ด้วยฉันทะ ท่ีจะนําไปสู่ความไร้ทุกข์ลดปัญหา ตลอดจนมีอิสรภาพและสันติ

สุขท้ังในชีวิตและในสังคมมากข้ึนๆ ตามระดับของการพัฒนา 

  



 

 

 



ชีวิตน้ีเพื่องาน งานน้ีเพื่อธรรม 

๑๓๑ 

 

 
 

ชีวิตนี้เพ่ืองาน งานนี้เพ่ือธรรม* 
ทํางานเพ่ืออะไร? 

งานเป็นกิจกรรมส่วนสําคัญของชีวิต เพราะฉะน้ัน ถ้าจะดูให้ละเอียดว่า
เราใช้ชีวิตกันอย่างไร ก็ต้องมาดูเรือ่งการทํางานว่าทํากันอย่างไรด้วย 

คนเราน้ันมองการทํางานต่างกันไปหลายอย่าง และจากความเข้าใจ
เก่ียวกับความหมายของการทํางาน ก็ทําให้เขามีพฤติกรรมการทํางาน เป็นแบบ
ของตนๆ ไปตามความเข้าใจน้ัน  
 อย่างแรกซ่ึงเห็นชัดท่ีสดุ คนโดยมากมองงานว่าเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ 
ทําให้มีเงินมีทอง สําหรับเอามาซ้ือหารับประทาน มาจับจ่ายใช้สอย หาความสุข
อะไรต่างๆ คนจํานวนมากมายมองความหมายของงานแบบน้ี  

                                                           
* ปรับจาก ชีวิตน้ีเพื่องาน งานน้ีเพื่อธรรม, ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, พ.ศ.๒๕๔๓, หน้า ๙–๔๙ [ตรงกับ
คร้ังท่ี ๑๔, พ.ศ.๒๕๔๔ แต่ไม่ตรงกับคร้ังล่าสุด พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงพิมพ์ขนาดจิ๋ว] (ฉบับจัดปรับใหม่
พิมพ์คร้ังแรก รวมกับเร่ืองอื่นในหนังสือช่ือ เล่าเรียน-ทํางานกันไป ชีวิตได้อะไร, มิ.ย. ๒๕๔๘) 
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ถ้าถือตามคติน้ี ก็จะเข้ากับคําขวัญท่ีว่า งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาล
สุข ต้องทํางานจึงจะมีเงิน และต้องมีเงินจึงจะไดค้นมาทํางาน  

น้ีคือความหมายข้ันแรก แต่ยังมีความหมายต่อไปอีก 
 สําหรับคนอีกจํานวนมาก นอกจากมองความหมายท่ีหน่ึงแล้ว ยังมี
ความหมายท่ีสองพ่วงมาด้วย คือมองขยายกว้างไกลออกไปว่า งานน้ีจะนําชีวิตของ
เราไปสู่การมีตําแหน่ง มีฐานะ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง หรือรุ่งโรจน์ และได้รับความ
นิยมนับถือ ท่ีทางพระเรียกว่าโลกธรรม อันน้ีก็เป็นความหมายท่ีสาํคัญเหมือนกัน 
คนไม่น้อยมองงานในความหมายแง่น้ี 
 ต่อไป งานยังมีความหมายอยา่งอ่ืนอีก และความหมายบางอย่างก็ช่วย
ให้เรามองกว้างออกไปนอกตัวเอง 

ในความหมายท่ีว่ามาแล้ว เรามองจํากัดเฉพาะตัวเอง ท่ีบอกว่างานเป็น
เครื่องเลีย้งชีวิต ก็เป็นเรื่องของตวัฉัน งานเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่ความรุ่งเรือง หรือ
ความสําเร็จ ก็เพ่ือตัวฉัน 

แต่ท่ีจริงงานไม่ใช่แค่เพ่ือตัวฉัน งานเป็นเรื่องกว้างกว่าน้ัน งานเป็นเรือ่งท่ี
เป็นไปเพ่ือการสรา้งสรรค์ เป็นไปเพ่ือการพัฒนา เป็นกิจกรรมของสังคม เป็นของ
ประเทศ เป็นของโลก  

โลกจะเป็นไปได ้ สังคมจะดาํเนินไปได ้ ประเทศชาติจะพัฒนาได ้ จะต้อง
อาศัยคนทํางาน เพราะฉะน้ัน คนท่ีทํางานจึงเท่ากับได้มสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมประเทศชาต ิ

ตามความหมายของงานในแง่น้ี พอเราทํางาน เราก็นึกทีเดยีวว่า ตอนน้ี
เรากําลังทําการอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ หรือ
มองว่าเรากําลังทําอะไรอย่างหน่ึง เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมหรือของประชาชน 
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ต่อไป งานยังมีความหมายอีก ในแง่ว่าเป็นสิ่งท่ีแปรสภาพชีวิตของคน 
ทําให้คนมีชีวิตท่ีแตกต่างกันไป ดาํเนินชีวิตต่างกันไป มีสภาพความเป็นอยู่แตกต่าง
กัน  

คนเป็นกรรมกรก็มีความเป็นอยู่แบบหน่ึง คนเป็นนักวิชาการก็มีสภาพ
ชีวิตอีกแบบหน่ึง ท่านท่ีเป็นแพทย์ก็มีสภาพชีวิตไปอีกแบบหน่ึง เป็นพระภิกษุก็มี
สภาพความเป็นอยู่อีกแบบหน่ึง สภาพความสัมพันธ์ในสังคมก็แปลกกันไป ท้ังหมด
น้ีก็เป็นเรื่องของงานท่ีแบ่งสภาพชีวิตของคนให้แตกต่างกัน จึงจัดว่าเป็น
ความหมายอีกอย่างหน่ึงของงาน 

สําหรับบางคนอาจมองว่า งานเป็นสิ่งท่ีทําให้ชีวิตมีคุณค่า ถึงกับบอกว่า 
ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน คนท่ีกล่าวคติอย่างน้ีมองไปในแง่ว่า งานเป็นสิ่งสําคัญท่ี
ทําให้ชีวิตมีค่า ถ้าไม่ทํางานท่ีดีมีประโยชน์ ชีวิตน้ีก็ไม่มีค่า 

ต่อไป ความหมายของงานอีกอย่างหน่ึง ก็คืองานเป็นโอกาสท่ีจะได้
พัฒนาตน หรือว่า การทํางาน คือการพัฒนาตน  

ความหมายของงานในแง่ท่ีเป็นการพัฒนาตนน้ี ไปสัมพันธ์กับความหมาย
ของการใช้ชีวิตอย่างท่ีว่ามาเมื่อก้ี ท่ีพูดว่าดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตน หรือเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพน้ัน ท่ีจริงสาระของมันก็อยู่ท่ีงานน่ีเอง ท่ีเป็นตัวพัฒนา 

งานน้ีแหละเป็นสิ่งท่ีพัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทํา
ให้เรามีความเช่ียวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหน่ึง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจ
หรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทําให้เรามีความขยัน มีความอดทน 
ทําให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทําให้รู้จักสัมพันธ์กับเพ่ือนพ้องผู้ร่วมงานและคน
ท่ัวไป สิ่งเหล่าน้ีล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก 

ถ้าคนรู้จักทํางาน คือทํางานเป็น จะสามารถใช้งานเป็นเครื่องมือในการ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองได้มากมาย  
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เพราะฉะน้ัน ในแง่หน่ึง นักทํางานจะมองว่า งานเป็นสิ่งท่ีช่วยฝึกฝนพัฒนาตัวของ
เขา อย่างท่ีว่าทําให้ศักยภาพของเขาถึงความสมบูรณ์ 
 ท้ังหมดน้ีเป็นความหมายของงานในแง่ต่างๆ ซ่ึงกล่าวได้มากมายหลาย
นัย นอกจากน้ี ก็อาจมีผู้ท่ีมองความหมายของงานในแง่อ่ืนอีก แต่ในแง่หลักๆ แล้ว
ก็จะเป็นอย่างน้ี 

ควรทํางานกันอย่างไร? 

ทีน้ี เมื่อคนทํางานไปตามความหมายและความเข้าใจของเขา 
ความหมายของงานตามท่ีเขาเข้าใจน้ัน ก็มีผลต่อพฤติกรรมในการทํางาน และ
ส่งผลต่อความรู้สึกและต่อสภาพจิตใจในการทํางานของเขาด้วย  

เราเข้าใจการทํางานอย่างไร เราก็มุ่งหวังผลสนองไปตามความหมายน้ัน 
ถ้าเกิดผลสนองตามความมุ่งหมาย เราก็เกิดความพึงพอใจ ถ้าไมส่นองตามความมุ่ง
หมาย ก็เกิดความเศร้าเสียอกเสยีใจ เพราะฉะน้ัน ความเข้าใจในความหมายของ
งานจึงมีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของเรามาก 

ตัวอย่างเช่น คนท่ีทํางานในความหมายท่ีเป็นเพียงเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ 
ให้ได้ผลตอบแทน ให้ได้ผลประโยชน์ ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์มาก หรือได้มาน้อยไป 
เขาก็จะรู้สึกไม่สมหวัง ไม่พอใจ เกิดความทุกข์ เพราะว่าความมุ่งหมายในการ
ทํางานของเขา ไปอยู่ท่ีผลประโยชน์ตอบแทน คือเรื่องเงินทองเป็นต้น การท่ีเขาจะ
มีความสุขหรือความทุกข์ ก็อยู่แค่น้ัน 
 ทีน้ี ถ้ามองความหมายของงานไปในแง่ว่า เป็นการทําหน้าท่ีหรือบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคมประเทศชาติ สําหรับคนท่ีมองอย่างน้ี บางทีแม้ว่าผลประโยชน์
ตอบแทนอาจไม่มากนัก แต่ความพึงพอใจของเขาอยู่ท่ีว่า งานน้ันทําให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ดังน้ัน ถ้าเห็นว่างานของเขาได้ช่วยสังคม เขาก็มีความสุข 
ความรู้สึกในใจจึงสัมพันธ์กับการมองความหมายของงาน 
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 คนท่ีมองงานในแง่ของการพัฒนาตน หรือพัฒนาศักยภาพ เวลาทํางานก็
จะเพลินไปกับงาน เพราะในเวลาท่ีทํางานเราได้ฝึกตัวของเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
ทํางานไป เราก็ได้ความรู้ความสามารถ เพ่ิมพูนความชํานาญมากข้ึน ส่วนเรื่องท่ีว่า
จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากน้อย เราจะไม่คํานึงมากนัก แต่เราจะมีความพึงพอใจ 
ในการท่ีได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมขยาย เพราะฉะน้ัน การเข้าใจความหมาย
ของงาน จึงมีผลสําคัญมากต่อสภาพจิตใจ 
 ตอนน้ี อยากจะพูดถึงความรู้สึกพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเก่ียวกับเรื่องงาน
สักนิดหน่ึง  

เมื่อพูดถึงความหมายของงาน ถ้ามองดูวัฒนธรรมไทยและนําไปเทียบกับ
วัฒนธรรมตะวันตก จะเห็นว่าแตกต่างกัน และความแตกต่างน้ันก็แสดงถึงพ้ืนฐาน
การสั่งสมฝึกอบรมจิตใจของวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 
 คนไทยเรามองคําว่างานกันอย่างไร ก่อนท่ีวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้า
มา คนไทยเราใช้คําว่า งาน ในความหมายท่ีไม่เหมือนปัจจุบัน เรามีงานวัด เรามี
งานสงกรานต ์เรามีงานกฐิน เรามงีานทอดผ้าป่า ฯลฯ 

คําว่างานในความหมายของคนไทย เป็นกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน 
เพ่ือความบันเทิง อย่างงานวัดก็เป็นเรื่องสนุกท้ังน้ัน มีมหรสพ มีละครหนังลิเก ใน
งานสงกรานต์เราก็ไปสนุกกัน เอานํ้าไปอาบให้กัน ไปเล่นอะไรต่ออะไรกันครึกครื้น 

แต่ความจริงงานมีความหมายท่ีซอ้นอยู่ลึกกว่าน้ัน คือ เป็นเรื่องการทํา
ความด ี กิจกรรมท่ีเป็นหลักเป็นแกนของงาน ก็คือ การทําบุญ ทําการกุศล หรือ
บําเพ็ญความดีบางอย่าง โดยเฉพาะการมาร่วมกันทําประโยชน์บางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวม แม้แต่งานสงกรานต ์ ก็มีกิจกรรมท่ีเป็นการทําบุญทํากุศลอยู่ รวมท้ังการ
ขนทรายเข้าวัด 

ดังน้ัน การทํางานจึงมีความหมายในเชิงท่ีเป็นกิจกรรมในการทําความดี
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บางอย่าง หรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา แต่ส่วนหน่ึงท่ีปนอยูด่้วยก็คือความ
สนุกสนานบันเทิง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีหลงเหลือมาถึงปัจจุบันในคนไทยส่วนมาก  

พูดรวบรัดว่า ความหมายของงานท่ีเป็นไปตามวัฒนธรรมไทยน้ี เหลอืมา
ในรูปของความสนุกสนานเป็นหลกั  
 ทีน้ี ในแง่ของสังคมตะวันตก การทํางานแบบตะวันตกเข้ามาพร้อมกับ
วัฒนธรรมตะวันตกน่ันเอง  

ตามความหมายแบบตะวันตก งานคืออะไร  

งานในความหมายของตะวันตกน้ัน เรียกว่า work และมีคําสําคัญท่ีคู่กับ 
work เป็นคําตรงข้ามกับ work ซ่ึงช่วยให้ความหมายของ work เดน่ชัดข้ึนมาด้วย 
คือคําว่า leisure แปลว่า การพักผ่อนหย่อนใจ  

งานในความหมายของฝรั่ง เป็นคู่กัน และตรงข้ามกับการพักผ่อนหย่อน
ใจ เพราะฉะน้ัน วัฒนธรรมตะวันตกจึงมองงานว่าเป็นเรื่องของความเหน็ดเหน่ือย 
ลําบากตรากตรํา เป็นเรื่องท่ีต้องทนทําด้วยความทุกข์ยาก และก็จึงตอ้งมีสิ่งท่ีเป็นคู่
กันเพ่ือทดแทน คือการพักผ่อนหยอ่นใจ 

ตามวัฒนธรรมของฝรั่งน้ี คนเราตอ้งทํางาน เสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อน
ใจ เพ่ือช่วยทดแทนชดเชยหรือผ่อนระบาย ดังน้ัน งานจึงเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิด
ความเครยีดได้มาก และถ้าเราตัง้ท่าไว้ไม่ด ี มีท่าทีของจิตใจท่ีไม่ถูกต้อง คือไม่มี
ความรักงาน เราก็จะทํางานด้วยความเหน่ือยหน่ายและอยากจะหนีงาน งาน
กลายเป็นสิ่งท่ีหนักหนา ต้องเผชิญ ต้องผจญ ต้องต่อสู ้ 

เมื่อมองอย่างน้ี คนก็จึงต้องหาทางหลีกเลี่ยงไปเสียจากงาน ต้องการให้งาน
เลิก หรือจะหนีจากงานเพ่ือไปหาการพักผ่อน อันเป็นสิ่งท่ีจะต้องแก้ไข  

ด้วยเหตุน้ี จึงต้องมีจริยธรรมท่ีเข้าชุดเป็นคู่กัน คือว่า คนในวัฒนธรรม
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ตะวันตก ซ่ึงทํางานแบบตะวันตก จะต้องสร้างนิสัยรักงานข้ึนมาให้ได้ พอรักงาน ก็
มีใจสู้ และทนต่อความหนักความเหน็ดเหน่ือยของงานได้ 
 เป็นอันว่า ความหนักและความเหน็ดเหน่ือย เป็นลักษณะงานแบบ
ตะวันตก คนไทยรับเอาความหมายของคําว่า “งาน” ในแง่ท่ีเป็นความหนักน่า
เหน่ือยมาจากตะวันตก โดยไม่ได้รับเอานิสัยรักงานมาด้วย แต่เรามีนิสัยรักสนุก ท่ี
สั่งสมมากับความหมายของงานในวัฒนธรรมไทยของเราเอง  

ในสภาพแห่งความนุงนังและสับสนของวัฒนธรรมอย่างน้ี ถ้าปรับตัวไม่ดี 
เราจะเสียท้ังสองด้าน คือ ตัวเองก็รักความสนุกสนานตามความหมายของงานแบบ
เก่า เราจะมุ่งหาแต่ความสนุกสนาน พอเจองานแบบตะวันตกท่ีหนักและไม่สนุก 
ตัวไม่มีนิสัยรักงาน ก็อยากจะหนีงานไป แต่เมื่อต้องทํา หนีไม่ได้ ก็ต้องจําใจฝืนใจ
หรือสักว่าทํา  

ลงท้าย ท่ีว่าเสียท้ังสองด้าน คือ งานก็ไม่ได้ผล คนก็เป็นทุกข์ 

เพราะฉะน้ัน ถ้าจะให้ด ี ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ความหมายท่ีดีของเราใน
วัฒนธรรมเก่าว่า งานเป็นกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์อะไรสัก
อย่างหน่ึง  โดยมีความสนุกสนานเป็นผลพ่วงมา หรือเป็นผลพลอยได้ เราก็รักษาไว้ 
และในเวลาเดยีวกัน งานในความหมายท่ียากท่ีหนัก ต้องสู้ต้องทําด้วยความเหน็ด
เหน่ือยน้ี เราก็ยินดีต้อนรับไม่ถอยหนี  

จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ว่า ทําอย่างไรจึงจะให้การทํางานเป็นไปด้วยดี ท้ัง
ยังมีนํ้าใจเผื่อแผ่นึกถึงส่วนรวมไว้ แล้วก็มีนิสัยรักงานสู้งานมาช่วยสนับสนุนด้วย  

ถ้าแก้ให้เป็นอย่างน้ีได้ ก็จะกลับร้ายกลายเป็นดี แทนท่ีจะเสียท้ังสองด้าน ก็กลาย
เป็นได้ท้ังสองทาง คือ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข 
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จุดมุ่งหมายของคน หรือจุดมุ่งหมายของงาน? 

จะเห็นว่าความหมายทางจิตใจเป็นเรื่องสําคัญ เราจะสู้งาน หรือจะหนี
งาน ก็อยู่ท่ีภาวะจิตใจอย่างท่ีว่ามาแล้ว และในการท่ีจะมีสภาพจิตใจท่ีเอ้ือต่อการ
ทํางานน้ัน สิ่งหน่ึงท่ีจะสนับสนุนให้คนทํางานได้ผลดี ก็คือ กําลังใจ 

พอพูดถึงกําลังใจก็มีปัญหาอีก กําลังใจจะมาได้อย่างไร กําลังใจก็เป็น
เรื่องของความสัมพันธ์เชิงวงจรอีก มันย้อนไปย้อนมา  

ถ้ามีกําลังใจ เราก็ทํางานได้ดี แต่ทําอย่างไรเราจึงจะมีกําลังใจ ถ้าทํางาน
แล้วได้ผลดี ก็มีกําลังใจ พองานได้ผลดีมีกําลังใจ ก็ยิ่งทํางาน ยิ่งทํางาน ก็ยิ่งได้ผลดี 
ยิ่งได้ผลดี ก็ยิ่งมีกําลังใจ เป็นการส่งผลย้อนไปย้อนมา 

กําลังใจ เป็นเรื่องสําคัญในการทํางาน แต่การท่ีจะมีกําลังใจได้ ก็อยู่ท่ีการ
เข้าใจความหมายของงานน้ันแหละ  

คนท่ีเข้าใจความหมายของงานว่าจะทําให้ได้ผลตอบแทน หรือได้
ผลประโยชน์มา ถ้าเขาได้ผลตอบแทน ได้ผลประโยชน์มา เขาก็มีกําลังใจแล้วก็
ทํางาน แต่ถ้าไม่ได้ผลตอบแทนเป็นอัตราเป็นเงินทอง ก็ไม่มีกําลังใจ  

แต่อีกคนหน่ึงมองความหมายของงานว่าเป็นการได้พัฒนาตน หรือเป็น
การได้บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เมื่อเขาได้ทําอะไรพอให้รู้สึกว่าได้ฝึกตน หรือได้
ช่วยเหลือสังคม เขาก็มีกําลังใจ แม้จะไม่ได้ผลตอบแทนเป็นวัตถุสักเท่าไร  

กําลังใจจึงไปสัมพันธ์กับผลตอบสนองจากงาน ไม่ว่าจะเป็นผลทางวัตถุ
หรือผลทางจิตใจ จะเป็นผลแก่ตนเองหรือผลแก่ส่วนรวมก็ตาม แล้วแต่จะมอง
ความหมายของงานอย่างไร  
 รวมความว่า กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญก็จริง แต่ก็ไม่ใช่เครื่องกํากับท่ีแน่นอน
ว่าจะให้เกิดคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์เสมอไป อย่างท่ีว่า คนท่ีทํางานมุ่งแต่
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ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินทองวัตถุ ถ้าผลตอบแทนน้อยไป ไม่ได้มากมายอย่าง
ท่ีหวัง ก็จะเกิดปัญหาไม่มีกําลังใจในการทํางาน  

เพราะฉะน้ัน เราจะต้องหาอะไรมาช่วยกําลังใจให้ได้ผลดียิ่งข้ึน เพ่ือให้
งานเกิดคุณค่าอย่างแท้จริง สิ่งหน่ึงท่ีจะมาหนุนคุณค่าน้ีได้ ก็คือ ศรัทธา ศรัทธา
เป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก 
 ศรัทธา คือ ความเช่ือ ซ่ึงในความหมายอย่างหน่ึงก็คือ การเห็นคุณค่าของ
สิ่งน้ัน เมื่อเห็นคุณค่าของสิ่งใด ก็พอใจสิ่งน้ัน มั่นใจในสิ่งน้ัน และใจก็ยึดเหน่ียวมุ่ง
ไปหาและมุ่งไปตามสิ่งน้ัน เมื่อมุ่งไปหาหรือมุ่งหน้าต่อสิ่งน้ัน มุ่งจะทําและมุ่งจะ
ตามมันไป ก็เกิดกําลังข้ึนมา บางทีอย่างท่ีว่าถึงไหนถึงกัน 

ศรัทธาเป็นพลัง เมื่อเรามีศรัทธาต่อสิ่งใด เราก็จะสามารถอุทิศชีวิต ท้ัง
ร่างกายและจิตใจ อุทิศเรี่ยวแรงกําลังของเราให้แก่สิ่งน้ัน เพราะฉะน้ัน การท่ีจะให้
เกิดกําลังใจในทางท่ีดี ไม่ติดอยู่แค่ผลตอบแทนหรือสิ่งท่ีตนจะได้จะเอา ก็จึงต้อง
สร้างศรัทธาข้ึนมา 
 ศรัทธาจะเกิดข้ึนได้ ด้วยการเข้าใจความหมายน่ันแหละ เช่น ถ้าเรา
เข้าใจความหมายของงานในแง่ว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า เป็นเครื่องสร้างสรรค์ทําให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น เราก็เกิดศรัทธาในงาน เพราะมองเห็นคุณค่าของงาน
น้ัน พอมีศรัทธาอย่างน้ีแล้ว ศรัทธาน้ันก็จะส่งเสริมกําลังใจ ในลักษณะท่ีพ่วงเอา
ความเป็นคุณเป็นประโยชน์เข้ามาด้วย ไม่ใช่เป็นกําลังใจล้วนๆ ท่ีเพียงแต่เกิดจาก
ความสมอยากในการได้วัตถุเท่าน้ัน  

เมื่อเข้ามาถูกทางอย่างน้ี พอมีศรัทธาแล้ว กําลังใจท่ีเกิดข้ึน ก็จะเป็น
กําลังใจท่ีทําให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า ธรรม คือมีความดีงาม มีคุณประโยชน์พ่วงมาด้วย 
 นอกจากมีศรัทธาในงานแล้ว ก็ต้องมีศรัทธาในวิถีชีวิตด้วย เรื่องน้ีจึงมี
ความหมายโยงไปหาชีวิตด้วย ว่าเรามองชีวิตอย่างไร  
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คนท่ีมองความหมายของชีวิตในแง่ว่า วิถีชีวิตท่ีดี คือการหาความ
สนุกสนานให้เต็มท่ี คนอย่างน้ันจะมาศรัทธาในความหมายของงานท่ีเป็นคุณเป็น
ประโยชน์แก่สังคม ก็เป็นไปได้ยาก 

เพราะฉะน้ัน ความหมายของงานท่ีจะทําให้เกิดศรัทธาจึงต้องโยงไปหา
ความหมายของชีวิตท่ีดีด้วย เช่นมองว่า ชีวิตท่ีดี คือการท่ีเราได้ใช้ชีวิตน้ีให้เป็น
ประโยชน์ มีคุณค่า และการท่ีได้พัฒนาตน เป็นต้น  

พอมองความหมายของงานในแนวเดียวกันน้ี ความหมายของงานน้ันก็
มาช่วยเสริมในแง่ท่ีเกิดความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกัน คือ ความหมายของงาน 
กับ ความหมายของชีวิต มาสัมพันธ์เสริมย้ําซ่ึงกันและกัน แล้วศรัทธาก็จะเกิดข้ึน
อย่างมั่นคง    
 ทีน้ี มองต่อไปอีกให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เรื่องน้ีไม่ใช่อยู่แค่ศรัทธาเท่าน้ัน ถ้าเรา
วิเคราะห์จิตใจของคนท่ีทํางาน จะเห็นว่า แม้แต่ศรัทธาก็เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งท่ี
เรียกว่า แรงจูงใจ  

เมื่อมาทํางาน เราก็ต้องมีแรงจูงใจท้ังน้ัน ท้ังหมดท่ีพูดมาก็อยู่ในหลักการ
ของเรื่องแรงจูงใจท้ังสิ้น คนเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ต้องมีแรงจูงใจ เมื่อมาทํางาน
เราก็ต้องมีแรงจูงใจให้มาทํางาน แรงจูงใจจึงเป็นหลักใหญ่ในการแบ่งประเภทของ
การทํางาน  

แรงจูงใจ น้ันมีอยู่ ๒ ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน 
 แรงจูงใจด้านหน่ึง ท่ีเป็นหลักใหญ่ๆ คือความต้องการผลตอบแทน 
ต้องการผลประโยชน์ ต้องการเงินทอง อันน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีมุ่งเข้าหาตัวเอง เป็น
ความปรารถนาส่วนตัวหรือเห็นแก่ตัว ทางพระเรียกว่า แรงจูงใจแบบตัณหา  
 ทีน้ี ต่อจากตัณหายังมีอีก เราต้องการความสําเร็จ แต่ความสําเร็จน้ัน
เป็นความสําเร็จของตัวเรา โดยเฉพาะความสําเร็จของตัวเราในรูปของความยิ่งใหญ ่
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ในรูปของการได้ตําแหน่งได้ฐานะเป็นต้น อันน้ีก็เป็นแรงจูงใจในแง่ของตัวเอง
เหมือนกัน คือต้องการผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตัว ในรูปของความสําคัญของ
ตนเอง ความโดดเด่น เช่นมีตําแหน่งใหญ่โต มีฐานะสูง ข้อน้ีเรียกว่า แรงจูงใจแบบ
มานะ  

 “มานะ” น้ัน ทางพระแปลว่า ถือตัวสําคัญ คือความอยากให้ตนเองเป็น
คนโดดเด่น มีความสําคัญ หรือยิ่งใหญ่ ไม่ใช่มานะในความหมายของภาษาไทยว่า
ความเพียรพยายาม 
 ตกลงว่า แรงจูงใจสําคัญด้านท่ีหน่ึงน้ี เป็นเรื่องของตัณหาและมานะ ซ่ึง
สําหรับมนุษย์ปุถุชนก็เป็นธรรมดาท่ีจะต้องมี แต่จะทําอย่างไรให้ประณีต สักหน่อย 
เช่นว่า  

ถ้าเป็นความต้องการผลตอบแทนในข้ันธรรมดาของมนุษย์ ก็ขอให้อยู่ใน
ขอบเขตเพียงว่าสําหรับให้เป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายพอสมควรในโลกน้ี หรือ
เป็นอยู่ดีไม่ขัดสนในปัจจัยสี่  

ถ้าจะมีมานะ ก็ให้มันมาในรูปของความภูมิใจในความสําเร็จของงาน มี
เกียรติมีฐานะเป็นท่ียอมรับในสังคมหรือได้รับความนิยมนับถือ คือเอาความสําเร็จ
มาโยงกับงาน ไม่ใช่เป็นเพียงความสําเร็จเพ่ือความยิ่งใหญ่ของตน ท่ีจะไปหยาม
เหยียดข่มเหงรังแกคนอ่ืน  

ถ้าหากว่าความสําเร็จไปโยงกับตัวงาน มันก็ยังเป็นเรื่องของความดีงาม
ได้ เรื่องอย่างน้ีทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธ ท่านยอมรับความจริงของปุถุชน 
แต่ทําอย่างไรจะให้โยงเข้าไปหาแรงจูงใจท่ีเป็นธรรมให้มากข้ึน 
 ทีน้ี แรงจูงใจพวกท่ีสอง ก็คือแรงจูงใจเช่นอย่างศรัทธาท่ีมีต่องานท่ีมีคุณค่า 
เป็นแรงจูงใจท่ีต้องการให้ความดีงามเกิดมีหรือปรากฏข้ึน ความต้องการความดีงาม 
ต้องการความจริง ต้องการสิ่งท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์อะไรต่างๆ เหล่าน้ี เป็น
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แรงจูงใจท่ีท่านเรียกด้วยคําศัพท์ทางธรรมอีกคําหน่ึงว่า "ฉันทะ"  

ตัวอย่างเช่น คนทํางานด้วยความต้องการให้เกิดความสงบสุข ความ
เรียบร้อย ความเป็นระเบียบของสังคม ถ้าทํางานเป็นแพทย์ หรือทํางานเก่ียวกับ
โภชนาการ ก็อยากให้มนุษย์ในสังคมน้ีเป็นคนท่ีมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง อยาก
ให้มีแต่อาหารท่ีมีคุณค่าแพร่หลายออกไปในสังคมน้ี แรงจูงใจหรือความปรารถนา
อย่างน้ี ท่านเรียกว่าเป็น แรงจูงใจแบบฉันทะ 
 แรงจูงใจน้ีสําคัญมาก ถ้ามองอีกแง่หน่ึงจะเห็นว่า แรงจูงใจน้ีสัมพันธ์กับ
สัมฤทธิผลหรือจุดหมาย ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็นจุดหมายของคน กับ จุดหมายของงาน 

แรงจูงใจแบบท่ีหน่ึง ท่ีต้องการผลตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง ต้องการ
เกียรติฐานะความยิ่งใหญ่น้ัน โยงไปหาจุดหมายของคนท่ีทํางาน ส่วนแรงจูงใจแบบ
ท่ีสองจะมุ่งตรงไปยังจุดหมายของงาน 

ตามธรรมดาไม่ว่าเราจะทํางานอะไร งานน้ันย่อมมีจุดหมาย เช่นว่า การ
ทํางานแพทย์ก็มีจุดหมายท่ีจะบําบัดโรค ทําให้คนไข้หายโรค ให้คนมีสุขภาพดี ตัว
งานน้ันมีความมุ่งหมายท่ีชัดเจนและตรงไปตรงมา  

ถ้าเราทํางานให้การศึกษา เราก็ต้องการผลท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา จุดหมายของงานในการให้การศึกษา ก็คือ การท่ีเด็กและเยาวชนเป็น
คนดี มีความรู้มีความประพฤติดี รู้จักดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ได้พัฒนาตนเอง
ยิ่งข้ึนไป 
 งานทุกอย่างมีจุดหมายของมัน แต่คนท่ีไปทํางานก็มีจุดหมายของตัวเอง
ด้วย  

ทีน้ีปัญหาก็อยู่ท่ีว่า เมื่อเขาไปทํางานน้ัน เขาจะทํางานเพ่ือจุดหมายของ
คน หรือทํางานเพ่ือจุดหมายของงาน  

ถ้าเขาทํางานด้วยแรงจูงใจแบบท่ีหน่ึง จุดหมายท่ีอยู่ในใจของเขาก็จะ
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เป็นจุดหมายของคน คือทํางานเพ่ือจุดหมายของคน ให้ตนได้น่ันได้น่ี  

แต่ถ้าเขาทํางานด้วยแรงจูงใจแบบท่ีสอง เขาก็จะทํางานเพ่ือจุดหมาย
ของงาน ให้งานเกิดผลเป็นประโยชน์ตามคุณค่าของมัน 

ทีน้ี ในการท่ีเป็นปุถุชน เมื่อยังมีกิเลส ก็ต้องประสานประโยชน์ คือ ต้อง
ให้จุดหมายของคนไปสัมพันธ์เช่ือมโยงกับจุดหมายของงาน หมายความว่า ต้องให้
ได้จุดหมายของงานเป็นหลักไว้ก่อน แล้วจึงมาเป็นจุดหมายของคนทีหลัง คือให้
จุดหมายของคนพลอยพ่วงต่อมากับจุดหมายของงาน 

ถ้าเอาแต่จุดหมายของคนแล้ว บางทีงานไม่สําเร็จ และเสียงานด้วย คือ 
คนน้ันมุ่งแต่จุดหมายของคนอย่างเดียว จะเอาแต่ตัวได้เงินได้ทอง ไม่ได้ต้องการให้
งานสําเร็จ ไม่ได้ต้องการเห็นผลดีท่ีจะเกิดจากงานน้ัน ไม่ได้มีความคิดท่ีจะเอาธุระ 
หรือเห็นความสําคัญเก่ียวกับตัวงาน เพราะฉะน้ันจึงพยายามเลี่ยงงาน หรือหาทาง
ลัดท่ีจะไม่ต้องทํางาน ขอให้ได้เงินหรือผลตอบแทนมาก็แล้วกัน  
 ตกลงว่า แรงจูงใจแบบหน่ึงเป็นเรื่องสัมพันธ์กับจุดหมายของคน และ
แรงจูงใจอีกแบบหน่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีสัมพันธ์กับจุดหมายของงาน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
เมื่อทํางานไปแล้วได้ผลสําเร็จข้ึนมา จะเป็นผลสําเร็จของคน หรือเป็นผลสําเร็จของ
งาน  

ถ้าจะทํางานให้ถูก ก็ต้องมองไปท่ีผลสําเรจ็ของงาน ไม่ใช่มุ่งเอาแต่
ผลสําเร็จของคน ถ้าจะเป็นผลสําเร็จของคน ก็ต้องให้เป็นผลท่ีความสําเรจ็ของงาน
ส่งทอดมาอีกต่อหน่ึง 

คนจํานวนไม่น้อยหวังแต่ผลสําเร็จหรือผลประโยชน์ของคนอย่างเดียว 
ถ้าเป็นอย่างน้ี ก็จะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศชาติ การพัฒนาประเทศชาติ 
และการแก้ปัญหาของสังคม ก็ยากท่ีจะบรรลุความสําเร็จ และจะส่งผลต่อไปถึง
สภาพจิตใจด้วย  
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ดังได้พูดมาแล้วว่า สภาพจิตใจกับการทํางาน ส่งผลย้อนกลับกันไปมา คือ 
สภาพจิตใจท่ีดีส่งผลต่อการทํางาน ให้ทํางานได้ดี และการทํางานได้ดีมีผลสําเร็จ ก็
ส่งผลย้อนกลับไปยังสภาพจิตใจ ทําให้มีกําลังใจเป็นต้นอีกทีหน่ึง  

ดังตัวอย่างท่ีพูดมาแล้วน้ี ท่ีว่า สภาพจิตใจในด้านแรงจูงใจ ท่ีมุ่งจุดหมายของคน 
กับมุ่งจุดหมายของงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสัมฤทธ์ิในการทํางาน แล้วก็ย้อนกลับมา
บันดาลผันแปรสภาพจิตใจของคนให้เป็นไปต่างๆ กัน 

ทํางานอย่างไร จึงจะได้ความสุข? 

ในสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาพการทํางานแบบตะวันตก ได้มีคาํพูด
สําคัญในทางไม่ดีคําหน่ึงมาเข้าคู่กับการทํางาน คือ ความเครยีด  

ยิ่งถ้าไม่มีความบากบ่ันสู้งาน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีถูกต้องในการทํางานแบบ
ตะวันตกน้ันเข้ามาดุลด้วยแล้ว ความเครียดจะก่อปัญหาอย่างมาก   
 ความเครียดน้ี กําลังเป็นปัญหาสําคัญของอารยธรรมของมนุษย์ในโลก
ยุคปัจจุบัน  

การทํางานหาเงิน หรือวิถีชีวิตท่ีเน้นด้านเศรษฐกิจของคนยุคน้ี พ่วงเอา
ความเครยีดมาด้วย 

ในสังคมตะวันตกปัจจุบันน้ี คนยังมีนิสัยสู้งาน ท่ีได้สะสมมาแต่อดีต ยังติด
ยังฝังอยู่ แต่มาในระยะหลังๆ น้ี ความใฝ่เสพเห็นแก่บริโภคก็มากข้ึน  

ส่วนในสังคมไทยของเราน้ี มีผู้กล่าวว่า คนไทยมีค่านิยมบริโภคมาก ไม่
ค่อยมีค่านิยมผลิต จึงจะยิ่งมีปัญหาหนักกว่าเขาอีก เพราะค่านิยมบริโภคขัดแย้งกับ
กระบวนการทํางาน เน่ืองจากการทํางานต้องการความอดทน ต้องต่อสู้กับความ
ยากลําบาก เมื่อไม่มีนิสัยรักงานสู้งานเป็นพ้ืนฐานรองรับ คนท่ีนิยมบริโภคจะไม่
สามารถทนได้ จะจําใจทํา ทําด้วยความฝืนใจ จะรอคอยแต่เวลาท่ีจะได้บริโภค 
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ความต้องการก็ขัดแย้งกัน และเมื่อความต้องการขัดแย้งกัน ก็เกิดภาวะท่ีเรียกว่า 
“เครียด” จึงทํางานด้วยความเครียด 

คนท่ีมีค่านิยมบริโภคมาก เมือ่ต้องทํางานมาก ก็ยิ่งเครียดมาก 
โดยเฉพาะคนท่ีต้องการผลตอบแทนทางวัตถุ ทํางานไปก็ทําดว้ยความกระวน
กระวาย เกิดความขัดแย้งในจิตใจ มีความกังวลว่าผลตอบแทนท่ีเราต้องการจะได้
หรือเปลา่ จะได้น้อยกว่าท่ีตั้งความหวังหรือเปล่า หรือว่าเราอาจจะถูกแย่ง
ผลตอบแทนไป หรือถูกแย่งตําแหน่งฐานะไป ความห่วงกังวลต่างๆ น้ีทําให้เกิด
ความเครยีด ซ่ึงเป็นปัญหาทางจิตใจท่ีสําคัญ  

เมื่อขาดความรักงาน ใจไม่อยู่กับงาน ความรู้สึกรอเงินรอเวลาก็จะเด่น
ข้ึนมาและกดดันใจน้ัน โดยเฉพาะเมื่อจุดหมายของคน กับจุดหมายของงาน ลักลั่น
ขัดแย้งกัน เช่น งานเสรจ็เงินยังไม่มา หรือว่าตําแหน่งยังไมไ่ด ้ แรงกดดันก็ยิ่งมาก 
เลยยิ่งเครียดหนัก  

ปัญหาต่างๆ รวมท้ังความเครียดน้ัน ก็เกิดจากแรงจูงใจประเภทแรกท่ี
เรียกว่า ตัณหา-มานะ โดยเฉพาะค่านิยมบริโภค และค่านิยมโก้หรูหรา ซ่ึงกําลัง
แพร่หลายอยู่ในสังคมของเรา และบางทีก็ถึงกับมองกันว่าเป็นเรื่องท่ีดี 

ส่วนแรงจูงใจท่ีถูกต้อง คือทํางานด้วยใจท่ีใฝ่สร้างสรรค์ มองงานเป็น
โอกาสท่ีจะได้พัฒนาตน อยากพัฒนาประเทศชาติหรือทําประโยชน์แก่สังคม 
ต้องการผลสําเร็จของงานหรือทํางานเพ่ือจุดหมายของงานแท้ๆ  

แม้จะทํางานด้วยแรงจูงใจท่ีดีแบบน้ี  ถ้าเกิดความรูส้ึกเร่งรัดจะรีบร้อน
ทํา และมีความห่วงกังวลเกรงงานจะไมเ่สร็จ ก็อาจจะมีความเครยีดได ้ ต่างแต่ว่า
จะเป็นความเครยีดท่ีคลายได้ง่าย (เพราะไม่มีอารมณด์้านลบท่ีเกิดจากตัณหา)  

เพราะฉะน้ัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท่ีมีแรงจูงใจไม่ดีก็ตาม มีแรงจูงใจท่ีดีก็ตาม 
ก็ยังมีความเครียดได้ ยังอาจมีปัญหา แต่เราสามารถแยกความแตกต่างได้ว่า ใน
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ฝ่ายหน่ึง แรงจูงใจเพ่ือจุดหมายของคน ซ่ึงมุ่งเอาประโยชน์ส่วนตนด้วยตัณหา-มานะ มี
โทษต่อสังคมและต่อชีวิตมาก ส่วนฝ่ายท่ีสอง แรงจูงใจเพ่ือจุดหมายของงาน มีคุณค่า
มาก มีคุณประโยชน์ต่อสังคมมาก พัฒนาชีวิตคนได้ดี  

ตกลงว่า ท้ังสองอย่างยังมีปัญหาอยู่ ทําอย่างไรจะแก้ไขให้การทํางานมี
ส่วนท่ีเป็นคุณอย่างเดียว เป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยสมบูรณ ์อันน้ีเป็นข้ันต่อไป  

ต่อไปก็มาถึงข้ันท่ีว่า ท้ังทํางานดี และมีความสุขด้วย ซ่ึงจะต้องมีการตั้ง
ท่าทีท่ีถูกต้อง และตอนน้ีจะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญา 
ควบคู่ไปกับการทํางาน  

เมื่อก้ีน้ี เราเอางานมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา แต่อีกด้านหน่ึงในการ
ทํางานน้ัน เราจะต้องพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปด้วย เพ่ือเอาชีวิตจิตใจท่ีดีไป
พัฒนาการทํางาน การทํางานท่ีจะให้ได้ท้ังผลดีและมีความสุขด้วยน้ัน มีอะไรหลาย
แง่ท่ีจะต้องพิจารณา 

แง่ท่ีหน่ึงก็อย่างท่ีว่าเมื่อก้ี คือ ในการท่ีจะให้เกิดผลดีต่อชีวิตและสังคม 
เราต้องมีแรงจูงใจท่ีถูกต้อง ซ่ึงต้องการจุดหมายของงาน มีฉันทะ มีความใฝ่ดี มี
ความใฝ่สร้างสรรค์ และพร้อมกับการมีฉันทะน้ัน ก็ต้องมีความรู้เท่าทันความจริง 
ซ่ึงเป็นเรื่องของปัญญาด้วย อย่างน้อยรู้เท่าทันว่าสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย  

เพียงตั้งท่าทีของจิตใจแบบรู้เท่าทันข้ึนมาแค่น้ีเท่าน้ัน เราก็จะเริ่มมี
ความสุขง่ายข้ึนทันที เราจะมองดูสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาท่ีมองเห็นถูกต้องมากข้ึน 

ในขณะท่ีเรากําลังเร่งงานเต็มท่ี ขยันเอาใจใส่เต็มท่ี เรากลับจะมีความ
กระวนกระวายน้อยลง หรือทํางานด้วยความไม่กระวนกระวาย คือมีความรู้เท่าทัน
ว่าสิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย ขณะน้ีเรากําลังทําเหตุปัจจัย เราก็ทําเหตุ
ปัจจัยน้ันให้เต็มท่ี ส่วนผลน้ันมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราก็ดูมันไป ไม่มี
ตัวเราท่ีเข้าไปวุ่นวายด้วย พอวางใจอย่างน้ีเราก็เป็นอิสระ สบาย ไม่ต้องห่วงกังวล
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กับผล เราทําเหตุปัจจัยให้ดีก็แล้วกัน 

อันน้ีเป็นข้อท่ีหน่ึง กล่าวคือ ควบคู่กับแรงจูงใจท่ีถูกต้องหรือฉันทะน้ัน ก็
ให้มีการรู้เท่าทันความจริงด้วย อย่างน้อยให้ทําใจว่า สิ่งท้ังหลายเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย มองไปตามเหตุปัจจัย ข้อน้ีเป็นท่าทีพ้ืนฐานตามหลักธรรมท่ีว่า ให้มองสิ่ง
ท้ังหลายว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นการทําใจข้ันท่ีหน่ึง 
 ต่อไปแง่ท่ีสองก็คือ เวลาทํางานเรามักมีความรู้สึกแบ่งแยกหรือแยกตัว
ออกไปว่า น่ีตัวเรา น่ีชีวิตของเรา น่ันงาน เราจะต้องทํางาน ตลอดจนรู้สึกว่างาน
เป็นเรื่องเหน็ดเหน่ือยต้องตรากตรํา ไม่มองว่างานน้ีแหละเป็นเน้ือแท้ เป็นเน้ือเป็น
ตัวของชีวิต 

ท่ีจริงน้ัน งานไม่ใช่สิ่งต่างหากจากชีวิต งานท่ีเราบอกว่าเป็นกิจกรรมของ
ชีวิตน้ัน ท่ีจริงมันเป็นตัวการดําเนินชีวิตของเราเลยทีเดียว ในชีวิตของเราท่ีเป็นไป
อยู่น้ี งานน่ันเองคือความเป็นไปของชีวิต เพราะฉะน้ัน การทํางานจึงเป็นเน้ือหา
หรือเป็นเน้ือตัวของชีวิตของเรา 

เมื่อทํางาน เราอย่าไปมีความรู้สึกแยกว่า น่ันเป็นงาน เป็นกิจกรรม
ต่างหากจากชีวิตของเรา การท่ีมีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปเหน็ดเหน่ือยตรากตรํา 
หรือว่ามันเป็นเรื่องหนักเรื่องทนท่ีเราจะต้องทํางานต่อไป รอหน่อยเถอะ เรา
ทํางานเสร็จแล้วจะได้ไปหาเวลาพักผ่อน ความนึกคิดอย่างน้ีจะทําให้เกิดความรู้สึก
แปลกแยก และเกิดความรู้สึกท่ีครุ่นคิดเหมือนถูกกดถูกทับอยู่อยากจะพ้นไปเสีย 
เกิดความเครียด เกิดความกังวล เกิดความห่วง เกิดความหวัง  
 ในเบ้ืองต้นคนเราต้องอยู่ด้วยความหวัง แต่พอถึงข้ันหน่ึงแล้วไม่ต้องหวัง 
เพราะความหวังสําเร็จจบสิ้นอยู่ในตัว ตอนน้ีจะมีความสุขยิ่งกว่าตอนแรกท่ีมี
ความหวัง 

คนท่ีไม่มีความหวังเลย จะมีความทุกข์มาก ในข้ันต่อมาเขาจึงมีความสุข
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ด้วยการท่ีมีความหวัง เขามีความหวังว่า หลังจากน้ีแล้ว เขาจะได้จะพบสิ่งท่ี
ปรารถนา แล้วเขาก็จะสุข จะสบาย เขามีความหวังอย่างน้ี และเขาก็มีความสุข  

แต่ความหวังน้ันคู่กับความหวาด เป็นคู่กันกับความห่วงและความกังวล 
ดังน้ัน พร้อมกับการมีความสุขด้วยความหวังน้ัน เขาก็มีความกังวล เช่น เมื่อหวังว่า
จะได้ ก็หวาดระแวงหรือกังวลว่าจะมีอะไรมาขัดขวางให้ไม่เป็นไปอย่างท่ีหวัง เป็น
ความทุกข์อย่างหน่ึงในการรอความหวัง 

ส่วนคนอีกพวกหน่ึงน้ันอยู่เหนือความหวัง หรือพ้นเลยความหวังไปแล้ว 
คือไม่ต้องอยู่ด้วยความหวัง ไม่ตอ้งอาศัยความสุขจากความหวัง หรือว่าความสุข
ของเขาไม่ต้องข้ึนต่อความหวัง เพราะชีวิตเป็นความสุขตลอดเวลา โดยไมต่้องหวัง
เลย และไม่ต้องห่วงกังวล  

เพราะฉะน้ัน ถ้าเราจะทํางานให้ได้ผลดี โดยท่ีว่าชีวิตก็มีความสุข และ
งานก็ได้ผลดีด้วย ก็ควรจะมาให้ถึงข้ันน้ี คือข้ันท่ีว่า มองงานกับชีวิตเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน มองว่างานเป็นกิจกรรมท่ีเป็นเน้ือเป็นตัวของชีวิตแท้ๆ แล้วเราก็ทํางานไป
อย่างท่ีรู้สึกว่ามันเป็นการดําเนินชีวิตของเราเอง และดําเนินชีวิตน้ันให้ดีท่ีสุด 
 ต่อไปอีกด้านหน่ึงก็คือ เมื่อเราทํางานไป ไม่ว่าจะมองในความหมายว่า
เป็นการพัฒนาตนเองก็ตาม เป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหรือ
ของสังคมก็ตาม ในเวลาท่ีทําอยู่น้ัน สภาพจิตใจอย่างหน่ึงท่ีควรเกิดข้ึน ก็คือความ
ร่าเริงบันเทิงใจ ความเบิกบานใจ  

การทํางานในความหมายบางอย่างก็เอ้ือต่อการเกิดสภาพจิตอย่างน้ีอยู่
แล้ว เช่น ถ้าเราศรัทธาในความหมายของงาน ในคุณค่าของงาน เราทํางานไปก็ทํา
จิตใจของเราให้ร่าเริงได้ง่าย  

แต่การท่ีจะให้ร่าเริงน้ัน บางทีก็ต้องทําตัวทําใจเหมือนกัน ไม่ใช่ว่ามันจะ
เกิดข้ึนมาเฉยๆ เราต้องตั้งท่าทีของจิตใจให้ถูกต้อง บอกตัวเอง เร้าใจตัวเองให้ร่าเริง 
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ทําใจให้เบิกบานอยู่เสมอ สภาพจิตอย่างน้ีเรียกว่ามีปราโมทย ์
 ทางพระบอกว่า สภาพจิตท่ีดีของคนน้ัน ก็คือ 

หน่ึง  ปราโมทย ์มีความรา่เริงเบิกบานใจ  

สอง  ปีติ มีความอ่ิมใจ ปลาบปลืม้ใจ 

สาม  ปัสสัทธิ มีความผ่อนคลาย หรือสงบเย็น  

ข้อท่ีสามน้ีมีความสําคัญมากในยุคปัจจุบัน คือ เมื่อผ่อนคลาย ก็ไม่
เครียด เป็นข้อที่จะช่วยแก้ปัญหาสภาพจิตในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของยุค
อุตสาหกรรม พอมีปัสสัทธิแล้ว 

สี ่ สุข มีความฉํ่าช่ืนรื่นใจ จิตใจคล่องสบาย แล้วก็ 

ห้า  สมาธิ มีใจแน่วแน่ อยู่ตัว แนบสนิท และมั่นคง ไม่วอกแวก ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่หว่ันไหว ไม่มีอะไรรบกวน เรียบ สม่ําเสมอ อยู่กับกิจ 
อยู่กับงาน เหมือนดังกลืนเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน ซ่ึง
หมายถึงว่าสมาธิในการทํางานก็เกิดข้ึนด้วย 

องค์ประกอบ ๕ ตัวน้ี เป็นสภาพจิตของคนท่ีปฏิบัติธรรม ดังน้ัน ในการ
เป็นอยู่และในการทํากิจกรรมทุกอย่าง เราจึงปฏิบัติธรรมได้ท้ังน้ัน เมื่อเราดําเนิน
ชีวิตถูกต้อง ทําสิ่งน้ันๆ ได้ถูกต้อง เรามสีภาพจิตท้ังห้าอย่างน้ี ก็เรียกว่า เรากําลัง
ปฏิบัติธรรมตลอดเวลา 

หลายคนไปมองการปฏิบัติธรรมแยกจากชีวิตออกไป ต้องรอไปเข้าป่า ไป
อยู่วัด การปฏิบัติธรรมอย่างน้ันอาจเป็น course แบบ intensive แต่ในปัจจุบันคือ
ทุกขณะน้ี เราต้องปฏิบัติธรรมตลอดเวลา ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างน้ีตลอดเวลาแล้ว 
การปฏิบัติอย่างท่ีเรียกว่า intensive course ก็ไม่จําเป็น สําหรบับางคนจําเป็น 
เพราะเขาไมเ่คยฝึกตนเลย 
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ทีน้ี ถ้าเราฝึกตัวเองตลอดเวลาดว้ยการทํางานแบบน้ี เราก็ปฏิบัตธิรรม
ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราทํางานไป โดยมสีภาพจิตด ี ซ่ึงจะไมม่ีปัญหาสุขภาพจิตเลย 
เพราะมันเป็นสุขภาพจิตเองอยู่แลว้ในตัว  
 ขอให้มีปราโมทย ์ ให้มีปีติ มีปัสสทัธิ มีสุข มีสมาธิเถิด ถ้าทําอย่างน้ีแล้ว
สบาย งานก็ได้ผลด้วย จิตใจก็ดีด้วย  

ถ้าทํางานอย่างน้ี ก็กลายเป็นทํางานเพ่ือธรรมแล้ว และคนอย่างน้ีจะไม่
ค่อยคํานึงถึงผลตอบแทน ไม่ต้องรอความสุขจากผลตอบแทน  

คนท่ีมุ่งผลตอบแทนต้องรอว่า เมื่อไรเขาได้ผลตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง
แล้ว เขาจึงจะมีความสุข แต่ระหว่างน้ันก็ทุกข์แทบตาย ทํางานด้วยความทุกข์และ
รอความสุขอยู่เรื่อยไป จะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่แน่นอน ไม่มั่นใจ แต่การปฏิบัติโดยมี
สภาพจิตห้าอย่างน้ี ได้ท้ังงานได้ท้ังความสุขเสร็จไปในตัว 

ทีน้ี พอถึงข้ันทํางานอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องหวัง ไม่ต้องห่วง
ผลตอบแทนแล้ว เราทํางานไป ชีวิตแต่ละขณะก็จะเป็นความเต็มสมบูรณ์ของชีวิต
ในทุกขณะน้ันๆ ตอนน้ีแหละจะถึงจุดรวมท่ีทุกอย่างมาอยู่ด้วยกัน ท้ังงาน ท้ังชีวิต 
และความสุข จะสําเร็จในแต่ละขณะ 

ตรงน้ีแหละเป็นหัวใจสําคัญ ในตอนแรกน้ันเป็นเหมือนว่าเราแยกงาน 
แยกชีวิต แยกความสุขเป็นส่วนๆ แต่พอถึงตอนน้ี ทําไปทํามา ทุกอย่างมารวมอยู่
ด้วยกันท้ังหมดในขณะเดยีว  

ตราบใดเรายังแยกเป็นส่วนๆ และแยกตามเวลา ตราบน้ันชีวิตจะต้องดิ้นรนคอยหา
และหลบหนีสิ่งเหล่าน้ันทีละอย่างๆ อยู่ตลอดเวลา คือเป็นชีวิตท่ีตามหาวันพรุ่งน้ี 
ซ่ึงไม่มาถึงสักที แต่ถ้าทําให้เป็นปัจจุบันเสีย ทุกอย่าง ก็ครบถ้วนอยู่ด้วยกันทันที 
ทุกอย่างก็สมบูรณ์  
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ชีวิต งาน และธรรม : ความประสานสู่เอกภาพ 

 ในสภาพอย่างน้ี เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการทํางาน มองเห็น
พัฒนาการของชีวิต ในลักษณะท่ีว่า  

ตอนต้น คนจํานวนมากมองแบบปุถุชนว่า งานเพ่ือชีวิต คือเราทํางาน
เพ่ือจะได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต ชีวิตของเราอาศัยงาน คือ เราอาศัยงานเพ่ือให้
ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้ 
 ต่อมาจะเห็นว่า มีการก้าวหน้าไปอีกข้ันหน่ึง คือกลายเป็น งานเพ่ืองาน 
ตอนน้ีงานก็เพ่ืองานน่ันแหละ คือ เพ่ือให้งานน้ันสําเร็จด้วยดี เพ่ือจุดมุ่งหมายของ
งาน ตรงไปตรงมา  

ท่ีว่างานเพ่ือชีวิตน้ันเป็นเรื่องของเง่ือนไข ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัย จะต้อง
มองความเป็นเหตุปัจจัย และการเป็นเง่ือนไขว่าเป็นคนละอย่าง 

งานเพ่ือชีวิตน้ัน แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัย งานไม่ใช่
เป็นเหตุปัจจัยของชีวิต แต่งานเป็นเง่ือนไขเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต แต่ถ้า
งานเพ่ืองานแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยโดยตรง งานอะไรก็เพ่ือจุดหมายของงาน
อันน้ัน เช่น งานของแพทย์คือการบําบัดโรค ก็เพ่ือจุดมุ่งหมายของงาน คือทําให้คน
หายโรค ทํางานโภชนาการ ก็เพ่ือให้คนได้กินอาหารดี แล้วคนก็จะได้มีสุขภาพดี 
เป็นจุดหมายของงานโดยตรง งานก็เพ่ืองาน 
 เมื่อเราทํางานเพ่ืองานแล้ว ไปๆ มาๆ งานท่ีทําน้ันก็กลายเป็นกิจกรรม
หลักของชีวิตของเรา กลายเป็นตัวชีวิตของเรา งานเพ่ืองานก็กลายเป็นชีวิตเพ่ือ
งาน ชีวิตของเราก็กลายเป็น ชีวิตเพ่ืองาน ทํางานไปทํางานมา ชีวิตของเรา
กลายเป็นชีวิตเพ่ืองาน 
 อน่ึง พร้อมกับท่ีว่าเป็นงานเพ่ืองานน่ันแหละ มันก็เป็นธรรมไปในตัว 
เหมือนอย่างท่ีบอกว่า ทํางานเพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคม หรือว่าแพทย์ทําให้คนไข้มี
สุขภาพดี การทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และการช่วยให้คนมีสุขภาพดีก็เป็น
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ธรรม การท่ีครูให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ทําให้นักเรียนมีการศึกษา มีสติปัญญา 
การท่ีมีสติปัญญา การท่ีมีชีวิตท่ีดีงาม ก็เป็นธรรม เพราะฉะน้ัน งานนั้น ก็เพ่ือ

ธรรม 
 เมื่อเราเอาชีวิตของเราเป็นงาน เอางานของเราเป็นชีวิตไปแล้ว ก็
กลายเป็นว่าชีวิตของเราก็เพ่ือธรรม งานก็เพ่ือธรรม ซ่ึงมองกันไปให้ถึงท่ีสุดแล้ว 
ไม่ใช่แค่เพ่ือเท่าน้ัน คือ ท่ีว่างานเพ่ืองาน งานเพ่ือธรรม ชีวิตเพ่ืองาน ชีวิตเพ่ือธรรม
อะไรต่างๆ น้ี ในท่ีสุด ท้ังหมดน้ีก็เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน   

เมื่อถึงข้ันน้ี  ก็ไม่ต้องใช้คําว่า "เพ่ือ" แล้ว เพราะทําไปทํามา ชีวิตก็คือ
งาน งานก็คือชีวิต และงานก็เป็นธรรมไปในตัว เมื่องานเป็นธรรม ชีวิตก็เลยเป็น
ธรรมด้วย ตกลงว่า ท้ังชีวิตท้ังงานก็เป็นธรรม ไปหมด  

พอถึงจุดน้ีก็เข้าถึงเอกภาพท่ีแท้จริง ทุกอย่างก็จะถึงจุดท่ีสมบูรณ์ในแต่
ละขณะอย่างท่ีกล่าวแล้ว 
 ในภาวะแห่งเอกภาพ ท่ีชีวิต งาน และธรรม ประสานกลมกลืนเข้าเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน คนท่ีทํางานก็จะมีชีวิตและงานและธรรมสมบูรณ์พร้อม ใน
แต่ละขณะท่ีเป็นปัจจุบัน และจะมีแต่ชีวิตและงานท่ีมีความสุข ไม่ใช่ชีวิตและงานท่ี
มีความเศร้า น้ีเป็นประการท่ีหน่ึง  

ประการท่ีสอง ชีวิตน้ันมีคุณค่าเป็นประโยชน์ ไม่มีโทษ และ 
ประการท่ีสาม ชีวิตน้ี และงานน้ัน ดําเนินไปอย่างจริงจัง กระตือรือร้น 

ไม่เฉ่ือยชา ไม่ประมาท  
ลักษณะของงานอย่างหน่ึงท่ีเป็นโทษ ก็คือความเฉ่ือยชา ความท้อแท้ 

ขาดความกระตือรือร้น ซ่ึงโยงไปถึงสภาพจิตด้วย เมื่อเราได้คุณลักษณะของการ
ทํางาน และชีวิตอย่างท่ีว่ามาน้ี เราก็ได้คุณภาพท่ีดีท้ังสามด้าน คือ ได้ท้ังความสุข 
ได้คุณประโยชน์หรือคุณค่า และได้ท้ังความจริงจัง กระตือรือร้น ซ่ึงเป็นเน้ือแท้ใน
ตัวของงานด้วย 
 ถ้าเป็นอย่างน้ีแล้ว ชีวิตน้ันก็เป็นชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงในแง่
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ของงานก็เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน แล้วก็เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับประโยชน์สุขท่ี
จะเกิดแก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์ด้วย ชีวิตอย่างน้ีจึงมีความหมายเท่ากับ
ประโยชน์สุขด้วย  

หมายความว่า ชีวิตคือประโยชน์สุข เพราะการเป็นอยู่ของชีวิตน้ัน 
หมายถึงการเกิดข้ึนและการดํารงอยู่ของประโยชน์สุขด้วย 

คนผู้ใดมีชีวิตอยู่อย่างน้ี การเป็นอยู่ของเขาก็คือประโยชน์สุขท่ีเกิดข้ึนแก่
เพ่ือนมนุษย์ แก่ชีวิต แก่สังคมตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน ถ้าคนอย่างน้ีมีชีวิตยืนยาว
เท่าไร ก็เท่ากับทําให้ประโยชน์สขุแก่สังคม แก่มนุษย์ แก่โลก แผ่ขยายไปได้มาก
เท่าน้ัน ดังน้ัน อายุท่ีมากข้ึน ก็คือประโยชน์สุขของคนท่ีมากข้ึน แพร่หลาย
กว้างขวางยิ่งข้ึนในสังคม 

ครั้งหน่ึง พระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าถูกถามว่า ถ้า
พระพุทธเจ้ามีอันเป็นอะไรไป ท่านจะมีความโศกเศร้าไหม พระสารีบุตรตอบว่า  

 
ถ้าองค์พระศาสดามีอันเป็นอะไรไป ข้าพเจ้าก็จะไม่มีความโศกเศร้า แต่
ข้าพเจ้าจะมีความคิดว่า พระองค์ผู้ทรงมีพระคุณความดีมากมาย ได้ลับ
ล่วงจากไปเสียแล้ว ถ้าหากพระองค์ทรงดํารงอยู่ยาวนาน ก็จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่พหูชนชาวโลกเป็นอันมาก  
 
พระสารีบุตรตอบอย่างน้ีหมายความว่า เป็นการตั้งท่าทีท่ีถูกต้องตอ่กัน 

ท้ังต่อตัวของท่านเอง และต่อชีวิตของท่านผู้อ่ืนด้วย ก็อย่างท่ีว่ามาแล้วว่า ชีวิตท่ี
ยืนยาวอยู่ในโลกของคนท่ีมีคณุสมบัติเช่นน้ี ก็คือ ความแพร่หลายของประโยชน์สุข
มากยิ่งข้ึน 

 
 



ชีวิตน้ีเพื่องาน งานน้ีเพื่อธรรม 

๑๕๔ 

 

ชีวิต งาน และธรรม : อิสรภาพภายในเอกภาพ 

 เท่าท่ีได้กล่าวมาในเรื่อง "ชีวิตน้ีเพ่ืองาน และงานน้ีเพ่ือธรรม" ท้ังหมดน้ี ก็
เป็นนัยหน่ึงของความหมาย แต่ถ้าจะวิเคราะห์อีกแบบหน่ึง ช่ือหัวข้อท่ีตั้งไว้ ได้แยก
ชีวิตกับงานออกเป็นคํา ๒ คํา  

เมื่อก้ีเราได้ดึงเอาชีวิตกับงาน มารวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันแล้ว แต่ถึง
อย่างน้ัน ในแง่ของความเป็นจริง มันก็ยังเป็นคําพูดคนละคํา ชีวิตก็เป็นอันหน่ึง 
งานก็เป็นอันหน่ึง เพียงแต่เรามาโยงให้เป็นเอกภาพ 
 ทีน้ี แง่ท่ีชีวิตกับงานเป็นคนละคํา ยังเป็นคนละอย่าง และยังมี
ความหมายท่ีต่างกัน ก็คือ งานน้ันมีลักษณะท่ีจะต้องทํากันเรื่อยไป ไม่สิ้นสุด ยังไม่
มีความสมบูรณ์เสร็จสิ้นท่ีแท้จริง เพราะว่า งานน้ันสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลง
ของกาลเทศะและของชุมชน  

สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป งานท่ีทําก็
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะฉะน้ันงานจะไมม่ีความสมบูรณ์เสรจ็สิ้น ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม แต่ชีวิตของคนมีความจบสิ้นในตัว 
จะไมไ่ปกับงานตลอดไป อันน้ีก็เป็นอีกแง่หน่ึง 

ตามท่ีพูดไปแล้ว แม้ว่าชีวิตกับงานจะเป็นเอกภาพกันได้แล้ว แตใ่นแง่
หน่ึงก็ยังมีความต่าง อย่างท่ีว่างานสําหรับสังคมน้ีคงดําเนินต่อไป แต่ชีวิตของคนมี
การจบสิ้นได ้และจะต้องจบสิ้นไป 
 แม้ว่า เราจะไม่สามารถทําให้งานมีความสมบูรณ์เสร็จสิ้น แต่ชีวิตของ
คนเราแตล่ะชีวิตเราควรจะทําให้สมบูรณ ์ และชีวิตของเราในโลกน้ีเราก็สามารถทํา
ให้สมบูรณ์ได้ด้วย ทําอย่างไรจะให้สมบูรณ ์

ในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักเก่ียวกับจุดหมายของชีวิตไว้ ๓ ข้ัน
ว่า ชีวิตท่ีเกิดข้ึนมาน้ัน แม้ว่ามันจะไม่มีจุดหมายของมันเอง เราก็ควรทําให้มี
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จุดหมาย  

เราอาจจะตอบไม่ได้ว่า ชีวิตน้ีเกิดมามีจดุมุ่งหมายหรือไม ่ เพราะเมื่อว่า
ตามหลักธรรมแล้ว ชีวิตน้ีเกิดมาพร้อมด้วยอวิชชา  

ชีวิตไม่ได้บอกเราว่ามันมีจุดมุ่งหมายอย่างน้ันอย่างน้ี แต่เราก็สามารถตั้ง
ความมุ่งหมายให้แก่มันได้ ด้วยการศึกษาและเข้าใจชีวิต ก็มองเห็นว่า ชีวิตน้ีจะ
เป็นอยู่ดี จะต้องมีคุณภาพ จะต้องเข้าถึงสิ่งหรือสภาวะท่ีมีคุณค่าหรือเป็น
ประโยชน์แก่มันอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุน้ี ทางพระจึงได้แสดงไว้ว่า เมื่อเกิดมาแล้ว ชีวิตของเราควร
เข้าถึงจุดหมายระดับต่างๆ เพ่ือให้เป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเราจะต้องทํา
ให้แก่ชีวิตของเราเอง ให้มันมีให้มันเป็นได้อย่างน้ัน  

ประโยชน์หรือจุดหมายน้ี ท่านแบ่งเป็น ๓ ข้ัน 
 จุดหมายท่ีหน่ึง เรียกว่า จุดหมายท่ีตามองเห็น จุดหมายของชีวิตท่ีตา
มองเห็น โดยพ้ืนฐานท่ีสุด ก็คือ การมีรายได ้มีทรัพย์สินเงินทอง มีปัจจัย ๔ พอพ่ึง
ตัวเองได ้การเป็นท่ียอมรบัและอยูร่่วมกับคนอ่ืนได ้ 

เรื่องผลประโยชน์และความจําเป็นต่างๆ ทางวัตถุและทางสังคมเหล่าน้ี ชีวิต
ของเราจําเป็นต้องพ่ึงอาศัย เราปฏิเสธไม่ได ้ พูดง่ายๆ ก็คือการพ่ึงตัวเองได้ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องทําให้เกิดให้ม ี 

ทุกคนควรท่ีจะต้องพิจารณาตัวเองว่า ในข้ันท่ีหน่ึง เก่ียวกับการมีทรพัย์ท่ี
จะใช้สอย มีปัจจัยท่ีพออยู่ได้ การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืนในสังคม เรื่องของความ
อยู่ดี พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีตามองเห็นน้ี เรา
ทําได้แค่ไหน บรรลผุลไหม น่ีคือข้ันท่ีหน่ึงท่ีท่านให้ใช้เป็นหลักวัด 
 ต่อไปข้ันท่ีสอง จุดหมายท่ีเลยตามองเห็น หรือประโยชน์ซึ่งเลยไกล
ออกไปข้างหน้า เลยจากท่ีตามองเห็น ซ่ึงรวมถึงเลยจากโลกน้ีไปด้วย ก็คือด้านใน
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หรือด้านจิตใจ หมายถึงการพัฒนาชีวิตจิตใจ รวมท้ังการมีความสุขในการทํางาน 
การมองเห็นคุณค่าของงานในแง่ความหมายท่ีแท้จริง ว่าเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือน
มนุษย์หรือเพ่ือสันติสุข ความประพฤติสุจริต ความมีนํ้าใจพร้อมท่ีจะสละจะทําจะ
ให้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและการช่วยเหลือต่างๆ  

คุณค่าและคุณธรรมเหล่าน้ี ซ่ึงทําให้เกิดความมั่นใจและเอิบอ่ิมภายใน
จิตใจ มั่นใจถึงขนาดท่ีว่าไมต่้องหว่ันหวาดกลัวภัยโลกหน้า เป็นความสุขท่ีลึกซ้ึง 
เป็นสิ่งท่ีเลยจากตามองเห็น  

คนหลายคนแม้จะมีประโยชน์ท่ีตามองเห็นพรั่งพร้อมบริบูรณ ์ แตไ่ม่มี
ความสุขท่ีแท้จริงเลย เพราะพ้นจากท่ีตามองเห็นไปแล้ว จิตใจไม่พร้อม ไมไ่ด้
พัฒนาเพียงพอ เพราะฉะน้ัน ต้องมองว่า ในส่วนท่ีมองไม่เห็น คือเลยไปกว่าน้ัน ยัง
มีอีกส่วนหน่ึง แล้วส่วนน้ันเรามีแค่ไหนเพียงไร 
 สุดท้าย จุดหมายท่ีพ้นเหนือโลก หรือจุดหมายท่ีพ้นเป็นอิสระ เรียกว่า 
ประโยชน์สูงสุด คือประโยชน์เหนือท้ังท่ีตามองเห็นและท่ีเลยจากตามองเห็น  

ประโยชน์ในข้ันท่ีสองน้ัน แม้จะเลยจากท่ีตามองเห็นไปแล้ว ก็ยังเป็น
เพียงเรื่องนามธรรมในระดับของความดีงามต่างๆ ซ่ึงแม้จะสูง แม้จะประเสริฐ ก็ยัง
มีความยึดความตดิอยู่ในความดีความงามต่างๆ เหล่าน้ัน และยงัอยู่ในข่ายของ
ความทุกข์ ยังไม่พ้นเป็นอิสระแท้จริง  

ส่วนจุดมุ่งหมายข้ันสดุท้ายน้ี ก็คือการอยู่เหนือสิ่งเหล่าน้ันข้ึนไป คือ
ความเป็นอิสระโดยสมบูรณ ์ ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาถือว่า ความเป็นอิสระโดย
สมบูรณ์เป็นจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของชีวิต 

ตอนน้ี แม้แต่งานท่ีว่าสําคัญ เราก็ต้องอยู่เหนือมัน เพราะถึงแม้ว่า งาน
กับชีวิตของเราจะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แต่ตราบใดท่ีเรายังมีความติดในงานน้ัน
อยู่ ยังยึดถือเป็นตัวเรา เป็นของเรา งานแม้จะเป็นสิ่งท่ีดีงาม มีคุณค่า เป็น
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ประโยชน์ แต่เราก็จะเกิดความทุกข์จากงานน้ันได้ มันยังอาจจะเหน่ียวรั้งให้เราเอน
เอียงได้ จึงจะต้องมาถึงข้ันสุดท้ายอีกข้ันหน่ึงคือ ความหลุดพ้นเป็นอิสระโดย
สมบูรณ์ อยู่เหนือสิ่งท้ังปวง แม้แต่สิ่งท่ีเรียกว่างาน 

ในข้ันน้ีเราจะทํางานให้ดีท่ีสุด โดยท่ีจิตใจไมต่ิดค้างกังวลอยู่กับงาน ไม่ว่า
ในแง่ท่ีตัวเราจะได้ผลอะไรจากงานน้ัน หรือในแง่ว่างานจะทําให้ตัวเราได้เป็นอย่าง
น้ันๆ หรือแม้แต่ในแง่ว่างานของเราจะต้องเป็นอย่างน้ันๆ  
 การมองตามเหตุปัจจัยน้ันเป็นตัวต้นทาง ท่ีจะทําให้เรามาถึงข้ันน้ี ใน
เวลาท่ีทํางาน เราทําด้วยความตั้งใจอย่างดีท่ีสุด มุ่งแน่วเด็ดเดี่ยวว่าต้องให้สัมฤทธ์ิ
ผลบรรลุจุดหมายน้ันๆ แต่พร้อมกันน้ันก็มีท่าทีของจิตใจท่ีตระหนักรู้ถึงความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ทําการให้ตรงเหตุปัจจัย มองไปตามเหตุปัจจัย ถ้างานน้ันมัน
เป็นไปตามเหตุปัจจัย มันก็เป็นเรือ่งของเหตุปัจจัยท่ีจะให้เป็นไป ไม่ใช่เรื่องของตัว
เราท่ีจะเข้าไปรับกระทบ เข้าไปอยาก เข้าไปยดึ หรือถือค้างไว้  

เรามีหน้าท่ีแต่เพียงทําเหตุปัจจัยให้ดีท่ีสุด ด้วยความรู้ท่ีชัดเจนท่ีสุด มีแต่
ตัวรู ้ คือ รู้ว่าท่ีดีงามถูกต้องหรือเหมาะควรเป็นอย่างไร รู้ว่าเหตุปัจจัยท่ีจะให้เป็น
อย่างน้ันคืออะไร แล้วทําตามท่ีรู ้ คือ ทําเหตุปัจจัยท่ีรู้ว่าจะให้เกิดผลเป็นความดี
งามถูกต้องเหมาะหรือควรอย่างน้ัน 

เมื่อทําเหตุปัจจัยแล้ว มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยน้ันแหละท่ีจะทําให้
เกิดผลข้ึนมา เราหมดหน้าท่ีแค่น้ัน ไม่ต้องมายุ่งใจนอกเหตุปัจจัย ไม่ต้องไปอยาก
ไปยึด ตอนน้ีใจของเราก็เรียกว่าลอยพ้นออกมาไดส้่วนหน่ึง 

เมื่อใดเราเข้าถึงความจริงโดยสมบูรณ์แล้ว จิตใจของเราก็จะเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง ซ่ึงทําให้ทํางานน้ันได้ผลสมบูรณ ์ โดยท่ีพร้อมกันน้ันก็ไม่ทําให้ตัวเรา
ตกไปอยู่ใต้ความกดทับ หรือในการบีบค้ันของตัวงานน้ันด้วย แต่เราก็สุขสบาย
โปร่งใจอยู่ตามปกติของเรา อันน้ีเป็นประโยชน์สูงสดุในข้ันสุดท้าย ถ้าสามารถทํา
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ได้อย่างน้ี ชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์ในตัว 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า งานไม่ใช่เป็นตวัเรา และก็ไม่ใช่เป็นของเราจริง แต่
งานน้ันเป็นกิจกรรมของชีวิต เป็นกิจกรรมของสังคม เป็นสิ่งท่ีชีวิตของเราเข้าไป
สัมพันธ์เก่ียวข้อง แล้วก็ต้องผ่านกันไปในท่ีสุด  

งานน้ันเราไม่สามารถทําให้สมบูรณ์แท้จริง เพราะมันข้ึนกับผลท่ีมตี่อสิ่ง
อ่ืน ข้ึนกับปัจจัยแวดล้อม กาลเทศะ ความเปลีย่นแปลงของสังคม คนอ่ืนจะต้องมา
รับช่วงทํากันต่อไป  

แต่ชีวิตของเราแตล่ะคน เป็นสิ่งท่ีทําให้สมบูรณ์ได ้ และเราสามารถทําให้
สมบูรณไ์ด้แม้แต่ด้วยการปฏิบัติงานน้ีแหละอย่างถูกต้อง  

เมื่อเราปฎิบัติต่องานหรือทํางานอย่างถูกต้อง มีท่าทีของจิตใจต่องาน
ถูกต้องแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ในตัวในแต่ละขณะน้ันน่ันเอง น่ีคือ
ประโยชน์ในระดับต่างๆ จนถึงข้ันสูงสุดท่ีทางธรรมได้สอนไว้ 
 รวมความว่า ภาวะท่ีชีวิต งาน และธรรม ประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน
เป็นหน่ึงเดียว หรือเอกภาพ ท่ีกล่าวมาน้ัน เมื่อวิเคราะห์ลงไปแล้ว ยังแยกได้เป็น ๒ 
ระดับ 

ในระดับหน่ึง แม้ว่าในเวลาทํางาน ชีวิตจะเต็มอ่ิมสมบูรณ์ในแต่ละ
ขณะน้ันๆ ทุกขณะ เพราะชีวิตจิตใจกลมกลืนเข้าไปในงานเป็นอันเดียวกัน พร้อม
ท้ังมีความสุขพร้อมอยู่ด้วยในตัว แต่ลึกลงไปในจิตใจ ก็ยังมีความยึดติดถือมั่นอยู่ว่า
งานของเราๆ พร้อมด้วยความอยากความหวังความหมายมั่น และความหวาดหว่ัน
ว่า ขอให้เป็นอย่างน้ันเถิด มันจะเป็นอย่างน้ันหรือไม่หนอ เป็นต้น จึงยังแฝงเอา
เช้ือแห่งความทุกข์ซ่อนไว้ลึกซ้ึงในภายใน  

ข้ันน้ียังเป็นเอกภาพท่ีมีความแยกต่างหาก ซ่ึงสิ่งท่ีต่างหากกันเข้ามา
รวมกัน มีตัวตนท่ีไปรวมเข้ากับสิ่งอ่ืน หรือฝังกลืนเข้าไปในสิ่งน้ันในงานน้ัน ซ่ึงเมื่อ
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มีการรวมเข้าก็อาจมีการแยกออกได้อีก 

ส่วนในอีกระดับหน่ึง ความประสานกลมกลืนของชีวิตจิตใจกับงานท่ีทํา 
เป็นไปพร้อมด้วยความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในธรรมชาติของชีวิตและการงาน
เป็นต้น ท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยไม่ต้องอยากไม่ต้องยึดถือสําคัญมั่นหมาย ให้
นอกเหนือ หรือเกินออกไปจากการกระทําตามเหตุผลด้วยความตั้งใจและเพียร
พยายามอย่างจริงจัง  

ข้ันน้ีเป็นภาวะของอิสรภาพ ซ่ึงเอกภาพเป็นเพียงสํานวนพูด เพราะ
แท้จริงแล้ว ไม่มีอะไรแยกต่างหากท่ีจะต้องมารวมเข้าด้วยกัน เน่ืองจากไม่มตีัวตน
ท่ีจะเข้าไปรวมหรือแยกออกมา เป็นเพียงความเป็นไปหรือดําเนินไปอย่างประสาน
กลมกลืนในความสมัพันธ์ของสิ่งท้ังหลาย  

ท่ีแท้ก็คือความโปร่งโล่งเป็นอิสระ เรียกว่าภาวะปลอดทุกข์ไร้ปัญหา 
เพราะไม่มีช่องให้ความคับข้องติดขัดบีบค้ันเกิดข้ึนได้เลย 
 ฉะน้ัน พึงเข้าใจว่า ภาวะท่ีชีวิต งาน และธรรม ประสานกลมกลืนเข้าเป็น
หน่ึงเดียว ดังได้กล่าวมาก่อนหน้าน้ี ซ่ึงผู้ทํางานมีชีวิตเต็มสมบูรณ์เสร็จสิ้นไปในแต่
ละขณะ ท่ีเป็นปัจจุบันน้ัน ว่าท่ีจริงแล้ว เมื่อถึงข้ันสุดท้าย ก็ตรงกันกับภาวะของการ
มีชีวิตท่ีเป็นอิสระอยู่พ้นเหนืองาน ท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีน่ันเอง  

ท้ังน้ีเพราะว่า ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน หมายถึงความสัมพันธ์ท่ี
กลมกลืนเสร็จสิ้นผ่านไปในแตล่ะขณะ ไม่ใช่เป็นการเข้าไปยึดติดผกูพันอยู่ด้วยกัน 
ซ่ึงแม้จะอยู่ในขณะเดียวกัน ก็กลายเป็นแยกต่างหาก จึงมารวมหรือยึดติดกัน 

แต่ในภาวะท่ีเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์แท้จริง ผู้ท่ีทํางาน มีชีวิตเป็นงาน 
และมีงานเป็นชีวิตในขณะน้ันๆ เสร็จสิ้นไป โดยไม่มีตัวตนท่ีจะแยกออกมายึดติด
ในขณะน้ัน และไม่มีอะไรค้างใจเลยไปจากปัจจุบัน จึงเป็นอิสรภาพในท่ามกลาง
แห่งภาวะท่ีเรียกว่าเป็นเอกภาพน้ันทีเดียว 
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 เป็นอันว่า ชีวิตน้ีเพ่ืองาน งานน้ีเพ่ือธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตน้ีก็เป็นงาน 
และงานน้ีก็เป็นธรรม และชีวิตก็เป็นธรรมเองด้วย จนกระท่ังในท่ีสุด ชีวิตน้ีก็มาถึง
ข้ันสุดท้าย คือเป็นชีวิตท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน แต่ก็เป็นอิสระอยู่พ้นเหนือ
แม้แต่งาน  

ก็เป็นอันว่า ถึงความจบสิ้นสมบูรณ ์ ถ้าถึงข้ันน้ีก็เรียกว่าเป็นประโยชน์
สูงสุดในประโยชน์สามข้ัน ท่ีเราจะต้องทําให้ได ้

พระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า คนเราเกิดมาควรเข้าถึงประโยชน์ให้ครบสาม
ข้ัน และประโยชน์ท้ังสามข้ันน้ีแหละคือเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผล
ของตนในการดําเนินชีวิต  

ถ้าเราดําเนินชีวิตของเราไปแล้ว คอยเอาหลักประโยชน์ หรือจุดหมาย
สามข้ันน้ีมาวัดตัวเองอยู่เสมอ เราก็จะเห็นการพัฒนาของตัวเราเอง  

ไม่ว่าเราจะมองชีวิตเป็นการพัฒนาตนเอง หรือเป็นการสะสมสร้างสรรค์
ความดีก็ตาม หลักประโยชน์สามข้ันน้ีสามารถนํามาใช้ได้เสมอไป ใช้ได้จนถึงข้ัน
สมบูรณ์เป็นอิสระ จบการพัฒนา อยู่พ้นเหนือการท่ีจะเป็นทุกข์ แม้แต่เพราะความดี 
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ชีวิตดี มีหลัก 

เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม 

 มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตท่ีดีและมีความสุขท่ีแท้จริง และเราก็ดําเนิน
ชีวิต เพียรพยายามทําทุกอย่างเพ่ือหาสิ่งน้ี แต่แล้วมนุษย์ก็ประสบปัญหากันอยู่
อย่างน้ีแหละ เพราะเพียรพยายามไป โดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชีวิตท่ีดีและความสุขท่ี
แท้จริงน้ันคืออะไร 
 ขอรวบรัดว่า หลักในการสร้างชีวิตท่ีดีและมีความสุขน้ี ไม่มีอะไรมาก ท่ี
จริงก็คือการเข้าถึงธรรมน่ันเอง เป็นอันเดียวกัน เมื่อใดท่ีเราเข้าถึงชีวิตท่ีดีมี
ความสุขท่ีแท้จริง อันน้ีก็คือเราเข้าถึงธรรม พูดสั้น ๆ ว่า เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม เมื่อ
พูดอย่างน้ีแล้วทุกท่านจะได้ไม่หนักใจ คือ จะได้เห็นการก้าวเข้าไปหาธรรม เป็น
เรื่องท่ีตรงกับจุดหมายของ  ชีวิตของเราอยู่แล้ว  
 ถ้าหากท่านใดยืนยันกับตัวเองได้ว่า ฉันเข้าถึงชีวิตท่ีดีมีความสุขแท้จริง
แล้ว ถ้าท่านยืนยันได้อย่างน้ัน ท่านก็บอกกับตนเองได้เลยว่า ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรม
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แล้ว แต่ท่านจะยืนยันได้หรือเปล่า ถ้าท่านยืนยันไม่ได้ก็ต้องบอกว่า ฉันยังต้อง
พยายามเข้าถึงชีวิตท่ีดีมีความสุขต่อไป น่ันก็คือ ฉันจะต้องเข้าถึงธรรมต่อไป สอง
อย่างน้ีเป็นอันเดียวกัน คือ เมื่อสุขแท้ ก็ถึงธรรม และเมื่อถึงธรรม ก็สุขแท้ 

พระพุทธศาสนาก็ได้บอกแล้วว่า การเข้าถึงชีวิตท่ีดีมีความสุข หรือการ
เข้าถึงธรรมน้ัน มีให้เราเข้าถึงได้ อยู่แล้วเป็นข้ัน ๆ หลายข้ัน ซ่ึงจัดรวมได้เป็น ๓ 
ระดับ 
 ระดับท่ี ๑ คือข้ันกาม ได้แก่การท่ีจะบํารุงบําเรอประสาทสัมผัสทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ในข้ันน้ี เราจะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองไปท่านก็ไม่ว่า แต่ว่าให้มีศีล
นะ ศีลควบคุมให้เราอยู่กันในสังคมด้วยดีมีสันติสุข ไม่เบียดเบียนกัน แต่ให้เอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกูลมีไมตรีต่อกัน ได้แค่ข้ันศีลน้ีก็ไปได้แล้ว ทุกคนก็มีความสุขทางวัตถุกันได้ 
โดยท่ีต่างคนก็มีโอกาสเสวยสิ่งบํารุงบําเรอประสาทท้ัง ๕ กันได้ตามสมควร 
 แต่ท่านบอกว่า แค่น้ียังไม่พอนะ เธอเป็นมนุษย์มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ตัวเองได้อีก ถ้าแค่น้ียังไม่พ้นทุกข์จริงหรอก ยังมีโอกาสท่ีจะเจอทุกข์เข้าจนได้อีก 
ท้ังทุกข์นอกและทุกข์ใน เพราะเป็นสุขท่ีตั้งอยู่บนสิ่งท่ีเป็นทุกข์ ฐานมันไม่มั่น 
ฉะน้ันเราจะต้องพัฒนาต่อไป แล้วท่านก็บอกข้ันต่อไปอีก 
 ระดับท่ี ๒ คือข้ันจิต ได้แก่ข้ันรูปาวจร และอรูปาวจร ข้ันน้ีเราเข้าถึงได้
ด้วยสมาธิ หรือการพัฒนาจิตใจ แต่ท่านก็บอกว่าแค่น้ีก็ยังไมพออีกน่ันแหละ การท่ี
เราจะอยู่ข้างในกับจิตอย่างเดียว มันดื่มด่ําไปได้ลึกล้ํา    ก็จริง แต่อาจจะกลายเป็น
พวกหลีกหนีสังคม ไม่เผชิญหน้าความจริง แก้ปัญหาไม่ตก เพราะฉะน้ัน จะต้อง  
ก้าวต่อไปอีกให้ถึงความสมบูรณ์จบสิ้นปัญหา ให้เป็นสุขโดยไม่มีทุกข์เหลืออยู่ แล้ว
ท่านก็บอกข้ันต่อไปอีก 
 ระดับท่ี ๓ คือ ข้ันปรมัตถ์ หรือ โลกุตตระ เป็นข้ันท่ีถึงได้ด้วย ปัญญา 
ท่านสอนว่า เธอจะต้องแก้ปัญหา  ด้วยปัญญาให้มันเสร็จสิ้นไปในปัจจุบันเลย
เฉพาะหน้าเผชิญได้กับทุกสิ่งโดยไม่มีความทุกข์แล้วเมื่อน้ันแหละเธอจะเอา
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ความสุขทางจิตมาใส่อีกก็ไม่ว่า จะมีความสุขทางประสาทท้ังห้ามาเสริมก็ได้ 
ความสุขน้ันเต็มสภาพของมันอย่างบริบูรณ์ และท้ังไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใคร      
ด้วย มันจะอยู่ในขอบเขตท่ีพอดีไปหมดเลย เพราะมีปัญญาท่ีไร้ทุกข์เป็นตัวควบคุม 
เพราะฉะน้ันก็มีความสุขข้ันสุดท้ายท่ีไร้ทุกข์ด้วยปัญญา ก็จบกัน  
 เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาได้ให้ไว้แล้ว ได้แสดงไว้แล้ว เก่ียวกับหลักการ
ในการเข้าถึงชีวิตท่ีดีมีความสุข คือการเข้าถึงธรรม แล้วก็แบ่งไว้เป็นข้ันเป็นตอน 
ดังท่ีได้กล่าวมา  
 รวมแล้วหลักการในเรื่องน้ีก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เท่าน้ันเอง พูดมาเสีย
ยาวนาน ไม่ได้ไปไหนเลย ก็อยู่ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตของเราน่ีเอง  

เพราะฉะน้ัน ก็ขอให้เราเข้าใจธรรมกันในความหมายหน่ึงน้ี ซ่ึงท่ีจริงมัน
เป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่มีอะไรมาก ในเรื่องธรรม บางคนเข้าถึงธรรมปับเดียวเลย 
เพราะว่าตัวสาระมันก็แค่น้ีเอง แต่ถ้าไปแจกแจงในรายละเอียดมันก็เยอะแยะ
เหลือเกิน ไม่รู้จักจบ  

ถ้าจับสาระให้ถูก ให้เรามีชีวิตท่ีดีมีความสุขได้จริง ก็จบเรื่องกัน 

ปฏิบัติธรรม คืออย่างไร 

คําว่า ปฏิบัติธรรม น้ัน หมายความว่าอย่างไร  ปฏิบัติธรรมก็คือ เอา
ธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ เอามาใช้ดําเนินชีวิตทําการทํางาน คือเอาธรรมมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ทําให้เป็นชีวิตท่ีดีมีความสุขน่ันเอง  

เมื่อปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่า เอาธรรมมาใช้ในชีวิตจริง หรือเอามาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ  

ว่าถึงตัวคําว่า “ปฏิบัติ” เองน้ี เดิมน้ันแปลว่า “เดินทาง” มาจากภาษา
บาลี ของเดิมน้ี มีคําคล้ายๆ กัน อีกคําหน่ึงคือ “ปฏิปทา” 
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“ปฏิปทา” แปลว่าอะไร จะเห็นได้ในคําว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ท่ีเราแปล
กันว่า “ทางสายกลาง” มัชฌิมา แปลว่า สายกลาง และปฏิปทา แปลว่า ทาง ทาง
คืออะไร ทางน้ันคือ ท่ีท่ีจะเดิน คําว่าปฏิปทา ก็คือท่ีท่ีจะเดิน คําว่าปฏิปทา กับคํา
ว่าปฏิบัติน้ี เป็นคําเดียวกัน รากศัพท์อันเดียวกัน ถ้าเป็นกริยา มีรูปเป็น ปฏิปชฺชติ 
แปลว่า ดําเนิน หรือเดินทาง 

เพราะฉะน้ัน ปฏิปชฺชติ มาเป็น ปฏิบัติ หรือเป็นปฏิปทา ก็ตาม ก็แปลว่า 
การเดินทาง หรือแปลว่า ทางท่ีเดิน ถ้าเป็นการเดินทางก็นิยมใช้ในรูปว่า ปฏิปตฺติ 
หรือไทยใช้ว่า ปฏิบัติ ถ้าเป็นทางท่ีเดินก็นิยมใช้ ปฏิปทา เพราะฉะน้ัน เราเอา
ถ้อยคําสําหรับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมน้ันเอง มาประยุกต์ใช้ในทางนามธรรม 

การเดินทางตามปกติน้ัน เป็นการเดินทางภายนอก เป็นการเดินทางด้าน
วัตถุ เอาเท้าเดิน หรือแม้มีรถแล้ว เอารถว่ิงไป ตลอดจนไปด้วยเครื่องบิน ก็เรียกว่า 
เป็นการเดินทาง 

ทีน้ี ชีวิตของเราก็เหมือนกัน ชีวิตก็เป็นการเดินทางชนิดหน่ึง แต่เรามัก
เปลี่ยนคําพูดจากเดินมาเป็นดําเนิน ท่ีจริงเดินกับดําเนินน้ัน ก็ศัพท์เดียวกันน่ัน
แหละ เดินก็แผลงมาเป็นดําเนิน แล้วเราก็มีการดําเนินชีวิต ในการดําเนินชีวิตน้ัน 
ก็เหมือนกับว่า เราเอาชีวิตน้ีไปเดินทาง หรือว่าการเป็นอยู่ของเราน้ันเปรียบเสมือน
ทาง ถ้าเป็นอยู่อย่างถูกต้อง ก็เรียกว่าเดินทางชีวิตอย่างถูกต้อง คือ ดําเนินชีวิตได้ดี 
ถ้าเดินทางชีวิตไม่ถูกต้อง ก็เรียกว่าดําเนินชีวิตท่ีผิด 

ในเมื่อปฏิปทา หรือปฏิบัติ น้ี แปลว่า การเดินทาง และทางท่ีเดิน 
เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาใช้ในการเดินทางชีวิต หรือเอามา
ช่วยให้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง หรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพ่ือให้การ
ดําเนินชีวิตน้ันเป็นไปด้วยดี 
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หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมมาใช้ การเดินทางชีวิตของเราก็อาจจะ
ผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลง อาจจะไปในทางท่ีเกิดความเสื่อมความ
พินาศ แทนท่ีจะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญ เราก็เลยเอาธรรมมาช่วย เอา
ธรรมมาปฏิบัติ ก็คือเอาธรรมมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวิตน้ีถูกต้อง ได้ผลดีท่ี
ประสงค์ 

พูดง่ายๆ จึงว่า การปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมมาใช้น่ันเอง ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตของเรา  

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติธรรมก็จึงเป็นเรื่องกว้างๆ ไม่เฉพาะการท่ีจะปลีก
ตัวออกจากสังคม ไปอยู่ท่ีวัด ไปอยู่ท่ีป่า แล้วก็ไปน่ังบําเพ็ญสมาธิอะไรอย่างน้ัน 
ไม่ใช่แค่น้ัน อันน้ันเป็นเพียงส่วนหน่ึง เป็นการพยายามนําธรรมมาใช้ในข้ันลึก ใน
การท่ีจะฝึกฝนจิตใจอย่างจริงๆ จังๆ  

ถ้าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบน้ันก็เรียกว่าเป็น
การปฏิบัติแบบ intensive เป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้น หรือลงลึกเฉพาะเรื่อง 

ท่ีจริงน้ัน การปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลา เราน่ังกันอยู่ในท่ีน้ี ก็ต้องมี
การปฏิบัติธรรม คือเอาธรรมมาใช้ เมื่อปฏิบัติสิ่งน้ัน ทําสิ่งน้ันอย่างถูกต้อง ก็เป็น
การปฏิบัติธรรม 

เมื่อทํางานหรือทําหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง ตั้งใจทําให้ดี ให้เกิด
คุณประโยชน์ ให้สําเร็จความมุ่งหมายท่ีดีงาม ก็เป็นการปฏิบัติธรรม 

ดังน้ัน ถ้าตนมีหน้าท่ีศึกษาเล่าเรียน แล้วศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้อง มี
ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียน เล่าเรียนให้ได้ผล ก็เป็นการปฏิบัติธรรม เช่น 
เล่าเรียนโดยมีอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ พอใจรักในการเรียนน้ัน มีวิริยะ มีความเพียร 
ใจสู้ มีจิตตะ เอาใจใส่ รับผิดชอบ มีวิมังสา คอยไตร่ตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ 
ทดลองให้ได้ผลดียิ่งข้ึนไป อย่างน้ีก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม 



ชีวิตดี มีหลัก 

๑๖๖ 

 

หรือในการทํางานก็เหมือนกัน เมื่อมีอิทธิบาท ๔ เอาอิทธิบาท ๔ มาใช้
ในการทํางานน้ัน ก็เป็นการปฏิบัติธรรม 

แม้แต่ออกไปในท้องถนน ไปขับรถ ถ้าขับโดยรักษากฎจราจร ขับ
เรียบร้อยดีไม่ประมาท มีความสุภาพ หรือลึกเข้าไป แม้กระท่ังว่า ทําจิตใจให้สบาย 
ไม่เครียด มีความผ่องใสสบายใจในเวลาท่ีขับรถน้ันได้ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมใน
ระดับต่างๆ 

แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิต หรือในการทํา
กิจหน้าท่ีน้ันๆ ให้ได้ผลแค่ไหนเพียงไร ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมท้ังน้ัน 

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติธรรมท่ีแท้จริงน้ัน ต้องมีอยู่ตลอดเวลา เพราะ
เราทุกคนมีหน้าท่ีต้องดําเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้อง 

แม้แต่การน่ังฟังปาฐกถาน่ีก็มีการปฏิบัติธรรม เมื่อตั้งใจฟัง ฟังเป็น ใช้
ความคิดพิจารณาไตร่ตรองสิ่งท่ีรับฟังน้ัน ทําให้เกิดปัญญาข้ึน ก็เป็นการปฏิบัติ
ธรรมท้ังน้ัน 

เป็นอันว่า การปฏิบัติธรรมน้ี เป็นเรื่องท่ีกว้างมาก หมายถึง การนําเอา
ธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต หรือการทํากิจทํางานทําหน้าท่ีให้ถูกต้อง ทํา
ทุกเรื่องทุกอย่างให้ถูกต้อง ให้ดี ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ เพ่ือจะได้เข้าถึงชีวิตท่ีดี
งามมีความสุขท่ีแท้จริงน่ันเอง เป็นการปฏิบัติธรรม 

หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม ชุดที่ ๑ 

เน้ือตัวของการปฏิบัติท่ีท่านจัดวางไว้เป็นหลักธรรมหัวข้อต่างๆ น้ัน ย่อ
ให้สั้นก็คือสิกขาหรือการศึกษา ซ่ึงแยกออกไปเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่า 
ไตรสิกขา 



ชีวิตดี มีหลัก 

๑๖๗ 

 

ถ้าแยกแบบง่ายๆ โดยเน้นด้านภายนอกสําหรับคฤหัสถ์ ก็เป็นทาน ศีล 
ภาวนา ซ่ึงเรียกว่าบุญสิกขา 

หลักการศึกษา ๓ อย่าง จะเป็นไตรสิกขา หรือบุญสิกขาก็ตาม ควรจะ
ทบทวนความหมายกันไว้เล็กน้อยพอได้สาระ 

ขอเริ่มด้วยไตรสิกขา ก่อน ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา หรือการศึกษา ๓ 
อย่าง ดังน้ี 

๑. ศีล คือ ความมีระเบียบในการดําเนินชีวิต และในการอยู่ร่วมสังคม 
หรือพูดให้ง่ายอีกอย่างหน่ึงว่า ได้แก่ ความมีวินัย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กติกาในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม ชีวิตและสังคมจะได้
เรียบร้อยราบรื่น ไม่สับสนวุ่นวาย ไม่ระส่ําระสาย เอ้ือโอกาสต่อการท่ีจะทําอะไรๆ 
ให้สะดวก ได้ผลดีและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป 

ศีลมีหลายระดับ หรือจัดไว้หลายประเภท ให้เหมาะกับสภาพชีวิตและ
สังคมหรือชุมชนน้ันๆ ในการท่ีจะปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงจุดหมายของตน 

ศีล ๕ เป็นกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์พ้ืนฐานในสังคม เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี ไม่เบียดเบียนกัน สังคมจะได้ไม่เดือดร้อนระส่ําระสาย เป็นฐานรองรับความ
มีสันติสุขของสังคม 

ดังน้ัน ในหลักศีล ๕ จึงกําหนดให้มีการไม่เบียดเบียนทําร้าย ไม่ละเมิด
ต่อชีวิตและร่างกาย ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ไม่ละเมิดต่อคู่ครองของกัน
และกัน ไม่ใช้วาจาทําร้ายหลอกลวงกัน และไม่คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
ของผู้อ่ืนด้วยความสูญเสียสติสัมปชัญญะเน่ืองจากยาเสพติดท่ีทําให้เกิดความ
ประมาท และไม่น่าไว้วางใจ 



ชีวิตดี มีหลัก 

๑๖๘ 

 

จะเห็นว่า ศีล ๕ เป็นมาตรฐานอย่างต่ําสําหรับจัดระเบียบชีวิตและสังคม
ของมนุษย์ ให้อยู่ในสภาพท่ีเอ้ือโอกาสข้ันพ้ืนฐาน ในการท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงาม 
หรือทําการพัฒนาไม่ว่าอย่างหน่ึงอย่างใด ทางจิตใจก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม 

ศีลเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่ชน และศีลในระดับท่ีสูงข้ึนไป จะเป็นการทํา
ตามข้อปฏิบัติต่างๆ ในการฝึกหัดขัดเกลาพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือสร้างเสริม
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้สอดคล้อง และเอ้ือโอกาส
แก่การท่ีจะปฏิบัติให้เข้าถึงภาวะสูงสุดท่ีเป็นจุดหมายของบุคคลหรือสังคมน้ัน เช่น 

ศีล ๘ มุ่งฝึกให้มีสภาพชีวิตท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทางจิตใจ จึงเพ่ิมการ
รับประทานอาหารจํากัดเวลา และการหัดลดละการหาความสุขจากสิ่งบันเทิง หรือ
เครื่องปรนเปรอความสุขทางประสาทสัมผัส ตลอดจนงดการใช้เครื่องน่ังนอนฟูกฟู
หรูหรา เป็นการฝึกฝนตนให้รู้จักท่ีจะมีชีวิตท่ีเป็นอิสระได้มากข้ึน สามารถอยู่ดีมีสุข
ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือข้ึนต่อวัตถุภายนอกมากเกินไป 

ศีล ๘ น้ัน เป็นเครื่องเสริมและเอ้ือโอกาสยิ่งข้ึนไป ท้ังด้านเวลาและ
แรงงาน ในการท่ีจะพัฒนาชีวิตทางด้านจิตใจและปัญญา พูดอีกสํานวนหน่ึงว่า 
เป็นเครื่องเสริมและเอ้ือโอกาสในการบําเพ็ญจิตตภาวนา และปัญญาภาวนา 

ศีลอย่างอ่ืนๆ ยังมีอีกมาก เช่น ศีลในการฝึกอินทรีย์ คือ ฝึกให้รู้จักใช้ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยเฉพาะ ๕ อย่างแรก ให้ดูเป็น ฟังเป็น คือ ดู และฟังให้
ได้ประโยชน์แก่ชีวิต ไม่ให้เกิดโทษก่อความเสียหายความเดือดร้อน หรือความลุ่ม
หลงมัวเมา และ ศีลในการเสพ หรือบริโภคสิ่งต่างๆ ให้ได้คุณค่าแท้ ไม่หลงไปใน
คุณค่าเทียม เป็นต้น 

การมีสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันท่ีจัดระเบียบไว้ด้วยดี เรียกว่าศีล 

การจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อย รวมท้ังตัวระเบียบ
น้ันเอง เรียกว่าวินัย 



ชีวิตดี มีหลัก 

๑๖๙ 

 

ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการจัดสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมให้มีระเบียบ 
เรียกว่าสิกขาบท 

ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการฝึกฝนขัดเกลาพฤติกรรมเพ่ือสร้างเสริมสภาพชีวิต
ให้สอดคล้องเก้ือกูลต่อการปฏิบัติในแนวทางท่ีจะเข้าถึงจุดหมายท่ีต้องการยิ่งๆ ข้ึน
ไป เรียกว่า วัตร 

ท้ังหมดน้ีเมื่อเรียกคลุมๆ รวมๆ ก็พูดว่า ศีล 

๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่มั่นคง เพ่ือให้
เป็นจิตใจท่ีสามารถทํางานหรือใช้การได้ดี โดยเฉพาะในการคิดพิจารณาให้เกิด
ปัญญา หรือใช้ปัญญาอย่างได้ผล  

อน่ึง จิตใจท่ีมีสมาธิ จะเป็นจิตใจท่ีเอ้ือหรือเหมาะต่อการพัฒนาของ
คุณสมบัติต่างๆ เช่น คุณธรรมท้ังหลายท่ีจะเจริญเพ่ิมพูนพ่วงมาด้วยในจิตน้ัน  

นอกจากน้ัน เมื่อจิตใจสงบมั่นคงแน่วแน่มีสมาธิแล้ว ก็จะอยู่ในภาวะท่ี
ปลอดพ้นจากการรบกวนของความเศร้าหมองขุ่นมัวความเร่าร้อนสับสนวุ่นวาย
ต่างๆ จึงเป็นจิตท่ีปลอดโปร่ง เบาสบาย เบิกบาน สดช่ืน ผ่องใส เป็นสุข 

พูดสั้นๆ ว่า เป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ทําให้บุคคลมี  สมรรถภาพจิต 
คุณภาพจิต และสุขภาพจิต 

๓. ปัญญา ได้แก่ การมีความรู้เข้าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง และ
การฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเช่นน้ัน ปัญญามีหลายข้ันหลาย
ระดับ เช่น 

ข้ันเริ่มต้น ก็คือการรู้เข้าใจสิ่งท่ีเล่าเรียน สดับตรับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
และประสบการณ์ท่ีเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ตลอดจนความจําหมายและ
ความรู้สึกนึกคิดท่ีปรากฏหรือสั่ งสมอยู่ ในใจ ปัญญาทําให้รับรู้และมองดู



ชีวิตดี มีหลัก 

๑๗๐ 

 

ประสบการณ์น้ันๆ อย่างถูกต้องตรงความจริง และอย่างบริสุทธ์ิ ไม่ถูกปรุงแต่งด้วย
ความชอบชัง ยินดียินร้าย ไม่เอนเอียงด้วยอคติต่างๆ 

ข้ันต่อไป ได้แก่การพิจารณาวินิจฉัยและคิดการต่างๆ ได้ถูกต้องชัดเจน 
โดยไม่ถูกกิเลสเช่นความเห็นแก่ได้ และความเกลียดโกรธเคียดแค้นชิงชังเป็นตัว
ครอบงําชักจูง 

ปัญญาอีกด้านหน่ึง หมายถึงการมองเห็นสิ่งท้ังหลายล่วงทะลุถึงเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในสิ่งท้ังหลาย มาใช้แก้ไขปัญหาและ
ทําการสร้างสรรค์ จัดดําเนินการต่างๆ 

ปัญญาในข้ันสูงสุด หมายถึงความรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต 
ท่ีทําให้หายติดข้องหมดความถือมั่นในสิ่งท้ังหลาย ซ่ึงส่งผลย้อนกลับไปยังจิตใจ ทํา
ให้เกิดความเป็นอิสระหลุดพ้น เป็นอยู่ด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบา เบิกบานผ่องใส
อย่างแท้จริง 

สิกขา หรือ ศึกษา แปลว่า การฝึกฝนปฏิบัติ หรือเรียนให้รู้และฝึกทําให้
เป็น หลักไตรสิกขา หรือการศึกษา ๓ อย่างน้ี เป็นการฝึกพัฒนาชีวิต ๓ ด้าน คือ 
ด้านความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท้ังทางวัตถุและทางสังคม ด้านจิตใจ และด้าน
ปัญญา 

ในการกระทําทุกครั้งทุกอย่าง ไม่ว่าจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมี
กิจกรรมใดๆ ก็ตาม เราสามารถฝึกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเอง ตาม
หลักไตรสิกขาน้ี ให้มีการศึกษาครบท้ังสามอย่าง ท้ังศีล สมาธิ และปัญญา พร้อม
กันไปทุกครั้งทุกคราว คือเมื่อทําอะไรก็พิจารณาดูว่า 

พฤติกรรมหรือการกระทําของเราครั้งน้ี มีการเบียดเบียน จะทําให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ใครหรือไม่ หรือว่าเป็นไปเพ่ือความเก้ือกูล ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสร้างสรรค์ (ศีล) 
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ในการกระทําเดียวกันน้ี จิตใจของเราเป็นอย่างไร เราทําด้วยจิตใจท่ีเห็น
แก่ตัว มุ่งร้ายต่อใคร ทําด้วยความโลภ โกรธ หลง หรือไม่ หรือทําด้วยความเมตตา 
มีความปรารถนาดี ทําด้วยศรัทธา ทําด้วยสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ เป็น
ต้น และในขณะท่ีทําเรามีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร เร่าร้อน กระวนกระวาย ขุ่นมัว 
เศร้าหมอง หรือว่ามีจิตใจท่ีสงบ ร่าเริง เบิกบาน เป็นสุข เอิบอ่ิม ผ่องใส (สมาธิ) 

การกระทําครั้งน้ี เราทําด้วยความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นเหตุผล รู้เข้าใจ
หลักเกณฑ์และความมุ่งหมาย มองเห็นผลดีผลเสีย และหนทางแก้ไขปรับปรุง 
พร้อมดีแล้วหรือไม่ (ปัญญา) 

เพราะฉะน้ัน คนท่ีฉลาดจึงสามารถบําเพ็ญสิกขา คือฝึกฝนพัฒนาตน 
และสํารวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนได้เสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เป็นการ
บําเพ็ญไตรสิกขาในระดับจุลภาคหรือรอบเล็ก คือครบท้ังสามอย่างในพฤติกรรม
เดียว หรือในกิจกรรมเดียว พร้อมกันน้ันก็เจริญไตรสิกขาในระดับมหัพภาคหรือ
รอบใหญ่ คือค่อยๆ ทําทีละส่วนไปด้วย ชนิดท่ีดูภายนอกก็เหมือนศึกษาไป
ตามลําดับทีละอย่าง โดยท่ีการบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับจุลภาคน้ีก็จะช่วยให้การ
เจริญไตรสิกขาในระดับมหัพภาคก้าวหน้าไปด้วยดี แล้วในทางย้อนกลับการเจริญ
ไตรสิกขาในระดับมหัพภาค ก็จะส่งผลให้การบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับจุลภาคมี
ความมั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจนเต็มเป่ียมในท่ีสุด 

หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม ชุดที่ ๒ 

ส่วนทาน ศีล ภาวนา ท่ีเรียกว่าบุญสิกขา ก็มีสาระสําคัญอย่างเดียวกับ
ไตรสิกขาน้ีเอง 

๑. ทาน คือการให้ การเผื่อแผ่แบ่งปัน เพ่ือช่วยเหลือกัน เพ่ือยึดเหน่ียว
สังคม และเพ่ือส่งเสริมความดีงามและการทําสิ่งท่ีดี 
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ทานเป็นเครื่องเสริมการอยู่ร่วมในสังคมให้เป็นไปด้วยดี มีระเบียบมั่นคง
ยิ่งข้ึน พร้อมกันน้ันก็เป็นเครื่องฝึกหัดขัดเกลาท้ังพฤติกรรมภายนอกทางกาย วาจา 
และฝึกฝนอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งข้ึนไปในคุณธรรม และความเอิบอ่ิมเบิกบานผ่อง
ใส 

๒. ศีล ก็มีสาระอย่างศีลในไตรสิกขาข้างต้น 

๓. ภาวนา แยกเป็นภาวนาในด้านสมาธิ และภาวนาในด้านปัญญา ตรง
กับท่ีได้บรรยายมาแล้ว 

การปฏิบัติธรรมในความหมายท่ีเราพูดกันมาก ตามท่ีนิยมกันในปัจจุบัน
น้ี เป็นการจํากัดแคบในระดับภาวนา คือเป็นการปฏิบัติในระดับภาวนาและเน้นท่ี
รูปแบบ เช่นไปน่ังสมาธิ เข้าไปในวัดท่ีวิเวก เข้าไปในป่า ก็เลยจะขอพูดเจาะจง
เฉพาะระดับน้ีเสียทีหน่ึงก่อน ว่าในแง่ท่ีเรานิยมปฏิบัติธรรมคือไปบําเพ็ญสมาธิเป็น
ต้นน้ี เราจะต้องรู้จักตัวภาวนาเสียก่อนว่ามันเป็นอย่างไร 

ภาวนา น้ัน จะต้องแยกจากภาวนาในภาษาไทยก่อน คือ ไม่ใช่เป็นเพียง
มามุบมิบๆ แต่ปาก แล้วบอกว่าเป็นภาวนา หรือเอาถ้อยคําในภาษาพระ เอามนต์
เอาคาถามาท่องมาบ่นแล้วว่าเป็นภาวนา ไม่ใช่อย่างน้ัน 

ภาวนา แปลว่า ทําให้เกิดให้มีข้ึน ทําให้เป็นข้ึน สิ่งท่ียังไม่เป็นก็ทําให้มัน
เป็น สิ่งท่ียังไม่มีก็ทําให้มันมีข้ึน เรียกว่าภาวนา เพราะฉะน้ัน จึงเป็นการปฏิบัติ 
ฝึกหัด หรือลงมือทํา ภาวนาจึงแปลอีกความหมายหน่ึงว่า การฝึกอบรม ฝึกน้ัน 
เมื่อยังไม่เป็นก็ทําให้มันเป็น อบรมน้ัน เมื่อยังไม่มีก็ทําให้มีข้ึน ยิ่งกว่าน้ัน เมื่อทําให้
เกิดให้มี ให้เป็นข้ึนมาแล้ว ก็ต้องทําให้เจริญงอกงาม เพ่ิมพูนพรั่งพร้อมข้ึนไปด้วย
จนเต็มท่ี 

ภาวนาจึงมีความหมายตรงกับคําว่า พัฒนา ด้วย และจึงแปลง่ายๆ ว่า 
เจริญ 
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ในภาษาไทยแต่โบราณมาก็นิยมแปล ภาวนาว่าเจริญ เช่น เจริญสมาธิ 
เรียกว่าสมาธิภาวนา เจริญเมตตา เรียกว่าเมตตาภาวนา เจริญวิปัสสนา เรียกว่า
วิปัสสนาภาวนา 

ตกลงว่า ภาวนา แปลว่าการฝึกอบรมหรือการเจริญ หรือการทําให้เป็น
ให้มีข้ึนมา และพัฒนาให้งอกงามบริบูรณ์ 

การภาวนาในระดับท่ีเราต้องการในท่ีน้ีแยกเป็น ๒ อย่างคือจิตตภาวนา 
การฝึกอบรมจิตใจ อย่างหน่ึง และปัญญาภาวนา การฝึกอบรมปัญญา อีกอย่าง
หน่ึง 

ถ้าใช้ตามนิยมของภาษาสมัยใหม่ เจริญ แปลว่า พัฒนา เพราะฉะน้ัน 
จิตตภาวนา ก็แปลว่า การพัฒนาจิต หรือพัฒนาจิตใจ ส่วนปัญญาภาวนา ก็แปลว่า 
การพัฒนาปัญญา 

จิตตภาวนาน้ัน เรียกง่ายๆ ว่า สมถะ บางทีก็เรียกว่าสมถภาวนา สมถะน้ี
ตัวแก่นของมันแท้ๆ คือสมาธิ เพราะสมถะน้ันแปลว่า ความสงบ ตัวแก่นของความ
สงบก็คือสมาธิ ความมีใจแน่วแน่ สมถะน้ันมุ่งท่ีตัวสมาธิ จะว่าสมาธิเป็นสาระของ
สมถะก็ได้ ฉะน้ันก็เลยเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สมาธิภาวนา 

คําว่าจิตตภาวนาก็ดี สมถภาวนาก็ดี สมาธิภาวนาก็ดี จึงใช้แทนกันได้
หมด 

ต่อไปอย่างท่ีสอง ปัญญาภาวนาน้ันเรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า วิปัสสนา
ภาวนา การเจริญวิปัสสนา มุ่งให้เกิดปัญญา คือ ปัญญาท่ีเข้าใจความจริงของสิ่ง
ท้ังหลาย ปัญญาในข้ันท่ีรู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เรียกว่าวิปัสสนา 
แปลว่ารู้แจ้ง ไม่ใช่รู้แค่ทํามาหาเลี้ยงชีพได้เท่าน้ัน แต่รู้สภาวะ รู้สภาพความเป็น
จริงของสิ่งท้ังหลาย จึงเรียกว่า วิปัสสนา ซ่ึงก็เป็นปัญญาระดับหน่ึงน่ันแหละ 
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เพราะฉะน้ัน วิปัสสนาภาวนา ถ้าจะเรียกให้กว้างก็เป็นปัญญาภาวนา 

ตกลงก็แยกภาวนาเป็น ๒ อย่าง 

อย่างท่ีหน่ึง เรียกว่า จิตตภาวนาบ้าง สมถภาวนาบ้าง สมาธิภาวนาบ้าง 

อย่างท่ีสอง เรียกว่า ปัญญาภาวนา หรือเรียกให้แคบจํากัดลงไปว่า
วิปัสสนาภาวนา 

เอาละเรื่องภาวนาก็ทําความเข้าใจกันง่ายๆ อย่างน้ี 

อย่างไรก็ตาม ได้บอกข้างต้นแล้วว่า ทาน ศีล ภาวนาน้ี ท่านมุ่งสําหรับ
คฤหัสถ์ ดังน้ัน บุญสิกขาจึงเน้นข้อปฏิบัติข้ันต้นๆ หรือข้ันพ้ืนฐาน คือ ทานเน้นท่ี
อามิสทาน ได้แก่การให้วัตถุ ศีลเน้นท่ีศีล ๕ หรือขยับข้ึนไปอีกก็เป็นศีล ๘ ส่วน
ภาวนาในทีน้ี ก็เน้นแค่เมตตาภาวนา คือการเจริญเมตตาหรือไมตรี ท่ีจะเป็น
พ้ืนฐานแห่งสันติสุขของสังคม ถ้าสามารถทําได้มากกว่าน้ัน ก็ขยายออกไปสู่จิตต
ภาวนา  และปัญญาภาวนาเต็มรูปอย่างท่ีว่าข้างต้น 

ท้ัง ๒ ชุด คือ ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล สมาธิ ปัญญา น้ี ท่ีจริงก็เรื่อง
เดียวกัน แต่ชุดหน่ึงเน้นด้านภายนอก เน้นด้านหยาบ จัดเป็นทาน ศีล และภาวนา 
โดยขยายด้านนอกเป็น ๒ อย่าง คือ ทาน กับ ศีล เอาข้างใน ๒ อย่างคือ สมาธิ 
และปัญญาไปยุบเป็นภาวนาอย่างเดียว 

ส่วนชุดศีล สมาธิ ปัญญา น้ัน เอาด้านในคือภาวนาไปแยกละเอียดเป็น
จิตใจ(สมาธิ) กับปัญญา แต่ด้านนอกคือ ทานกับศีลน้ันรวมเป็นอันเดียว เพราะว่า
ศีลน้ันหลักการก็คืออยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อ่ืนในสังคม ส่วนทานก็เป็นองค์ประกอบ
ในการท่ีจะอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อ่ืนในสังคม ก็เลยมารวมอยู่ในคําว่าศีล 

เพราะฉะน้ัน เมื่อท่านได้ฟังคําว่า ทาน ศีล ภาวนา กับ ศีล สมาธิ ปัญญา
น้ี ก็ให้ทราบว่าท่ีจริงเป็นระบบอันเดียวกัน แต่เราแยกเพ่ือให้เห็นจุดเน้นท่ีต่างกัน 
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สําหรับคฤหัสถ์จะเน้นด้านนอก จัดเป็นทาน ศีล ภาวนา แต่สําหรับพระสงฆ์จะเน้น
ด้านใน วางหลักเป็นศีล สมาธิ ปัญญา 

อน่ึง ช่ือเรียกก็คล้ายๆ กัน ชุด ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกท่านรู้จักกันดีแล้วว่า
ไตรสิกขา  ไตร แปลว่า ๓ สิกขา คือ การศึกษา รวมเป็นไตรสิกขา แปลว่า 
การศึกษา ๓ อย่าง 

ส่วนชุดทาน ศีล ภาวนา เรียกช่ือต่างไปนิดหน่ึงว่าปุญญสิกขา หรือ บุญ
สิกขา ก็คือ การฝึกฝนในเรื่องความดี หรือการฝึกหัดทําความดีน่ันเอง ปุญญ=
ความดี สิกขา=การฝึกอบรม คือการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดี การทําให้
คนเจริญงอกงามข้ึนในความดีต่างๆ ด้วยทาน ศีล ภาวนา 

รวมแล้วท้ัง ๒ ชุดก็เป็นอันเดียวกัน ต่างกันท่ีจุดเน้นดังกล่าว 

เมื่อปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา หรือบุญสิกขา ๓ ประการ อย่างถูกต้องดีแล้ว ก็
จะเข้าถึงชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขท่ีแท้จริง โดยเข้าถึงธรรมและความสุขท้ัง ๓ ระดับ 
ได้จนถึงท่ีสุด ดังได้กล่าวแล้วแต่เบ้ืองต้น 
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วาสนาสร้างเองได้* 
 ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านท่ีมาทําบุญวันน้ี โดยปรารภโอกาส
มงคลในช่วงวันเกิด ท่ีจริงระยะน้ีมีหลายท่านท่ีเป็นเจ้าของวันเกิด ก็ขออนุโมทนา
รวมไปพร้อมกัน  

โดยเฉพาะเวลาน้ีก็ใกล้ปีใหม่ด้วย สําหรับปีใหม่น้ีโยมญาติมิตรท้ังหลาย
ได้หมดทุกท่าน เพราะฉะน้ันในช่วงน้ีท่ีใกล้จะข้ึนปีใหม่ ก็เลยขออวยชัยให้พรแก่ทุก
ท่านพร้อมกันไป ส่วนท่านท่ีเป็นเจ้าของวันเกิดก็ได้ท้ังสองอย่าง คือท้ังปีใหม่และ
วันเกิดด้วย 

 

                                                           
* พรวันเกิด ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการถวายสังฆทาน ในช่วงระยะวันเกิด
ของ พลโท นายแพทย์ดํารงค์ ธนะชานันท์ คุณนงเยาว์ ธนะชานันท์ คุณวาลิสา สิปิลา (Valisa 
Sipila) ท่ีวัดญาณเวศกวัน เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ (ปรารภวันเกิดของ ดร.สุรีย์ ภูมิ
ภมร ด้วย แต่ ดร.สุรีย์ ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด ดร.อรพินท์ ภูมิภมร ร่วมพธิีแทน) 



วาสนาสร้างเองได้ 

๑๗๘ 

 

วันเกิดเป็นวันดี เพราะเราทําให้ดี 

ท้ังวันเกิด และวันข้ึนปีใหม่น้ี เป็นอันว่าดีท้ังน้ัน ท่ีว่าดีก็เพราะเราทําให้ดี
น่ันเอง ท่ีว่าทําให้ดี ทําอย่างไร ก็เริ่มตั้งแต่ทําใจให้ด ี 

ทําใจให้ดี ให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใส และตั้งใจดีคดิดี ท่านเรียกว่าเป็น
มโนกรรมท่ีเป็นบุญเป็นบุญกุศล ตอนน้ีแหละมงคลเกิดข้ึนทันที  

ทีน้ีพอใจดี สบายใจผ่องใสเบิกบาน คิดในทางท่ีดี และตั้งใจดีว่าจะทํา
อะไรๆ ท่ีเป็นเรื่องดีๆ  แล้วต่อไป ก็พูดด ีต่อจากน้ันท่ีสําคัญก็ทําออกมาข้างนอกดี 
น่ีแหละเป็นมงคลท่ีแท้จริง 

ทําบุญวันเกิดให้เป็นการเร่ิมต้นที่ด ี

วันเกิดน้ันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ทุกคนท่ีมีชีวิตยืนยาวมาจนบัดน้ีก็เริ่ม
จากการเกิดท้ังน้ัน แต่สําหรับชาวพุทธเราไม่ว่าจะปรารภหรือนึกถึงอะไรก็ตาม ก็
จะทําให้เป็นบุญเป็นกุศล คือทําให้เป็นเรื่องดีไปหมด  

ในการทําให้ดีน้ัน สําหรับวันเกิดเราก็มองหาความหมายก่อน โดยท่ัวไปก็
จะมองว่าการทําบุญวันเกิดน้ัน เป็นการเริ่มต้นท่ีดี เพราะวันเกิดก็คือวันเริ่มต้นของ
ชีวิตในแต่ละรอบปี การทําบุญวันเกิดก็คือการเริ่มต้นอายุในรอบปีต่อไปด้วยการทํา
ความดี โดยเริ่มต้นดีด้วยการทําบุญ ทํากุศล เรียกว่าเป็นนิมิตให้เกิดความสุขความ
เจริญ น้ีก็อย่างหน่ึง 

วันเกิด คือ วันที่เตือนใจให้เกิดกันให้ดีๆ  

 ความหมายอีกอย่างหน่ึงก็คือ เราพูดว่าวันเกิด ก็เกิดกันมาตั้งนานแล้วน่ี 
จะเกิดอย่างไรอีก แต่ทางพระท่านบอกว่าเราเกิดอยู่เรื่อยๆ เวลาน้ีเราก็เกิดอยู่
ตลอดเวลา ถ้าเราไม่เกิดอยู่เรื่อยๆ เราก็อยู่ไม่ได้  



วาสนาสร้างเองได้ 

๑๗๙ 

 

การเกิดน้ีมีท้ังรูปธรรม และนามธรรม  

ในกรณีน้ี การเกิดทางนามธรรมกลับเห็นง่าย คือ การเกิดทางจิตใจ ซ่ึงเราก็
พูดกันอยู่เสมอ เช่น เกิดความสุข เกิดความสดช่ืน เกิดปีติ เกิดความเบิกบานใจ เกิด
เมตตา เกิดศรัทธา เกิดท้ังน้ัน 

ท่ีเราเป็นอยู่น้ี เดี๋ยวก็เกิดอันโน้น เดี๋ยวก็เกิดอันน้ี คือเกิดกุศลหรืออกุศลใน
ใจ ในทางไม่ดีก็เกิดความโกรธ เกิดความเกลียด เกิดความกลัว อย่างน้ีไม่ดี เรียกว่า
เกิดอกุศล  

เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับชาวพุทธว่าให้เกิดดีๆ นะ คือ
เกิดกุศลในใจ เราก็มาตั้งใจทําใจให้เกิดความสุข เกิดปีติ เกิดศรัทธา เกิดเมตตา 
เกิดความสดชื่น เกิดความอิ่มใจ เกิดความแจ่มใส เกิดความเบิกบานใจ ถ้าเกิด
อย่างน้ีเรื่อยๆ ต่อไปก็จะมีความสุข และความเจริญอย่างแน่นอน 

ฉะน้ัน วิธีดําเนินชีวิตอย่างหน่ึงก็คือ เกิดให้ดี โดยทําใจของเราให้เกิดกุศล 
และการเกิดท่ีประเสริฐสุดก็คือการเกิดของกุศลน้ีแหละ  

เมื่อใดใจเกิดกุศล จะเป็นด้านความรู้สึกท่ีสบาย ผ่องใส เอิบอ่ิม เบิกบานใจก็
ตาม เป็นคุณธรรม เช่น เมตตา ไมตรีก็ตาม หรือเป็นความคิดท่ีดีว่าจะทําโน่นทําน่ี 
ท่ีเป็นการสร้างสรรค์ ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เอ้ือเฟ้ือกันก็ตาม เกิดอย่างน้ีแล้วมีแต่
ดีท้ังน้ัน  

น่ีแหละคือวันเกิดท่ีว่ามีความหมายเป็นการเริ่มต้นท่ีดี เมื่อเกิดอย่างน้ีแล้ว
ต่อไปก็ออกสู่การกระทํา มีการปฏิบัติท่ีดีไปหมด 

 

 



วาสนาสร้างเองได้ 

๑๘๐ 

 

เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา 

 ถ้าใจของเราเกิดอย่างน้ีบ่อยๆ จิตก็จะคุ้นเป็นนิสัย คือคนเราน้ี อยู่ด้วย
ความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่า ท่ีเราอยู่กันน้ีเราทําอะไรๆ ไป
ตามความเคยชิน ไม่ว่าจะพูดกับใคร จะเดินอย่างไร เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน 
เราจะตอบสนองอย่างไร ฯลฯ เรามักจะทําตามความเคยชิน  

ทีน้ีก่อนจะมีความเคยชินก็ต้องมีการสะสมข้ึนมา คือทําบ่อยๆ บ่อยจนทํา
ได้โดยไม่รู้ตัว  

แต่ทีน้ีท่านเตือนว่า ถ้าเราปล่อยไปอย่างน้ี มันจะเคยชินแบบไม่แน่นอนว่า
จะร้ายหรือจะดี และเราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเอง ท่านก็เลยบอกว่าให้มีเจตนาตั้งใจ
สร้างความเคยชินท่ีดี  

ความเคยชินท่ีเกิดข้ึนน้ีท่านเรียกว่า “วาสนา” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีแท้และ
ดั้งเดิม ไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยท่ีเพ้ียนไป  

วาสนา ก็คือความเคยชิน ตั้งแต่ของจิตใจ ตลอดจนการแสดงออกท่ี
กลายเป็นลักษณะประจําตัว ใครมีความเคยชินอย่างไร ก็เป็นวาสนาของคนน้ัน
อย่างน้ัน และเขาก็จะทําอะไรๆ ไปตามวาสนาของเขา หรือวาสนาก็จะพาเขาไปให้
ทําอย่างน้ันๆ 

เวลาพบเห็นอะไร ใครสั่งสมจิตใจชอบมาทางไหน ก็ไปทางน้ัน เช่น มีของ
เลือก ๒-๓ อย่าง คนไหนชอบสิ่งไหนก็จะหันเข้าหาแต่สิ่งน้ัน  

แม้แต่ไปตลาด ไปร้านค้า ไปท่ีน่ันมีร้านค้าหลายอย่าง อาจจะเป็น
ห้างสรรพสินค้า เดินไปด้วยกัน คนหน่ึงชอบหนังสือก็ไปเข้าร้านหนังสือ อีกคนไป
เข้าร้านขายของเครื่องใช้ เครื่องครัว เป็นต้น แต่อีกคนหน่ึงไปเข้าร้านขายของ
ฟุ่มเฟือย  



วาสนาสร้างเองได้ 

๑๘๑ 

 

อย่างน้ีแหละเรียกว่า วาสนาพาไป คือ ใครสะสมเคยชินมาอย่างไร ก็ไป
ตามน้ัน และวาสนาน้ีแหละจะเป็นตัวการท่ีทําให้ชีวิตของเราผันแปรไปตามมัน พระ
ท่านมองวาสนาอย่างน้ี  

เพราะฉะน้ัน วาสนาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เราเป็นอย่างน้ัน
อย่างน้ี โดยไม่รู้ตัว ท่านก็เลยบอกว่าให้เรามาตั้งใจสร้างวาสนาให้ดี เพราะวาสนา
น้ันสร้างได้  

คนไทยเราชอบพูดว่าวาสนาน้ีแข่งกันไม่ได้ แต่พระบอกว่าให้แก้ไขวาสนา 
ให้เราปรับปรุงวาสนา เพราะมันอยู่ท่ีตัวเรา ท่ีสร้างมันข้ึนมา แต่การแก้ไขอาจจะ
ยากสักหน่อย เพราะความเคยชินน้ีแก้ยากมาก แต่แก้ได้ปรับปรุงได้ ถ้าเราทํา ก็จะ
มีผลดีต่อชีวิตอย่างมากมาย 

ขอให้จําไว้เป็นคติประจําใจเลยว่า “วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน” 

ถ้าคิดเป็น ก็พลิกวาสนาได้ 

 บางคนเกิดมาจน บอกว่าตนมีวาสนาไม่ดี หรือบางทีบอกว่า เราไม่มี
วาสนา พูดอย่างน้ียังไม่ถูก คนจนวาสนาดีก็มี วาสนาไม่ดีก็มี คนมีก็อับวาสนาได้  

ถ้าเกิดมาจนแล้ว มัวแต่หดหู่ ระย่อ ท้อแท้ใจ ได้แต่ขุ่นมัว เศร้าหมอง คิด
อย่างน้ีอยู่เรื่อย ก็แน่นอนละว่าวาสนาไม่ดี เพราะคิดเคยชินในทางไม่ดี จนความ
ท้อแท้อ่อนแอกลายเป็นลักษณะประจําตัว 

แต่ถ้าเกิดมาจนแล้วคิดถูกทางว่า ก็ดีน่ี เราเกิดมาจนน่ีแหละเจอแบบฝึกหัด
มาก พระท่านว่าคนน้ีเป็นสัตว์พิเศษ จะประเสริฐได้ด้วยการฝึก เพราะเราจน เรา
จึงมีเรื่องยากลําบากท่ีจะต้องทํา มีปัญหาให้ต้องคิดและเพียรพยายามแก้ไขมาก น่ี
แหละคือได้ทําแบบฝึกหัดมาก  

เมื่อเราทําแบบฝึกหัดมาก เราก็จะยิ่งพัฒนามาก ได้พัฒนาทักษะให้ทํา



วาสนาสร้างเองได้ 

๑๘๒ 

 

อะไรได้ชํานิชํานาญ พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งอดทน มีความเพียรพยายาม ใจสู้ จะ
ฝึกสติฝึกสมาธิก็ได้ท้ังน้ัน และท่ีสําคัญยอดเยี่ยมคือได้ฝึกปัญญา ในการคิดหาทาง
แก้ไขปัญหา 

คนท่ีเกิดมาร่ํารวยมั่งมี ถ้าไม่รู้จักคิด ไม่หาแบบฝึกหัดมาทํา มัวแต่หลง
เพลิดเพลินในความสุขสบาย น่ันแหละจะเป็นวาสนาไม่ดี ต่อไปจะกลายเป็นคน
อ่อนแอ ทําอะไรไม่เป็น ปัญญาก็ไม่พัฒนา กลายเป็นคนเสียเปรียบ 

เพราะฉะน้ัน ใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ จะดูท่ีฐานะข้างนอก ว่ารวย 
ว่าจน เป็นต้น ยังไม่แน่ คนท่ีรู้จักคิด คิดเป็น คิดถูกต้อง สามารถพลิกความ
เสียเปรียบเป็นความได้เปรียบ แต่คนท่ีคิดผิด กลับพลิกความได้เปรียบเป็นความ
เสียเปรียบ และทําวาสนาให้ตกต่ําไปเลย 

จึงต้องจําไว้ให้แม่นว่า ไม่มีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบอย่างสัมบูรณ์ ถ้า
คิดเป็น ก็พลิกความเสียเปรียบให้เป็นความได้เปรียบได้ แต่อย่าเอาเปรียบกันเลย 
เรามาสร้างวาสนากันให้ดี จะดีกว่า 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ น้ันเป็นผู้ ท่ีพ้นจากอํานาจของวาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงละกิเลสพร้อมท้ังวาสนาได้หมด หมายความว่า พระองค์ไม่อยู่ใต้
อํานาจความเคยชิน แต่อยู่ด้วยสติปัญญา  

มาสร้างวาสนาดีๆ ที่จะให้มีความสุข 

 ทีน้ีเรื่องของคนสามัญก็คือ พยายามแก้ไขวาสนาท่ีไม่ดี และปรับปรุง
สร้างวาสนาให้เป็นไปในทางท่ีดี คือการท่ีเราตั้งใจทําจิตใจให้เกิดเป็นกุศลอยู่เสมอ 

จิตใจของเราจะไปตามท่ีมันเคยชิน อย่างคนท่ีเคยชินในการปรุงแต่งไม่ดี 
ไปน่ังไหนเดี๋ยวก็ไปเก็บเอาอารมณ์ท่ีผ่านมา ท่ีกระทบกระท่ังทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น แล้วนํามาครุ่นคิด กระทบกระท่ังตัวเอง ทําให้ไม่สบาย  



วาสนาสร้างเองได้ 

๑๘๓ 

 

ทีน้ีถ้าเรารู้ตัวมีสติ ก็ยั้งได้ ถ้าคิดอะไรไม่ดีข้ึนมาก็หยุด แล้วเอาสติไปจับ 
คือไปนึกระลึกเอาสิ่งท่ีดีข้ึนมา ระลึกข้ึนมาแล้วทําจิตใจให้สบาย ปรุงแต่งในทางท่ีดี 
ต่อไปจิตก็จะเคย พอไปน่ังไหนอยู่เงียบๆ จิตก็จะสบาย นึกถึงเรื่องท่ีดีๆ แล้วก็มี
ความสุข 

คนเราน้ีสร้างความสุขได้ สร้างวาสนาให้แก่ตัวเองได้ สร้างวิถีชีวิตได้ 
ด้วยการกระทําอย่างท่ีว่ามาน้ี คือให้มีการเกิดบ่อยๆ ของสิ่งท่ีดีงาม 
เพราะฉะน้ันการเกิดจึงเป็นนิมิต หมายความว่าให้ชาวพุทธได้คติหรือได้
ประโยชน์จากวันเกิด  

ถ้าญาติโยมนําวิธีปฏิบัติทางพระไปใช้จริงๆ วันเกิดจะมีประโยชน์
แน่นอน จะเป็นบุญเป็นกุศล ทําให้เกิดความเจริญงอกงาม อย่างน้อยก็เตือน
ตนเองว่าเราจะให้เกิดแต่กุศลนะ เราจะไม่ยอมให้เกิดอกุศล เช่น ใจท่ีขุ่นมัว
เศร้าหมองเราไม่เอาท้ังน้ัน  

จิตใจที่ดี ต้องเกิดห้าอย่างน้ีเป็นประจํา 

 เพราะฉะน้ันจึงมีหลักท่ีแสดงพัฒนาการของจิตใจว่า จิตใจของชาวพุทธ 
หรือจิตใจท่ีดี ต้องมีคุณสมบัติ ๕ อย่าง คือ 

๑. มีปราโมทย์  ความร่าเริงเบิกบานใจ 

๒. มีปีติ  ความอ่ิมใจ 

๓. มีปัสสัทธิ  ความสงบเย็นผ่อนคลาย สบายใจ 

๔. มีสุข ความคล่องใจ โปร่งใจ ฉํ่าช่ืนรื่นใจ ไม่มีอะไรมาบีบค้ันหรือระคาย
เคือง 

๕. มีสมาธิ  ความมีใจแน่วแน่ สงบ มั่นคง ไม่หว่ันไหว ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆ 
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มารบกวน 

ถ้าทําใจให้มีคุณสมบัติ ๕ อย่างน้ีได้ ก็จะเป็นจิตใจท่ีเจริญงอกงามในธรรม 
สภาวะจิต ๕ ประการน้ีโปรดจําไว้เลยว่าให้มีเป็นประจํา  

พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆ ว่า เมื่อปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้ว พิสูจน์ได้อย่าง
หนึ่ง คือเกิดสภาพจิต ๕ ประการนี้ ถ้าใครไม่เกิด แสดงว่าการปฏิบัติยังไม่
ก้าวหน้า คือต้องมี ๑. ปราโมทย์ ๒. ปีติ ๓. ปัสสัทธิ ๔. สุข ๕. สมาธิ   

พอห้าตัวน้ีมาแล้วปัญญาก็จะผ่องใส แล้วจะคิดจะทําอะไรก็จะเดินหน้าไป 
ตลอดจนการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวไปสู่โพธิญาณได้ด้วยดี 

 เพราะฉะน้ัน ในวันเกิดก็ขอให้ได้อย่างน้อย ๒ ประการน้ี คือ เริ่มต้นดี และ
ให้เกิดสิ่งท่ีดี ก็คุ้มเลย ชีวิตจะเจริญงอกงามมีความสุขแน่นอน  

เกิด คือ เช่ือมต่อที่กําเนิด กับความงอกงามต่อไป 

 เรื่องวันเกิดน้ีพูดได้หลายอย่าง หลายแง่ เพราะมีความหมายมากมาย 
ความหมายอีกอย่างหน่ึงของการเกิด ก็คือเป็นจุดเช่ือมต่อ  

มิใช่ว่าเกิดมาน้ีคือการเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีอะไรมาก่อน แต่การเกิดน่ีเป็นจุด
เช่ือมต่อ และถ้าใช้เป็น จุดเช่ือมก็ทําให้เราได้ประโยชน์มากมาย เช่ือมต่ออะไร 
เชื่อมเรา กับคุณพ่อ-คุณแม่ 

๑. การเกิดเป็นตัวเช่ือมต่อตัวเราผู้เกิด กับท่านผู้ให้กําเนิด เพราะฉะน้ัน 
ทันทีท่ีใครคนใดคนหน่ึงเกิดน้ัน อีกคนหน่ึงก็เกิดด้วย คือพอลูกเกิด พ่อแม่ก็เกิดด้วย  

คนท่ียังไม่ได้เป็นพ่อแม่ พอมีลูกเกิด ตัวเองก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ทันที 
เพราะฉะน้ันวันเกิดของเรา จึงเป็นวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ด้วย  

ด้วยเหตุน้ัน วันเกิดน้ีในแง่หน่ึงจึงเป็นวันท่ีระลึกถึงบิดามารดา และจะเป็น
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ตัวเช่ือมให้เรามีความผูกพันกับท่านผู้ให้กําเนิด แล้วก็จะมีความสุขร่วมกัน  

อย่างเช่นลูก เมื่อถึงวันเกิด ก็นึกถึงคุณพ่อ-คุณแม่ และทําอะไรๆ ท่ีจะทํา
ให้ระลึกถึงกัน และมีความสุขร่วมกัน  

จากคุณพ่อ-คุณแม่ ก็โยงไปหาคนอ่ืนอีก เช่น พ่ีน้อง ปู่ย่าตายาย คนท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงสัมพันธ์กันไปหมด น่ีคือการเกิดเป็นตัวต่อและเช่ือม 

เช่ือมฐานวัฒนธรรมไทย กับความเจริญท่ีจะก้าวหน้าต่อไป 

๒. การเกิดน้ีเช่ือมไปถึงพ้ืนฐานของเรา เช่น เมื่อเราเกิดเป็นคนไทย ชีวิต
ของเราท่ีเป็นพ้ืนเดิม ก็มีรากฐานคือวัฒนธรรมไทย เราเกิดมาท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมน้ี วัฒนธรรมไทยก็หล่อหลอมชีวิตของเรา เราจะต้องรู้จักเอาประโยชน์
จากวัฒนธรรมไทย  

ต่อจากพ้ืนฐานน้ีเราก็ก้าวไปข้างหน้า และพบวัฒนธรรมภายนอก ตลอดจน
พบความเจริญอะไรต่างๆ ถ้าเราใช้เป็น เราก็จะได้ประโยชน์ท้ังสองด้าน คือ 

ก) เราจะมีพ้ืนฐานของเราท่ีมั่นคง ให้การเกิดเป็นตัวท่ียึดพ้ืนฐานของ
เราไว้ได้ด้วย รากฐานทางวัฒนธรรมท่ีเรามี เราก็ไม่ละท้ิง แต่เราเอาส่วนท่ีดีมา
สร้างตัวให้เป็นพ้ืนฐานท่ีมั่นคง 

ข) สิ่งใหม่ๆ เราก็ก้าวไปรับ ไปทํา ก้าวไปสร้างสรรค์ 

ถ้าเราได้ท้ังสองด้านน้ี เราจะมีความเจริญงอกงาม คือ ท้ังมีพ้ืนฐานท่ีดี 
และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  

หมายความว่า ไม่ให้ขาดท้ังสองด้าน ท้ังพ้ืนฐานเดิม ท่ีเป็นรากฐานเก่า 
และท้ังด้านใหม่ท่ีจะก้าวไปข้างหน้า คนท่ีจะเจริญงอกงามต้องได้ท้ังสองด้านน้ี จึง
จะมีการพัฒนาท่ีสมบูรณ์ 
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นึกถึงวันเกดิ ช่วยให้ไมห่ลงเตลิดออกจากธรรมชาติ 

เช่ือมบุคคลในสังคม กับชีวิตในธรรมชาต ิ
๓. การเกิดเป็นตัวเช่ือมต่อคนและสังคม กับธรรมชาติ คนเราท่ีเกิดมาน้ี 

ตัวแท้ๆ ยังไม่มีอะไร ก็เป็นชีวิตเท่าน้ัน ชีวิตน้ีเป็นธรรมชาติ ชีวิตน้ีอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ เป็นไปตามธรรมชาติ เน้ือตัวชีวิตของเราน้ีเป็น
ธรรมชาติ  

เมื่อเกิดมาแล้ว เราจึงเริ่มมีฐานะใหม่ คือสถานะในทางสังคม คือเป็นบุคคล 
เราก็จะเป็นบุคคลในสังคม เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ เป็นพ่ีของคนน้ัน เป็นน้อง
ของคนน้ี แล้วก็ก้าวเข้าไปในสังคมโดยมีฐานะต่างๆ  

บางทีเราก้าวเข้าไปในฐานะท่ีสอง คือเป็นบุคคลในสังคม จนลืมฐานะท่ีหน่ึง 
คือ ความเป็นชีวิตท่ีอยู่ในธรรมชาติ เรานึกถึงแต่ความเป็นบุคคลท่ีไปเท่ียวมีบทบาท
น้ันน้ีๆ จนลืมตัวเอง 

ทางพระท่านเตือนเสมอว่า อย่าลืมสถานะเดิมแท้ท่ีเป็นพ้ืนฐานของเราว่า
ชีวิตเป็นธรรมชาติ คนใดท่ีได้ท้ังสองด้าน คนน้ันจึงจะมีชีวิตท่ีเจริญงอกงามสมบูรณ์  

แต่คนเราน้ีจํานวนมากมักจะลืมด้านชีวิต และได้แค่ด้านบุคคล คือนึกถึงแต่
ด้านการอยู่ร่วมสังคม นึกถึงการท่ีจะมีฐานะอย่างน้ันอย่างน้ี จนลืมชีวิตท่ีเป็น
พ้ืนฐาน  

แม้แต่จะกินอาหาร ถ้าเราลืมพ้ืนฐานด้านชีวิตเสียแล้ว เราก็พลาด ถ้าเรา
มัวนึกถึงในแง่การเป็นบุคคลในสังคม เวลารับประทานอาหารเราก็นึกไปในแง่ว่า 
เรามีฐานะอะไร ควรจะกินอะไรให้สมฐานะ ดีไม่ดีก็ไปตามค่านิยมให้โก้ให้เก๋ เป็นต้น 

แต่ถ้าเรานึกถึงในแง่ของชีวิต ก็คิดเพียงว่า การกินอาหารน้ันเพ่ือให้ร่างกาย
แข็งแรง ให้ชีวิตดําเนินไปได้ ต้องกินให้สุขภาพดีนะ อย่ากินให้เป็นโทษต่อร่างกาย  
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อาหารแค่ไหนพอดีแก่ความต้องการของร่างกาย อาหารประเภทไหนมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เราก็กินอย่างน้ันแค่น้ัน 

ถ้าเราไม่ลืมพ้ืนฐานของชีวิตในด้านธรรมชาติ เราจะรักษาตัวแท้ของชีวิตไว้
ได้ ส่วนท่ีเหลือในด้านความเป็นบุคคล ก็เป็นเพียงตัวประกอบ แต่ปัจจุบันน้ีเรา
มักจะเอาด้านบุคคลเป็นหลัก จนกระท่ังลืมด้านชีวิตไป ทําให้ด้านธรรมชาติสูญเสีย 
เราจึงมีชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์  

วันเกิดน้ีจึงเป็นเครื่องเตือนใจ โดยเป็นตัวเช่ือมว่า โดยเน้ือแท้น้ัน ฐานของ
เราเป็นธรรมชาตินะ อย่าลืมส่วนท่ีเป็นด้านธรรมชาติน้ี ส่วนด้านท่ีเป็นบุคคลเราก็
ทําให้ดี ให้ได้ผล ให้สองด้านมาประสานกลมกลืนกัน ท้ังด้านชีวิตท่ีเป็นธรรมชาติ 
และด้านเป็นบุคคลท่ีอยู่ในสังคม ถ้าอย่างน้ีแล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์  

มีชีวิตอยู่ไปนานเท่าไรๆ ก็อย่าลืมหลักการข้อน้ี 

วันเกิดทําให้ไม่ลมืที่จะหวนกลับมาพัฒนาชีวิต 
ที่เป็นตัวแท้ของเรา 

อีกอย่างหน่ึง การมองตัวเองให้ถึงธรรมชาติท่ีเป็นชีวิตน้ี เราจะได้กําไร คือ 
หลักการของพระศาสนา จะมาเสริมให้เราพัฒนาตัวชีวิตท่ีแท้ ไม่ใช่พัฒนาแต่สิ่ง
ภายนอกอย่างเดียว  

บางทีเราลืมไป มัวแต่แสวงหาอะไรๆ ท่ีเป็นของภายนอก ท่ีพระท่านบอก
ว่าเป็นของนอกกาย จนพะรุงพะรัง เสร็จแล้วสิ่งเหล่าน้ีก็กลับมาก่อทุกข์ให้แก่
ตนเอง 

ชีวิตในด้านท่ีแท้จริงน้ัน เมื่อเราไม่ลืมมันแล้วพระพุทธศาสนาก็เข้ามาได้ 
ท่านก็จะสอนให้พัฒนาชีวิตของเราว่า ชีวิตของเราน้ี นอกจากด้านการสื่อสาร
แสดงออกสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้ว ลึกเข้าไปยังมีด้านจิตใจ และอีกด้านหน่ึง
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คือ ปัญญา เราจะต้องมีความรู้เท่าทันชีวิตน้ี รู้เท่าทันโลก เป็นต้น ถึงตอนน้ีก็เข้ามา
สู่ศีล สมาธิ ปัญญา 

เราจะต้องพัฒนาชีวิตของเรา ให้ชีวิตท่ีเกิดมาแล้วน้ีได้เข้าถึงภาวะท่ีดีท่ี
ประเสริฐของมัน ไม่ใช่ดีแต่ข้างนอกอย่างเดียว  

ความเจริญงอกงามของชีวิตท่ีแท้ แม้กระท่ังเป็นพระอรหันต์ เป็นมหาบุรุษ 
อะไรต่างๆ ได้ ก็อยู่ตรงน้ีแหละ คือพัฒนาชีวิตของเราท่ีเป็นตัวของตัวเอง ท่ีเกิด
มาแล้วชาติหน่ึงน้ีให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุด ให้เจริญในศีล สมาธิ ปัญญาขึ้นไป จนกระทั่ง
ได้บรรลุ วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน มีอิสรภาพท่ีแท้จริง อันน้ีเป็นเรื่องยืดยาว 
จะยังไม่บรรยาย แต่เป็นแง่หน่ึงของการท่ีจะได้คติจากวันเกิด 

รวมแล้ว วันเกิดน้ี ถ้ามองให้ดีก็มีคติเตือนใจให้ได้ความหมายมากมายหลาย
อย่าง แต่สาระสําคัญก็คือเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีว่า พอเช่ือมต่อแล้วเราจะต้องให้ได้ท้ัง
สองด้าน อย่าให้ขาดด้านหน่ึงด้านใดเลย 

ไม่ใช่ว่า พอเช่ือมต่อแล้วก็ก้าวไปหาของใหม่ จนเลยไป ลืมเตลิดหลงทาง 
ไม่เห็นฐานเก่า  

ถ้าได้ครบท้ังสองด้านอย่างน้ี ก็เป็นความสมบูรณ์ของชีวิตท่ีครบถ้วนเต็ม
บริบูรณ์ 

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันน้ี เรามีเรื่องภายนอกท่ีกระทบกระท่ัง
มาก ถ้าใครตั้งหลัก ทําชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะภายในด้านจิตใจ และปัญญา 
ไม่ได้ดีแล้ว จะหว่ันไหวและกระทบกระเทือนมาก  

เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีเราจะยิ่งต้องมีความไม่ประมาท แล้วก็ต้องมาตั้งหลักทํา
ตัวของเราเอง ท้ังทางจิตใจ และปัญญาท่ีรู้เท่าทัน ให้พร้อม ให้เข้มแข็ง 
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เกิดมาแล้ว ถ้าเลี้ยงไม่ด ี
จะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย-สุขได้ยาก 

ในโลกต่อไปน้ีท่ีมีเรื่องราวอะไรต่างๆ เกิดข้ึนมาก คนท่ีอยู่ได้จะต้องมีความ
เข้มแข็ง เด็กสมัยปัจจุบันน้ี ในสังคมไทยเรา ชักจะเลี้ยงดูไปในทางท่ีทําให้อ่อนแอ  

คนท่ีอ่อนแอ ก็จะมีความสุขตามแบบของคนอ่อนแอ ความสุขของคน
อ่อนแอน้ันเปราะบาง แตกสลายง่าย และความสุขอย่างน้ัน ก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้
ง่าย ไม่ยั่งยืนมั่นคง  

ส่วนคนท่ีเข้มแข็ง ก็จะมีความสุขท่ีเข้มแข็งด้วย ความสุขท่ีเข้มแข็งก็มั่นคง 
และยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง คือความสุขน้ันยากท่ีจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ แถมยัง
เจอความทุกข์น้อยๆ ก็ไม่หว่ันไม่กลัว จึงเป็น “คนท่ีทุกข์ได้ยาก และสุขได้ง่าย”  

เพราะฉะน้ัน คนท่ีอยู่ในโลกต่อไปน้ี ต้องพัฒนาให้ดี ต้องเป็นคนท่ีสุขได้ง่าย 
ทุกข์ได้ยาก ถ้าพัฒนาไม่เป็น หรือไม่พัฒนา ก็จะเป็น “คนท่ีสุขได้ยาก และทุกข์ได้
ง่าย” 

เวลาน้ีเด็กยุคปัจจุบัน เราพยายามจะให้เขามีความสุข แต่เราไม่เลี้ยงดูเขา
ให้ดี เขาไม่พัฒนา ก็เลยกลายเป็นคนท่ีสุขได้ยาก-ทุกข์ได้ง่าย ปรากฏว่าเป็นอย่างน้ี
กันมากแล้ว ท้ังๆ ท่ีมีอุปกรณ์บํารุงบําเรอให้ความสุขมากมาย แต่เด็กยิ่งเป็นคน
ทุกข์ได้ง่าย-สุขได้ยาก  

ถ้าอย่างน้ี ถึงจะมีอุปกรณ์บํารุงบําเรอ หรือเทคโนโลยีเจริญเท่าไร ก็ไม่ไหว 
แก้ทุกข์ไม่ได้  ฉะน้ันจะต้องพัฒนาข้างใน ให้เป็นคนท่ีมีความสุขของคนท่ีเข้มแข็ง 
เป็นคนท่ีสุขได้ง่าย-ทุกข์ได้ยาก  

แม้แต่ทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกัน บทพิสูจน์ตัวเองอย่างหน่ึงก็คือ เราเกิด
มานานแล้วน้ี เราสุขได้ง่ายข้ึนหรือไม่  
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ถ้าเรากลายเป็นคนท่ีสุขได้ยาก ทุกข์ง่ายข้ึน ก็แสดงว่า เราน่ีเห็นจะเดินไม่
ค่อยถูกทาง เพราะฉะน้ันต้องตรวจตราดูตัวเอง อยู่กันมานานๆ ต้องให้สุขได้ง่าย 
ทุกข์ได้ยากข้ึน  

ถ้าเกิดแล้วพัฒนา ย่ิงเกิดมานาน ย่ิงสุขทุกสถาน 

ตอนเกิดใหม่ๆ ยังเป็นเด็กน่ีสุขได้ง่าย เจออะไรนิดหน่อยก็หัวเราะแล้ว แต่
พอโตข้ึนชักสุขได้ยากข้ึน เพราะฉะน้ันต้องระวัง ท่านจึงให้ไม่ประมาท  

ถ้านึกถึงวันเกิดให้ถูกต้อง จะต้องโยงมาสู่ความเจริญเติบโตหรือการพัฒนา
ท่ีถูกต้อง คืออยู่นานไป ชีวิตยิ่งสมบูรณ์มากข้ึน โดยเฉพาะมีความสุขได้ง่าย จนมี
ความสุขประจําตัวประจําชีวิตไปเลย 

รวมความว่า เมื่อพัฒนาตัวเราเองน้ีไป ก็เข้ามาสู่หลักท่ีว่า การเกิดน้ีเป็น
เครื่องเตือนใจเราให้ได้ท้ังสองด้าน ก้าวไปข้างนอกแล้วอย่าลืมข้างในตัวเอง ต้อง
พัฒนาให้ทัน สร้างความเข้มแข็งท่ีจะอยู่ในภาวะภายนอกได้อย่างดีท่ีสุด 

เมื่อพัฒนาภายใน ท้ังพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็ง ในท่ีสุดข้าง
นอกมาเท่าไรก็มีแต่ได้ คือได้ส่วนดีท่ีเป็นประโยชน์ และยิ่งมีความสุข  

เป็นอันว่า วันเกิดน้ีมีความหมายท่ีดีงาม นํามาเป็นคติแก่ตัวเรา โดยเฉพาะ
ท่านเจ้าของวันเกิดจะได้ประโยชน์มากมายหลายประการ 

อาตมภาพขออนุโมทนา ท่านเจ้าของวันเกิด และโยมญาติมิตรทุกท่าน ท่ี
จะเดินทางเข้าไปในปีใหม่ร่วมกัน ขอให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา พลัง
สามัคคีท่ีเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเดินหน้าก้าวไปให้ประสบความสําเร็จ และความสุขยิ่งๆ 
ข้ึนไป 

ให้ปีใหม่น้ีเป็นมงคลท่ีแท้จริง มงคลสมกับความหมายท่ีว่า สิ่งท่ีนํามาซ่ึง
ความสุขความเจริญ ขอให้ปีใหม่ท่ีเป็นมงคลน้ัน นําความสุขความเจริญมาให้โยม
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ญาติมิตรทุกท่าน 

รตนัตตะยานุภาเวนะ รตนัตตะยะเตชะสา ด้วยเดชานุภาพคุณพระ
รัตนตรัย พร้อมท้ังบุญกุศลท่ีได้บําเพ็ญ ตั้งแต่จิตใจท่ีดี เกิดมีศรัทธา เกิดเมตตา
ไมตรีจิต เป็นต้นน้ี จงนํามาซ่ึงความเกิดแห่งกุศลยิ่งข้ึนไป เช่นเกิดความสุข เกิด
ความเอิบอ่ิมใจ เกิดความร่าเริงเบิกบานใจ เกิดความสดช่ืนผ่องใส เป็นต้น  

ขอทุกท่านจงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ี
มุ่งมาดปรารถนา บังเกิดประโยชน์สุข มีความงอกงาม ร่มเย็นเป็นสุขในพระ
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยท่ัวกันทุกท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ท้ังตลอด
ปีใหม่น้ี และตลอดไป เทอญ 
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บารมี * 
ยิ่งยวด หรือ ยิ่งใหญ ่
ให้ธรรม-ให้ทุน 

ในการทําบุญถวายภัตตาหารวันน้ี คุณโยมได้ทําทานพิเศษอีกอย่างหน่ึง 
คือได้ชักชวนญาติมิตรร่วมกันสร้างหนังสือ  “พุทธธรรม” สําหรับถวายแก่วัดต่างๆ 
แก่พระสงฆ์ และญาติโยม  สาธุชนท่ีสนใจใฝ่ธรรมท้ังหลาย นอกจากได้สร้าง คือทํา
ให้มีข้ึนมาแล้ว ก็ได้นํามาถวายอาตมาสําหรับไปแจกต่ออีกด้วย  

โดยสรุป การสร้างหนังสือ “พุทธธรรม” น้ี  เป็นการทําบุญ  ๒ ช้ัน  ท้ัง
เผยแพร่ธรรม และถวายทุนการศึกษาแก่พระเณร  คือว่า  หนังสือน้ีโยมได้สร้าง  

                                                           
* คําอนุโมทนา ของพระเทพเวที แก่คณะคุณโยมมิสโจ ในการทําบุญถวายภัตตาหาร 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ (คอมพิวกราฟิก โดยคุณสุชัย เลาหเกษมวงศ์ แห่ง 
“บางกอกไกด์”) 
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โดยไปจัดหามาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงได้พิมพ์หนังสือน้ีข้ึน  เพ่ือจะ
หาทุนมาให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน้ี เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  มีพระ
เณรเรียนอยู่ประมาณ ๑,๕๐๐ องค์ นับว่าเป็นจํานวนมาก พระเณรเหล่าน้ีพักอยู่
ตามวัดต่างๆ ท่ัวกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ไปถึงเมืองนนท์ เมือง
ปทุมธานี   

พระเณรเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นพระท่ีอยู่ เฉพาะในกรุงเทพฯ หรือจังหวัด
ใกล้เคียง  แต่เป็นพระเณรท่ีมาจากท่ัวประเทศ  คือมาจากทุกภาคเกือบจะทุก
จังหวัด  ท่ัวประเทศไทย  ซ่ึงมาเล่าเรียนศึกษา  เรียนนักธรรม  เรียนบาลี  เช่นได้
เปรียญต่างๆ แล้ว  ก็มาเรียนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก 

 ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์น้ี  ก็จะต้องหาทุนมาจัดการศึกษา  แต่ไม่
ค่อยจะมีทุนรอน  จึงต้องหาวิธีท่ีจะได้รับความอุปถัมภ์มาจากด้านต่างๆ  ก็เลย
พิมพ์หนังสือน้ีข้ึนเป็นสื่อในการท่ีจะหาทุน  และนอกจากหาทุนแล้ว  ก็จะได้เป็น
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปด้วยพร้อมกัน 

 เพราะฉะน้ัน  เมื่อญาติโยมไปจัดหาซ้ือหนังสือน้ีมา  ในข้ันท่ีหน่ึง  ก็ได้
ช่วยให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร  ซ่ึงเป็นการบริจาคทานท่ีมอบแก่
ส่วนรวม  จึงเรียกว่าเป็นสังฆทาน  เมื่อเป็นสังฆทาน  ก็เป็นทานท่ีพระพุทธเจ้าทรง
สรรเสริญมาก  ว่ามีผลยิ่งใหญ่  อันน้ีก็เป็นทานข้ันท่ีหน่ึง  พอเริ่มซ้ือก็ได้ทําบุญไป
แล้ว 

 ข้ันท่ีสอง  เมื่อนําหนังสือน้ีมาแจกแก่ญาติโยม  รวมท้ังนํามาถวาย
อาตมาให้ไปแจกต่อด้วย  ก็เรียกว่าเป็นธรรมทาน  ท่ีเป็นยอดของทาน   
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เมื่อก้ีเป็นสังฆทานก็เป็นทานยิ่งใหญ่แล้ว  พอมาเป็นธรรมทานก็เป็นทาน
ช้ันเลิศอีก  ดังท่ีโยมก็คงเคยได้ยินพุทธภาษิตบทหน่ึงท่ีว่า 

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ  แปลว่า การให้ธรรมชนะการให้ท้ังปวง 

ให้ธรรม คือยอดทาน 

 ธรรมทานน้ีชนะทานทุกอย่าง  เพราะเป็นการให้แสงสว่างแก่ชีวิต  คนท่ี
ได้ธรรมะไปแล้วก็รู้จักท่ีจะดําเนินชีวิตของตนให้ถูกต้อง โดยมีจิตใจท่ีมีความสุข 
และประพฤติตัวดี บําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ช่วยให้สังคมมีความสุข มีความเจริญ 
และก้าวหน้าในธรรม การท่ีจะปฏิบัติธรรมถูกต้อง ไม่ว่าจะเจริญศีล สมาธิ หรือ
ปัญญาอย่างไรก็ตาม  ก็จะต้องรู้จักธรรมะ  เพราะฉะน้ัน  การให้ธรรมะ  ก็คือให้
ทางปฏิบัติและทางดําเนินชีวิตท่ีถูกต้อง 

แม้แต่จะไปทําทานอ่ืน หรือการท่ีคนจะไปช่วยเหลือกัน  จะทําความดี
อะไรๆ  ก็เพราะเข้าใจธรรมะ  หรือเคยได้ยินได้ฟังคําสอนท่ีถูกต้อง  ถ้าได้รู้จักคํา
สอนท่ีถูกต้อง  คือธรรมะน้ีแล้ว  ก็จะสามารถทําความดีได้ทุกอย่าง  แต่ถ้าไม่รู้จัก
ธรรมะ  ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรจึงจะถูกต้อง ก็อาจจะประพฤติผิดพลาดได้มากมาย 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า 

“การให้ธรรมเป็นการให้ท่ีเลิศประเสริฐสุด” 

 เมื่อโยมและญาติมิตรมาแจกหนังสืออย่างน้ี คือ สร้างหนังสือน้ีมอบ
ให้แก่ท่ีอ่ืนหรือแก่บุคคลอ่ืน ก็เท่ากับว่าแจกจ่ายธรรมะ เป็นการให้ทานท่ีประเสริฐ
ท่ีสุด และเป็นการทําบุญท่ีสําคัญ   
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ทําไมโบราณว่า จารึกธรรมหน่ึงอักษร 
เท่ากับสร้างพระพุทธปฏิมาหน่ึงองค์ 

มีคติแต่โบราณบอกว่า  การสร้างพระธรรม  แม้แต่หน่ึงตัวอักษร ถือว่ามี
คุณค่าเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหน่ึงองค์ โบราณถือกันมาอย่างน้ี เพราะถ้าได้
ทําบุญสร้างอักษรจารึกพระธรรมไปแล้ว ก็จะทําให้คนได้รู้เข้าใจว่า จะประพฤติ
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง   

แม้แต่เราจะรู้จักปฏิบัติต่อพระพุทธรูปถูกต้อง  เราก็ต้องรู้จักพระธรรม
ด้วย  เพราะพระพุทธรูปน้ัน  เป็นแต่เพียงวัตถุท่ีสร้างเป็นรูปเปรียบของ
พระพุทธเจ้า  ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะ  ไม่รู้จักคําสอน  เราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธรูปไป
ทําไม  แล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อพระพุทธรูปน้ี   

การท่ีเราได้นึกถึงพระพุทธรูป และไปหาพระพุทธรูปมา  หรือไปไหว้
พระพุทธรูป  ก็เพราะว่า  เราได้รู้จักพระธรรม  ได้รู้จักคําสอนว่า อ๋อ พระพุทธรูปน้ี 
เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างน้ันๆ เราจึงได้แสดงความ
เคารพนับถือพระองค์ อย่างน้ีเรียกว่ารู้ จักพระพุทธคุณด้วยอาศัยธรรมะ 
เพราะฉะน้ัน  การให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก   

นอกจากน้ัน เวลาเราไหว้พระพุทธรูป เราจะทําใจอย่างไรถูกต้อง  ก็ต้อง
อาศัยพระธรรมมาสอนอีกเหมือนกัน  ว่าเวลาไหว้พระนะ  จะต้องทําจิตใจให้สงบ  
ให้ผ่องใสเบิกบานอย่างน้ันๆ  ระลึกพระคุณอย่างน้ันๆ การท่ีเราปฏิบัติถูกต้อง  ก็
เพราะอาศัยพระธรรม   

พระธรรมมีความสําคัญอย่างท่ีกล่าวมา ท่านจึงถือว่าการสร้างพระธรรม  
แม้แต่เพียงตัวอักษรหน่ึง  มีค่ามากเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหน่ึงองค์ แล้วถ้าสร้าง
หลายตัวอักษร ก็ยิ่งมีค่ามากข้ึน  คําสอนธรรมะน้ีจารึกข้อธรรมท่ีสําคัญทุกอย่างไว้ 
เป็นเครื่องสืบต่อพระศาสนา   
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อันน้ีก็เป็นสาระสําคัญท่ีแสดงถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
สร้างหนังสือธรรมะ  หรือคัมภีร์ข้ึนมาเผยแพร่ 

ทําบุญให้ด ีทําทีเดียวได้ครบทั้งทาน-ศีล-ภาวนา 

 การท่ีโยมมาทําบุญวันน้ี อย่างท่ีทํากันมาทุกๆ เดือน  ถวายทานแล้วมา
สังสรรค์กันในหมู่ญาติมติร แล้วก็มาบําเพ็ญธรรมทานอยา่งน้ี  ท้ังหมดน้ันก็เป็น
การบําเพ็ญบุญกิริยา  คือการทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเราได้ทํากันใน
ด้านต่างๆ ดังท่ีได้เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้ง  โดยเฉพาะท่ีเห็นชัดๆ ก็คือ ทาน    

ตอนแรกก็ถวายทาน ถวายภัตตาหาร แล้วก็รักษาศีล ดังท่ีไดส้มาทานศีล
กันเมื่อก้ีน้ี  แล้วก็ได้ภาวนา  คือทําจิตใจและสตปัิญญาให้เจรญิงอกงามข้ึน  ทําจิต
ให้เจริญด้วยการทําใจให้สงบ  ให้เบิกบานผ่องใส  แล้วก็เจริญปัญญาด้วยการฟัง
ธรรม  เมื่อฟังธรรมะไปแล้ว ใจคอสบาย เกิดความสว่าง เข้าใจธรรมะ รู้ว่าอะไรจริง 
อะไรถูกต้อง อะไรดีงาม มีความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนมากข้ึน  ก็เจริญ
ปัญญา  แม้จะยังไมไ่ด้บําเพ็ญสมาธิอะไรก็เรียกว่าเป็นภาวนา   

รวมแล้วก็คือปฏิบัติตามหลัก 3 ประการท่ีเรียกว่าเป็นบุญกิรยิา  คือ  
ทาน  ศีล  และภาวนา    

ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง  มาทําบุญกันในวันน้ี  ก็ได้ครบท้ัง  3  อย่าง  ได้ท้ัง
ทาน  ท้ังศีล  และภาวนา 

ทําบุญสูงข้ึนไป กลายเป็นบารมี 

 ว่าถึงการทําบุญน้ี  แยกได้เป็นหลายระดับ  คือในข้ันต้นๆ น้ี เราอาจจะ
ทําพอเป็นพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติธรรมข้ันต่อไป  เช่นว่า  ในการบําเพ็ญทานเรา
ก็อาจจะแบ่งปันบริจาคบํารุงต่างๆ พอเป็นพ้ืนฐานสําหรับความมั่นคงงอกงามของ
การรักษาศีลและสําหรับการบําเพ็ญภาวนา  หรือในการรักษาศีล ก็รักษาพอเป็น
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พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ในสังคมท่ีดีงาม สูงข้ึนไปก็เป็นพ้ืนฐานในการบําเพ็ญ
สมาธิอะไรต่างๆ เหล่าน้ี เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญกุศลทําความดีในข้ันพ้ืนฐาน 
สําหรับการก้าวไปสู่ธรรมะข้ันสูงข้ึนไป   

อีกระดับหน่ึง  บางทีเราอาจจะอยากปฏิบัติให้ยิ่งกว่าน้ัน  จึงมีการทําดี  
ในข้ันเป็น “บารมี”  ซ่ึงก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจข้ันหน่ึง  คือบางท่านไม่ได้คิดแต่เพียง
ว่า  ทําบุญ  หรือทําความดีเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  แต่อยากจะทําให้เป็น
บารมี  ซ่ึงเป็นคําสําคัญอย่างหน่ึง  ผู้ใดต้องการจะทําความดีให้ยวดยิ่งให้เป็นพิเศษ  
ก็ทําให้ถึงข้ันเป็นบารมี 

 ในข้ันบารมี  ถามว่าบารมีเป็นอย่างไร  คําว่า “บารมี” น้ันก็คล้ายๆ กับ
คําท่ีเราเคยได้ยินบ่อยๆ เราเคยได้ยินคําท่ีพูดว่า  “บรม” หรือ “ปรม” คําว่าบรม
หรือปรมน้ี เป็นคําชุดเดียวกับบารมี และคําว่า “บารมี” น้ัน  ก็มาจากคําว่าบรม
หรือปรมน่ันเอง 

บรมหรือปรมแปลว่า “อย่างยิ่ง”  เช่นบรมสุข  ก็แปลว่าความสุขอย่าง
ยิ่ง  หรือเราเรียกบุคคลท่ีสูงสุด  อย่างท่ีนํามาใช้กับสมเด็จพระราชินี  ก็เรียกพระ
บรมราชินี  ใช้กับบุคคลก็ตาม ใช้กับอะไรก็ตาม  ก็ใช้ในระดับสูงอย่างยิ่ง  หรือ
สูงสุด 

 คําว่าบรม  ก็มาเป็นบารมี  “บารมี ก็คือธรรมะ หรือ คุณธรรมท่ีบําเพ็ญ
อย่างยิ่งยวด เพ่ือจะบรรลุจุดหมายท่ีสูงส่ง”  

จะเห็นว่าเป็นเรื่องสูงท้ังน้ัน การปฏิบัติและคุณธรรมท่ีปฏิบัติน้ัน  ก็บําเพ็ญอย่าง
ยิ่งยวด  และบําเพ็ญไปก็มีจุดหมายท่ีจะบรรลุถึงสิ่งท่ีดีงามสูงสุด  เช่นเพ่ือจะเป็น
พระพุทธเจ้า   

ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราน้ี  แต่ก่อนก็เป็นพระโพธิสัตว์ซ่ึงได้
บําเพ็ญธรรมะต่างๆ  ธรรมะท่ีพระองค์บําเพ็ญน้ัน  มีจุดหมายสูงยิ่งว่าจะเป็น
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พระพุทธเจ้า  ก็เลยบําเพ็ญอย่างยิ่งยวด  เหนือกว่าท่ีคนธรรมดาจะทําได้  จึง
เรียกว่าเป็น “บารมี” 

บารมีทําได้หลายอย่าง และมีหลายข้ัน 

ธรรมะต่าง ๆ ท่ีสามารถจะบําเพ็ญให้เป็นบารมีได้ก็มีมาก  อย่าง
พระพุทธเจ้าของเราน้ี  ต้องบําเพ็ญคุณธรรมสําคัญท่ีเป็นหลักถึง ๑๐ ประการ ขอ
ยกเอาแต่ช่ือธรรมน้ันๆ พอให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราบําเพ็ญบารมีอะไรบ้าง 
ดังน้ี 

ทาน การให้ ในท่ีน้ีเน้นการให้ด้วยนํ้าใจเสียสละอย่างยิ่ง 

ศีล การรักษากายวาจาให้อยู่ในวินัยและวัตรปฏิบัติท่ีสูงข้ึนไป 

เนกขัมมะ  การสลัดความสุขส่วนตัว   การเสียสละเรื่องทางโลกท่ัวไป  
เช่นท่ีปรากฏเป็นการออกบวช 

ปัญญา ความรู้เข้าใจสังขาร  หยั่งเห็นสัจธรรม  

วิริยะ ความเพียร 

ขันติ ความอดทน 

สัจจะ ความจริง  จริงใจ  จริงวาจา  จริงกาย  (ทําจริง) 

อธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว 

เมตตา ความปรารถนาดีต่อเพ่ือนมนุษย์  สัตว์ร่วมโลกท้ังหลาย 

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางได้ ความดํารงอยู่ในธรรมไม่หว่ันไหว
เอนเอียง 

 น่ีคือคุณธรรมต่างๆ  ท่ีว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญอย่างยิ่งยวด 
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 แม้บารมีน้ีเอง  ก็ยังแบ่งเป็นข้ันๆ  ท่ีจริงเป็นบารมีก็ยิ่งยวดอยู่แล้ว  แต่
ยิ่งยวดก็ยังแบ่งเป็นยิ่งยวดข้ันธรรมดา  ยิ่งยวดข้ันสูงข้ึนไป  และยิ่งยวดข้ันสูงสุด 

 ยิ่งยวดข้ันธรรมดา  เรียกว่าบารมีเฉยๆ  ถ้ายิ่งยวดสูงข้ึนไปอีก  ข้ันจวน
สูงสุด  เรียกว่าอุปบารมี  และบําเพ็ญยิ่งยวดข้ันสูงสุดทีเดียว  เรียกว่าปรมัตถบารมี 

 ยกตัวอย่างง่ายๆ  เช่นจะบําเพ็ญทาน  พระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นพระ
โพธิสัตว์ก็บําเพ็ญเอาจริงเอาจังมาก  ทําอย่างสม่ําเสมอ  ถ้าทําในข้ันต้น  เป็น
บารมีธรรมดา  ก็คือสละทรัพย์สินสิ่งของมากมายช่วยเหลือมนุษย์ท้ังหลาย  เห็น
คนยากจน  คนตกยากลําบากมีความทุกข์อะไรต่างๆ  ก็พยายามช่วยเหลือ  ข้ันน้ี
เรียกว่าทานบารมี  

 ถ้าเสียสละข้ันสูงข้ึนไป บางคราวมีเหตุจําเป็นต้องถึงกับเสียสละอวัยวะ
ของตน ก็สละให้ได้ การเสียสละข้ันน้ี เรียกว่าอุปบารมี  

 ในบางครั้ง  เช่นว่าจะรักษาธรรมะ  รักษาความถูกต้องดีงาม  รักษาสัจ
ธรรมไว้  ต้องเสียสละอย่างสูงสุด  ถึงกับเสียสละชีวิตก็ต้องทํา  อย่างท่ี
พระพุทธเจ้าทรงเคยเสียสละชีวิต  ในตอนท่ีเป็นพระโพธิสัตว์  ทานท่ีบําเพ็ญถึงข้ัน
น้ี  เรียกว่าปรมัตถบารมี  เป็นบารมีข้ันสูงสุดในด้านทาน 

 คุณธรรมอ่ืนๆ ก็เหมือนกัน ก็แบ่งเช่นน้ี คือ ช้ันยิ่งยวดธรรมดาเป็น
บารมี ข้ันสูงเป็นอุปบารมี และข้ันสูงสุดเป็นปรมัตถบารมี 

ทําความดีขนาดไหน จึงจะได้เป็นบารมี 

 เราชาวพุทธหรือผู้ศึกษาธรรมท้ังหลายน้ี ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมให้เป็น
บารมี ก็ต้องตั้งใจจริงจัง โดยมีจดุหมายสูงสุด 

 มีจุดหมายสูงสุดคืออะไร  ก็เช่นตั้งเป้าหมายจะเป็นพระพุทธเจ้า  หรือ
แม้แต่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นพระมหาสาวก  จะบรรลุธรรม เป็นพระอรหันตผ์ู้หมด
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กิเลส คือมเีป้าหมาย ไม่ใช่บําเพ็ญอย่างเลื่อนลอย  น่ีเป็นประการท่ีหน่ึง  ซ่ึงเป็น
ลักษณะของบารมี  คือมีจุดมุ่งหมาย  ไม่ใช่ทําอย่างเลื่อนลอย 

 ประการท่ี  ๒  ทําอย่างจริงจังสม่ําเสมอ  ไม่ใช่ทําๆ หยุดๆ  ต้องเอาจริง
เอาจัง  อย่างพระพุทธโพธิสัตว์ในชาติหน่ึงๆ ก็จะมีบารมีท่ีเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงว่า
จะบําเพ็ญคุณความดีข้อน้ี แล้วก็ทําอย่างจริงจัง  เช่น  ในพระชาติใดถือสัจจะคือ
ความจริง  ก็ตั้งมั่นอยู่ในความจริงมั่นคง ซ่ือสัตย์สม่ําเสมอตลอดไป ไม่ยอมทําให้
คลาดเคลื่อนจากความจริง  ถ้าทําได้อย่างน้ีก็อยู่ในระดับบารมี 

 ประการต่อไป ลักษณะของบารมี คือมีการสะสม เพ่ิมพูนมากข้ึนๆ 
เรื่อยๆ จนกระท่ังมีลักษณะหน่ึงคือ เกิดความเคยชิน  คนท่ีบําเพ็ญคุณธรรมอย่าง
ใดอย่างหน่ึงเป็นประจําสม่ําเสมอและสั่งสมมามาก  จะมีความเคยชินในการ
ประพฤติปฏิบัติสิ่งน้ัน  จนกระท่ังกลายเป็นการแสดงออกอย่างอัตโนมัติเป็นไปเอง  

เหมือนคนท่ีบําเพ็ญเมตตา  มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ  ตั้งใจท่ี
จะช่วยเหลือคนท้ังหลาย  ก็จะมีอาการแสดงออกเป็นความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลพร้อมท่ี
จะช่วยเหลือด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  เมื่อทําเป็นประจําสม่ําเสมอเอาจริงเอาจัง  
ต่อมาก็จะเป็นนิสัยประจําตัว  มีการแสดงออกเป็นอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องตั้งใจ 

คนอ่อนแอ ไปไมถ่ึงบารม ี

แม้แต่คณุธรรมท่ีประพฤตปิฏิบัติกันโดยท่ัวไปน้ี  ก็ต้องระลึกไว้ว่า  ไม่ใช่
ทํานิดๆ หน่อยๆ ก็จะเห็นผล  บางคนพอปฏิบัติธรรมสักอย่างไปนิดหน่อย  ก็นึก
แต่จะเอาผล  ชอบเรียกร้องว่าทําไมจึงยังไม่ให้ผล  บางทีก็เกิดความท้อใจ  แต่ท่ี
แท้ตัวเองมิได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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 ยกตัวอย่างเช่น คนบางคน  ตั้งร้านค้าข้ึนมาร้านหน่ึง  ทําการค้าขายโดย
สุจริต  แต่ไม่ค่อยได้กําไร  เกิดความรู้สึกว่าเมื่อค้าขายตรงไปตรงมาไม่ค่อยได้ผล  
ก็ชักจะท้อใจ   

แต่ถ้าเขามีความมั่นคงในงานซ่ือสัตย์สุจริตน้ัน  ทําไปทํามาจนกระท่ังใน
ท่ีสุดคนรู้แพร่หลายกระจายกว้างขวางถึงระดับหน่ึง  คนท่ัวไปก็เกิดมีความเช่ือถือ  
พอนึกถึงหรือพูดถึงคนน้ีหรือร้านน้ีแล้ว เขาก็รู้กันท่ัวไปเข้าใจทันทีว่า เจ้าน้ีละ
ตรงไปตรงมา ซ่ือสัตย์สุจริต จนกระท่ังว่า ถ้าเข้าร้านน้ีแล้วไม่ต้องต่อราคาเลย 
อย่างน้ีก็เรียกว่าพอจะอยู่ในระดับเป็นบารมีได้ คือทําอย่างจริงจังและเป็นประจํา
สม่ําเสมอ  มีความคงเส้นคงวา  จนทําให้เกิดความเช่ือถือ   

พูดง่ายๆ ว่า บุคคลบางคนบําเพ็ญคุณธรรมบางอย่างเป็นประจํา 
จนกระท่ังคุณธรรมน้ันปรากฏออกมาในกิริยาอาการลักษณะท่ัวไป คนไหนเห็นแล้ว
ก็รู้จักคนน้ันในลักษณะของคุณธรรมข้อน้ันไปเลย น่ีเรียกว่าเป็นการบําเพ็ญในระดับ
ท่ีเรียกว่าเป็นบารมี 

นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง จะได้ไม่ท้อใจ 

ฉะน้ัน  ขอให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้า  จะได้ไม่ท้อใจ  เพราะถ้าเราไม่มี
ตัวอย่าง  เราก็จะท้อใจว่า  ได้บําเพ็ญธรรมะข้อน้ีไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลอะไร เลยท้อ
ใจคิดว่าจะเลิก อย่าทําดีกว่า คนอ่ืนเขาไม่เห็นต้องลําบากอย่างน้ี  บางคนทําไม่ดี
กลับได้ผล  ก็ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติก้าวหน้าไปได้   

แต่ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าและมองไปตามพระประวัติของพระองค์ ได้คิดว่า
บางครั้งพระองค์ทําความดีแล้วต้องประสบความทุกข์  ถูกคนอ่ืนข่มเหงรังแก
เดือดร้อนมากมาย แต่พระองค์ก็ไม่เคยยอมท้อถอยเลย ประวัติของพระพุทธเจ้า
ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นแบบน้ีมาก แต่พระองค์ก็ยืนหยัดในความดีน้ัน จน
ประสบความสําเร็จจากการทําความดีของตนเอง แต่ต้องอาศัยกาลเวลายาวนาน 
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และมีความมั่นคง มีความอดทนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะฉะน้ัน คุณธรรมท่ีบําเพ็ญใน
ระดับบารมีจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง   

การท่ีเรายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง เป็นท่ีระลึก ก็เพราะจะได้เป็น
เครื่องส่งเสริมกําลังใจของตนเองด้วย 

 อย่างเรามีพระพุทธรูปไว้น้ี  นอกจากระลึกถึงพระพุทธคุณท่ีสวดกันว่า 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทม ิ

หรือ  สวดบทยาวเป็นพุทธคุณ ๙ ประการว่า 

อิติปิ  โส  ภควา   อรหํ  สมมฺาสมพฺุทฺโธ ฯลฯ แล้ว 

เรามักระลึกถึงพระคุณท่ัวๆ ไป แบบนึกกว้างๆ ลางๆ  แต่บางทีเราก็
ไม่ได้แยกแยะให้ลึกซ้ึงในแต่ละด้าน  ความจริงน้ัน ถ้าเราแยกออกไปให้ละเอียด  
เราจะเห็นพระคุณแต่ละข้อ ๆ ว่าพระองค์ได้ฝึกพระองค์มาอย่างไร พัฒนาตนเอง
มาอย่างไร ได้บําเพ็ญคุณธรรมมาลําบากลําบนเสียสละแค่ไหน ประสบความ
ยากลําบากแค่ไหน ถ้าเราได้เห็นปฏิปทาของพระองค์อย่างน้ันแล้ว  จะได้มาเป็น
เครื่องเตือนใจให้เรามีความเข้มแข็งอดทนในความดี   

แม้แต่ในชาติปัจจุบันเราก็ยังเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีความเสียสละเป็น
อย่างยิ่ง การท่ีจะได้ตรัสรู้น้ีไม่ใช่ง่ายๆ ต้องเสียสละชีวิตท่ีมีความสุขสําราญในรั้วใน
วัง สละทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอยู่ป่า และตอนท่ีไปอยู่ในป่าพระองค์
ต้องลําบากทุกข์ยากขนาดไหน อดๆ อยากๆ ถูกคนท่ีเขามาล้อมาเลียน มาทําอะไร
ต่างๆ  โดยท่ีว่าพระองค์ไม่ถือสา  ต้องผจญกับความหวาดกลัวต่างๆ แล้วก็จาริกไป
ศึกษาเล่าเรียนในสํานักต่างๆ  ปฏิบัติทุกอย่างเท่าท่ีจะทําได้ จนในท่ีสุดประสบ
ความสําเร็จด้วยความเพียรของพระองค์ อย่างพุทธภาษิตท่ีว่า 
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วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจต ิ

คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 

 หมายความว่า  จะประสบความสําเร็จพ้นจากความทุกข์ได้ก็ด้วยความ
เพียร  อันน้ีเป็นลักษณะอย่างหน่ึงของพระพุทธเจ้า 

ถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าในแง่ด้านต่างๆ ได้เห็นตัวอย่าง
การทําความดีของพระองค์แล้ว  ก็จะมาเป็นเครื่องเตือนใจ  และเป็นแบบอย่างแก่
เราท้ังหลาย  ทําให้เรามีความเข้มแข็งอดทน  มีกําลังใจในการท่ีจะทําความดี  ไม่
ท้อถอย  ไม่หว่ันระย่อต่ออุปสรรคและความทุกข์ยากต่างๆ   

ระลึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า  

แล้วน้อมบารมีเข้ามาสู่ตัวของเรา  

นอกจากน้ัน ในเวลาท่ีบําเพ็ญคุณธรรมความดีเหล่าน้ัน  แม้จะมีความ
ทุกข์ความลําบากในภายนอก แต่จิตใจมีความสุข  คือ มีความสุขในการท่ีจะทํา
ความดี มีความปลาบปลื้มใจอยู่เสมอ  น้ีก็เป็นคติอย่างหน่ึงท่ีเราควรจะได้จากการ
บําเพ็ญคุณธรรมข้ันยิ่งยวดท่ีเรียกว่าบารมี   

ในแง่หน่ึงก็คือ การมองบารมีจากตัวอย่างการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า 
แล้วโยงมาสู่การท่ีจะสร้างให้เป็นบารมีของตัวเราเอง   

เพราะฉะน้ัน  ท่านผู้ใดท่ีต้องการจะปฏิบัติธรรม  ในข้ันท่ีว่าให้เป็นพิเศษ
ข้ึนไป โดยมานึกว่า เราจะไม่หยดุอยู่เพียงการปฏิบัติคณุธรรมข้ันพ้ืนฐาน  หรือ
เพียงเป็นบันไดข้ันต่อไปๆ เท่าน้ัน  แต่เราจะบําเพ็ญคุณธรรมในระดับท่ีเรียกว่า
เป็นบารมี  คือการบําเพ็ญอย่างยิง่ยวด  เพ่ือบรรลุจุดหมายท่ีสูงส่ง  ก็จะเป็นการ
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ประพฤติปฏบัิติธรรมอีกระดับหน่ึง  ซ่ึงจะนําผลดีมาให้ในระยะยาว  นําไปสู่
คุณประโยชน์อย่างกว้างขวางและสูงส่งแก่โลก 

ท่ีได้กล่าวมาในวันน้ี  เป็นการพูดถึงการปฏิบัติธรรมอีกแบบหน่ึง  ในชุด
ท่ีเรียกว่าบารมี   ซ่ึงมีความหมายดังท่ีได้กล่าวมา  การ ท่ีพูดน้ี ก็เ พ่ือเป็น
เครื่องประดับสติปัญญาของญาติโยม  ให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมท่ีเรียกว่า
บารมี  นับว่าเป็นข้ันท่ี  ๑  คือพูดพอเป็นความรู้ความเข้าใจ  และถ้าจะให้ได้ผล
ยิ่งข้ึนไป  ก็คือท่านผู้ใดเห็นว่าเราน่าจะทําในข้ันน้ันบ้าง  ก็นํามาประพฤติปฏิบัติ
ตามอย่างจริงจัง  บารมีก็จะเกิดข้ึนในตัวของเรา 

บารมีแบบไทย เสี่ยงภัย ต้องระวัง 

 ในภาษาไทยน้ัน เรานําคําว่าบารมีมาใช้กันผิดมากถูกน้อย  
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน เดี๋ยวน้ีคําว่า “บารมี” มีความหมายเพ้ียนไป  เราเห็นว่า
คนไหนมีอิทธิพล มีเงินมีอํานาจ ยิ่งใหญ่ ก็เรียกว่าเขามีบารมี  เวลาพูดว่า คนน้ีมี
บารมีมาก  ก็หมายความว่ามีพวกพ้องบริวารมาก  หรือมีอิทธิพลมาก  สามารถจะ
ทําอย่างน้ันอย่างน้ีได้  เรียกว่าเป็นบารมี   

ความหมายท่ีเพ้ียนไปน้ีคือไปมองท่ีผล  เอาผลท่ีเกิดข้ึน แต่ของพระท่าน
มองท่ีเหตุ คือ การทําเหตุ “การทําความดีท่ีเป็นตัวเหตุ เรียกว่าเป็นบารมี” 

 คนไทยเรามามองท่ีผล  ว่าคนท่ีมีกําลังมีอิทธิพลอย่างน้ันแล้วเรียกว่าเป็น
บารมี  ก็เลยเป็นความหมายท่ีเคลื่อนคลาดไป  ถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา  จะต้องไปเน้นท่ีตัวการประพฤติปฏิบัติ  หรือตัวคุณธรรมท่ีจะ
บําเพ็ญน้ัน  แล้วทํา  “เหตุ”  สําเร็จแล้ว  ก็จะเกิดเป็น  “ผล”  ข้ึนเอง  และเป็น
ผลท่ีดีงาม เป็นคุณแท้จริง ไม่ใช่อิทธิพลท่ีส่งผลร้ายคุกคามข่มข่ีคนอ่ืน   

ถ้าเราตั้งใจทําความดีอย่างจริงจัง  ก็จะเกิดเป็นบารมีข้ึนมาอย่างท่ีว่า  
คนท่ีทําความดีจนกระท่ังเห็นกันชัดๆ คนรู้กันท่ัวไป  เป็นท่ีเช่ือถือในเรื่องน้ันๆ 
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ได้รับความเคารพนับถือในระดับน้ันๆ ก็เพราะเขาได้สั่งสมบารมีมามาก  เราก็เลย
เรียกสั้นๆ ว่า เขามีบารมีมาก  ก็คือเขามีคุณธรรมความดีท่ีได้สั่งสมมามากน่ันเอง 

 เราจะต้องพยายามทําความเข้าใจในเรื่องบารมีให้ถูกต้อง  พยายาม
ตรวจสอบกันอยู่เสมอ ในภาษาไทยน้ีคําศัพท์ต่างๆ ทางธรรมะท่ีนํามาใช้น้ัน ความหมาย
คลาดเคลื่อนไปไกลก็มีมากมาย ศัพท์ประเภทน้ีคนนํามาใช้ต่อๆ ตามๆ กัน แล้ว
ความหมายก็เลือนไป   

คําศัพท์ธรรมในภาษาไทยต้องสะสางความเข้าใจกันให้ดี  
ตัวอย่างง่ายๆ คําหน่ึง คือ “สังเวช” คําว่าสังเวชน้ี ภาษาไทยนํามาใช้

กลายเป็นเสียเลย คือมักมาเข้าใจกันไปว่า สลดหดหู่ใจ  ถ้าสังเวชอย่างน้ีก็เป็น
กิเลส  เป็นนิวรณ์  ทําให้ใจไม่เข้มแข็ง  ไม่มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติธรรม   

ขอให้ระลึกว่า ในการปฏิบัติธรรม ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มีกําลังใจแกล้ว
กล้า ถ้าไปหดหู่ท้อถอยก็ไม่เป็นธรรมะ เพราะฉะน้ัน  ก็ไม่เป็นกุศล 

 สังเวชน้ี  คําเดิมหมายถึง “เร้าใจให้ได้สํานึก” หรือเร้าใจให้ได้คิด  คือ 
ให้ฉุกใจได้คิดถึงคุณความดีว่า  เราอย่ามัวประมาท  เราต้องเร่งขวนขวายทําความ
ดีนะ ถ้าเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหน่ึง เหตุการณ์น้ันเร้าใจเราให้เกิด
ความคิด ให้หยุดยั้งความช่ัวร้ายเหลวไหล และหันมาสู่ความถูกต้องดีงาม หรือว่า
เรากําลังมีความมัวเมา ลุ่มหลงอะไรอยู่ เหตุการณ์น้ันสิ่งน้ันกระตุกหรือกระตุ้นใจ ทํา
ให้เราหยุดชะงักแล้วหันมาคิดในทางท่ีดี เกิดกําลังท่ีจะหันมาสร้างสรรค์ความดี 
ความรู้สึกอย่างน้ัน เรียกว่า เกิดความสังเวช 

 เพราะฉะน้ัน  เรื่องศัพท์ธรรมะในภาษาไทยน้ีจะต้องมีการตรวจสอบกัน
หลายคํา  ท่ีพูดมาน้ีเป็นเพียงตัวอย่าง  วันน้ีอาตมามุ่งไปพูดคําว่าบารมีก็พอสมควร
แก่เวลา   
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ท่ีพูดน้ีก็เป็นการเริ่มต้น ถ้าหากจะมีการสนทนาธรรมกัน  บางทีโยมอาจจะมีข้อ
สงสัยอะไร แม้แต่ในเรื่องศัพท์แสงต่างๆ ก็นํามาเสนอต่อไปได้   

ตอนน้ี  อาตมาก็ขออนุโมทนาคุณโยมมิสโจ  พร้อมท้ังญาติมิตร  ลูกศิษย์  
ท่านท่ีเคารพนับถือ  ท่ีได้ทําบุญถวายภัตตาหารในวันน้ี และได้บําเพ็ญธรรมทาน 
ด้วยการสร้างหนังสือธรรมะในพระพุทธศาสนาแจกจ่ายกันไป  เพ่ือให้เกิดความรู้  
เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาให้ก้าวหน้าในธรรมต่อไป  

ขอให้พลังกุศลน้ี  ประกอบเข้ากับอานุภาพของคุณพระรัตนตรัย จงเป็น
ปัจจัยอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  มี
กําลังกาย  กําลังใจ กําลังสติปัญญา ในการท่ีจะดําเนินชีวิต และทํากิจหน้าท่ีการ
งาน ให้ประสบความก้าวหน้า และความสําเร็จ และจงงอกงามในพระธรรมคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน  เทอญ 
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