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บุพนิเทศ 

หนังสือ สถาบันสงฆ กับ สังคมปจจุบัน น้ี เกิดจากการพูดการ
เขียนประกอบคําบรรยายเมื่อป ๒๕๑๗ ในยุคของ “เหตุการณ ๑๔ ตุลาฯ” 
(พ.ศ. ๒๕๑๖) ทามกลางบรรยากาศแหงการขัดแยงระหวางกระแส
อํานาจเกา กับการปลุกเราต่ืนตัวในอุดมการณทางความคิดใหม มี
การตอสูระหวางอํานาจรัฐกับขบวนการนักศึกษาที่นับเน่ืองใน
ปญญาชน ตางฝายก็จะแกปญหาหรือพัฒนาสังคมไทย ตลอดจน
สถาปนาสังคมไทยในอุดมคติข้ึนมา 

ผู เ ขียนหนั งสือ น้ีมองว า ท้ั งสองฝ าย ท่ีกล าวมา น้ัน  ก็
เชนเดียวกับคนท่ัวๆ ไปในสังคมน้ี ท่ีไมรูจักสังคมไทย เมื่อไมรูไม
เขาใจปญหา ไมรูจักสิ่งซ่ึงเปนปญหาท่ีตนจะแกไข ก็ยอมแกไมได 
แถมจะกอปญหาใหมขยายปญหาเกาซํ้าเขาไปอีก ฝายหน่ึงอยูชิน
มากับความไมรู ก็จะอยูกับปญหาและพัฒนาปญหาเพ่ิมข้ึนตอไป 
อีกฝายหน่ึงคิดใหม แตคิดบนฐานของความไมรู เมื่อไมคิดดวย
ความรู  ก็ เสี่ยง ท่ีจะคิดไปตามท่ี รูสึก  หรือคิดตามความรูสึก 
(ภาษาไทยวาคิดดวยอารมณ) เลยกลายเปนวา คิดจะแกไขกําจัด
ความช่ัวราย แตกลับจะทําลายสวนดีท่ีมีอยู ซ่ึงควรจะใชแกปญหา
แลวก็จะทําสังคมไทยใหเสียหายหรือยอยยับวอดวาย 

ซํ้าราย ของใหญโตท่ีตั้งคางอยูทามกลางหมูคน ในสังคม
ของตัว เมื่อไมรูจักไมรูเขาใจ ไมจัดสัมพันธเขาในระบบสังคมใหเขาท่ี
เขาทาง ก็ตั้งคาอยูเปนเหมือนตอท่ีเกะกะกีดขวาง นอกจากไมไดใช
ประโยชนแลว ยังกลายเปนปญหากอโทษท่ีไมทันคาดหมาย 
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แมกระทั่งบัดน้ี คนไทยก็ยังไมรูเขาใจกันเอง ไมรูจักสังคมของ
ตนเอง แถมไมรูตัววาไมรู เลยกลายเปนสังคมคร่ึงๆ กลางๆ ท่ีชวนขํา 
เมื่อสังคมไทยอยูในสภาพท่ีวาน้ัน การแกไขปญหาและการพัฒนา
ท้ังหลาย ก็จะวกเวียนอยูในวังวนของความลมเหลวเกาๆ  

ดวยเหตุดังวาน้ัน การใหคนไทยรูเขาใจสังคมไทยของตนเอง 
จึงเปนขอท่ีควรยกข้ึนมาเนนใหเปนจุดตั้งตนและเปนแกนกลางของ
การแกปญหาและการพัฒนาสังคมประเทศชาติ  

เน้ือหาของหนังสือเลมน้ี เปนบันทึกประกอบคําบรรยายเร่ือง 
“ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข” ตัวคําบรรยาย
เองมิไดพิมพลงไวในหนังสือนี้ แตอยูในหนังสือเลมอื่น (จะกลาวถึงขางหนา)  

เปนธรรมดาวา การบรรยายยอมมีเวลาจํากัด ตัวคําบรรยาย
เองเมื่อพิมพในหนังสือมีความยาว ๓๓ หนา เน้ือความท่ีมากมาย
เกินท่ีจะพูดในเวลาท่ีจํากัดน้ัน จึงตองนําไปเขียนเปนบันทึกประกอบ
คําบรรยาย ดังปรากฏในหนังสือเลมน้ียาว ๑๒๗ หนา ซ่ึงมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยไดดําเนินการพิมพ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ น้ัน จัดเปน
เอกสารเผยแพรรวมอยูในหนังสือชุดท่ีเรียกวา “เอกสารเผยแพร 
ชุดพระพุทธศาสนาสําหรับประชาชน” โดยให ช่ือวา บันทึก
ประกอบคําบรรยายวาดวยสถาบันสงฆกับสังคมปจจุบัน  

ขอความในคําบรรยายท่ีพูดไวไดเพียงสั้นๆ อันทําใหตอง
เขียนบันทึกอธิบายประกอบ มีตัวอยางเชนวา  

“การจะแก้ปัญหาระยะยาว ก็ต้องเกิดจากความรู้..ใน
ชั้นนักวิชาการปัญญาชนก็ยังเต็มไปด้วยความไม่รู้ ไม่รู้
อะไร? ไม่รู้เข้าใจสภาพสังคมของตนเอง... 
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“นักวิชาการและปัญญาชนเองยังขาดความพร้อมอยู่
มาก...สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเราเองยังไม่ค่อยรู้...เป็นปัญหา
ท่ีสําคัญมาก คือการท่ีเกิดจากความไม่รู้...”  

(หนังสือเลมท่ีมีคําบรรยายน้ัน หนา ๗๔-๗๙, ใชคําวา 
“เรา” คือพูดอยูกับนักศึกษาและครูอาจารยในมหาวิทยาลัย) 
ท่ีวามาน้ัน เปนเร่ืองเกาในระยะใกล พ.ศ. ๒๕๑๗ คือ ๔๑ ป

ลวงแลว  
บัดน้ี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ) 

แจงวา โดยคําเสนอของทานผู รูเ ร่ืองเกาทานหน่ึง องคการนิสิต
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบ และ
มีความประสงคจะพิมพหนังสือ สถาบันสงฆ กับ สังคมปจจุบัน  
ข้ึนเผยแพรใหมอีก พรอมท้ังไดสงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีคัดลอกจาก
หนังสือเลมดังกลาวไปใหแกผูเขียน 

ขออนุโมทนา องคการนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีมีกุศลเจตนาจะสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน โดยเฉพาะแกนักศึกษาและนักการเมือง เพ่ือใหคนใน
สังคมไทยเขาใจบทบาทของพระสงฆ และการศึกษาของพระสงฆท่ี
อยูรวมดวยในสังคมไทย พรอมท้ังขออนุโมทนาขอบใจ พระครูปลัด
สุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ) ท่ีไดคัดลอกเน้ือความใน
หนังสือเลมน้ัน จัดทําเปนขอมูลคอมพิวเตอรสงไปใหแกผูเขียน 

เน่ืองจาก สถาบันสงฆ กับ สังคมปจจุบัน น้ีเปนหนังสือรุน
เกาเมื่อเกือบคร่ึงศตวรรษกอนโนน มีการจัดทํารูปเลมท่ีคอนขางอาน
ยากสําหรับคนสมัยน้ี ในการตรวจจัดทําเลมสําหรับการพิมพคร้ัง
ใหมน้ี ผูเขียนจึงจัดแตงและเพิ่มเติมในขอสําคัญ ๒ ประการ คือ   
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ก) ของเดิม เน้ือความยอหนาหน่ึงๆ ยาวมาก ถึงหน่ึงหรือคร่ึง
หนา คราวน้ีไดซอยยอหนาใหถ่ี เพื่อใหจับความไดสะดวก 

ข) หนังสือเกาท่ีเปนแหลงขอมูล ซ่ึงเปนฉบับพิมพซํ้าในป 
๒๕๒๙ ไมมีสารบัญ คราวน้ีไดทําสารบัญใสเขามา แต
เปนสารบัญพิเศษ คือ มิใชเปนสารบัญของบทและหัวขอ
ท่ีแสดงไวในเลมหนังสือ แตเปนสารบัญจับสรุปแงมุมท่ี
พึงสังเกตหรือท่ีนาสนใจ ของเน้ือความสวนน้ันๆ 

นอกจากน้ัน ไดปรับแกในสวนท่ีไมสําคัญเล็กๆ นอยๆ ใหได
ความดีข้ึน 

ผูอานคงสงสัยวา คําบรรยายท่ีช่ือวา “ปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข” ท่ีเปนตนเร่ืองของหนังสือ บันทึก
ประกอบคําบรรยายวาดวยสถาบันสงฆกับสังคมปจจุบัน เลมน้ี อยูใน
หนังสือเลมไหน 

ขอเลาเร่ืองราวใหทราบชัดเจนข้ึนวา ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ มูลนิธิ
โกมลคีมทอง ไดรวบรวมขอเขียน บทความ และคําบรรยายตางๆ 
ของผูเขียน จัดประมวลเปนหมวด แลวจัดพิมพเปนเลมๆ เลมท่ีเก่ียว  
กับสังคม ไดแก สถาบันสงฆกับสังคมไทย, พุทธศาสนากับสังคมไทย 
และ ลักษณะสังคมพุทธ ท้ังน้ีโดยคุณดุษฎี อังสุเมธางกูร (อดีต
กรรมการชุมนุมพุทธฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปจจุบันคือ พระอธิการ
ดุษฎี เมธงฺกุโร) เปนผูเร่ิมงานประมวลและจัดประเภท 

หนังสือช่ือแรกคือ สถาบันสงฆกับสังคมไทย นอกจากมี บันทึก
ประกอบคําบรรยายว่าด้วยสถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน ท้ังหมดใน
หนังสือเลมน้ีแลว ก็มีคําบรรยาย “ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
และแนวทางในการแก้ไข” ท่ีเปนตนเร่ืองของบันทึกเหลาน้ันดวย 
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นอกจากน้ัน หนังสือเลมดังกลาวยังมีบทความ คําบรรยาย 
คําอภิปราย คําใหสัมภาษณ เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ สภาพ
ของสถาบันสงฆ ศาสนจักร ในแงของสังคม เร่ืองอื่นๆ อีก ๖ เร่ือง 
รวมเปนเน้ือหนังสือ ๓๙๔ หนา 

โดยนัยน้ี หนังสือ สถาบันสงฆ กับ สังคมปจจุบัน เลมน้ีจึง
เปนเพียงสวนยอยตอนหน่ึงในหนังสือท่ีช่ือคลายกันวา สถาบันสงฆ 
กับ สังคมไทย  

เน่ืองจากการพิมพหนังสือ สถาบันสงฆ กับ สังคมปจจุบัน 
คร้ังน้ี เปนเหมือนการยอนกลับไปพิมพสวนยอยตอนหน่ึงของ
หนังสือ สถาบันสงฆ กับ สังคมไทย ผูเขียนจึงจําเปนตองช้ีแจงให
ทานท่ีเก่ียวของไดทราบเร่ืองราวใหชัดเจน และจึงขอถือการพิมพคร้ัง
น้ี เปนการพิมพคร้ังกรณีพิเศษ ท้ังน้ีเพ่ือปองกันความเขาใจสับสน 
และเพ่ือใหเปนโอกาสท่ีจะจัดเร่ืองราว และจัดงานพิมพเลมหนังสือ 
ใหเปนระบบท่ีมีองคประกอบและลําดับท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป 

ขออนุโมทนาองคการนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกคร้ังหน่ึง ท่ีมีความปรารถนาดีตอ
ประเทศชาติและพระศาสนา และไดฟนการพิมพหนังสือน้ีข้ึนมา 
หวังวาบันทึกประกอบท้ังหลายในหนังสือน้ี จักอํานวยประโยชนเปน
เคร่ืองสงเสริมความรูความเขาใจสังคมไทย ท่ีจะนําไปสูการ
แกปญหาและสรางสรรค อยางถูกทางสืบตอไป 
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คําปรารภ 
(ในการพิมพ์คร้ังแรก) 

วัตถุประสงคอยางหน่ึงของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
สวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพระสงฆตอประชาชน ก็คือการ
เผยแพรพระศาสนา เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมวินัย
และศาสนกิจใหแพรหลายกวางขวาง การพิมพเอกสารเผยแพรเปน
วิธีการสําคัญอยางหน่ึง ท่ีจะใหสําเร็จผลตามวัตถุประสงคดังกลาวน้ี 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจัดพิมพตํารา แบบเรียน และ
เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนามาโดยลําดับ 

บัดน้ี ไดมีความดําริเพ่ิมข้ึนวา สมควรนําเอาบทความ 
ปาฐกถาและคําบรรยายตางๆ เก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีมีความ
ยาวพอประมาณ มีเน้ือหานารู ควรแกความสนใจของประชาชน
ท่ัวไป มาตีพิมพข้ึนเปนแผนกหน่ึง แยกเลมเปนแตละเรื่อง และ
จัดเปนชุดหน่ึง โดยเฉพาะ ดวยวิธีน้ีหวังวาการเผยแพรความรูทาง
พระพุทธศาสนา จะไดผลดีตามวัตถุประสงค ทําใหประชาชนมี
โอกาสไดรับประโยชนกวางขวางย่ิงข้ึน ไดตกลงใหช่ือหนังสือชุดน้ีวา 
“เอกสารเผยแพร ชุดพระพุทธศาสนาสําหรับประชาชน” 

บันทึกประกอบคําบรรยายวาดวยสถาบันสงฆกับสังคมปจจุบัน 
น้ี เปนเร่ืองเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในแงสถาบัน ซ่ึงมีความสําคัญ
ตอสังคมไทยเปนอยางย่ิง แตมีผูรูเขาใจและสนใจศึกษากันนอย 
ย่ิงกวาน้ัน  ยังมีผู เขาใจผิดพลาดจํานวนมากอีกดวย บันทึกน้ี
นอกจากมีความมุงหมายเพ่ือแกความเขาใจผิด และสรางความรู
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ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับสถาบันสงฆแลว ยังเสนอแนะวิธีการ
แกปญหาตางๆ ของสังคมปจจุบันอีกดวย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเห็นวาเปนเร่ืองท่ีควรแกความสนใจของพุทธศาสนิกชน
โดยท่ัวไป จึงขออนุญาตจาก พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ซ่ึง
เปนผูเขียน เพ่ือจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรอันดับท่ี ๒ ในชุดน้ี และ
ไดรับฉันทานุมัติดวยดี 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาสาธุการในกุศล
เจตนาของ พระราชวรมุนี ไว ณ ท่ีน้ีเปนอยางย่ิง และหวังวาบันทึก
เร่ืองน้ีจักอํานวยประโยชนเปนเคร่ืองสงเสริมปญญาบารมีแกสาธุชน
ผูใครการศึกษาสมตามวัตถุประสงค 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 

  
 

 



สารบัญ 

บุพนิเทศ ก 
คําปรารภ (ในการพิมพครั้งแรก) ฉ 

บันทึกประกอบคําบรรยายวาดวย 
สถาบนัสงฆ กับ สงัคมปจจุบัน ๑ 
บันทึกที่ ๑:  
ปญหาเกี่ยวกับ คุณคาของสถาบันสงฆในสังคมปจจุบัน  
(พิจารณาในแงการศึกษา) ๒ 

เสียงวา พระสงฆเอาเปรียบสังคม ๒ 
การศึกษาระบบวัดที่ถกูเขาทิ้ง ทําอะไรอยูในสังคมไทย ๔ 
เมื่อการศึกษาของไทยถูกยกออกไปจากวัด ๕ 
สังคมทันสมัย การศึกษาเจริญแบบใหม เกิดอะไรที่วิปลาส ๖ 
การศึกษาขึ้นไประดับสูง คนยิ่งเสียความเสมอภาค  ๗ 
ประชาธิปไตยมา คนจนยิ่งดอยโอกาสในการศึกษา   ๘ 
สภาพสถาบันสงฆ บอกสภาพชนบทไทย    

สถาบันสงฆชวยชาวชนบทและคนยากจน ใหมีโอกาสในการศึกษา ๑๑ 
พระเณรเรียนที่มหาจุฬาฯ มาจากชนบทรอยละ ๙๙ 

นิสิต นศ. ในมหาวิทยาลัยคฤหัสถ มาจากชนบทไมถึงรอยละ ๙  ๑๒ 
คนมี เขาเรียนเปนนิสิต นศ. ในมหาวิทยาลัย รัฐใหปละ ๘๐๐ ลาน 

คนจนบานนอก เขาเรียนเปนพระเณรในวัด รัฐใหปละ ๒ ลาน  ๑๔ 
ไปเรียนในระบบของรัฐ ๕ แสนคน รัฐให ๑,๕๐๐ ลานบาท 

มาเรียนในระบบของวัด ๒.๕ แสนรูป รัฐใหไมถึง ๒ ลานบาท  ๑๗ 
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พระหรือใคร เอาเปรียบสังคม   ๑๙ 
การแกปญหาความไมเสมอภาคในการศึกษาของรัฐ    ๒๒ 
จํานวนพระลดลงไปทันตา ถารัฐจัดการศึกษาแกประชาทั่วถึง   ๒๓ 
จังหวัดใด การศึกษาของรัฐไมมา เณรยังมีมากมาย 

จังหวัดใด การศึกษาของรัฐแพรหลาย เณรก็หายไปแทบหมด  ๒๔ 
สํานึกทางสังคม พึงมากับการคิดรวมแกไข มิใชมุงไปเปนปฏิปกษขัดแยง 

รับผิดชอบตอสังคม มิใชแคจะแกไข แตท้ังท่ีไดรวมใหเกิดปญหา ๒๕ 
สถาบันสงฆแมจะวาเส่ือมโทรม ก็ยังทรงคุณคาตอสังคมมากมาย 

ถายังเห็นวาไมควรทําลาย ก็ชวยกันสงเสริมใหดีเถิด  ๒๘ 
รัฐแยกเอาผูมีโอกาสดีกวามาใหการศึกษาเอง 

ทิ้งผูดอยโอกาสใหวังเวงตองไปอยูวัด  ๒๙ 
สถาบันสงฆตกต่ําลงไป ปญหามากมายเกิดขึ้นในพระสงฆ 

มิใชคนไทยในสังคมนี้หรือที่ไดรวมกันสรางไว  
และควรจะตื่นขึ้นมารวมใจรับผิดชอบ  ๒๙ 

บันทึกที่ ๑: (เพิ่มเติม) วาดวย 
การวิเคราะหปญหา  
และลูทางแกไขปญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ ๓๐ 

ปญหาเกิดจากความไมรู และการไมยอมรับรู ๓๐ 
คณะสงฆหันเขาหานโยบายการศึกษาที่จะผูกมัดพระเณรไว   ๓๒ 
รัฐไทย สังคมไทย มองปญหาของคนไทย 

โดยปดตาออกไปจากสถาบันสงฆ ๓๔ 
รัฐมองไมถึงสถาบันสงฆ จึงไมรูจักสังคมไทย 

แลวก็แบงแยกคนไทยเสร็จไปในตัว ๓๔ 



ญ   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ชาวบานนอก กับปญญาชนไทย 
ใครกันแนที่หลงงมงาย ๓๕ 

รัฐกับคณะสงฆจะงุบงิบกันเอาอยางไร 
ชาวนาชาวบานนอกก็พาลูกไปฝากวัดตามเดิมของเขา ๓๖ 

ชวยกันใหปญญาชนรูจักสังคมไทย ๓๗ 
จากความไมยอมรู คณะสงฆกับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไมได 

เกิดปญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย ๓๘ 
๑. ความสูญเปลาแกพระศาสนา  ๔๐ 
 สถาบันสงฆก็ไมได สังคมไทยก็อด ๔๑ 
๒. ความสูญเปลาแกรัฐ และสังคม ๔๒ 
๓. ความสูญเปลาแกตัวบุคคล ๔๔ 
โดยความรับผิดชอบ เมื่อติเตียนพระเณร 

ก็อยาลืมติเตียนตนเองดวย ๔๗ 
เรื่องพระสึก จะกันจะแกหรือไม อยางไร?  ๔๗ 
วิชาการอะไร ทีพ่ระควรเรียนหรือไม  ๕๐ 
รูจักดิรัจฉานวิชา รูความเจริญของศาสนศึกษา  ๕๐-๕๕ 
รัฐ สถาบันสงฆ พระเณร และสังคมไทย 

ควรใหความรูพาออกมาอยูกนัในความสวาง ๕๖-๖๐ 
พระเอาเปรียบสังคมนั้นหายาก เจอมากแตพระ ๒ พวก  ๖๐ 
คือ ชาวนาชาวบานนอกที่เสียเปรียบจึงสงลูกมาบวชเรียน 

กับชาวบานท่ีเอาเปรียบพระเณรโดยบวชเขามาเอาศาสนาหากิน ๖๐-๖๔ 
คณะสงฆ รัฐ สังคมไทย แกไขปญหาใหถูกทาง 

และเอาประโยชนจากสถาบันสงฆใหสมคุณคา ๖๕-๗๒ 
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บันทึกที่ ๒:  
ปญหาเกี่ยวกับ ความเส่ือมโทรมของสถาบันสงฆ ๗๓ 
บันทึกที่ ๓:  
ปญหาเกี่ยวกับ คานิยมคลาดเคล่ือน  ๘๐ 
บันทึกที่ ๔:  
ปญหาเพราะ ระบบศักดินา หรือ เขาไมถึงสังคมไทย ๘๔ 

บันทึกที่ ๕:  
ปญหาเกี่ยวกับ การสรางรากฐานของความเจริญที่แท ๙๔ 

เลียนได แตไมไดเรียน   ๙๔ 
๑. ความเฉื่อยชา ๙๗ 
- เฉื่อยชา ไมใชไมอยากได  ๙๘ 
- “ความใฝสัมฤทธิ”์ ๙๘ 
- การกดขี่บีบคัน้ทางปญญา  ๑๐๑ 
- ความใฝรู และแสวงปญญา  ๑๐๒ 
- ใฝรู – ใฝทํา  ๑๐๔ 
- ชอบบริโภค ไมชอบผลิต  ๑๐๕ 
๒. ความกลาแสดงออก กับประชาธิปไตย ๑๐๖ 
- แสดงออกเพื่อใหเขาเห็นวารู กับแสดงออกเพื่อหาความรู  ๑๐๙ 
- ไมใชแลนจากที่สุดขางหนึ่ง ไปอีกสุดขางหนึ่ง ๑๑๑ 
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ปัญหาเบ็ดเตล็ด:  
เช่น ความมั่นคงในอุดมคติ ๑๑๓ 

ทําอยางไรจะมั่นอยูไดในอุดมคต?ิ  ๑๑๓ 
ไมนึกถึงคนอื่น คือเห็นแกตัวหรือ?  ๑๑๔ 
การใหมีคานิยม เปนการสงเสริมภวตัณหาหรือไม?  ๑๑๗ 
คิดทําความดีเฉพาะตัว ไมคดิชวยสังคม จะถูกตองไหม?  ๑๑๘ 
ทางสายกลางในพุทธศาสนา ถวงความเจริญกาวหนาหรือไม?  ๑๒๑ 
หัวหนาทีด่ีแตส่ังสอนคนอื่น จะแกอยางไร?  ๑๒๓ 
สังคมไทยใน ๕๐ ปหนานี้ จะเปนอยางไร?  ๑๒๔ 
เอาสังคมคอมมูนิสตเขามาในประเทศไทย จะเหมาะดีไหม?  ๑๒๕ 
จะใหสังคมไทยมีอุดมคติ จะทําตามลําดับอยางไร?  ๑๒๗ 



บันทึกประกอบคําบรรยายวาดวย 

สถาบันสงฆ กับ สังคมปจจุบัน 

ความคิดเห็น และเหตุผลตอไปน้ี ประมวล 
- จากคําถามคําตอบ ตอทายการบรรยายเร่ือง ปญหาของ

สังคมไทยในปจจุบัน และแนวทางในการแกไข ท่ีคณะ
แพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ บาง  

- จากคําบรรยายในโครงการอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร
สายประชาบาล ท่ีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ บาง  

- เขียนเพ่ิมเติมบาง  

ท้ังน้ี ไดจัดทําไวเพ่ือขยายความบางตอน ในคําบรรยายท่ี
คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล นํามาพิมพแยกไวตางหาก
ในท่ีน้ี เพราะแตละบันทึกมีเน้ือหาจบบริบูรณในตัว 



บันทึกท่ี ๑ 

ปัญหาเก่ียวกับ 
คุณคาของสถาบันสงฆในสังคมปจจุบัน  

(พิจารณาในแงการศึกษา) 
ปจจุบัน มีผูวิพากษวิจารณพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ

กันมาก คําวิจารณจํานวนมากเปนไปในรูปการติเตียนและโจมตี มี
ไมนอยท่ีกลาวทํานองวาพระสงฆเอาเปรียบสังคม ท่ีถึงกับวาควร
ทําลายสถาบันพระพุทธศาสนาลงเสียท้ังหมดก็มี  

จึงเห็นวาถึงเวลาอันสมควรท่ีจะตองช้ีแจงทําความเขาใจใน
เ ร่ือง น้ี กันไวบาง  เ พ่ือชวยใหปฏิ บัติการตางๆ  มี พ้ืนฐานทาง
สติปญญามากข้ึน รูจักแกปญหากันดวยความเขาใจปญหามากข้ึน 
และถาหากจะชวยใหเกิดนิสัยใฝรู ใฝแสวงปญญา พยายามศึกษา
คนควาใหถึงตัวแทตัวจริงของสิ่งท้ังหลายอยางจริงจัง ไมวินิจฉัยสิ่ง
ตางๆ เพียงดวยภาพท่ีมองเห็นแคพ้ืนผิว อีกดวย ก็จะเปนกุศลย่ิงข้ึน 

เมื่อมองอยางท่ีเห็นๆ กัน หรือเรียกไดวามองอยางผิวเผิน จะ
ไดภาพท่ีชวนใหพูดวามีความเสื่อมโทรมหลายอยางในสถาบันสงฆ 
พระสงฆไมไดทําอะไรใหเปนประโยชนแกสังคม ซํ้ารายบางทียังทํา
การและมีพฤติการณท่ีเปนโทษแกสังคม ซักนําประชาชนไปในทาง
ไขวเขวอีกดวย  

คําตําหนิเหลาน้ีมีสวนท่ีจะตองยอมรับอยูไมนอย แตถาเปน
คนใฝแสวงปญญา เปนนักศึกษาแทจริง มองใหลึกซ้ึงลงไปอีก จะ
เห็นวา ทั้งที่อยูในสภาพเสื่อมโทรมอยางมากเชนนี้ สถาบัน
สงฆก็ยังมีคุณคาตอสังคมอยางมากมาย  
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ในท่ีน้ีจะช้ีเสนอสักขอหน่ึง คือในแงการศึกษา ซ่ึงคุณคาดาน
น้ีเพียงอยางเดียว ก็คุมกับการท่ีจะธํารงรักษาสถาบันสงฆเอาไวท้ังท่ี
ยังมีความเสื่อมโทรมอยูเชนน้ัน  

อน่ึง นอกจากเห็นคุณคาของสถาบันสงฆท่ีแฝงซอนอยูใน
สวนลึกแลว ยังจะชวยใหมองเห็นปญหาและสาเหตุของปญหาของ
สังคมอยางอื่นๆ ท่ีซอนกันอยูอีกดวย จะลองช้ีเสนอตามลําดับดังน้ี 

๑. บทบาทในดานการศึกษาท่ีจะกลาวถึงน้ี เปนเพียงการสืบ
ตอประเพณีในสังคมไทยเดิมเทาน้ัน มิใชการริเร่ิมข้ึนใหม หรือการ
กระทําดวยความตระหนักในคุณคาแตอยางใด ประโยชนท่ีสังคม
ไดรับจึงเปนเพียงผลไดจากการปลอยปละละเลยและการสักวาทํา  

ถาจะเขาใจ ก็ตองหันกลับไปพิจารณาบทบาทดานน้ีของ
คณะสงฆในสังคมไทยเดิมสักเล็กนอย 

ในสังคมไทยแบบเดิม เปนท่ียอมรับกันแลววา วัดเปน
ศูนยกลางของชุมชน โดยเฉพาะในดานการศึกษา  

ชุมชนหน่ึงๆ มีลักษณะการปฏิบัติภารกิจท่ีครบจบสิ้นในตัว 
วัดซ่ึงเปนศูนยกลางของชุมชน และเปนสมบัติของทุกคนในชุมชน 
จึงทําหนาท่ีใหการศึกษาตลอดชีวิตแกสมาชิกทุกคนของชุมชนน้ัน 
อยูชุมชนไหน ก็ไปเรียน ไปปรึกษาไตถามฟงธรรมท่ีวัดของชุมชนน้ัน  

โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเปนแบบแผนสักหนอย ก็คือการศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชนของชุมชนนั้น ทุกรุน ทุกฐานะ ทุกประเภท 
ท้ังท่ีมั่งมีและยากจน ซ่ึงหมุนเวียนเขาไปรับการศึกษาในรูปของศิษย
วัดบาง ช้ันสูงข้ึนไปเปนสามเณรบาง เปนพระภิกษุบาง ถึงโอกาสอัน
ควรแกตนหรือตามบุญบารมีของตนแลว (เรียกอยางสมัยใหมวา สําเร็จ
การศึกษาระดับตางๆ ตามควรแกอัตภาพ ตามกําลังความสามารถของตน
แลว) ก็ออกมาประกอบกิจหนาท่ีตางๆ อยูในชุมชนน้ันตอไป  
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รวมท้ังสวนนอยท่ีบวชอยูตอไปจนกลายเปนผูรับผิดชอบใน
การใหการศึกษาแกอนุชนรุนตอๆ มาของชุมชนน้ันดวย 

ลักษณะบางอย่างของการศึกษาในระบบสังคมไทยเดิม หรือ
ระบบวัดน้ี ท่ีควรสังเกต คือ 

(๑)  ให้ความเสมอภาคแห่งโอกาสในทางการศึกษามากพอสมควร 
(๒)  ผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว โดยท่ัวไปจะอยู่รับใช้สนองความ

ต้องการของชุมชนน้ันเอง 
(๓)  ผู้อยู่ในวัด ครองเพศเป็นพระภิกษุสามเณรน้ัน แยกโดย

กิจกรรมทางการศึกษา เป็น ๒ ประเภท คือ ผู้สอน กับผู้เรียน 
หรือผู้ให้การศึกษา กับผู้รับการศึกษา  

ในจํานวนน้ี ส่วนใหญ่ก็คือผู้เรียน หรือผู้รับการศึกษา 
พระภิกษุสามเณรท่ีเป็นผู้เรียนจะต้องถูกมองในแง่ท่ีเป็น
สมาชิกของชุมชนผู้เข้ามาเป็นภาระของสถาบันสงฆ์ เข้ามารับ
บริการจากสถาบันสงฆ์ เพื่อเอาประโยชน์ไปให้แก่ชุมชน ไม่ใช่
มองในแง่ของผู้ท่ีทําบทบาทของสถาบันสงฆ์ต่อชุมชน และ
สภาพเช่นน้ี ในสมัยปัจจุบัน ก็ยังคงอยู่อย่างเดิม  

ความเข้าใจข้อน้ีเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้องยํ้าไว้ เมื่อมองเข้า
มาในวัด นึกถึงภาพของภิกษุสามเณร จะต้องนึกแยกอย่างน้ี๑  

ถ้าจะเทียบ ก็คล้ายกับมองเข้าไปในโรงเรียน สมาชิกของ
โรงเรียนมี ๒ ประเภท ส่วนน้อยเป็นครู และส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน  

                                                            
๑
  การมองภาพสถาบันสงฆดวยทาทีท่ีผิด เกิดจากการนําเอาภาพสถาบันนักบวชของประเทศ
ตะวันตกเขามาเปนแบบวัด ซ่ึงทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือนอีกหลายอยาง. 
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นักเรียน คือสมาชิกของชุมชนที่เข้ามารับบริการจาก
โรงเรียน ชุมชนจะเรียกร้องบริการจากนักเรียนในนามของ
โรงเรียนไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้ว นักเรียนคือคนของชุมชน
เองท่ีไปรับบริการจากโรงเรียน  

ข้อแตกต่างระหว่างวัดกับโรงเรียน หรือพระภิกษุ
สามเณร กับครูและนักเรียน ในแง่น้ี มีเพียงว่า บทบาทใน
ฐานะผู้สอนกับผู้เรียน ของพระภิกษุสามเณร ซับซ้อนกว่า
ของครูกับนักเรียน  

ซับซ้อนกว่าอย่างไร คือ ภายในวัด บทบาทของผู้สอน
กับผู้เรียน มีโอกาสอยู่ในตัวบุคคลผู้เดียวได้มาก บุคคลผู้เดียว
อาจเป็นท้ังผู้เรียน (ในชั้นสูงขึ้นไป) และเป็นผู้สอน (ในชั้น
ตํ่าลงมา) เป็นทํานองระบบพี่สอนน้อง 

๒. เม่ือประเทศไทยรับอารยธรรมตะวันตก และไดเริ่มจัด
การศึกษาตามระบบใหมอยางตะวันตกแลว แมระยะแรกจะเปนงาน
รวมกันระหวางรัฐกับสถาบันสงฆ แตตอมาไมนาน รัฐก็เขารับผิดชอบจัด
การศึกษาของสังคมไทยเองโดยส้ินเชิง บทบาทในการใหการศึกษาแก
ประชาชนในรูปที่เปนระบบถูกยกออกไปจากวัด และแยกขาดจากวัด  

พระสงฆซ่ึงประสบปญหาในการปรับตัวเพ่ือใหพรอมท่ีจะ
เปนผูใหการศึกษาในระบบใหมตั้งแตระยะเร่ิมแรกอยูแลว เมื่อไม
ตองเปนภาระท่ีจะตองจัดทํา ไมชาไมนานก็หมดความสนใจในทาง
การศึกษา  และหมดประสิทธิภาพในทางการศึกษาไปดวย 
ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนลดนอยลง วิถีหรือ
ชองทางของความสัมพันธเปลี่ยนแปลงไป หรือเปลี่ยนจุดสนใจ 
พรอมกับความคลาดเคลื่อนในดานบทบาท ตลอดจนความผันแปร
ของภาพและฐานะของพระสงฆในสายตาของประชาชน  
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ย่ิงสังคมทันสมัยข้ึน การศึกษา(เรียกกันวา)เจริญข้ึน ความ
วิปลาสคลาดเคลื่อนก็ย่ิงชัดเจนข้ึน 

ในฝายรัฐ เมื่อแยกเอาการศึกษามาจัดทําโดยสิ้นเชิงแลว ก็
มุงท่ีจะอํานวยการศึกษาใหท่ัวถึงทุกทองถ่ินใกลไกล และพยายาม
เขาถึงจุดหมายในการใหความเสมอภาคแหงโอกาสในการไดรับ
การศึกษาแกประชาชนท้ังปวง ตามหลักการขอสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย แตเมื่อกาลเวลาลวงเลยมาชานาน ผลไดปรากฏดังน้ี 

ก. รัฐไมสามารถจัดการศึกษาแมเพียงข้ันมูลฐานระดับ
ประถมศึกษา หรือแมเพียงอานออกเขียนไดใหท่ัวถึงทุกทองถ่ิน 
โดยเฉพาะในถ่ินกันดารหางไกลและชายแดน  จึงเปนอันตัด
ประชาชนถ่ินน้ันๆ จากระบบการศึกษา และตัดโอกาสในการท่ีจะ
ไดรับการศึกษาโดยสิ้นเชิง 

ข .  ในถ่ิน ท่ีสามารถจัดการศึกษาในข้ันตนๆ  ได  เชน 
ประถมศึกษาเปนตน การศึกษาระดับน้ันๆ ก็กลายเปนทางไตไปสู
การศึกษาชั้นสูงข้ึนไป ซ่ึงมีอยูในเมืองและในกรุงตามลําดับ แมวา
เด็กทุกคนในถ่ินน้ันจะมีโอกาสเรียนจบการศึกษาข้ันตนเหมือนกัน 
แตผลตอไป มีดังน้ี 

(๑)  เด็กท่ีพอแมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเทาน้ัน จึงจะ
มีโอกาสสงไปเรียนตอช้ันสูงข้ึนไปในเมืองและในกรุง 

(๒)  เด็กท่ีพอแมยากจน แมจะมีสมองดี จบประถม ๔ 
แลว ก็ตองกลับไปทําไรไถนากับพอแมตอไป เวนแตสมอง
ดีจริงๆ และมีระบบชวยผอนเบาเชนใหทุนการศึกษาเปนตน 
จึงชวยไดบาง (แตนอยอยางย่ิง) สวนท่ีไปทําไรไถนา บาง
ทีไมนานก็ลืมหนังสือหมด 
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(๓)  เด็กท่ีไดเขาไปเรียนตอในเมืองและในกรุง เมื่อ
ออกมาแลว ก็ออกจากชุมชนน้ันไปเลย มุงหนาไปรับ
ราชการหรือประกอบอาชีพช้ันสูงในเมืองหลวง ไมกลับมา
เหลียวแลรับผิดชอบชุมชนของตนอีก หรือแมถามีเหตุให
ตองกลับมาทํางานในถ่ินน้ันอีก ก็มักเขากับทองถ่ินน้ัน
ไม ไดดี  เพราะการศึกษาในระหวาง น้ันได ทําให เขา
กลายเปนคนในสังคมอื่นไปแลว 
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย เปน

ท่ีมุงหมายของทุกคนท่ีแสวงความกาวหนาในการศึกษาและในชีวิต 
เพราะหมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมทุกประการ แตเมื่อ
โอกาสในการไดรับการศึกษาเปดกวางแกผูมีฐานะเศรษฐกิจดี และผู
อยูในเมืองหรือในกรุง และปดหรือแคบสําหรับผูยากจนและอยูในถ่ิน
หางไกล จํานวนผูมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยปจจุบัน จึง
ปรากฏเปนสถิติท่ีขัดตรงขามกับสถิติประชากรของประเทศ  

ที่วานี้คือ ท้ังท่ีประชากรสวนใหญอยูในชนบท และเปนชาวไร
ชาวนาประมาณรอยละ ๗๕-๘๐ แตสถิตินิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
มีลูกชาวไรชาวนาอยูไมเกินรอยละ ๖ นิสิตนักศึกษาสวนมากกลับ
เปนคนในเมืองและอยูในตระกูลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  

โอกาสในการศึกษา ยอมหมายถึงโอกาสแหงฐานะในสังคม
ดวย เมื่อสภาพการณเปนเชนน้ี คนมีฐานะเศรษฐกิจดีอยูแลว มี
ฐานะทางสังคมดีอยูแลว ซ่ึงเปนคนสวนนอย ก็จะย่ิงกลายเปนผู
ผูกขาดการศึกษาข้ันสูง และกุมฐานะทางสังคมมากยิ่งข้ึน คนชนบท
ยากจนซ่ึงเปนคนสวนใหญ ก็จะย่ิงหมดโอกาสลงไปโดยลําดับ และ
การลงทุนของรัฐทางดานการศึกษา ก็กลายเปนการลงทุนเพ่ือคนท่ีมี
โอกาสเหนือกวาและไดเปรียบอยูแลว 
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ผลเสียท่ีเกิดจากผลท่ีปรากฏเหลาน้ัน นอกจากในดานท่ีเปน
เร่ืองของคณะสงฆโดยตรงแลว ยังมีดังน้ี 

(๑) ในทองถิ่นกันดารหางไกล ที่รัฐยังใหการศึกษาไมถึง 
เม่ือรัฐแยกเอาการศึกษามาจัดทําเองส้ินเชิงแลว การศึกษา
ในระบบเกา ท้ังไมไดรับการเอาใจใสดวย ท้ังไมรูสึกวาเปน
การศึกษาดวย ก็เลยพลอยเสื่อมลงไปดวย หรืออยางนอยก็
ไมอํานวยประโยชนท่ีควรจะได เปนการเสียสองช้ัน 

(๒) การศึกษากลายเปนเคร่ืองมือแยกคนออกจาก
ชุมชน โดยทําใหคนมีโอกาสดีกวา ถูกแยกหรือแยกตัว
ออกมาจากชุมชนน้ันๆ กลายเปนสิ่ง ท่ีไมสนองความ
ตองการของสังคม ท้ังในแงผลผลิต คือคน (พอจะมี
ความสามารถ ก็ออกจากชุมชนไปเสีย) และในแงเน้ือหา 
(เชน ถึงกลับมาอยูชุมชนน้ัน ก็มักเขากับถ่ินไมคอยได)  

การศึกษาในชุมชนนั้น ไมเปนไปเพ่ือประโยชนของ
ชุมชนเอง ไมไดผลิตคนมีความสามารถเอาไวชวยปรับปรุง
ชุมชน  

เมื่อคนขางในท่ีพอจะชวยปรับปรุงชุมชนได ออกไป
หมด ชุมชนน้ันก็อยูในสภาพท่ีถูกทอดท้ิง ใหดิ้นรนตอสูไป
ตามลําพัง และจะกลับย่ิงออนเปลี้ยลง เพราะทรัพยากรคน
ถูกขุดเอาไปใชท่ีอื่นหมด 

(๓) การศึกษากลายเปนเคร่ืองมือแบงแยกชนชั้นของ
คนใหหางกันย่ิงข้ึน กลายเปนวา ตั้งแต่เรามีระบบ
ประชาธิปไตยมา คนจนย่ิงมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อยลง
โดยลําดับ และทําใหคนมีฐานะดี ไดรับการศึกษามากข้ึน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 
 

ระบบประชาธิปไตยเทาท่ีเปนมา เลยดูเหมือนวาจะทํา
ใหคนแบงแยกชนช้ันมากข้ึน ทําใหคนมั่งมีหางคนจนมาก
ย่ิงข้ึน ชองวางหางไกลกันมากข้ึน ท้ังท่ีในสังคมเดิม จะ
เป็นสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือศักดินาก็ตาม คนยัง
มีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันมากกวา่ 
ท่ีกลาวมาน้ี มิใชหมายความวาระบบการศึกษาอยางเดียวท่ี

ทําใหเกิดผลเสียเหลาน้ี แตระบบทางสังคมอยางอื่นๆ ก็มีสวนดวย 
แตในท่ีน้ีจะพูดปญหาเก่ียวกับสถาบันสงฆ จึงขอขามเร่ืองน้ันไปกอน 

๓. ในฝายสถาบันสงฆ เมื่อรัฐแยกเอาการศึกษาสําหรับ
ประชาชนไปจัดดําเนินการเองฝายเดียวแลว การศึกษาในวัดและ
สําหรับพระสงฆ ก็ถูกปลอยขาดไปใหเปนเร่ืองของสถาบันสงฆจัด
ดําเนินการโดยลําพัง ไมอยูในความรับผิดชอบของรัฐ และไมจัดเขา
เปนสวนใดในโครงการหรือแผนการศึกษาใดๆ ของรัฐ เปนเพียงการ
สืบตอสิ่งท่ีมีมาตามประเพณี  

ในเมื่อเปนเพียงการสืบตอประเพณี ก็ยอมกลายเปนสิ่งเลื่อน
ลอย และออนกําลังลงโดยลําดับ เพราะเปนการคงอยูท่ีเดิมในเมื่อ
สังคมไดเคลื่อนจากไปแลว ไมสัมพันธกับสภาพชีวิตจริงในสังคม
ขณะน้ัน ไมมีพลังจูงความสนใจ และไมอยูในวงความสนใจของคน
สวนใหญอีกตอไป  

แตท้ังท่ีมีความหมายนอยสําหรับสังคมสวนใหญเชนน้ี อาศัย
บทบาทตามประเพณีท่ียังคงอยู และสืบตอไวอยางเปนไปเอง 
สถาบันสงฆก็ยังมีคุณคาอยางสําคัญตอสังคมปจจุบัน โดยมีขอควร
สังเกต ดังน้ี 



๑๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

(๑) ใ น สั ง ค ม เ ดิ ม  ค น ทุ ก ร ะ ดั บ ฐ า น ะ แ ล ะ
ความสามารถ เขามาสูสถาบันสงฆคือวัดในชุมชนน้ันๆ ผูมี
ความสามารถดี ก็กลายเปนผูนําชวยชุมชนน้ันได  

แตในระบบสังคมใหม คนมีโอกาสดี มีความสามารถดี 
แยกตัวจากชุมชนน้ันไปเสีย เหลือแตผูดอยฐานะเขามา 
ถึงแมบางคนจะมีความสามารถ แตก็เขามาสูระบบท่ีรัฐไม
ใสใจเสียแลว สถาบันสงฆของชุมชนน้ันจึงไมมีสภาพดีไป
กวาตัวชุมชนน้ันเองเทาใด  

ในกรณีน้ี ยอมไมอาจหวังใหสถาบันสงฆชวยเหลือ
อะไรสังคมไดมาก แตควรกลาววาถูกทอดท้ิงใหเผชิญชตา
กรรมรวมอยูกับชุมชนน้ันเองมากกวา  

ผู ท่ี ค ว ร จ ะ ช ว ย ชุ ม ชน น้ั น ไ ด  คื อ ผู มี โ อ ก า ส มี
ความสามารถดีกวา นอกจากไมเขาสูสถาบันสงฆแลว ยัง
ออกจากชุมชนน้ันไป และไมกลับเขามาเสียอีก  

คนท่ีไดรับการศึกษาดีท้ังหลาย ท้ังท่ีออกมาจากชุมชน
น้ันเอง และท่ีอยูในสังคมโดยท่ัวไปตางหาก ท่ีควรถูก
กลาวหาวาไมรับผิดชอบตอสังคมของตน และควรเขาไป
ชวยชุมชนน้ันใหมองเห็นทางปรับปรุงตัว  

ท้ังน้ี อาจเร่ิมดวยการไปชวยใหสถาบันสงฆเกิด
ความรูความเขาใจ เพ่ือชวยแนะนําแกชุมชนน้ันตอไป ก็ได 

(๒) เมื่อคนมีโอกาสเหนือกวา แยกตัวออกจากชุมชน
ไปศึกษาหาความกาวหนาในเมืองและในกรุงแลว คนท่ีไม
มีโอกาส เชน ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ยากจน ก็ถูกทอดท้ิง
อยูในชุมชนน้ัน กลับไปทําไรไถนา อยางดีอาศัยประเพณี



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 
 

เกาท่ีสืบตอกันมาเองน้ัน  ก็ไปวัด  หรือเด็กในทองถ่ิน
หางไกลกันดาร ไมไดเลาเรียนเลย ก็เหมือนกัน ก็อาจจะไป
วัด พอใหไดมีโอกาสศึกษาบางเล็กๆ นอยๆ พอเห็นทาง
กาวหนาหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตบาง  

ลูกคนมี ออกจากวัดและชุมชนนั้นไป ลูกคนจน ก็เขา
วัด วัดยังเปนชองทางมองเห็นความหวังไดบาง และเด็ก
ยากจนท่ีเขาวัดน้ัน บางทีก็ไดมีโอกาสเขามาเรียนใน
กรุงเทพฯ เพราะวัดมีการติดตอถึงกัน พระในเมืองในกรุงก็
ชาวชนบทเหมือนกัน เมื่อหัวดีพอจะเรียนได สมภารวัด
บานนอกก็อาจฝากเขามาเรียนตอในกรุงเทพฯ มีทาง
เจริญกาวหนาในชีวิต และใชสติปญญาของตนใหเปน
ประโยชนแกสังคมตอไป 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแงน้ี ไดทําใหสถาบันสงฆ

ปจจุบันมีสภาพอยางท่ีเห็นๆ กันอยู ซ่ึงแปลกไปจากสมัยกอน  
วัดในสมัยกอน มีลูกเจานาย ขุนนาง เศรษฐี ลูกคนสามัญ 

อยูรวมกันมาก จะสํารวจไดงายๆ จากช่ือสมภารวัดตางๆ เมื่อไม
นานมาน้ี  

แตเด๋ียวน้ี ลูกเจานาย ลูกขุนนาง ลูกคหบดี เกือบไมมีแลว มี
ก็บวช ๓ เดือนเปนอยางมาก เหลือใคร ก็เหลือแตลูกชาวไรชาวนาใน
ชนบท ดูงายๆ ลองไปสํารวจวัดทุกวัดในกรุงเทพฯ   

ปจจุบันน้ี ใครไมรูจักสถาบันสงฆ ก็ไมรูจักชนบทไทย ถานับ
พระท่ีบวชนานเกินกวาพรรษาข้ึนไป จะเปนพระจากชนบท ๙๐% 
แลวเปนลูกชาวไรชาวนาท้ังน้ัน ในดานการศึกษาก็เหมือนกัน จะ



๑๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

เปนนักธรรมต้ังแตช้ันโทขึ้นไป (ช้ันตรีมีพระนวกะบวช ๓ เดือนปน
มาก) ก็ตาม บาลีก็ตาม ตลอดจนมหาวิทยาลัยสงฆก็ตาม ๙๐ กวา
เปอรเซนตเปนพระชาวชนบทและเกิดในตระกูลชาวไรชาวนา๒ ตรง
ขามโดยสิ้นเชิงกับสถิติการศึกษาฝายบานเมือง หรือของคฤหัสถ  

น่ีหมายความวา การศึกษาของพระ ท้ังท่ีถูกปลอยปละ
ละเลยเหลือมาตามประเพณีน้ีเอง ก็ไดชวยกูหรือค้ําจุนสังคมไว ดวย
การทําหนาท่ีสําคัญเกินกวาท่ีจะคาดคิดกัน คือการชวยแกปญหา
สําคัญท่ีระบบการศึกษาของรัฐเทาท่ีผานมาไดสรางข้ึนไวแก
สังคมไทย ดวยการอํานวยโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกชาวนา
และชาวชนบทที่ยากจน ชวยใหมีความเสมอภาคแหงโอกาสในการ
ไดรับการศึกษา ในขณะท่ีระบบการศึกษาของบานเมืองดูเหมือนจะ
กําลังทําลายความเสมอภาคน้ีลงทุกวันๆ แมโดยไมเจตนา 

ถาไมมีวัด ชาวชนบทและคนยากจนมากมายเทาใด จะไมมี
โอกาสไดเลาเรียน วัดในกรุงเทพฯ นอกจากใหโอกาสในการศึกษา
แกชาวชนบทในเพศพระภิกษุสามเณรแลว ยังเปนท่ีพักพิงของเด็ก
ชนบทใหไดมีโอกาสเลาเรียนศึกษากันอีกไมนอย  
                                                            
๒
 พระนิสิต นักศึกษา และนักเรียนท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแตช้ันบาลีอบรมศึกษา 
ปท่ี ๑ ข้ึนไป ตามสถิติ พ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๖๗๘ รูป เกิดในตางจังหวัด รอยละ ๙๙.๗๑; 
สถิติ พ.ศ. ๒๕๑๖ จํานวน ๙๗๕ รูป มาจากครอบครัวกสิกร รอยละ ๙๑.๖๙ 

ตอไปน้ีเปนสถิตินิสิตนักศึกษาฝายพระกับฝายคฤหัสถ จําแนกโดยอาชีพของบิดา
มารดา แมจะตางโดย พ.ศ. และประเภทบุคคล แตก็พอชวยใหมองเห็นภาพท่ีตองการได 
(พระนิสิต=พระนิสิตคณะพุทธศาสตร มหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๑๖; นักศึกษา = นักศึกษาท่ี
สอบเขาไดในคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑) 

 คาขาย     รับราชการ     เกษตรกรรม     ลูกจาง      อื่นๆ        รวม 
พระนิสิต      ๒   ๑ ๑๐๑   ๒ ๓ ๑๐๙  
นักศึกษา  ๓๑ ๔๙      ๙    ๗  ๑ ๑๐๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 
 

ถาสํารวจสถิตินิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีวาเปนลูก
ชาวนาไมถึง ๖ เปอรเซนตน้ัน๓ ในจํานวนน้ีคงจะเปนผูท่ีวัดชวยให
โอกาสอยูหลายสวนทีเดียว นอกจากใหโอกาสโดยตรงแลว ศิษยวัด
เหลาน้ี สําเร็จการศึกษาไปแลว มีฐานะทางสังคมดีข้ึนมา ยังชวย
ญาติพ่ีนองตางจังหวัดเขามาเลาเรียนตอๆ ไปอีก ตระกูลผูมีฐานะดี
ในกรุงปจจุบันไมนอยไดสืบมาในรูปน้ี  

ถาวัดไมไดทําบทบาทน้ีไว การศึกษาจะถูกจํากัดอยูในวงคน
กรุงและผูมีฐานะเศรษฐกิจดีมากกวาน้ีอีกเทาใด การผูกขาดของ
ฝายหน่ึง และความไรท่ีหวังของอีกฝายหน่ึง ยอมหมายถึงการ
แตกแยกของสังคมดวยอยางแนนอน 

๔. เมื่อรัฐแยกเอาการศึกษาออกไปดําเนินการเองฝายเดียว 
ตางหาก ตัดขาดจากสถาบันสงฆแลว ในเวลาท่ีพูดวาดําเนินการ
ศึกษาของรัฐก็ดี ใหการศึกษาแกประชาชนก็ดี เหมือนวาจะมีความ   
รูสึกกันพระสงฆออกไวตางหาก หรือยกเวนสถาบันสงฆเสมอไป  

เมื่อรัฐปลอยการศึกษาของพระสงฆใหเปนไปตามลําพัง ไม
รับผิดชอบดวยแลว ก็เทากับตัดพระภิกษุสามเณรจํานวน ๓ แสนรูป
ออกจากระบบการศึกษาของรัฐไปดวย ทํานองยกข้ึนเปนพลเมือง
พิเศษ แลวรัฐก็ตั้งใจทุมเททุนและกําลังงานใหแกระบบการศึกษาท่ี
เรียกวาเปนของรัฐไปฝายเดียว  

                                                            
๓
  ตัวเลข ๖ เปอรเซนตน้ัน หมายถึงผูมาจากครอบครัวท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมท้ังหมด ใน
จํานวนน้ี เม่ือแยกออกไปอีก จึงคงจะมีลูกชาวนาเพียงประมาณรอยละ ๑-๓; จํานวนศิษย
วัดท่ัวประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๓ มี ๑๑๗,๘๑๕ คน (มากกวาสถิติสามเณรเล็กนอย) ในจํานวน
น้ีเปนศิษยวัดในกรุงเทพฯ ๘,๘๕๖ คน ซ่ึงแนนอนวาจะตองเปนนักเรียนนักศึกษารอยละ ๙๙ 



๑๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

แตดังท่ีไดกลาวแลววา ผูไดรับการศึกษาตามระบบของรัฐ
โดยเฉพาะในระดับสูงๆ ก็คือ ผูมีโอกาสเหนือกวา และไดเปรียบทาง
สังคมอยูแลว การลงทุนของรัฐจึงเปนการระดมความชวยเหลือใหแก
ผูไดเปรียบ ใหไดเปรียบย่ิงข้ึน  

โดยเฉพาะท่ีจะเห็นงายๆ คือระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีนิสิต
นักศึกษาท้ังหมด  ๗๒ ,๕๐๑  คน  รัฐลงทุนใหการศึกษาดวย
งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๑๖) เปนเงิน ๘๖๑,๙๐๗,๙๐๐.๐๐ บาท   
โดยเฉลี่ย รัฐใชเงินผลิตบัณฑิตช้ันปริญญาตรีหัวละประมาณ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท๔ 

หันมาดูการศึกษาฝายสถาบันสงฆบาง ปจจุบันสถาบันสงฆ
มีพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓ แสนรูป ไดกลาวแลววาจะตองมอง
ภาพพระภิกษุสามเณรสวนใหญ ในฐานะประชาชนท่ีเขามารับ
บริการจากสถาบันสงฆ  

ถาแยกจํานวน ๓ แสนน้ีออกดู จะเห็นชัดข้ึน ใน ๓ แสนรูป
น้ัน คิดคราวๆ เปนพระนวกะบวชตามประเพณี ๓ เดือนในพรรษา 
ประมาณ ๑ แสนรูป จัดเปนผูเขาไปรับบริการจากสถาบันสงฆ
ท้ังหมด จากน้ันเปนสามเณร ๑ แสนรูป  

แนนอนวา สามเณร ๑ แสนรูปนั้น ทั้งโดยวัยและภาวะ ตอง
เปนนักเรียน เปนผูไปรับประโยชน ใชบริการของสถาบันสงฆบาง เปน
ผูเตรียมตัวทําบทบาทตอสังคมบาง เราจะไปหวังใหสามเณรเหลานี้ทํา
บทบาทอะไรในฐานะบทบาทของพระสงฆตอชุมชน ยอมไมได  

                                                            
๔  ทุนท่ีใชในการผลิตน้ีตางกันไปตามสาขาวิชาท่ีศึกษา คิดคราวๆ ระหวาง ๑๐,๐๐๐ ถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 
 

พระท่ีทําหนาท่ีตอสามเณร ๑ แสนรูป และตอพระนวกะ ๑ 
แสนรูปน้ี ก็คือใหการศึกษาแกประชาชน ทําบริการสังคมอยูแลว 
เปนภาระหนักพอสมควร  

ยังเหลืออีก ๑ แสนรูป เปนพระหนุมๆ วัยเรียนอายุสัก ๒๑-
๒๘ ป กําลังเลาเรียนอยูอีกมากมาย อีกสวนหน่ึงเปนพระทํางาน 
เปนเจาอาวาส เจาคณะผูปกครองบาง เปนครูบาง บางสวนท่ีไมได
ทํางานบวชอาศัยวัด ก็มีบาง หรือท่ีเปนคนแกไปไมไหว มาบวชเฝา
วัดอยู ก็มี  

โดยเฉพาะลักษณะพิเศษของสถาบันสงฆ ในสังคมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงอยูปจจุบันน้ี มีอัตราสวนไมสมดุลกันระหวางพระ
ผูสอนกับพระผูเรียน คือพระผูเรียนหรือรับการฝกมีอัตราสวนสูงเกิน
กวาพระผูสอนและพระทํางานอยางมากมาย 

มองดูเหตุผลเพียงแคน้ีก็จะเห็นวา เพียงพระสงฆท่ีจะทํา
บทบาทในนามของสถาบันสงฆ จะใหบริการแกประชาชนท่ีมารับ
บริการในรูปของพระภิกษุสามเณรอยางเดียว ก็หนักมากอยูแลว  

นอกจากนั้น การท่ีอัตราสวนระหวางผูสอนและผูเรียนไม
สมดุลกันน้ี ยังกอใหเกิดปญหาสังคมอยางอื่นๆ เก่ียวกับความ
ประพฤติของพระภิกษุสามเณรเปนตนอีกดวย ซ่ึงจะตองถือวา
ประชาชนท่ีเขามารับบริการจากสถาบันสงฆ เขามาสรางปญหา
ใหแกสถาบันสงฆ ในขณะท่ีสถาบันสงฆเองอยูในสภาพออนเปลี้ย
เพราะขาดแคลนกําลังบุคคลและมีระบบการศึกษาท่ีถูกปลอยปละ
ละเลย เปนตน  



๑๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

นอกจากน้ัน ควรสังเกตดวยวา จํานวนประชาชนท่ีบวชเขา
มารับบริการ เปนสามเณรบาง เปนภิกษุบาง กับจํานวนท่ีรับบริการ
แลว (บางทียังไมไดทําอะไรใหสถาบันสงฆเลย) ลาสิกขาออกไป
ทํางานใหแกรัฐน้ัน มีการหมุนเวียนปละจํานวนมากมาย 

การศึกษาของสถาบันสงฆท้ังหมดน้ี ในเมื่อรัฐไมถือเปน
การศึกษาของรัฐแลว ก็หาทางชวยเหลือในแงอื่น โดยถือวาเปน
บริการสังคมอยางหนึ่ง ในหมวดสาธารณูปการ แลวสงงบประมาณ
มาอุดหนุน  

สําหรับสถาบันสงฆท่ีมีพระภิกษุสามเณร ๓ แสนรูป เปน
นักเรียนอยูสักสองแสนรูปน้ัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐใหงบประมาณ
ราว ๑ ลาน ๕ แสนบาท มาเมื่อ ๔-๕ ปน้ี เพ่ิมข้ึนเปนปละราว ๒ 
ลาน ๕ แสนบาท สํานักเรียนสวนมากไดรับงบประมาณชวยปละ 
๑๐๐ ถึง ๒๐๐ บาท สํานักช้ันพิเศษในกรุงฯ ไดรับปละ ๕๐๐ บาท มี
ท่ีไดเกิน ๕๐๐ บาทอยู ๒๐ แหง สูงสุดก็ ๑,๔๕๐ บาท (มีแหงเดียว) 

เมื่อมองในแงสังคมตามสภาพปจจุบัน ขอเท็จจริงและ
เหตุผลตางๆ เทาท่ีกลาวมา และท่ีจะกลาวตอไป จะใหแงคิดหลาย
อยาง เชน 

(๑) ในเมื่อการศึกษาของสถาบันสงฆเปนการศึกษาท่ี
อํานวยแกชาวชนบทผูยากจน แตรัฐใหงบประมาณเพียง
เล็กนอย  สวนการศึกษาในระบบของรัฐเอง  ซ่ึงผู รับ
การศึกษาสวนมากมีโอกาสและฐานะดีอยูแลว แตรัฐใช
งบประมาณจํานวนมากมาย (พ.ศ. ๒๕๑๒ งบประมาณ
การศึกษาท้ังหมด ยกเวนประถมศึกษา มีนักเรียนนิสิต



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 
 

นักศึกษา ๔๗๗,๒๕๙ คน งบประมาณ ๑,๕๖๔.๓๐ ลาน
บาท)๕ ก็กลายเปนวา รัฐใชเงินภาษีอากรของประเทศสวน
ใหญมาบํารุงเอาใจคนจํานวนนอยท่ีไดเปรียบทางสังคมอยู
แลว และทอดท้ิงการศึกษาสําหรับชาวนาในชนบทซ่ึงเปน
ชนสวนใหญ  

เงินท่ีรัฐลงทุนเพ่ือผลิตนักศึกษาใหสําเร็จปริญญาตรี 
ประมาณ ๕๐ คน ยังมากกวาเงินท่ีรัฐลงทุนเพื่อการศึกษา
ของพลเมืองท่ีเปนพระภิกษุสามเณรท่ัวประเทศจํานวน ๒-
๓ แสนรูปดวยซํ้าไป 

(๒) ดวยงบประมาณหรือเงินลงทุนเพียงปละ ๑ ลาน 
๕ แสนบาท จนถึง ๒ ลาน ๕ แสนบาท สําหรับพลเมืองใน
ฐานะพระภิกษุสามเณร ๒-๓ แสนรูป เชนน้ี จะคาดค้ัน
สถาบันสงฆใหทํางานไดมากมายเพียงใด และจะให
การศึกษาของพระสงฆมีประสิทธิภาพแคใด  

ย่ิงถายอมรับกันวา ขณะน้ีสถาบันสงฆอยูในสภาพท่ี
กําลังเสื่อมโทรมดวยแลว ทําหนาที่ไดแคนี้ ชวยไดแคนี้ ก็ยังดี  

การใหการศึกษาเทาท่ีเปนไปไดตามบุญตามกรรม 
อาจจะขาดประสิทธิภาพไปบาง แตถาไมมีสถาบันน้ีชวย
อยู  ชาวนาชนบทและคนยากจนจะไมมีโอกาสได รับ
การศึกษาสูงข้ึนมาไดจากท่ีไหนเลย 

                                                            
๕   ตัวเลขงบประมาณน้ี ไมรวมเงินงบประมาณสําหรับงานบริหารการศึกษาอีก ๒๑๕ ลาน
บาทเศษ; เทียบการศึกษาสองฝายใหเห็นชัดดังน้ี (สถิติ พ.ศ. ๒๕๑๒) 

                                                                                 จํานวนคน     งบประมาณ/ลานบาท 
  -นิสิต นักศึกษา และนักเรียนช้ันมัธยมข้ึนไป               ๔๗๗,๒๕๙          ๑,๕๖๔.๓๐ 
  -ภิกษุสามเณรเรียนนักธรรม บาลี มหาวิทยาลัยสงฆ    ๒๓๑,๗๓๐                  ๑.๕๔ 



๑๘   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

(๓) การศึกษาของพระสงฆท่ีมีเงินลงทุนเล็กนอย แต
ยังดําเนินอยูไดเชนน้ี นอกจากเปนเพราะทําไมใหเปนล่ํา
เปนสันเกินไป จะไดไมสิ้นเปลืองมากแลว ก็เปนเพราะ
ไดรับการอุปถัมภบํารุงจากประชาชนเปนสําคัญ  

การบํารุงของประชาชนนี้มาในรูปของการถวายปจจัย
สี่แกพระภิกษุสามเณรผูเรียนและผูสอนเปนสวนบุคคล
ตามความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถบาง มาใน
รูปการบํารุงกิจการตางๆ เชน ทุนมูลนิธิ การบริจาคสราง
โรงเรียน เปนตนบาง กลาวไดวาเปนผลไดจากคานิยมใน
การทําบุญ ซ่ึงเปนวิธีเฉลี่ยรายไดโดยสมัครใจอยางหน่ึง  

สวนในฝายการศึกษาของรัฐ ทุนดําเนินการก็มาจาก
ประชาชนเชนเดียวกัน แตเปนไปในรูปของภาษีอากรท่ีรัฐ
เปนผูจัดสรร  

นิสิตนักศึกษาและนักเรียน จึงไดรับเงินหรือความ
ชวยเหลือจากประชาชนโดยทางออม ซ่ึงมักไมรูตัววาตนได
ใชจายเงินของรัฐโดยทางภาษีอากรเปนจํานวนมากมาย 
และในบรรดาผู เ รียนทุกประเภทน้ัน แนนอนวานิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ เปนผู ได รับเงินจาก
ประชาชนมาใชประโยชนมากท่ีสุด  

ใ น เ มื่ อ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง มี อ ยู ว า  นิ สิ ต นั ก ศึ กษา ใน
มหาวิทยาลัยสวนใหญเปนผูมาจากตระกูลมีฐานะดีใน
เมือง จึงกลายเปนวา ผูท่ีมีเปรียบทางสังคมอยูแลว มี
โอกาสเหนือกวาอยูแลว กลับไดเปรียบมากข้ึน และได
โอกาสมากข้ึน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 
 

อีกอย างห น่ึง  ในช วง เวลา ท่ีศึกษาอยู น้ัน  นิสิต
นักศึกษาก็เปนเพียงผูรับบริการจากสังคม โดยท่ีตามปกติ
ไมไดเปนผูทําบริการตอบแทนแกสังคมเลย  

ในกรณีท่ีเสียงตําหนิติเตียนสถาบันสงฆวาไมไดทํา
อะไร เอาเปรียบสังคม ตลอดจนวาควรจะทําลายสถาบัน
สงฆลงเหลาน้ี มักเปนเสียงจากหมูนักศึกษา (บางกลุมบาง
หมู) เมื่อความรูสึกขัดแยงเกิดข้ึน ก็จะเปนการหมิ่นแหมท่ี
นักศึกษาเอง จะเปนผูถูกติเตียนวา นักศึกษาเองน่ันแหละ
เปนผูเอาเปรียบสังคมมากท่ีสุด  

นอกจากเอาเปรียบแลว ชองทางท่ีชาวนายากจนผู
เสียเปรียบมีอยู พออาศัยไดบาง ก็ยังจะหาทางไปปดเสียอีก 

(๔) เมื่อมองในแงหลักความรับผิดชอบในการศึกษา 
การท่ีชุมชนแตละถ่ินรับผิดชอบการศึกษาในถ่ินของตนเอง 
หรือการท่ีประชาชนรับผิดชอบการศึกษาโดยตรงน่ันเสียอีก 
กลับจะเปนวิธีการท่ีดี  

เมื่อเปนเชนน้ี การท่ีการศึกษาของพระสงฆ ไดรับทุน
อุปถัมภสวนใหญจากประชาชน และไดรับความอุดหนุน
(ดานทุน) จากรัฐเพียงเล็กนอยอยางท่ีเปนอยูน้ี วาโดย
หลักการในระยะยาว จึงนาจะถูกตองและเปนวิธีท่ีดีอยูแลว  

แตท่ีจะใหหลักการเชนน้ีมีผลดีสมหมายข้ึนไดน้ัน 
จะตองใหมีการแกไขปรับปรุงดานอื่นๆ ข้ึนดวย เชน เร่ือง
คานิยมในการทําบุญ เปนตน  



๒๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ในเรื่องคานิยมเกี่ยวกับการทําบุญน้ัน จะเห็นไดวา
ปจจุบันสังคมไมไดรับคุณประโยชนจากคานิยมน้ีเทาท่ีควร 
เพราะคานิยมเร่ืองบุญไดคลาดเคลื่อนไปมากแลว ดวย
สาเหตุคือการขาดความเขาใจ และเพราะคานิยมทางวัตถุ
ของสังคมเอง ประโยชนท่ีเกิดข้ึนแกการศึกษาของพระสงฆ 
จากคานิยมในการทําบุญน้ี จึงยังมีเพียงสวนนอยท่ีไดมา
เพ่ือการศึกษาโดยตรง สวนมากเปนการไดมาโดยออม  

ดังน้ัน ในระยะเวลาเฉพาะหนา เมื่อความตระหนักใน
คุณคาอันเปนบุญของการศึกษาสําหรับพระสงฆยังมีนอย
อยูอยางในปจจุบันน้ี  รัฐจึงควรหันกลับมาเอาใจใส
รับผิดชอบการศึกษาสําหรับพระสงฆ หรือการศึกษา
สําหรับพลเมือง ๓ แสนน้ี ใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 

(๕) นโยบายสําคัญอยางหน่ึงของรัฐในการพัฒนา
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย คือ การสงเสริมความ
เปนธรรมในสังคม โดยการกระจายบริการสังคมของรัฐ ให
ท่ัวถึง และเปนธรรมย่ิงข้ึน  

การสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา ยอมเปน
สวนประกอบสําคัญอยางหน่ึงของนโยบายน้ี ดังจะเห็นได
จากถอยแถลงในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ีสาม พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ และเอกสารของ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 
 

สวนราชการอื่นๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
ของชาต๖ิ  

แตเทาท่ีสังเกตดู ยังไมพบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา
รัฐหรือวงการการศึกษาท่ัวไปไดคํานึงถึงหรือแมแตมองเห็น
ขอเท็จจริงเก่ียวกับเด็กและเยาวชนชาวนาชาวชนบท
ประมาณ ๒ แสนคน ท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาของ
รัฐ เขาไปรับการศึกษาอยูในสถาบันสงฆในรูปของภิกษุ
หนุมและสามเณร และในจํานวนน้ีสวนใหญ (ไมต่ํากวา
รอยละ ๙๕) หลังจากศึกษาอยูช่ัวระยะเวลาหน่ึง ก็กลับเขา
มาสูระบบสังคมคฤหัสถของรัฐตามเดิม  

นอกจากนั้น รัฐและวงการศึกษาอาจจะไมมองเห็น
เลยวา การศึกษาท่ีภิกษุหนุมและสามเณรไดรับในสถาบัน
สงฆ มีความสัมพันธกับสภาพการศึกษาของรัฐอยางไร  

                                                            
๖
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสาม พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ หนา ๔๔ 
กลาวถึงแนวการพัฒนาสวนรวม ขอท่ี ๔ คือ การสงเสริมความเปนธรรมของสังคม 
ความตอนหน่ึงวา “โดยเฉพาะในดานการศึกษา ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญท่ีม่ันคง
ตอไปในอนาคต จะไดรับการสนับสนุนในอัตราสูง และกําหนดใหรายจายพัฒนา
เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ ๑๐ ตอป” และในหนา ๔๔๖ กลาวถึงนโยบายการพัฒนา
การศึกษาสวนรวม ขอท่ี ๖ วา “สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา ดวยการปรับปรุง
และขยายการศึกษาในสวนภูมิภาค เรงรัดใหการศึกษาท่ีเหมาะสมแกประชาชนตาม
ทองถิ่น โดยเฉพาะในทองถิ่นท่ีมีลักษณะพิเศษ”  

อน่ึง ในรายงานการสอบรวมเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๑๑-
๒๕๑๒ ของสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ บทนําหนา ๕ ก็ไดกลาวไววา 

“๕. เด็กท่ีมาจากครอบครัวเกษตรกรรม มีเปนจํานวนนอยท่ีสอบเขาศึกษาตอได 
แตเกษตรกรเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ลูกเกษตรกรนาจะไดรับการสงเสริมให
ไดมีโอกาสศึกษาสูงขึ้น เชน จัดใหทุนการศึกษา เปนตน” 



๒๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

หากจะใหนโยบายสงเสริมความเปนธรรมในสังคม
และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษาสัมฤทธิ์ผลดวยดี
แลว จําเปนท่ีรัฐและวงการการศึกษา จะตองหันมา
คํานึงถึงสถาบันสงฆและพลเมืองในวัยการศึกษาจํานวน 
๒ แสนน้ีดวย  

อยางนอยก็เปนการรับรูสภาพความจริงท่ีเปนอยู เพ่ือ
จะไดพิจารณารับเอาพลเมือง ๒ แสนนั้นกลับมาให
การศึกษาเองตามขอตกลงเดิม (คือ ขอตกลงท่ีใหคณะ
สงฆเลิกจัดการศึกษา และรัฐรับเอาการศึกษามาจัด
ดําเนินการเอง ซ่ึงสภาพความเปนจริงยังไมเปนไปตาม
ขอตกลงน้ัน เพราะสวนใหญรัฐไดรับเอาเฉพาะพลเมืองท่ีมี
ฐานะดีในเมืองและในกรุงเทาน้ันไปใหการศึกษา สวน
พลเมืองยากจนดอยโอกาสในชนบท รัฐยังคงปลอยให
ออกไปรับการศึกษาในสถาบันสงฆ ซ่ึงบัดน้ีอยูนอกระบบ 
นอกความรับผิดชอบของรัฐแลว) หรือเพ่ือจะไดพิจารณา
หาทางสนับสนุนใหกิจการท่ีสถาบันสงฆไดดําเนินอยูแลว 
กลายเปนสวนเสริมกําลังของรัฐ ในการแกปญหาท่ีสังคม
กําลังเผชิญอยูตอไป อยางใดอยางหน่ึง 
อน่ึง มีขอควรคํานึงวา การแกปญหาความไมเสมอภาคใน

การศึกษาดวยวิธีการใหทุนในระบบลงทุนของรัฐ ท่ีกําลังคิดจะทํา
กับวิธีการเฉล่ียทุนอุปถัมภในระบบทุนทุนของสถาบันสงฆ ซ่ึงทําอยู
แลว วิธีการสองอยางน้ีจะมีทางปรับปรุงนํามาใชใหเก้ือกูลกันหรือ
ประสานประโยชนกันไดอยางไรหรือไม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 
 

อีกท้ังชวนใหคิดตอไปอีกวา ถารัฐจะสงเสริมลูกเกษตรกร
ดวยวิธีการใหทุนเชนน้ี รัฐจะตองลงทุนมากมายสักเทาใด จึงจะได
ปริมาณคนท่ีเรียกไดวาพอสมควร 

ลองคิดดูเลนๆ (ยังไมแนะใหทํา แตถาทํากันจริงๆ ก็ไดผล
จริงตามน้ี) ถาจะแกปญหาเฉพาะหนาแบบน้ี เอานิสิตนักศึกษาใน
สาขาวิชาฝายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังหมดมาบวชเรียนใน
เพศภิกษุสามเณร อาจารยก็ใหบวชสอนดวย จะทุนงบประมาณของ
รัฐในดานน้ีลงไปอย ่างนอยคร่ึงหน่ึง  

แลวเอางบประมาณท่ีประหยัดไดน้ี ไปใหทุนลูกเกษตรกร
เรียนหนังสือตามแผนท่ีวางไว โดยใหบวชเรียนเชนเดียวกัน ก็จะได
จํานวนคนเกินเทาตัว นอกจากน้ัน การทําบุญตักบาตรก็จะมี
ชีวิตชีวาย่ิงข้ึนในหมูประชาชน 

๕. สําหรับผูท่ีคิดจะทําลายสถาบันสงฆลงน้ัน มีวิธีเสนอให
ทําไดงายๆ คือ ใหรัฐจัดการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึงทุกถ่ิน 
แลว จํานวนพระภิกษุสามเณรจะลดลงทันตา  

สภาพเชนน้ีมีปรากฏอยูแลวในทองถ่ินท่ีการศึกษาแพรหลาย 
(โดยเฉพาะในสวนกลาง) สถิติคนบวชโดยเฉพาะสถิติสามเณรจะลด
ต่ํามาก จนกระท่ังในถ่ินเจริญอยางในตลาดหรือตัวเมือง จะหา
สามเณรถ่ินน้ันเองมาเรียนหนังสือไดยาก มีแตมาจากถ่ินอื่นๆ  

ตรงขาม สถิติสามเณรจะสูงอยางย่ิงในจังหวัดหางไกลท่ี
บริการการศึกษาของรัฐไปไมถึง และใหสังเกตเถิดวา ในจังหวัด
เชนน้ัน สถิติสามเณรจะสูงกวา หรืออยางนอยก็ใกลเคียงกับสถิติ



๒๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

พระภิกษุ แปลกจากจังหวัดสวนกลางท่ีสถิติพระภิกษุสูงกวาสถิติ
สามเณรเปนอันมาก๗  

ขอนี้หมายความวา ประชาชนในถ่ินนั้นๆ ยังไดอาศัยประเพณี
ไทยเดิมท่ีรักษาสืบตอกันมาในสถาบันสงฆน้ี เปนชองทางเดียวท่ีจะ
ไดมีโอกาสรับการศึกษาหาความเจริญกาวหนาในชีวิตไดบาง 

อยางไรก็ดี เมื่อรูคุณคาแลว แทนท่ีจะคิดทําลาย นาจะหาวิธี
ทําใหเปนประโยชนมากท่ีสุดจะดีกวา อยางนอยก็ควรยอมรับและ
เผชิญหนากับภาวะท่ีเปนอยูแลว ไมใชแกปญหาดวยวิธีเลี่ยงหนีหรือ
ปดตาวาไมเอา ท้ังท่ีปดตาแลวก็ไมชวยใหสิ่งน้ันพนไปได  

ถาไมพอใจจริงๆ จะใหเปนบทบาทช่ัวคราวไปกอนก็ได 
โดยเฉพาะในเมื่อมีเหตุผลวา  

ประการท่ีหน่ึง รัฐตองยอมรับแลววา รัฐไมสามารถจัด
การศึกษาใหท่ัวถึงและใหความเสมอภาคแหงโอกาสในการศึกษา
ดวยระบบท่ีรัฐมีอยูแลวได  

ประการท่ีสอง มีขอเท็จจริงอยูแลววา การจัดการศึกษาของ
สถาบันสงฆใชเงินลงทุนนอย และประชาชนมีสวนรับผิดชอบรวม
ดวยมาก ซ่ึงถาปรับปรุงคานิยมของสังคมใหดีแลว จะเปนประโยชน
มากดังกลาวแลวในขอ ๔. (๔) เปนแตจะตองชวยกันปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แกไขขอบกพรองตางๆ ซ่ึงเกิดจากการปลอย
ปละละเลยของผูควรเก่ียวของรับผิดชอบใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไป ทํา
ใหบรรลุความมุงหมายของศาสนศึกษาท่ีแทจริง  
                                                            
๗ เทียบใหดูสัก ๑ คู (สถิติ พ.ศ. ๒๕๑๒) เลอืกจังหวัดท่ีจํานวนประชากรใกลเคียงกัน 
จังหวัดกาฬสินธุ : ประชากร ๕๕๘,๘๖๖ วัด ๕๙๖ พระภิกษุ ๑,๙๗๔ สามเณร ๒,๓๒๖ 
จังหวัดอยุธยา    : ประชากร ๕๔๗,๗๒๘ วัด ๔๗๐ พระภิกษุ ๖,๔๐๕ สามเณร    ๗๘๐ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 
 

น่ีก็คือ ใหผูรับการศึกษารูจักคุณคาของศาสนา ท้ังสถาบัน
ศาสนา และศาสนธรรม มีความสํานึกและประพฤติปฏิบัติตนสมกับ
เปนผูดํารงคุณคาของสถาบันและศาสนธรรม สามารถรับผิดชอบ
ชีวิตของตนได ไมใหเปนปญหาภาระแกสังคม นําศาสนธรรมมาใช
ใหเปนประโยชนแกชีวิต และชวยเหลือเพ่ือนมนุษยทามกลางสังคม
ท่ีเปนอยูได  

มิใชเปนเพียงผูเก็บสมุดจดรายช่ือตัวยาไวดวยความเหนียม
อาย เพราะไมเคยเห็นตัวยาจริง ไมรูวิธีใชวิธีปรุง ไมรูจักโรคท่ีจะ
รักษา และผูคนไมเห็นคุณคา หรือเปนผูไมมีอะไรท่ีจะเปนหลักของ
ตนเองเสียเลย นอกจากคอยมองดูคนขางนอกเขาเก็บอะไรกัน ก็โลด
แลนตามไปเก็บกับเขาบาง ซ่ึงเปนภาวะเอียงสุดท้ังสองอยาง 

๖. ชวงเวลาน้ี เปนระยะท่ีมีความต่ืนตัวในเร่ืองสํานึกทาง
สังคม ในการท่ีจะรับผิดชอบตอสังคมกันมาก โดยเฉพาะในหมูนิสิต
นักศึกษา เสียงกระตุนจากปญญาชนในเร่ืองน้ีมีอยูเร่ือยๆ  

มีการเพงมองกันวา สถาบันน้ันน้ี กลุมชนน้ันน้ี ท่ีควรมี
บทบาทรับผิดชอบสังคมอยางน้ันอยางน้ี ก็ไมทํา หรือทําก็ทําไป
ในทางไขวเขว ทําใหเสียหายหรือกลายเปนเอาเปรียบสังคมไป  

ดูเหมือนวา เวลาเรานึกถึงปญหา เรามักนึกในแงเปนคนละ
พวกคนละฝาย นึกวาน่ันเปนอีกพวกหน่ึง อีกฝายหน่ึง มีความไมดี
อยางน้ันๆ เราจะตองจัดการทําลายเสีย แทนท่ีจะนึกวาน่ันก็เปน
สวนหน่ึงของสังคมเดียวกัน ท่ีเราจะตองรับผิดชอบดวย จุดตนตอ
สาเหตุของความไมดีมันอยูท่ีไหน บทบาทหนาท่ีอะไรจะทําใหมันดี 
ถาทําใหถูกตองอยางน้ีๆ มันจะมีสวนชวยเก้ือกูลเปนประโยชน
อยางไร  



๒๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

เมื่อเปนกันอยางท่ีวาน้ัน ความคิดแกไขปรับปรุงจึงมักกลาย
ไปเปนอันเดียวกับความคิดทําลาย และความเปนปฏิปกษขัดแยงกัน 
แทนท่ีจะเปนการเขารวมมือชวยเหลือกัน 

นาวิเคราะหวา ความรับผิดชอบตอสังคมคืออะไรแน การ
รับผิดชอบตอสังคม ยอมรวมถึงความตระหนักในภาวะท่ีตนเปนสวน
หน่ึงของสังคมน้ัน และการท่ีตนมีสวนรับผิดชอบในปญหาท้ังหลาย
ของสังคมน้ันดวย  

การรับผิดชอบตอปญหาน้ัน ไมไดหมายเพียงการรับผิดชอบ
ในการท่ีจะเปนผูแกปญหาเทาน้ัน  

การมองความรับผิดชอบเพียงในแงของการเปนผูแกปญหา
น้ัน เปนการพรางตนเองอยางสําคัญ เปนการแยกตัวออกไปตางหาก 
และยกตัวเปนผูกลาหาญจากภายนอกท่ีจะมาแกปญหาใหแกผูอื่น
ในสังคม  

ความจริง การรับผิดชอบ หมายถึงความสํานึกถึงการท่ีตนมี
สวนรวมในการทําใหเกิดปญหาน้ันดวย ไมโดยตรง ก็โดยออม ใน
ปญหาทุกๆ อยาง และในทุกๆ สวนของสังคม  

การมองความรับผิดชอบไปในรูปของการท่ีตนจะตองชวย
แกปญหาใหแกผูอื่นในสังคมน้ัน เปนการมองท่ีผิวเผินดานเดียว 
นําไปสูความต่ืนเตนลําพองตน และไมใหผลย่ังยืนระยะยาว เปนการ
แยกตัวออกจากความรับผิดชอบ หรือไมรับผิดชอบมากกวา  

การรับผิดชอบท่ีแทจริง ตองเร่ิมมาต้ังแตความตระหนักใน
การท่ีตนเปนผูมีสวนรวมในการทําใหเกิดปญหาแตละอยางๆ ของ
สังคมดวย  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 
 

ความรับผิดชอบแบบน้ีนําไปสูการสํารวจตนเอง และการ
คนควาศึกษาเหตุปจจัยของปญหาอยางจริงจัง ตลอดจนการแกไขท่ี
เร่ิมตนต้ังแตการควบคุมพฤติกรรมของตนไมใหเปนโอกาสแกปญหา
น้ัน เปนตนไป 

ตัวอยางการมองความรับผิดชอบท่ีวาน้ัน ก็คือเร่ืองนักศึกษา
กับสถาบันสงฆน้ีเอง  

นักศึกษาผูมองในแงการเปนผูแกปญหาอยางเดียว ยอมนึก
ไปในแงวาสถาบันสงฆทําความผิด ควรจะทําลายเสีย หรือตนควร
ไปจัดการแกไข  

แตถามองในแงมีสวนรวมสรางปญหาดวย จะเห็นวา การท่ี
ตนแยกตัวออกมาจากชุมชนก็ดี หรือการท่ีตนดํารงอยูในภาวะ
นักศึกษาอยางท่ีเปนอยูน้ีก็ดี ก็เปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีทําใหสถาบัน
สงฆตองตกอยูในสภาพท่ีเปนปญหาเชนน้ี  

เมื่อสํานึกไดถึงข้ันน้ี จึงจะนําไปสูการเขาใจปญหาและการ
แกไขปญหาไดอยางแทจริง  

เร่ืองของนักศึกษาน้ี จึงใหเกิดความรูสึกข้ึนมาในอีกแงหน่ึง
วา เปนการนายินดีท่ีนักศึกษาและปญญาชนท้ังหลาย ท่ีในยุคหน่ึง
เคยแยกตัวออกมาจากชุมชน หรือเคยเสวยโอกาสท่ีเหนือกวา เปนผู
ไดเปรียบในสังคม กลับมามีสํานึกทางสังคม จะหันกลับไปชวย
ชุมชนหรือสังคมของตน เปนเร่ืองนาอนุโมทนา  

แตจะตองมองความรับผิดชอบใหถูกตอง และศึกษาให
เขาใจปญหาอยางแทจริงดวย มิฉะน้ัน การแกปญหาอาจกลายเปน
การสรางปญหาซํ้าซอนข้ึนมาอีก 



๒๘   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

เทาท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี มิไดหมายความวาผูเขียนบันทึกน้ี
พอใจกับสภาพสถาบันสงฆ หรือการศึกษาของสถาบันสงฆเทาท่ี
กําลังเปนอยูน้ีเลย ตรงขาม ยังหางไกลนักจากสิ่งท่ีจะเรียกไดวาเปน
อุดมคติ ยังมีสิ่งท่ีจะตองแกไขปรับปรุงอีกมาก  

ท่ีพูดมาน้ีเพียงแตตองการช้ีใหเห็นขอเท็จจริงท่ีมีอยู สภาพท่ี
เปนอยู ท่ีจะตองรูตองเขาใจเพื่อใหผูคิดจะรับผิดชอบสังคม ไดมีฐาน
ความคิดท่ีถูกตอง โดยเฉพาะใหรูจักแยกปญหากับสิ่งท่ีมีปญหาออก
จากกัน จะไดไมแกปญหาดวยวิธีทําลายสิ่งท่ีมีปญหา และหากเปน  
ไปได อาจทําสิ่งท่ีมีปญหา ใหกลับเปนสิ่งอํานวยประโยชนข้ึนมาก็ได  

นอกจากน้ี ก็มิใชเปนการใหทายพระสงฆแตอยางใด เปนแต
ช้ีใหเห็นวา เทาท่ีเปนอยู และเท่ียวหาทางเรียนอะไรๆ น้ัน กลาวโดย
สวนเปรียบเทียบแลว ก็ไมไดเอาเปรียบสังคมแตอยางใด และ
สถาบันสงฆ แมอยูในสภาพท่ีวาเสื่อมโทรม ก็มิไดไรคุณคาอันสําคัญ
แตอยางใด  

อยางไรก็ตาม สําหรับพระสงฆ การท่ีไดช่ือวาไมเอาเปรียบ
สังคมอยางเดียว หาเพียงพอใหเปนพระสงฆท่ีดี ควรแกอัญชลีของ
ชาวบานไม อยางนอยจะตองคํานึงไวดวยถึงพุทธภาษิตท่ีวา 

เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม 
ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ทุสฺสีโล รฏฺฐปิณฺฑํ อสญฺญโต 

กินกอนเหล็กเผาไฟ ท่ีลุกไหมเปนเปลว 
ดีกวาเปนผูทุศีลไรสังวร บริโภคอาหารของราษฎร 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 
 

ความขอน้ี แมนักศึกษาท้ังหลายท่ีไดใชบริการอันเปนผลเกิด
มีจากภาษีอากรของประชาชน ก็จะตองตระหนักไวและสังวรดวย
เชนกัน เพราะอันท่ีจริงแลว นิสิตนักศึกษา รวมถึงนักเรียนท้ังหลาย 
ก็มิใชใคร นอกจากผูท่ีควรจะไดเปนภิกษุหนุม สามเณร และศิษยวัด 
ในความรับผิดชอบของประชาชนอยูแลว แตหากเปนเพราะความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงไดแปรรูปมาอยูในระบบโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาในความรับผิดชอบของรัฐ  

มีขอสังเกตเพียงวา ปจจุบัน รัฐแยกเอาผูมีโอกาสดีกวามา
ใหการศึกษาเองแลว แตยังปลอยผูดอยโอกาสใหอยูในความดูแล
ของสถาบันสงฆตอมาตามเดิม ท้ังท่ีสถาบันสงฆไดถูกยกออกไปไว
นอกระบบการศึกษาของรัฐแลว  

ฐานะท่ีตกตํ่าลงของสถาบันสงฆก็ดี ปญหาท้ังหลายท่ีเกิดแก
สถาบันสงฆ และท่ีเกิดจากสถาบันสงฆก็ดี โดยสวนใหญ มิใชสิ่งท่ี
สืบเน่ืองมาจากภาวการณน้ีดอกหรือ และมิใชสิ่งท่ีทุกคนในสังคมได
รวมกันสรางข้ึน และควรจะตองรวมกันรับผิดชอบโดยตลอดดอกหรือ 

อยางไรก็ตาม การมีคุณคาอยางหน่ึง อาจเปนเหตุใหเกิด
ปญหาซอนข้ึนมาอีกอยางหน่ึงก็ได คุณคาของสถาบันสงฆในแงท่ี
กลาวมาน้ี ก็เปนทางมาของปญหาอีกอยางหน่ึงเหมือนกัน ซ่ึงเปน
ปญหาย่ิงใหญถึงข้ันความเปนความตายของพระพุทธศาสนาทีเดียว  

แตถาจะพูดตอไป ก็เปนการพนขอบเขตของเร่ืองที่ตั้งไว จึงยุติไวเพียงนี๘้ 
                                                            
๘ ที่มาของสถิติตางๆ ที่แสดงในบันทึกนี ้
๑. รายงานการศาสนา ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๒, ๒๕๑๓ 
๒. สถิติของสํานักงานเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๑, ๒๕๑๖ 
๓. รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ของ

สํานักงานสภาการศกึษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
๔. เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๔ ของสํานักงบประมาณ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒, ๒๕๑๖ 



๓๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

บันทึกที่ ๑ : วาดวย การวิเคราะหปญหา  
(เพิ่มเติม ) : และลูทางแกไขปญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ 

จากความเทาท่ีกลาวมาในบันทึกท่ี ๑ น้ี จะเห็นวา คุณคา
ของสถาบันสงฆท่ีมีอยูในปจจุบันน้ัน เมื่อมองในแงของส่ิงท่ีสังคม
ขาดแคลน ก็เปนคุณคาท่ีมากมายและสําคัญย่ิง แตถามองในแงของ
ภาวะท่ีควรจะเปน ก็เปนคุณคาท่ีมีไมมากเทาท่ีควร ท้ังน้ี เพราะเปน
คุณคาท่ีเกิดจากสภาพซ่ึงมีปญหาอยูในตัว  

เมื่อไดกลาวถึงปญหาไวแลว ก็เห็นวาควรวิเคราะหปญหา
น้ันใหชัดเจนข้ึนอีกสักเล็กนอย และช้ีแนะลูทางในการแกปญหาไว
ดวย ตามท่ีนึกเห็น และเทาท่ีเขากับปญหาเฉพาะหนาโดยตรง 

ตนตอของปญหาท่ีกลาวมาน้ันมีอยูอยางเดียว คือ การท่ีรัฐ
และคณะสงฆ ตลอดถึงสังคมสวนรวม ไมรับรูสภาพความจริงท่ี
เปนอยู จึงทําใหการแกปญหาไมมีจุดเร่ิมตน และไมอาจทําไดสําเร็จ  

ดูเหมือนวาทุกคนและทุกฝายจะสรางมโนภาพเตรียมไว
สําหรับนํามาอางแกกัน (รวมท้ังอางกับตนเองดวย) วาพระภิกษุ
สามเณรทุกรูป คือผูสละโลกแลวโดยสิ้นเชิง ไมยุงเก่ียวกับสังคม
เขาถึงความสงบแลวโดยสมบูรณ พอเขาโบสถบวชเสร็จออกมา ก็
บริบูรณเหมือนผลิตภัณฑสําเร็จรูป  

ในเวลาเดียวกัน เมื่อมองถึงความสัมพันธระหวางพระสงฆ
กับสังคม ก็จะเพงมองดวยมโนภาพท่ีวาสถาบันสงฆเปนสถาบันท่ี
แยกขาดออกไปตางหากจากสวนอื่นๆ ของสังคม ประกอบดวย
บุคคลท่ีลวนสละโลกแลว มีคุณสมบัติสมบูรณ พรอมท่ีจะทําหนาท่ี
เปนตัวแทนของสถาบันของตน สถาบันน้ีไดทําอะไรที่ เปนการ
ชวยเหลือเก้ือกูลแกสังคมสวนใหญ คือสังคมคฤหัสถบาง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 
 

บางคร้ัง ความนึกคิดตามมโนภาพ ๒ อยางน้ี ก็ขัดแยง
กันเอง ทําใหเสียงท่ีติเตียนพระสงฆ กับเสียงท่ีเรียกรองบริการจาก
สถาบันสงฆ ไมสอดคลองกัน  

แตจะเพงมองดวยมโนภาพอยางไหนก็ตาม ยอมรวมความ
ไดวา คนเหลาน้ีมองแตสิ่งท่ีตนตองการจะใหเปน โดยไมยอมศึกษา
เหตุผลวา ถาจะใหเปนอยางน้ัน สภาพของสถาบันสงฆจะตองเปน
อยางไร สภาพความจริงท่ีเปนอยูในปจจุบันเปนอยางไร อํานวย
โอกาสท่ีจะใหเปนอยางท่ีตองการน้ันไดหรือไม เราไดทําอะไรท่ีเปน
การวางพ้ืนฐานเพ่ือใหสถาบันสงฆเปนอยางน้ันบางแลวหรือไม  

ถาจะใชคํารุนแรง ก็ตองวา แทบทุกคนและทุกฝายมองปญหา
ดวยอาการหลอกลวง และเขาเก่ียวของกับปญหาดวยอาการเห็นแกได 

พอจะแนใจไดวา มโนภาพท่ีกลาวน้ี มีข้ึนเดนชัด ในระยะท่ี
รัฐรับเอาระบบการศึกษามาจัดดําเนินการเอง และคณะสงฆตกลง
เลิกใหการศึกษาสําหรับพลเมืองแลว  

เมื่อไมรับรูสภาพความจริง และสรางมโนภาพสําหรับนํามา
อางแกกันอยางน้ี ทางฝายคณะสงฆ ซ่ึงแตเดิมเคยทําหนาท่ีเปน
สถาบันการศึกษาท้ังในสังคมไทยเดิม และในสังคมไทยยุคเร่ิมรับ
อารยธรรมตะวันตก ก็ไดหันมาจํากัดขอบเขตแหงความมุงหมาย
และแนวความคิดในการจัดการศึกษาของตนใหแคบเขา โดยมี
ความรูสึกและแสดงอาการประดุจมีสภาพความจริงอยูวา พระภิกษุ
สามเณรทุกรูปเขามาบวชดวยความต้ังใจสละโลกแลว และมุงอุทิศ
ตนตอพระศาสนาโดยสิ้นเชิง และถือวาผูบวชยอมรับขอกําหนดท่ีจะ
ใหทําหนาท่ีอยูสืบศาสนา ไมสึกหาลาเพศอยางแนนอน  
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เมื่อรูสึกอยางน้ี และตองการแสดงอาการใหเห็นวารูสึกอยาง
น้ัน ทางฝายคณะสงฆจึงหันเขาบีบรัดระบบการศึกษาของตนเอง  

จะเห็นไดวา ในตอนเร่ิมปรับปรุงการศึกษาใหมๆ ซ่ึงรัฐกับ
คณะสงฆยังไมแยกจากกันในการใหการศึกษาน้ัน หลักสูตรและ
เน้ือหาวิชาปริยัติธรรม มีจุดมุงและแนวการจัดทําอยูท่ีวาจะนําเอา
หลักธรรมวินัยออกมาเปดเผย ทําใหเปนท่ีรูท่ีเขาใจเขาถึงกันได
กวางขวางลึกซ้ึง และงายข้ึนสําหรับผูท่ีเขามาศึกษาในเวลานั้น แต
ตอมาภายหลังแนวความคิดกลับกลายเปนมุงท่ีจะผูกมัดผูศึกษาให
ยึดม่ันอยูกับเน้ือหาวิชาในหลักสูตรและในตําราใหมากท่ีสุด ดวย
กลัววาผูศึกษาจะหางเหินออกไปจากหลักศาสนา  

(แนวความคิดเดิม จับอยูท่ีหลักสูตรและเน้ือหาวิชาวา จะทํา
หลักสูตรและเน้ือหาวิชาอยางไรใหผูเรียนรูเขาใจและไดประโยชน
ท่ีสุด แนวความคิดตอนหลัง จับอยูกับผูเรียนวา ทําอยางไรจึงจะให
ผูเรียนผูกตนอยูกับหลักสูตรท่ีมีอยูแลวน้ันไดมากท่ีสุด)  

ท้ังสองอยางน้ี ดูเผินๆ สภาพท่ีมองเห็นก็คลายกัน คือ
หลักสูตรเน้ือหาวิชาหลังจากเร่ิมปรับปรุงตอนแรกแลว มีอยูอยางไร 
ก็มีอยูอยางน้ัน คงอยูอยางเดิม แตผลท่ีปรากฏแกการศึกษาก็คือ 
การเปดเผยความรูและสรางเสริมความเขาใจไมกาวหนาเพ่ิมข้ึน 
พรอมน้ันเน้ือหาวิชาท่ีใหเรียนก็หางไกลจากความสัมพันธกับสภาพ
ชีวิตท่ีแทจริงของสังคมออกไปทุกทีๆ  

จากหลักสูตรท่ีเปนกลาง เพื่อใหมีความรูความเขาใจธรรมวินัย 
ก็แฝงความรูสึกเขาไปวา หลักสูตรสําหรับผูไมสึก จากน้ันก็สําทับเขา
ไปอีกวา เปนหลักสูตรสําหรับทําใหไมสึก หรือหลักสูตรกันสึก๙  
                                                            
๙ ในกรณีน้ี ถาทําไดจริงอยางน้ัน ก็จะเปนความดีงามอยางยิ่ง แตท้ังน้ี ตองหมายความวา 
ทําใหพอใจไมสึก ไมใชทําใหตองจําใจไมสึก (เพราะถูกกักไว หมดทางไป จึงทนอยู) 
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เมื่อถือเหมือนวาผูบวชทุกคนไมสึก และคํานึงอยูแตจะจัด
เน้ือหาวิชาสําหรับผูไมสึก จนกลายเปนวิชาสําหรับปองกันสึก 
(ความจริงเปนระบบกีดกันหรือปดก้ันหนทางไมใหสึกมากกวา) 
อยางน้ีแลว ก็ลืมนึกถึงสภาพความจริงเก่ียวกับประเพณีการบวช 
แลวก็ปลอยท้ิงใหเปนไปตามเดิม ไมเขาไปเก่ียวของจัดการ 

ผูบวชน้ัน เขามาบวชตั้งแตเปนเด็ก มีความเขาใจรวมกับพอ
แมของตนในชนบทวาบวชเพ่ือไดรับการศึกษา ไมตระหนักชัดใน
ความมุงหมายข้ันสูงของการบวช เคยเขาใจมาอยางไร ก็เขาใจไป
อยางน้ัน  

(ดูเหมือนจะปลอยปละละเลยย่ิงกวาเดิมดวยซํ้า เพราะเดิม 
ผูใหบวชยังตระหนักอยูบางวาบวชแลวจะตองใหเรียน แตตอนหลังน้ี
จุดหมายมีแตสวนท่ีเปนอุดมคติไกลตัว จุดหมายใกลตัวท่ีเปนทาง
ปฏิบัติไมมี เลยกลายเปนเลื่อนลอยมากข้ึน จนถึงข้ันสักวาบวช เปน
การเปดโอกาสใหแกผูมีเจตนาเขามาบวชแอบแฝงหาความสุขสบาย
โดยตรงมากข้ึน)  

สภาพการดํารงเพศของผูบวชก็คงเดิม คือรอยละ ๙๕ จะลา
สิกขาเวียนกลับเขาสูสังคมคฤหัสถตามเดิม  

การไมรับรูสภาพความจริงของคณะสงฆ (ถึงจะมีทานท่ีรับรู
บาง ก็นอย และทานท่ีรับรูน้ัน ก็มักไมคอยแนใจตนเอง หรือมักแสดง
อาการท่ีขัดๆ เหมือนกับอําพรางการรับรูน้ัน) ทําใหเกิดสภาพขัดขืน 
และการไมเขาไปจัดการแกไขสิ่งท่ีเปนปญหาใหเสร็จสิ้นไป คือทํา
การเหมือนวาพระเณรทุกรูปไมสึก ท้ังท่ีสวนใหญ (ความจริงคือแทบ
ท้ังหมด) จะตองสึกอยางแนนอน 



๓๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ทางฝายรัฐ ซ่ึงไดสรางมโนภาพรวมกันมากับคณะสงฆ เมื่อ
รับเอาการศึกษาสําหรับพลเมืองมาดําเนินการท้ังหมด และไม
สามารถจัดบริการการศึกษาไดท่ัวถึง ตามความมุงหมายท่ีตั้งไว 
จนกระท่ังระบบการศึกษาของตนไดกลายเปนบริการสําหรับผู
ไดเปรียบทางเศรษฐกิจและทางภูมิศาสตรไปเสียดังท่ีกลาวแลว ก็ได
หาทางแกปญหา พยายามขยายบริการการศึกษาแกคนยากจนชาว
ชนบทใหมากข้ึน แตก็ยังแกปญหาไมไดผลท่ีนาพอใจ  

ตลอดเวลาท่ีแกปญหาอยูน้ี มโนภาพท่ีทางฝายรัฐสรางไวตอ
สถาบันสงฆ ไดกลายเปนเคร่ืองพรางตาตนเองและสะกัดก้ันไวไมให
สืบคนหรือแมแตมองปญหาเขามาถึงขางในสถาบันสงฆ  

รัฐรูแตเพียงวา เด็กจบประถมสี่แลว สวนใหญ โดยเฉพาะ
เด็กชาวชนบท ไดหลุดหายออกไปจากระบบการศึกษา รัฐนึกได
เพียงวา เด็กเหลาน้ัน คงจะกลับไปทําไรไถนาอยูกับพอแมท้ังหมด 
หารูตัวไมวา  เ ด็กจํานวนประมาณแสนคนท่ียังมี จิตใจใฝใน
การศึกษา หรือท่ีพอแมมีสํานึกในทางการศึกษาอยูบาง ไดเขามาสู
สถาบันสงฆเพ่ือความมุงหมายน้ัน  

ความไมรูไมตระหนักเชนน้ี เปนเหตุใหรัฐไมติดตามเอาใจใส
ตอการศึกษาและการดําเนินชีวิตของเยาวชนในวัยเรียนเหลาน้ีอีก
ตอไป และไมมีความคิดเช่ือมโยงท่ีจะหาทางประสานประโยชนจาก
ชองทางน้ีดวย 

สวนทางดานสังคมสวนใหญ การไมรับรูสภาพความจริงและ
สรางมโนภาพไวเชนน้ัน ก็นําไปสูทัศนคติท่ีเพงมองและต้ังขอรังเกียจ
ตอภิกษุสามเณรท่ีเลาเรียนแลวลาสิกขาออกมา ในแงตางๆ เชนวา 
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เอาเปรียบสังคม แยงอาชีพชาวบานเปนตน๑๐  
แตความจริง ถามองกวางออกไปให ท่ัวถึง จะทราบวา

ทัศนคติเชนน้ี หาไดเปนทัศนคติรวมกันของสังคมท้ังหมดไม ในกรณี
น้ี จะตองแบงสังคมออกเปนคน ๒ พวก  

พวกหน่ึงคือ ผูมีทัศนคติอยางท่ีกลาวแลว ไดแกคนในสังคม
เมืองหรือสังคมกรุง โดยเฉพาะในหมูนักศึกษาหรือปญญาชน ซ่ึงมี
สภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตท่ีไดแยกออกไปจากสถาบันสงฆและ
ระบบวัฒนธรรมเดิมของตนแลวอยางหางไกล จนไมอาจเขาใจ
สภาพความเปนจริง ไมรูไมเขาใจแมแตพ้ืนเพของภิกษุสามเณร
จํานวนมากมายท่ีออกจากสังคมสวนอื่นเขามาอยูทามกลางพวกตน  

อีกพวกหนึ่งคือ ชาวบาน โดยเฉพาะชาวชนบท ซ่ึงมีทัศนคติ
ตรงขาม นอกจากไมถือเปนความเสียหายในการบวชเลาเรียนมี
ความรูแลวสึก ยังกลับยกยองใหเกียรติบุคคลเชนน้ันอีกดวย  

หากจะถือวาชาวบานนอกมีความรูสึกหรือทัศนคติอยางน้ี
เพราะความไมรู ขาดการศึกษา และหลงงมงายแลว จะตองถือวา
ทัศนคติของปญญาชนในกรณีน้ีเกิดจากความไมรู ขาดการศึกษา 
และหลงงมงายยิ่งกวาชาวบานเสียอีก เพราะถึงอยางไร แมชาวบาน
จะไมตระหนักในเหตุผลท่ีเปนอยูอยางชัดเจน แตความรูสึกของเขา 
ก็เปนสิ่งท่ีสืบเน่ืองตอมาจากความรูความเขาใจเดิมเก่ียวกับสถาบัน
สงฆท่ีเคยทําหนาท่ีเปนสถาบันการศึกษา และเขายังมีความเขาใจ
ในตัวพระเณรน้ันมากกวาปญญาชน  
                                                            
๑๐  เม่ือจะเขียนบันทึกเพ่ิมเติมน้ี ไดอานขอเขียนสั้นๆ เร่ือง “ดวงแก้วหมอง” ใน น.ส.พ.
ประชาธิปไตย ฉบับ ๘ ก.ย. ๑๗ ตําหนิพระเณรท่ีเรียนหนังสือแลวลาสิกขา ถึงขนาดวา เปน
ขอทานที่ชาวพุทธตองกราบไหว ขอเขียนน้ีเปนตัวอยางหนึ่งท่ียืนยันถึงการขาดความรู
ความเขาใจเชนน้ีในระดับปญญาชน ซึ่งไมเขาใจเลยลงไปจนถึงเหตุผลในการกราบไหว 
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สวนทัศนคติของปญญาชน เกิดจากความไมรูไมเขาใจใน
สภาพสังคมเดิมของตน อยางท่ีเรียกไดวาโดยสิ้นเชิงทีเดียว  

ทัศนคติเชนน้ีมีโทษ ไมแตเพียงเปนเคร่ืองกีดก้ันตัวเองไมให
เขาไปเก่ียวของจัดการกับปญหาสังคมอยางถูกตองเทาน้ัน แตยัง
เปนผลเสียแกบุคคลท่ีบวชเรียนอีกดวย คือทําใหผูท่ีบวชเรียนแลวลา
สิกขา ซ่ึงไดรับผลจากระบบสถาบันสงฆน้ีไป โดยไมเขาใจชัดใน
ความหมายและคุณคาแหงการกระทําของตนและสถาบันของตน 
เกิดปมดอย เปนผลเสียแกความประพฤติไปก็มี 

เหตุท่ีเกิดความเคลื่อนคลาดไขวเขวข้ึน ทําใหมีสภาพความ
จริงท่ีขัดกับการรับรูและขัดกับมโนภาพท่ีสรางข้ึนมาไวอางกัน
เชนน้ัน ก็เพราะเมื่อรัฐตกลงรับเอาการศึกษาสําหรับพลเมืองไปจัด
เอง และคณะสงฆตกลงเลิกจัดการศึกษาดังท่ีกลาวแลวน้ัน การตก
ลงน้ันเปนเพียงการกระทําของรัฐกับคณะสงฆ และรูรวมกันเฉพาะ
ในระหวางสองฝายเทาน้ัน สังคมท้ังหมดไมไดรวมรับรูดวย  

ชาวบาน โดยเฉพาะชาวบานสวนใหญในชนบท ไมลวงรูดวย
เลย ชาวบานจึงยังคงถือและทําตอมาตามเดิม คลายๆ กับจะให
ชาวบานบอกวา รัฐกับคณะสงฆเขางุบงิบกันทํา เขาจะงุบงิบทํากัน
อยางไรก็แลวแต ฉันไมรูดวย ฉันจะทําของฉันไปตามเดิม เมื่อลูก
ของฉันไมมีท่ีเรียน หรือจบประถมสี่แลว ไมมีเงินสงไปเรียนตอใน
เมืองหรือในกรุง ฉันก็เอามันไปฝากวัดตามเดิม  

เมื่อเชนนี้ สภาพความจริงจึงเปนอยูอยางหน่ึง มโนภาพท่ีสราง
ข้ึนมาอางกันตามขอตกลง ก็เปนไปอีกอยางหน่ึง ขัดกัน และเมื่อไม
เปนไปตามตองการ วิธีแกอยางงายของรัฐและคณะสงฆ ซ่ึงสําเร็จได
โดยไมตองทํา ก็คือไมรับรูเสียเลย ทําไปตามท่ีฉันตองการก็แลวกัน  
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ฝายพวกสังคมเมือง ตลอดถึงปญญาชน ตนเองเกิดมาใน
สภาพแวดลอมอีกอยางหน่ึง หางไกลจากสังคมเดิม ซ่ึงเปนสังคม
สวนใหญในประเทศของตนในปจจุบัน ไมรูไมเขาใจสภาพความเปน
จริงน้ัน ก็เอาแตสังคมแคบๆ ของตนเปนเคร่ืองวัด พลอยรับเอามโน
ภาพอําพรางน้ันมาถือตามไปดวย เลยพลอยรวมวงติเตียนพระสงฆ
และกีดกันชาวบานชนบทไปดวยโดยไมรูตัว  

เมื่อเร่ืองมาถึงข้ันปญญาชน ก็นับวามาถึงจุดอันตราย จะมี
ผลแรงท้ังทางดีและราย เฉพาะในกรณีของทัศนคติเชนน้ี นับวาเปน
ฝายราย เพราะเปนเร่ืองของความขาดการศึกษา  

ชาวบานขาดการศึกษา ยังไมสูกระไร เพราะคนไมคอย
เช่ือถือถอยคําอยูแลว แตถาปญญาชนขาดการศึกษา อาจกอ
หายนะได เต็มท่ี  เพราะคนเขาใจวาปญญาชนมีการศึกษา  มี
ความคิดอันกลั่นกรองแลว เขาถึงความจริง มักเช่ือถือตาม  

ดวยเหตุน้ี ถายอมรับกันวาปญญาชนของเรายังขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับสภาพสังคมและสถาบันตางๆ ในสังคมของ
ตนเอง และถายอมรับวาความรูความเขาใจสังคมของตนเองน้ีเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการแกไขปญหาสังคมของเรา ก็ถึงเวลาสมควรท่ี
ชาวบานจะไดชวยกันใหการศึกษาแกปญญาชน และปญญาชนควร
นอมตนลงยอมรับความรูจากชาวบานบาง เพ่ือเราจะไดปญญาชนผู
ควรแกความไววางใจท่ีจะใหแกไขปรับปรุงสังคมของเราน้ีตอไป  

แมในกรณีท่ีจะทําลายสถาบันสงฆ อยางท่ีบางกลุมตองการ 
การทําลายสิ่งท่ีตนรูเขาใจชัดเจนแลวอยางเดียวเทาน้ัน จึงจะเปน
การเหมาะสมกับภาวะของปญญาชน ท่ีจะไมใหตองเสียใจภายหลัง 
และไมเปนท่ีใหตนเองติเตียนตนเอง หรือผูอื่นติเตียนไดตอไป 
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การพรางตาตนเองของคณะสงฆ ของรัฐ และของสังคม 
ดวยการไมรับรูความจริงและการสรางมโนภาพข้ึนไวอางน้ัน เปน
ท่ีมาของปญหาสังคมท่ีกวางไกล ชนิดไมรูตนสายปลายเหตุ นําไปสู
การกระทําท่ีผิวเผิน เชน การดาวาโจมตีกัน การเรียกรองอยางรุนแรง 
และการแกปญหาแบบขอไปที  

ตัวอยางปญหาท่ีไดเกิดข้ึนแลวในกรณีน้ี ก็คือ เมื่อคณะสงฆ
จัดวางและดําเนินการศึกษาเพ่ือสนองความตองการท่ีสอดคลองกับ
มโนภาพของตนทามกลางสภาพเกา โดยไมไดจัดการแกไขระบบ
ประเพณีท่ีนํามาสูสภาพเกาน้ัน ความขัดแยงก็เกิดข้ึน ภิกษุสามเณร
สวนใหญไมยอมรับการศึกษาท่ีคณะสงฆจัดให จึงดิ้นรนหาชองทาง
ศึกษาเลาเรียนเพ่ือสนองความตองการของตนเอง  

ในกรณีน้ี ถาคณะสงฆสามารถควบคุมไมใหพระเณรไปเลา
เรียนสิ่งท่ีคณะสงฆไมตองการไดจริง ก็แลวไป (ความจริงเมื่อสภาพ
พ้ืนฐานขัดกันอยางน้ี จะคุมอยางไรก็ไมมีทางใหเรียบรอยเปนผลดี
ได) แตปรากฏวาควบคุมไมได ผลเสียจึงเกิดข้ึนหลายประการ เชน 

๑. ระบบการศึกษาท่ีคณะสงฆตองการและจัดไว ก็ไมได
ผลดีตามความมุงหมาย เพราะผูเรียนสวนใหญไมยอมรับ ตกอยูใน
สภาพสักวาเรียน หรือจําใจเรียนเพราะถูกบังคับ 

๒. ระบบการศึกษาอื่นท่ีคณะสงฆไมตองการ แตพระเณร
ตองการ และคณะสงฆสะกัดก้ันไมไดน้ัน ก็คงอยูเปนหนามยอกตัว
เร่ือยไป และตัดโอกาสของคณะสงฆเองในการท่ีจะนําเอาระบบ
การศึกษาอยางน้ันมาประยุกตใชใหเปนประโยชนสนองความมุง
หมายท่ีตนตองการ 
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๓ .  เปนผล เสี ยทางการปกครอง  คุมยาก  คุม ไม ได 
ระส่ําระสายไปหมด  

๔. เมื่อเสียการปกครอง พระเณรประพฤติเสียหาย ถูกสังคม
เพงเล็ง ผลก็สะทอนกลับมาเปนอันตรายแกสถาบันสงฆอีกช้ันหน่ึง 

นอกจากน้ี ยังมีปญหาอื่นๆ ตามมานานัปการ เชน ระบบ
การศึกษาใหญนอยตางแบบตางประเภทไดเกิดข้ึนในสถาบันสงฆ
มากมายระเกะระกะ โดยไมตอเน่ืองประสานกลมกลืนกันเลย บาง
ระบบเปนท่ีเชิดชูตองการของผูบริหาร แตผูรับไมตองการ บางระบบ
ผูรับตองการ แตผูบริหารไมตองการ บางระบบคณะสงฆยอมรับ 
บางระบบมีอยูท้ังท่ีคณะสงฆไมยอมรับ บางระบบยอมรับคร่ึงๆ 
กลางๆ นํามาซ่ึงความสับสนวุนวายใจ และเสียความมั่นคงทางจิต
แกผูเขาสูสถาบันสงฆเปนอยางมาก  

ย่ิงกวาน้ัน ตอไปขางหนาในระยะยาว ถาหากผูท่ีคณะสงฆ
รับเขามาแลว ถูกบีบคั้นใหไปเรียนนอกระบบที่คณะสงฆตองการ มี
พ้ืนความรูธรรมวินัยนอย แตมีความรูสําหรับเปนสื่อถายทอดแกคน
ปจจุบันไดมาก พากันแสดงคําสอนนอกธรรมนอกวินัย สวนผูเรียน
ในระบบของคณะสงฆ ซ่ึงคณะสงฆภูมิใจวามีความรูธรรมวินัยลึกซ้ึง 
แตไมสามารถพูดกับใครเขาใจ ไดแตน่ังนอนสืบตอพระศาสนาน่ิงๆ อยู
ในกุฎี หรือออกไปเปนนักการรับใชในอาณัติของปญญาชนรุนใหม  

เมื่อศาสนธรรมถูกแสดงคลาดเคล่ือนออกไปแลว คณะสงฆ
ก็คงภูมิใจวาไดรักษาระบบการศึกษาด้ังเดิมไวเรียบรอยเปนอันดี 
ดวยความกตัญูกตเวทีเปนท่ีย่ิง ไดทําหนาท่ีผลิตศาสนทายาท
อยางไดผล สามารถปดความรับผิดชอบในการทําลายศาสนา
ออกไปจากตนได และเสวยผลท้ังน้ันดวยความช่ืนชม 
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สิ่งท่ีสําคัญย่ิงอีกอยางหน่ึง ท่ีมักมองขามกันไปก็คือ ระบบ
การศึกษาสุดสงวนของคณะสงฆท่ีไดพยายามรักษาไวอยางมั่นคง
ท่ีสุด โดยถือ (ตามความเข้าใจของคณะสงฆ์เอง) วาเปนระบบท่ีสนอง
ความตองการทางศาสนา เปนเคร่ืองสืบตออายุพระศาสนาอยาง
แทจริง๑๑ เปนระบบท่ีสมบูรณ ประดุจวาผูรับการศึกษาไปแลวจะไม
สึกน้ัน เมื่อดําเนินไปก็ไมสามารถลมลางสภาพความจริงท่ีมีอยูได 
ความจริงท่ีปรากฏก็คงอยูอยางเดิมวา ผูเรียนสวนมากสึก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนอีกหลายประการ โดยเฉพาะความสูญเปลาในแงตางๆ เชน 
๑. ความสูญเปลาแกพระศาสนา 
- ดวยเหตุท่ีผูเรียนสวนมากสึก (อยางท่ีกลาวแลววาราวรอย
ละ ๙๕) ความรูท่ีพระเณรสวนมากไดเรียนไว จึงไมไดใช
ประโยชนในการสืบตออายุพระศาสนา ตามความมุงหมาย
แตอยางใด เปนความสูญเปลาแกพระศาสนาอยางแทบจะ
สิ้นเชิง  

แตความสูญเปลาในแงน้ี มีสวนชดเชยข้ึนมาได ในกรณี
ท่ีผูจะสึกจํานวนไมนอย ทํางานใหแกสถาบันสงฆอยู ช่ัว
ระยะเวลาหนึ่ง กอนจะออกไปทํางานในสังคมคฤหัสถ และ
ในกรณีท่ีถาหากผู ท่ีสึกไปแลวอยูในฐานะ และมีโอกาส
ประกอบกิจการงานท่ีไดใชความรูน้ันใหเปนประโยชน ซ่ึงจะ
สงผลสะทอนกลับมาชวยสืบตออายุพระศาสนาได ไม
โดยตรงก็โดยออม 

                                                            
๑๑  ดูเหมือนจะยึดถืออยางแนนหนา ถึงขนาดท่ีวา ระบบน้ีเทาน้ันมีความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกับปริยัติธรรม รวมความเปนปริยัติธรรมเขาไวในตัวหมดส้ิน จนหาความเปน
ปริยัติธรรมอีกไมไดภายนอกระบบน้ี 
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- แตเปนท่ีนาเสียใจวา ในสภาพปจจุบัน ผลท่ีหวังในแงหลัง
น้ัน แทบจะไมมีเลย เพราะผูลาสิกขาไปแลวสวนใหญไมมี
ฐานะท่ีเหมาะสมในสังคม ไมมีโอกาสใชความรูทางศาสนา
ของตนใหเปนประโยชน (เชนรูบาลีมากมาย ไดไปเปนบุรุษ
ไปรษณีย ใชความรูท่ีเรียนมาแคอานซองจดหมาย) ความรูท่ี
ไดเลาเรียนไปจึงหายไปกับตัว ไมไดยอนกลับมาเก้ือกูลหรือ
ชวยรักษาตัวศาสนาและสถาบันสงฆเลย เปนความสูญ
เปลาแทบจะสิ้นเชิง  

(ขออางเพียงวา ความรูน้ันก็ยังชวยใหผูสึกไปแลวเปน
คนดีมีศีลธรรม ถามองในแงท่ีสัมพันธกับปญหาน้ีแลว เปน
ขอแกตัวท่ีออนท่ีสุด ความจริงกลับเปนขอ  สนับสนุนเหตุผล
ในแงความสูญเปลาน้ีอีกดวยซํ้า เพราะการปลอยใหคนดีมี
ศีลธรรมไปตกตํ่าอยู ก็คือการสูญเสียประโยชนท่ีสังคมและ
ศาสนาจะพึงไดอยางมากมาย ถาหากคนมีศีลธรรมน้ันอยูใน
ฐานะท่ีมีอิทธิพลตอผูอื่น) 

- แมในกรณีท่ีไมสึก หรือยังไมสึก ก็ยังมีความสูญเปลามาก 
ความรูท่ีไดเลาเรียนมา ไมไดใชประโยชนแกพระศาสนาอยาง
คุมควร เพราะมีโอกาสนอยเหลือเกินที่จะใชความรูน้ัน   

ประการแรก ในแงการใชประโยชนภายในสถาบันสงฆ
เอง ผูเรียนไปแลวจํานวนมากตองเก็บตัวอยูเฉยๆ ไมมีโอกาส
ใชความรูนั้นเลย หรือไมก็ใชเวลาใหหมดไปดวยกิจอื่นๆ ท่ีไม
เก่ียวกับความรู น้ัน อีกจํานวนหนึ่งท่ีมีโอกาสใชโดยการ
ถายทอดความรูออกสอนพระเณรรุนตอจากตน ก็หาผูเรียน
ยากเขาโดยลําดับ เพราะตองถายทอดอยูในระบบท่ีหมด
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แรงจูงใจเสียแลว  และแมผู ท่ี เ รียนจํานวนมาก  ก็เ รียน
เพียงพอใหเปนทางผาน ไมสูมีความใฝรูอยางแทจริง   

ประการท่ีสอง ในแงการใชประโยชนเพ่ือสังคมภายนอก 
ขอบเขตท่ีจะใชก็จํากัดอยูกับสังคมแบบเดิม ซ่ึงกําลังแคบเขา
ทุกที และหมดไปโดยลําดับ สวนในสังคมแบบใหม แทบไมมี
โอกาสใชเลย เพราะไมมีความรูอื่นเปนสื่อหรือเปนสะพาน
สําหรับถายทอดดวย และเพราะเขาไมยอมรับคุณคาดวย 

ในกรณีน้ี ในท่ีสุดความหมายของการบวชเรียนสืบตอ
ศาสนาก็คงเหลืออยูเพียงแควา เรียนไปแลว ไมตองใช อยู
เฉยๆ ก็ได (ดูเหมือนวาขณะน้ีก็เขาใจอยางน้ีกันแลวไมนอย)  

ถาเขาใจถึงข้ันน้ี ก็เปนอันลงตัวเรียบรอย คือ เขากันได
ดีกับความเขาใจอีกอยางหนึ่งท่ีมีรออยูแลว ไดแก การสราง
คัมภีรสืบตออายุพระศาสนา โดยเก็บไวเฉยๆ ในตู ไมตองมี
คนรู ไมตองมีคนใช เปนอันไดสองตู เปนตูไม กับตูคน ตั้งไว
รอใหเขามาเก็บเอาไปจัดการ 
๒. ความสูญเปลาแกรัฐ และสังคม 
- ความสูญเปลาแกสังคมท่ีเปนไปเองในตัว จากความสูญ
เปลาแกพระศาสนาตามท่ีกลาวแลวก็ดี จากความสูญเปลา
แกตัวบุคคลท่ีจะกลาวตอไปก็ดี  จะไมพูดถึงในท่ี น้ีอีก 
นอกจากท่ีมีแงอันควรกลาวถึงเพ่ิมเติม  

ความสูญเปลาแกสังคมอยางสําคัญท่ีควรพูดถึงในท่ีน้ี 
คือ การท่ีสถาบันสงฆมีคุณคาในการชวยใหความเสมอภาค
ในการศึกษา แตคุณคานี้ไมเปนไปเทาท่ีควร เพราะมูลเหตุคือ
การไมรับรู และการทําการท่ีขัดตอสภาพความจริงดังท่ีกลาวแลว  
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ลูกชาวนาชาวชนบทท่ีเขามาเรียนในสถาบันสงฆ
ปจจุบัน แมจะศึกษาเลาเรียนดวยต้ังใจจริง มีสติปญญาดี 
สูญเสียเวลาในการศึกษาไปยาวนาน และสําเร็จการศึกษา
ข้ันท่ีจัดวาสูงในระบบของสถาบันสงฆ แตเมื่อถึงเวลาระยะ
ใดระยะหนึ่ง ท่ีอยูครองเพศตอไปไมได ลาสิกขาออกไป มัก
ตองตกไปอยูในฐานะท่ีดอย และไมคอยไดมีโอกาสใช
ความรูใหเปนประโยชน เชน เปนบุรุษไปรษณีย ใชความรูแค
อานซองจดหมาย ก็นับวาเปนความสูญเปลาอยูแลว ย่ิงเมื่อ
นํามาสัมพันธกับความท่ีจะกลาวตอไปน้ี ก็จะย่ิงเห็นความ
สูญเปลาและสิ้นเปลืองเพิ่มข้ึนอีกอยางมากมาย 

ปจจุบัน วงการศึกษาบางสวนของรัฐ เห็นความตองการ
ของรัฐ ในดานความรูภาษาบาลีและศาสนา และเห็น
ความสํา คัญของวิชา น้ี  จึง จัดหลักสูตร วิชา น้ี ข้ึนใหมี
การศึกษาในข้ันสูง เพ่ือผลิตผูรูภาษาบาลีและวิชาศาสนา  

ในเวลาเดียวกัน ผูมีความรูภาษาบาลีและศาสนาข้ัน
ตางๆ จํานวนมากมาย ท่ีออกไปจากสถาบันสงฆ ไปตกอยู
ในสภาพท่ีปลอยความรูภาษาบาลีและศาสนาสูญเปลาไป
ไมไดใชประโยชนอะไรเลย  

อยาวาแตจะไดใชความรูภาษาบาลีน้ันทําการอะไรเลย 
แมแตเพียงจะใชเปนพ้ืนฐานในการมาเทียบเคียงขอเขาไป
แสวงความรูเพ่ิมเติมในระบบที่จัดข้ึนใหมน้ัน ก็ไมมีระดับท่ี
จะวัดได เปนอันตองถือวา ไมมีพ้ืนความรูท่ีจะเขาศึกษา  

สภาพน้ี ถามองจากสังคมอื่นเขามา ก็เปนสิ่งแปลก
ประหลาดอัศจรรยจนนาขันอยางหน่ึง  
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คนมีความรูภาษาบาลี รูศาสนา ในสังคมไทยสวนหน่ึง 
ซ่ึงมีอยูมากมาย เปนคนไมมีประโยชน ใชการอะไรไมได 
เหมือนของท่ีผลิตข้ึนมาผิดขนาด ผลิตข้ึนมาแลว อะไรดีหมด 
ก็ใชไมได หรือเหมือนผลิตขวดข้ึนมาแลวจํานวนมาก แตเปน
ขวดท่ีปดตัน ลืมทําปาก ตองท้ิงเสียไปท้ังหมด รัฐตองการผูรู
ภาษาบาลี รูวิชาศาสนา ตองลงทุนมากมายผลิตเอาใหม  

ซํ้ารายในกรณีน้ี ของท่ีมีอยูแลวแตใชไมได ก็ยังไมไดท้ิง 
คงปลอยใหเกะกะอยูอยางน้ัน ย่ิงกวาน้ัน ยังปลอยใหผลิต
ระบายออกมาอีกเร่ือยๆ อยางไมหยุดย้ัง ท้ังๆ ท่ีใชการไมได
และรูอยูแลววาจะไมเอาไปใช 
๓. ความสูญเปลาแกตัวบุคคล 
- บุคคลจํานวนมากมาย ซ่ึงไมรูเร่ืองรูราวอะไรกับเขาดวย 
และถึงอยางไรก็จะตองเวียนกลับไปอยูในสังคมคฤหัสถ
ตามเดิมอยูดี ถูกปลอยใหเขามาอยูในสถาบันสงฆ และถูก
ปลอยใหเสียเวลายาวนานศึกษาสิ่งท่ีเมื่อเขากลับไปอยูใน
สังคมคฤหัสถแลว จะไมชวยชีวิตเขาใหมีฐานะและโอกาส 
อันคุมกันกับเวลาและแรงงานที่เขาไดสูญเสียไป ในเมื่อ
เทียบเคียงกับคนพวกอื่นในสังคม ท่ีไดใชเวลาและแรงงาน
หมดไปในอัตราเดียวกัน 

- นอกจากเวลาท่ีนับวาสูญเสียไปในเมื่อเทียบกับระบบ
ภายนอกแลว ภายในระบบของสถาบันสงฆเอง ยังมีระบบ
ถวงเวลาหรือทําใหสิ้นเปลืองเวลาซอนเขาไปอีกช้ันหน่ึงดวย
เปนซํ้าสอง กลาวคือ การแบงช้ันเรียนโดยสัมพันธกับการ
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วัดผลในระบบการศึกษาของสถาบันสงฆ อยูในสภาพท่ีทํา
ใหระบบการศึกษาของคณะสงฆเปนระบบท่ียาก คือ สอบได
ยากอยางย่ิง จํานวนผูสอบไดมีเพียงรอยละประมาณ ๕-๓๕ 
ของจํานวนผูเขาสอบ ผูเรียนสวนมากจะตองตกซํ้าอยูใน
ช้ันหน่ึงๆ เปนเวลา ๑ ปบาง ๒ ปบาง เกินกวาน้ันบาง ท่ีผาน
ไปหน่ึงช้ันตอหน่ึงปน้ัน หาไดยากนัก  

ในเมื่อสภาพความจริงเปนอยูเชนน้ี แทนท่ีจะยอมรับ
แลวขยายจํานวนช้ันเรียนออกไป ใหช้ันหน่ึงๆ พอดีกับ
เน้ือหาวิชาท่ีจะเรียนไดในปหน่ึงๆ อันจะเปนเคร่ืองชวยให
ผู เ รียนโดยเฉลี่ยจะเ รียนไดสะดวกข้ึน  ไมหนักเกินไป 
สามารถสอบไดและกาวหนาไปในการศึกษาตามลําดับป 
แทนท่ีจะทําอยางน้ัน ก็กลับยึดมั่นรักษาระบบไวใหแนนอน
ตายตัว อยางท่ีจะเปลี่ยนมิได  

สภาพเชนน้ีทําใหเกิดผลเสียหลายประการ เชน ผูท่ีตก
ซํ้าซากในช้ันเดิม เกิดความเบื่อหนาย ไมใสใจวิชาท่ีเรียนใน
ช้ันท่ีซํ้าน้ันอีก และช้ันท่ีสูงข้ึนไป ตนก็ยังไมถึงโอกาสท่ีจะ
เรียน เปนอันเสียท้ังสองดาน ในระหวางน้ี ก็กลายเปนการ
ปลอยเวลาใหวางเปลาไป คร้ันชินเขา ก็มักจะติดเปนนิสัย 
ทําใหกลายเปนคนเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือรนไปอีก 
แลวก็วนกลับมาทําใหตกซํ้าอีก  

ท่ีรายกวาน้ัน เมื่อมีเวลาวางเขาเชนน้ี และไมรูจักใชให
เปนประโยชน ก็เลยเปนชองทางใหหันเขาหาความประพฤติ
ท่ีเสียหาย หรือไมเหมาะสมเพ่ิมเขาอีก  
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นอกจากน้ียังทําใหเสียประโยชนในชวงทายอีกดวย คือ
แทนท่ีจะเรงใหผูศึกษาไดเลาเรียนใหเสร็จๆ ไปเสีย ผูท่ีอยูสืบ
ศาสนาได ก็จะไดหันไปทํางานทําการหรือตั้งหนาปฏิบัติธรรม
จริงจังตอไป หรือผูใดที่สมควรสึก ก็จะไดสึกๆ ไปเสีย ก็
กลับมาสรางเคร่ืองกักก้ันไว ทําใหพะวักพะวน จะไปทางไหน
ก็ไมไป ทําอะไรก็เอาเปนแนนอนจริงจังไมได เปนผลเสียทั้งแก
ประโยชนท่ีศาสนาจะพึงได และการดําเนินชีวิตของบุคคล  

(ในกรณีน้ี ประโยชนท่ีไดจากการถวงเวลาใหพระเณร
บวชอยูไปไดนานข้ึน เปนประโยชนท่ีไดไมคุมเสีย เสียแลว 
เพราะประโยชนอยางน้ันมีอยูในสมัยท่ีพระสวนใหญพอได
เรียนมีความรูข้ึนบาง ก็เปนท้ังผูเรียน ท้ังผูทํางานควบกันไป 
แตในสภาพปจจุบัน ขอบเขตงานท่ีพระเปรียญนักธรรมจะมี
โอกาสทํา ไดแคบเขา จนแทนจะไมมีเหลืออยูแลว ผูท่ีจะ
ทํางาน เชนสอนไปดวยระหวางเรียน เหมือนอยางแตกอน ก็
เหลืออยูแตในบานนอก ซ่ึงการศึกษาบาลีก็เสื่อมลงโดย
ลําดับอยูแลว สวนในกรุงมีจํานวนนอย สวนใหญกลายเปน
เพียงผูอยูวางๆ เปลาๆ หรือหาเรียนอะไรอยางอื่นไปเสีย 
คณะสงฆและแตละวัดไมมีงานใหทํา ท้ังน้ีเพราะคณะสงฆ
และวัดเอง ก็กําลังกลายเปนผูวางงานอยูแลว จะหางานท่ี
ไหนมาใหสมาชิกของตนได) 
มีขอคิดบางอยาง ท่ีควรแทรกไวท่ีน่ี  
อยางท่ีหน่ึงคือ การตําหนิติเตียนวาพระเณรสมัยปจจุบันไม

เอาใจใสเลาเรียนธรรมวินัย ซ่ึงเปนเสียงท่ีหนาหูข้ึนขณะน้ี และก็ตรง
กับขอเท็จจริงดวย ขอคิดก็คือการตําหนิติเตียนน้ันควรทําบาง 
เพ่ือใหพระเณรในฐานะบุคคลไดตระหนักในความรับผิดชอบสวนตัว  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 
 

แตในเวลาเดียวกัน อยาลืมใหความเปนธรรมแกพระเณร
เหลาน้ันดวย แมจะติเตียน ก็ควรทําดวยความเขาใจ พึงกําหนดเหตุ
ปจจัยอยางท่ีกลาวมาแลวไวในใจ เผื่อแผความรับผิดชอบไปให
ท่ัวถึง และถาผูติเตียนเปนคนไทย โดยเฉพาะเปนพุทธศาสนิก ก็อยา
ลืมสํารวจและติเตียนตนเองดวย 

อีกอยางหน่ึง คือทัศนคติของรัฐ ของคณะสงฆ ของสังคม
สวนท่ีคลาดเคลื่อน และของปญญาชนบางสวน เก่ียวกับการสึกของ
พระ และวิธี ท่ีจะไมใหพระสึก สถาบันและกลุมชนเหลาน้ีมักมี
ความรูสึกกันอยูท่ัวๆ ไปในแงท่ีกลัววาพระเณรไดเลาเรียนวิชา
ความรูอื่นเพ่ิมนอกเหนือจากธรรมวินัยแลว จะพากันสึกเสียหมด 
และรูสึกตอไปอีกวา ไมควรใหพระเณรเรียนวิชาการตางๆ นอกจาก
ธรรมวินัย (“ธรรมวินัย” ในความเขาใจของทานเหลาน้ี นาจะเรียกวา
ตําราวัด หรืออะไรทํานองน้ัน) ตลอดถึงวาไมควรรับรองระดับความรู
ให เพ่ือจะไดเปนการปองกันไมใหพระสึก  

ทัศนคติเชนน้ี ถาต้ังใจเปนอุเบกขา แลวใชโยนิโสมนสิการ 
พิจารณาจากพ้ืนฐานความเขาใจในสภาพความเปนจริง จะเห็นวา
เปนทัศนคติท่ีผิวเผินเลื่อนลอย ขาดฐานแหงความคิดท่ีมั่นคง จนถึง
กับเปนทัศนคติท่ีแปลกประหลาดเหลือเช่ือ  

ฐานแหงความคิดท่ีควรใชพิจารณาทัศนคติเหลาน้ัน มี
ตัวอยาง ดังน้ี 

๑. ทัศนคติเหลาน้ี ขาดฐานคือความเขาใจสภาพความจริง หรือ
เกิดจากการไมรับรูสภาพความจริงโดยตรง ท้ังสภาพการ
บวชและสภาพการสึก คือไมตระหนักถึงความจริงท่ีวา พระ
เณรสวนใหญ คือลูกชาวบานซ่ึงเขามาบวชดวยความมุง
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หมายทา งก า รศึ กษา  โ ด ย ถื อ ว า ส ถ าบั น ส งฆ เ ป น
สถาบันการศึกษา ไมไดตั้งจุดหมายสูงสุดในพระศาสนามา
แตตน และเมื่อบวชแลว สวนใหญก็ไดสึกอยูแลว และ
จะตองสึกอยางน้ีตอไปอีก อยางแนนอน  

ในเม่ือสภาพการบวชยังเปนอยูเชนน้ี เจาของทัศนคติ
เหลาน้ี เพงมองแคผูท่ีเรียนวิชาการอยางระบบปจจุบันอยาง
เดียว จึงเห็นการสึกของผูเรียนในระบบน้ี ไมไดมองผูเรียนใน
ระบบเดิม ซ่ึงก็สึกเชนเดียวกัน และถามองก็มักมองในช้ัน
เรียนท่ีสูงข้ึนไป ลืมมองในชั้นท่ีต่ําลงมา และท่ีไมไดเรียน ซ่ึง
สึกกันอยูอยางมากมายไมเวนเวลาในหนาแลง 

๒. ความคิดท่ีจะปองกันการสึกและหาวิธีปองกันสึกน้ัน เกิด
จากความปรารถนาดีวาจะชวยดํารงและสืบตอพระศาสนา 
แตนาสงสัยอยางย่ิงวาความคิดน้ันสมดวยเหตุผลหรือไม 
และจะใหเกิดผลสําเร็จตามตองการไดหรือไม 

-  การจะไมใหสึก เปนไปไมได และไมมีทางสําเร็จ ในเมื่อ
สภาพการบวชยังเปนอยูเชนน้ี ถาตองการไมใหสึกอยาง
จริงจัง ตองแกท่ีประเพณีการบวช 

- การกันไมใหสึก เปนผลรายมากกวาดี เพราะผูท่ีอยากจะสึก
หรือควรจะสึก แลวไมไดสึก ใจไมอยูในเพศและภาวะของตน 
จะด้ินรนทําความเสื่อมเสียแกตน แกสถาบัน และแกสังคม
อยางมากมาย 

-  การกันสึกดวยวิธีบีบคั้นไมใหการศึกษา หรือศึกษาแลวปด
ทางใหเอาไปใชไมได เปนวิธีการท่ีเลวรายท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะ
เปนการทําลายท้ังบุคคล ท้ังพระศาสนา และสังคม ทําให
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พระศาสนามากดวยคนขาดคุณสมบัติ ไมมีความสามารถ 
ทําใหคนจํานวนมากอยูในพระศาสนาดวยความจําใจ 
เพราะไมมีทางไป ประพฤติผิดเพศภาวะเพราะอยูแตตัว ใจ
ไมอยู ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีกําลังเร่ิมแสดงผล และจะนํา
ความเสื่อมโทรมมาสูพระศาสนาอยางรายแรง  

นอกจากน้ัน ยังทําใหขาดประโยชนแกรัฐและสังคม 
เพราะคนท่ีเขามา เสียเวลาศึกษาอยูยาวนาน กลับออกไป
แลว ไมสามารถทํางานเปนประโยชนไดเทาท่ีควร 

-  การกันสึกหรือปองกันสึก ไมควรใหมีความหมายเปนการกีด
ก้ันบีบคั้นหรือปดหนทางอยางท่ีชอบคิดกัน  แตควรให
หมายถึงการชวยกันหาวิธีชักจูงกลอมเกลาใหพระเณรมีจิต
ศรัทธาแนบแนนในพระศาสนา ปรารถนาจะดํารงเพศตอไป
ดวยความพอใจ  

ถาหันมาคิดมาทํากันอยางน้ี จะดีกวามัวมากลัวและกัน
กันอยู เชน ในดานการศึกษา ก็จะไดหาทางทําหลักสูตรและ
เน้ือหาวิชาท่ีฝกอบรมจิตใจใหไดผลดีย่ิงข้ึน เปนตน 

-  ปญหาปจจุบัน นาจะไมใชเปนเรื่องพระสึก แตเปนเรื่องพระไม
สึกมากกวา ควรหันมาสนใจในแงที่วา ทําอยางไรจะใหผูที่ควร
สึก ไดสึกไปเสีย อยางน้ีจะดีกวา ระบบคัด(เลือก)คนเขา เรา
ก็ไมมีอยูแลว ระบบคัดคนไว ก็กําลังจะสูญเสียไป แลวยังจะ
ไมมีระบบคัด(ไล)คนออกอีก จะย่ิงเกิดความเสียหายซํ้าหนัก  

ควรหันมาใสใจเรื่องวิธีระบายคนออก หรือจะใหดียิ่ง  
กวาน้ัน ก็ใหถึงข้ันวิธีคัดคนไวและระบายคนออก อยางน้ีจะ
ไดผลดีเปนช้ินเปนอัน ดีกวาจะมัวกลัวสึกและกันสึกกันอยู 
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๓. ความเขาใจเก่ียวกับวิชาการท่ีพระควรเรียน ไมควรเรียน
วิชาการสมัยใหม วิชาการทางพระศาสนา วิชาปริยัติธรรม 
ตลอดจนดิรัจฉานวิชา โดยท่ัวไปยังเปนความเขาใจท่ีพรามัว 
วาตามๆ กันไปอยางน้ันเอง พอจะคั้นหาความแนนอน ก็มัก
ไมมีหลักเกณฑ  

เทาท่ีพิจารณาดูโดยท่ัวไป ความเขาใจท่ีนํามาพูดกัน 
สวนมาก เปนเร่ืองของความติดในรูปแบบ มากกวาจะเขาถึง
สาระท่ีแทจริง  

ตัวอย างสํ าห รับคนท่ีมีความเข า ใจอย าง น้ี  เชน 
ประวัติศาสตรท่ีมาในคัมภีร ทีปวงส จามเทวีวงส ชินกาล
มาลีปกรณ  เป นต น  ก็ จั ด เ ข า ในป ริ ยัติ ธ ร รม ได  แต
ประวัติศาสตรประเทศลังกา ประวัติศาสตรประเทศพมา ท่ี
เปนตําราฝรั่ง แมจะบันทึกความเปนมาของพระพุทธศาสนา
ไวมากมาย ก็ตองเปนดิรัจฉานวิชา  

การคํานวณท่ีมาในคัมภีรสังขยาปกาสกฎีกา และวชิร-
สารัตถสังคหะ เปนปริยัติธรรมได แตตําราคณิตศาสตร
ปจจุบัน ก็จําใจเขาพวกดิรัจฉานวิชา  

ประพันธศาสตรในคัมภีรสุโพธาลังการ เปนปริยัติธรรม
ได แตตําราฉันทลักษณภาษาตางประเทศปจจุบัน ตองเปน
ดิรัจฉานวิชา  

พจนานุกรมภาษาบาลี ซึ่งประมวลศัพททุกประเภทแม
ใ น โ ล ก วิ สั ย  เ ป น ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม ไ ด  แ ต พ จ น า นุ ก ร ม
ภาษาตางประเทศปจจุบัน ซ่ึงมีศัพทเก่ียวกับหลักศาสน
ธรรมและสถาบันศาสนามากมาย ก็เปนเพียงดิรัจฉานวิชา  
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ลิลิตตะเลงพายท่ีกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรง
นิพนธไว พอจะเขาพวกผลงานในพระศาสนาได แตวรรณคดี
สุภาษิตของชาติอื่น ก็คงเปนแคดิรัจฉานวิชา  

ถาเอาทีปวงสและสุโพธาลังการเปนตนไปแปลเปน
ภาษาตางประเทศ โดยไมใหรูตัว คัมภีรท้ังสองน้ันก็คง
กลายเปนดิรัจฉานวิชาไป  

การทําลายความติดในรูปแบบ เปนสิ่งท่ียากอยางย่ิง 
แตถาจะทําอะไรใหจริงจัง ก็ควรพยายามคิดกันใหจริงจัง จะ
ไดเขาถึงสาระกันบาง 

การติดในรูปแบบเก่ียวกับวิชาการน้ี เกิดข้ึนสืบเน่ืองจาก
การรับแบบอยางตะวันตกน่ันเอง เพราะการปรับตัวไมพรอม 
จึงทําใหเกิดการถือแบงแยกข้ึน  

ตามความเขาใจแบบน้ี วิชาการอะไรท่ีนํามาแสดงออก 
มีรูปลักษณเขาแนวของตะวันตก หรือตามแบบอยางท่ีมี
ภายหลังติดตอรับอารยธรรมตะวันตกแลว ก็เปนอันถูกจัด
เขาเปนวิชาการสมัยใหม และเปนดิรัจฉานวิชาไปหมด  

ในท่ีน้ีจะยังไมวิจารณเ ร่ืองน้ียืดยาว แตควรสังเกต
ความหมายคําวา “ดิรัจฉานวิชา” ท่ีทานแสดงไวในคัมภรีบาง  

ตามท่ีทานแสดงไว ดิรัจฉานวิชา หมายถึง วิชาภายนอก
ท่ีไรประโยชนอยางใดอยางหน่ึง มีอธิบายวา หมายถึงวิชา
สําหรับทําการเบียดเบียนเขนฆาผูอื่น เชน ศิลปการชาง มา 
รถ ธนู อาวุธดาม วิชาอาถรรพณ วิชาสะกด การทํายาสั่ง 
และตัวอยางในทีฆนิกาย (รวมวิชาหากิน) ไดแก วิชาหมอ 
และหมอดู การทํานายทายทัก ทําพิธีไสยศาสตรตางๆ๑๒  

                                                            
๑๒ ดู วินย.๓/๓๒๓/๑๗๗; วินย.อ.๒/๕๕๓; ที.ส.ี๙/๑๙-๒๕/๑๑-๑๕ 
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- ความจริง วิชาการท่ีพระเณรควรเรียนก็มี ไมควรเรียนก็มี 
ท้ังน้ีเหมือนกัน ท้ังวิชาท่ีเรียกวาเกา และวิชาท่ีเรียกวาใหม 
(วิชาใหมก็อันเดียวกันและเจริญสืบตอจากวิชาเกาน้ันเอง 
และมักจะอยูในรูปท่ีบริสุทธิ์กวาดวยซํ้า)  

วิชาใหมท่ีไมควรเรียนก็หลายอยาง แตการวินิจฉัยวา
ควรเรียนหรือไม ไมควรต้ังอยูบนฐานความคิดวาเพราะจะ
เปนเหตุใหพระสึก แตควรเปนไปโดยเหตุผลท่ีเก่ียวกับ
ความรูความเขาใจ การประพฤติปฏิบัติและประโยชนทาง
พระศาสนาโดยตรง เชนวา วิชาการน้ัน เรียนแลวจะชวย
เสริมความเขาใจธรรมใหงายและเร็วข้ึนหรือไม เร่ืองน้ัน
เรียนรูแลว ทําใหซาบซ้ึงในศาสนคุณมากข้ึนหรือไม วิชาน้ี
พระเรียนแลว ชวยในการบําเพ็ญศาสนกิจใหไดผลดีข้ึน
หรือไม วิชาน้ีมีประโยชน แตเมื่อเรียนจะเหมาะสมกับสมณ
ภาวะหรือไม ดังน้ีเปนตน 

ศาสนศึกษาในประเทศไทยไดเสื่อมโทรมลงมาตลอดเวลา 
๕๐๐ ป แมจะมีการพยายามฟนฟูขึ้นเปนคราวๆ เทา ท่ีมี
หลักฐาน ก็ไมปรากฏวาไดเจริญขึ้นสูระดับท่ีมีแตกอนน้ันอีกเลย  

คราวสุดทายท่ีมีการพยายามฟนฟู คือเมื่อประมาณ 
๗๐ ปมาแลว แตหลังจากน้ันก็กลับเสื่อมทรุดลงไปอีก  

คัมภีรพุทธศาสนาท่ีพระเถระรุนเการจนาไวเมื่อกอน 
๕๐๐ ปโนน มีท้ังท่ีเปนคําสอนในพระศาสนาโดยตรง และท่ี
แสดงวิชาการอันเสริมสุตะไมเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
อยางเชน คัมภีรโลกทีปสาร ของพระเมธังกร จักรวาฬทีปนี ของ
พระสิริมังคลาจารย ปัญจคตินิทาน ตลอดถึง เตภูมิกถา ก็คือ
ตําราดาราศาสตร ภูมิศาสตร และสังคมวิทยาน่ันเอง  
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บางทาน อยางพระอัตถทัสสีเถระไปไกลถึงกับรวบรวม
ตํารายา เรียกวาเภสัชชมัญชุสา พระเถระในอาณาจักรศรี
เกษตร  ได รับอาราธนาจากพระมหากษัตริย ใหรจนา
ธรรมศาสตร คือตํารากฎหมายใหหลวงดวยซํ้า  

เมื ่อพระสงฆใฝใจในศาสนศึกษากันมากจนลนไปถึง
วิชาอื่นๆ ท่ีเปนบริวารดวยเชนน้ี พระสงฆก็เปนผูทรงภูมิ
ปญญา  อยูภายในกรอบความประพฤติ ท่ีดี งามดวย 
วิทยาการตางๆ ก็เจริญดวย และสามารถประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาใหมั่นคง เปนรากฐานใหผูเกิดมารุนหลัง
เสวยผลบุญเกาอยูไดในปจจุบัน  

คร้ันมาถึงสมัยของพระสงฆรุนหลังอยางในปจจุบันน้ี 
ไมเคยรูจักความเจริญของศาสนศึกษาในปางกอน ไมเคย
เห็นคัมภีรท่ีรจนาในคร้ังกอนน้ัน ท่ีสุดแมช่ือคัมภีรก็ไมเคยได
ยิน จึงคิดเอาแคบๆ ตามท่ีตนรูสึกวา วิชาการอยางท่ีตนไมรู
ไมเห็น เปนดิรัจฉานวิชา เทากับวาไดจวงจาบกลาวหาพระ
คัมภีรท่ีพระโบราณาจารยเหลาน้ันรจนาไววาเปนดิรัจฉาน
วิชาไปดวย แลวปดทางเจริญแหงวิชาการเสียท้ังหมด  

คร้ันพวกท่ีเกิดตามภายหลังตอมาอีก เกิดความสงสัย
ขัดแยงขึ้น จึงแบงแยกกันเปนรุนเการุนใหม โดยที่แท สองพวก
น้ี ก็รวมสมัยเดียวกันอันแสนสั้น มิใชมีผูเกาอะไรจริงเลย 

อน่ึง วาถึงความเจริญแหงวิทยาการท้ังหลาย ระหวาง
ไทยกับประเทศตะวันตก เมื่อ ๕๐๐ ปมาแลว หาไดหางกัน
ไม และฝายไทยมีชองทางนาจะไปดีกวาดวยซํ้า เพราะคติ
ศาสนาไมขัดขวางความคิดเห็นท่ีแปลกออกไป แตเพราะมา
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เสื่อมทรุดเสียในระหวาง ดวยมัวเพลิดเพลินกับกิจกรรม
สนุกสนาน และไมถูกบีบคั้นใหขวนขวายเรงรัดตัว ท้ังถูกปด
ทางดวยความติดรูปแบบในทางวิชาการซํ้าเขาอีก จึงสิ้นทางไป 

วาท่ีจริง การวินิจฉัยวิชาใดวาพระเณรควรเรียนหรือไม
น้ัน ควรพิจารณาเน้ือหา ทวงทีการแสดง ประโยชนท่ี
นํามาใช และวิธีการแสดงเปนสําคัญ เมื่อมิใชเปนดิรัจฉาน
วิชาตามความหมายท่ีกลาวขางตนแลว อยูในวิสัยและ
เปนไปตามแนวทางของสมณะ ยอมเกื้อกูลแกพระศาสนาได  

พระโบราณาจารยทานนาจะไดคํานึงโดยเหตุผลวา 
วิชาการใดก็ตาม ท่ีเป็นแต่หลักความรู้บริสุทธิ์ล้วนๆ อันจะ
ช่วยให้เจริญปัญญาในการเข้าใจสภาวะของโลกและชีวิต เป็น
อุปกรณ์สําหรับพระสงฆ์ท่ีจะอธิบายหรือใช้เป็นส่ือถ่ายทอด
คําสอนแก่ประชาชน เพ่ือให้หมู่มนุษย์มีศีลธรรมดีข้ึน ประสบ
ประโยชน์สุขมากข้ึน โดยวิถีทางแห่งคุณธรรมและโดยอาการ
ถ่ายทอดท่ีมีเมตตากรุณาเป็นพ้ืนฐาน วิชาการน้ัน ท่านพึง
เล่าเรียนส่ังสอน และไม่เว้นท่ีจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์  

แตเพราะภายหลังมาปดทางการศึกษาวิชาการเหลาน้ี
กัน มิใชหรือ วงการศึกษาและสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึง
พลอยจํากัดตัวแคบลงไปดวย เพราะระแวงระวังวิชาท่ีเขาใจ
เอาเองวาเปนดิรัจฉานวิชาเหลาน้ี มิใชหรือ ดิรัจฉานวิชาตัว
จริงจึงงอกงามสะพร่ังข้ึนมาแทนท่ี  

และย่ิงกวาน้ัน เพราะปดก้ันการศึกษาสิ่งท่ีเขาใจวาเปน
ดิรัจฉานวิชาเหลาน้ี มิใชหรือ พระเณรจํานวนมากจึงถูก
ผลักดันและชักลอใหเ บ่ียงเบนหันเหไปหมกมุนในสิ่ง ท่ี
เลวรายย่ิงกวาดิรัจฉานวิชาดวยซํ้า  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๕ 
 

จริงอยู เมื่อพระเณรเรียนวิชาความรูตางๆ เหลาน้ี จะมี
ปญหาบางอยางเกิดตามมาได ซ่ึงชวนใหเขาใจวาเปนความ
เสียหายเกิดจากการเลาเรียนอยางน้ัน แตท่ีเขาใจเชนน้ัน ก็
เพราะเปนการมองอยางผิวเผินเคลือบคลุม  ขาดการ
แยกแยะวิเคราะหปญหา  

ความจริงแลว ปญหาน้ันยอมเกิดจากเหตุปจจัยอื่นท่ี
พวงอยู ซ่ึงจะตองกําหนดรู แยกออก และแกใหตรงเร่ืองกัน 

ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาน้ัน  
บางสมัย พระสงฆก็ขลุกขลุยอยูกับตําราและคัมภีร จน

ลืมหนาท่ีสามัญและความสัมพันธกับประชาชน กลายเปน
นักทฤษฎีตีวาทะอยางพวกเจาลัทธิปรัชญาไป  

บางสมัย ก็ใกลชิดกับประชาชนเกินขอบเขต จน
กลายเปนคลุกคลี เหินหางหนาท่ีในการศึกษาปฏิบัติ ชักพา
ประชาชนบาง ถูกประชาชนชักจูงบาง ใหไขวเขวหยอนยาน
กันไป จนเลยออกนอกลูทาง ทําใหจุดออนและชองโหวแหง
ความเสื่อมโทรมเกิดข้ึนแกพระศาสนา  

แตสมัยใด พระสงฆทําหนาท่ีในทางการศึกษาปฏิบัติ 
และหนาท่ีในดานความสัมพันธกับประชาชน ไดสัดสวน
พอดี พระศาสนาก็เจริญมั่นคง ท้ังในแงของตัวพระศาสนา
เอง และในแงของประโยชนสุขของประชาชน  

พระพุทธศาสนายุคหลังในประเทศไทยน้ี ดูจะเขาสู
สภาพท่ีขาดสมดุลมาเปนเวลานานพอสมควร ถาเห็นกันวา 
ถึงเวลาท่ีควรดึงเขาท่ีแลว ก็นาจะยังไมถึงกับไปไกลเกินดึง 
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ทัศนคติกลัวพระเรียนแลวสึกน้ี มีในหมูทานผูมีความหวังดี

ตอพระศาสนาและสถาบันสงฆเปนอยางมากดวย จึงควรจะเตือน
กันวา ความหวังดีเปนสิ่งท่ีดี แตการแสดงความหวังดี ไมจําเปนตอง
ทําใหเกิดผลดีเสมอไป  

การแสดงความหวังดีท่ีผิวเผิน ทําโดยคิดเอาเองงายๆ แสดง
ออกมางายๆ ตามท่ีสักวา “รูสึก” ไมไดศึกษาให “รู” เขาใจความจริง
โดยรอบคอบ และไมสืบสาวหาขอเท็จจริงและเหตุปจจัยตางๆ ให
ชัดเจน จนมองเห็นลูทางประสานรูปสําเร็จท่ีพรอมจะเอามาปฏิบัติ
ใหเกิดผลจริงจังข้ึนมาได อาจมีคาเปนการทําลายไมนอยกวาการ
กระทําของผูมุงราย หรืออาจยิ่งกวาดวยซํ้า เพราะเมื่อคนเขาเห็นวา
หวังดีแลว ก็ไมสะดุดใจ พลอยตกหลุมเห็นคลอยตามไปไดงาย  

ความจริง ทานท่ีรํ่ารองแสดงความปรารถนาดี ไมอยากให
พระเณรเรียนหนังสือ และไมอยากใหมีข้ันความรู เพราะกลัวจะสึก
น้ัน ถาทานเหลาน้ีจะเรียกรองใหรัฐบาลออกกฎหมายหามชาวบาน
นอกและชาวนาเอาลูกมาบวชเณร แมจะเปนการกระทําท่ีขมเหงกัน
และดูนาขํา ก็ยังสมเหตุสมผลกวาการแสดงความปรารถนาดีอยาง
ผิวเผินเชนน้ี 

มีขอสังเกตอยางหน่ึงท่ีควรกําหนดไวในท่ีน้ี คือ  ความ
แตกตางแหงประวัติการศึกษา ระหวางสังคมตะวันตก กับสังคมไทย  

ในสังคมตะวันตก การศึกษาท่ีเจริญมาแบบสมัยใหม เกิด
จากความขัดแยงแขงขัน ระหวางผูนําฝายคฤหัสถ กับฝายศาสนจักร  
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กลาว คือ  ผู นํ าฝ ายคฤหัสถ ท้ั งหลาย  ไมพอใจสภาพ
การศึกษาท่ีอยูในกํามือของศาสนจักรมาเปนเวลานาน จึงพยายาม
ดิ้นรนใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงบาง ริเร่ิมจัดข้ึนมาเองใหมบาง  

ฝายศาสนจักรเห็นเชนน้ัน ก็พยายามรักษาความย่ิงใหญ
ในทางการศึกษาของตนไวโดยเรงรัดแกไขปรับปรุงจัดการศึกษาของ
ตนใหเขมแข็งย่ิงข้ึน  

ตางฝายตางพยายามดําเนินการศึกษาของตนใหกาวหนา 
สภาพการศึกษาของเขาจึงสืบตอมา ท้ังฝายอาณาจักร และฝาย  
ศาสนจักร ปรากฏผลอยางท่ีเห็นในปจจุบัน  

แตในสังคมไทยน้ัน ตรงขาม เมื่อการศึกษาระบบเดิมสะดุด
หยุดลง การศึกษาระบบใหมของสังคมไทยเร่ิมตนดวยการรวมมือกัน
ระหวางรัฐกับคณะสงฆ ชวยกันจัดดําเนินการศึกษา  

คร้ันดําเนินตอมาไดเล็กนอย ก็ถึงจุดตอเน่ืองแหงทางเดิน
ของการศึกษาสมัยปจจุบัน มีการตกลงกันใหมระหวางรัฐกับคณะ
สงฆ โดยรัฐตกลงวาจะรับเอาการศึกษาสําหรับพลเมืองมาจัด
ดําเนินการเองท้ังหมด๑๓ ทางฝายคณะสงฆก็ยินยอมดวยความ
เห็นชอบและแสดงอาการวางมือจากการศึกษาสําหรับพลเมือง
ท้ังหมด พรอมน้ันก็พยายามสรางแนวความคิดและทัศนคติของตน
ใหสอดคลองกับการกระทําน้ันดวย  
                                                            
 ๑๓  การเร่ิมความรวมมือกําหนดดวยพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ จะใหมีอาจารย

สอนหนังสือไทย แลสอนเลขทุกๆ พระอาราม ใน พ.ศ. ๒๔๑๘ การต้ังโรงเรียนหลวง
สําหรับราษฎรแหงแรก ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ และการตรา พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ใน พ.ศ. ๒๔๔๖; การแยกพระสงฆจากการศึกษา กําหนดดวยการเปล่ียน
กระทรวงธรรมการ เปนกระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ 
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การศึกษาของสังคมไทยท่ีดําเนินตอมาถึงปจจุบัน จึงเร่ิมตน
ดวยการตกลงยินยอมกัน ระหวางรัฐกับคณะสงฆ ใหฝายหน่ึงหยุด 
ฝายหน่ึงทํา  

ไมตองสงสัยเลยวา พฤติการณรวมกันของรัฐกับคณะสงฆ
คร้ังน้ัน จะตองเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง ท่ีทําใหการศึกษาปจจุบัน
ท้ังของฝายบานเมืองและฝายพระศาสนามีสภาพอยางท่ีเปนอยูใน
ขณะน้ี 

ขอยอนกลับไปสูปญหาเดิม การท่ีพระเณรด้ินรนออกไป
เรียนนอกระบบของคณะสงฆ และคณะสงฆควบคุมไมได น้ัน 
นอกจากเปนการตัดโอกาสของคณะสงฆเองท่ีจะใชระบบน้ันเปน
ชองทางใหการศึกษาสนองความมุงหมายของตนเองแลว ก็เปนการ
ตัดโอกาสในการดูแลควบคุมความประพฤติไปดวย พระเณรท่ีเลา
เรียนนอกระบบสงฆจึงมีโอกาสประพฤติเสียหายไดงาย กลายเปน
เหย่ือคําวิจารณติเตียนของสังคมท่ีขาดความรูความเขาใจ  

เมื่อความประพฤติเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุน้ี คณะสงฆ 
(ตลอดถึงรัฐและสังคม) ก็ย่ิงรังเกียจพระเณรท่ีหาทางเรียนอยางน้ัน
มากข้ึนอีก นําไปสูการพยายามแกปญหาท่ีปลายเหตุ คือหาทางกีด
กันการเลาเรียนนอกระบบ และพยายามบีบคั้นบังคับใหเรียนใน
ระบบท่ีคณะสงฆตองการใหมากข้ึน  

แตเมื่อควบคุมไมไดผลจริง พระเณรก็ย่ิงด้ินรนมากข้ึน 
นําไปสูผลเสียหายเพ่ิมพูนย่ิงข้ึน คําติเตียนของสังคมท่ีมากข้ึน และ
หางจากการแกปญหาออกไปทุกที 

ในเวลาเดียวกัน ผลรายอีกอยางหน่ึงก็เกิดข้ึน คือความรูสึก
ขัดแยง จนถึงเปนปฏิปกษ ระหวางพระผูนอย กับพระผูใหญ  
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โดยเฉพาะ ทําใหพระผูนอยเพงเล็ง ขาดความวางใจ และมี
ความรูสึกรุนแรงตอพระผูใหญท่ีบริหารการคณะสงฆ นําไปสูการ
ตําหนิติเตียนและการกลาวรายโจมตี  

พระผูใหญก็วา พระผูนอยไมสนใจศึกษาเลาเรียนธรรมวินัย 
(ลืมคิดวาการสนใจในธรรมวินัยของพระผูนอย เปนความรับผิดชอบ
ชอบของตนอยูสวนหน่ึงดวย เพราะพระเณรเหลา น้ัน ไมใช
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป แตเขาสงมาใหตนฝก ซ่ึงรวมถึงฝกใหสนใจใน
ธรรมวินัยดวย) พระผูนอยก็วา พระผูใหญลาหลัง บีบคั้นกลั่นแกลง
ตน ตางก็ไปหาจุดตรงขามต้ังปอมหันหนาเขาหากัน ซ่ึงไมเปนทาง
ของการแกปญหาอยางใดเลย เปนการขาดพ้ืนฐาน คือความรูความ
เขาใจท่ีเขาถึงสภาพความเปนจริงดวยกันท้ังสองฝาย  

ท้ังสองฝายรูแตความตองการของตน (จะตางกันก็เพียง 
ความตองการของฝายไหนจะเปนไปเพ่ือตนเองและสวนรวมกวาง
แคบกวากัน) ลวนไมยอมปรับใจเขาหากันและวิเคราะหเหตุผลให
เขาถึงความจริง ผูใหญก็ไมเขาใจผูนอย ผูนอยก็ไมเห็นใจผูใหญ  

แงท่ีจะตองเขาใจผูนอย ไดกลาวมาแลวยืดยาว สวนแงท่ี
จะตองเห็นใจผูใหญก็คือ ทานไมตระหนักถึงสภาพความเปนจริง จะ
ใหทานจัดการแกไขไดอยางไร ถึงจะโจมตีอยางไร ก็ไมชวยใหทาน
เขาใจความจริงน้ันได ย่ิงโจมตีไป ก็มีแตจะทําใหทานเขาใจผิด (ถูกก็
มี) มากย่ิงข้ึนวา ฝายผูนอยทําเชนน้ัน  เพราะเห็นแกประโยชน
สวนตัว จะทําใหหางจากการแกปญหามากย่ิงข้ึน  

และถาจะวาทําไมทานไมรูไมเขาใจ ก็คงจะตองเห็นใจอีกวา 
ทานมีพ้ืนฐานการศึกษาอบรมมาในระบบท่ีจะใหเปนอยางน้ัน การท่ี
จะแหวกออกจากระบบท่ีเคยชิน และหุมหอตนมาน้ัน เปนของยาก
ย่ิงนัก ทานผูใดทําได ก็ตองนับใหวาเปนกรณีพิเศษ  



๖๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ถึงทานท่ีแหวกออกมาไดเชนน้ี ก็ติดขัดอีก เพราะไดเพียง
ตระหนัก แตไมรูท่ีจะจัดเองได หรือแมเห็นทางจัด ก็ยังติดขัดเร่ือง
กําลังคนอีก เพราะสถาบันสงฆไดถูกปลอยท้ิงและสูบเอากําลัง
ออกไปใชฝายเดียว ไมมีเติมเขามาเปนเวลานานจนออนเปลี้ยไป
หมด นับเปนปญหาท่ีหมักหมมทับถมจนยากท่ีจะทําโดยลําพัง  

จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญขณะน้ีก็คือ การสรางพ้ืนฐานแหงความรู
ความเขาใจข้ึนมา และภารกิจน้ีเปนสิ่งท่ีจะตองกระทํา ไมเฉพาะ
ภายในวงของสถาบันสงฆเทานั้น แตตองสรางใหแกสงัคมท้ังหมดดวย  

- ท้ังน้ี เพราะเหตุผลวา สังคมมีสวนรับผิดชอบตอสถาบัน
สงฆดวย ประการหน่ึง  

- เพราะสังคมกําลังเร่ิมเพงมองสถาบันสงฆในทางท่ีไมนา
พอใจ และดวยความเขาใจผิด สถาบันสงฆยังไมทันรูตัวท่ีจะปรับตน 
สังคมหรือกลุมชนท่ีมีอํานาจในสังคม อาจเขาจัดการกับคณะสงฆ
อยางผิดพลาดเสียกอนก็ได ประการหน่ึง  

- และประการสุดทาย ในกรณีท่ีสถาบันสงฆไมยอมที่จะทํา
ความเขาใจและยอมรับสภาพปญหาของตน เมื่อสังคมภายนอกไม
ยอมร้ังรออีกตอไป โดยเฉพาะอาจมีกลุมอิทธิพลท่ีอยากทําการน้ีอยู
แลว ไดโอกาสหรืออดรนทนไมไหว จะเขากระตุนหรือเรงเราสถาบัน
สงฆใหจัดการแกปญหา หรือเขาแกปญหาเสียเอง สังคมหรือกลุม
ชนน้ัน ก็จะไดทําการน้ันโดยมีความรูความเขาใจเปนพ้ืนฐาน 

อน่ึง ควรทําความเขาใจเก่ียวกับการเอาเปรียบสังคมอีก
เล็กนอย  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 
 

ความจริง พระเณรท่ีเปนลูกชาวนาชนบทหางไกลนั้น ถา
เรียนอะไรจริงจังสักอยางแลว ก็ไมอยูในฐานะท่ีจะเปนผูเอาเปรียบ
สังคมได เพราะอะไร? ขอใหดู 

พอเร่ิมตน พระเณรเหลาน้ันก็สละผลประโยชนสวนท่ีตนพึง
ไดรับ (วาใหตรงคือถูกตัดออก) จากภาษีอากร เขามารับทุนเลาเรียน
จากประชาชนโดยตรง  

ตอมา เมื่อเลาเรียนไดความรูจากสถาบันสงฆไปบางแลว ยัง
ไมทันไดทํางานใหแกสถาบันสงฆ ก็ออกไปทํางานสรางผลิตผล
ใหแกรัฐ  

กลายเปนวา คณะสงฆลงทุนผลิตคนใหรัฐ โดยรัฐไมตอง
ลงทุน หรือสถาบันสงฆมีคาเทากับเปนโรงเรียนท่ีขาดท้ังทุนท้ังครู 
แตก็ไดทําหนาท่ีผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหแกรัฐเร่ือยมา ตามมีตาม
ได ท้ังท่ีรัฐแทบไมไดชวยเหลืออะไรเลย  

ในกรณีของพระเณรท่ีเลาเรียนเชนน้ี ยอมไมเปนผูเอาเปรียบ
สังคม หรือถาเอาเปรียบ ก็ยอมนอยกวานักเรียนนักศึกษาโดยท่ัวไป  

ขอท่ีจะเอาเปรียบได น้ันมีแตวา เมื่อเรียนอยู น้ัน ถาไม
ประพฤติปฏิบัติดีใหสมกับภาวะ และไมทําหนาท่ีของพระสงฆให
ถูกตอง ก็กลายเปนชาวบานที่เขามาเอาเปรียบศาสนา หาใชเปนพระ
เณรที่เอาเปรียบสังคมไม  

แตถาพระเณรเหลาน้ันศึกษาเลาเรียนและประพฤติปฏิบัติดี
พอรักษาตัวได ไมใหเปนท่ีนารังเกียจ และไมนําความเส่ือมเสียมาสู
สถาบันแลว ก็ไมมีใครสามารถกลาวหาวาเปนผูเอาเปรียบใครๆ ไดเลย  



๖๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ถาจะใชคําวาเรียกรองกันแลว ก็ตองกลาววา สังคมเรียกรอง
บริการจากสถาบันศาสนา โดยผานบุคคลท่ีอยูในสถาบันน้ัน ใน
อัตราสวนท่ีแตกตางกันตามระดับฐานะหนาท่ีของแตละบุคคลใน
สถาบัน  

สําหรับพระหนุมและสามเณรในวัยเรียนน้ัน ถาทําไดเพียง
เปนผูประพฤติอยูในกรอบวินัย ทําตนใหเปนภาพแหงความรมเย็น
ปลอดภัย ทําใหเกิดความรูสึกช่ืนบานผองใส เปนสิริมงคลและความ
งดงามแกผูไดเห็น อยางท่ีรูสึกสืบกันมาตามประเพณีในสังคมไทย 
ถาทําไดเพียงเทาน้ี ก็นับวาเปนบริการท่ีเพียงพอเทาท่ีสถาบันสงฆ
จะพึงเรียกรองจากพระเณรเหลาน้ัน เพ่ือใหชวยสถาบันสงฆในการท่ี
สถาบันจะทําหนาท่ีของตนตอสังคมอยางถูกตอง  

สําหรับสังคมไทยที่เขาใจตนเองดีน้ัน การท่ีเยาวชนยอมนํา
ตัวเขามารับการฝกอบรมอยูภายในกรอบพระวินัย ก็เปนการ
เพียงพอแลวสําหรับพุทธศาสนิก ท่ีจะแสดงความยอมรับใหเปน
ตัวแทนแหงคุณธรรมดวยการกราบไหว อยางเทาเทียมกับท่ีพึง
กระทําแกทานผูทรงคุณธรรมอยางสูง โดยไมมีการแบงแยก  

ท้ังน้ี เพราะพุทธศาสนิกกระทําการกราบไหว มิใชดวย
ความยึดถือในตัวตน หรือดวยความเห็นแกตัว มิใชไหวดวยตัณหา 
คืออยากไดผลประโยชน จึงไหว มิใชไหวดวยมานะ คือถือตัวตนวัด
ฐานะศักด์ิศรีสูงต่ํา จึงไหว มิใชไหวดวยทิฐิ คือสักวายึดถือตามๆ กัน
มาวาเปนหลักปฏิบัติอยางน้ันๆ โดยไมรู ไมเขาใจความหมาย และ
ความมุงหมาย จึงไหว แตไหวดวยเห็นแกธรรม คือเพ่ือธํารงและเชิด
ชูคุณธรรมความดีงามของสังคม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 
 

อยางไรก็ดี มีขอท่ีนาเสียดายในขณะน้ีก็คือ ระบบของ
สถาบันสงฆท่ีกําลังถูกปลอยปละละเลยอยูเชนน้ี กําลังกลายเปน
เคร่ืองเปดโอกาสใหคนในสังคมเมืองเขามาแอบแฝง ดวยเจตนามุง
ผลประโยชนสวนตัวจริงๆ ซ่ึงคนเหลาน้ีน้ันแหละ ท่ีจะเปนผูเอา
เปรียบท้ังศาสนา และสังคม ครบสองอยางทีเดียว 

พึงสังเกตดวยวา ความจริงสถาบันสงฆเปดรับคนจากทุก
ระดับสังคมเสมอภาคกัน ทุกคนมีสิทธิและมีโอกาสสมัครเขามาเทา
เทียมกัน  

แตในสมัยปจจุบัน คนมีฐานะดีและมีโอกาสเหนือกวาโดย
ทางภูมิศาสตรเปนตน มีชองทางอื่นท่ีไดเปรียบมากกวา และเห็นวา
สถาบันสงฆเปนชองทางท่ีเสียเปรียบ จึงไมเขามาสูสถาบันน้ีเหมือน
อยางสมัยกอน  

คร้ันคนไรฐานะและดอยโอกาสบางคนท่ีเขามาใชชองทาง
ของสถาบันสงฆ สามารถเล็ดลอดข้ึนมาถึงระดับการศึกษาเดียวกับ
คนมีฐานะและมีโอกาสเหนือกวาน้ันบาง คนพวกแรกท่ีไดเปรียบน้ัน
ลืมความเดิมท่ีกลาวมาแลว จึงตําหนิเอาคนพวกหลังท่ีเล็ดลอด
ข้ึนมาไดวาเปนคนเอาเปรียบสังคม  ทําใหเสียงท่ีกลาวหาคน
เสียเปรียบวาไดเปรียบ เปนเสียงท่ีมาจากคนไดเปรียบน่ันเอง  

นอกจากน้ัน นักศึกษาภายนอกท่ีเคยเก่ียวของ มองเห็น
สภาพการบวชเรียนของพระเณรในระบบของสถาบันสงฆปจจุบัน 
เมื่อเห็นลูกชาวบานนอกเขามาบวชเณรเรียนหนังสือ มักมีความรูสึก
โนมไปทางดูถูกหรือย้ิมเยาะดวยซํ้าไปวา เณรลูกชาวบานเหลาน้ันโง
เขลาไมมีทางไป ไมรูจักหนทางกาวหนา เขาไปเรียนในระบบท่ี
อับเฉา ชีวิตจะตกต่ํา ไมมีทางสูเขาได  



๖๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ท้ังท่ีมองเห็นอยูวาพระเณรลูกชาวบานนอกเสียเปรียบอยาง
น้ี ขัดอารมณเขาข้ึนมา พระเณรลูกชาวบานนอกก็กลับถูกมองเปนผู
เอาเปรียบไปได  

ทางแกอีกอยางหน่ึงจึงไดแกการจัดสภาพสถาบันสงฆเสีย
ใหม ใหอยูในภาวะเอื้ออํานวยท่ีจะทําใหผูมีฐานะดีและมีโอกาส
เหนือกวา ยินดีท่ีจะเขามาใชบริการของสถาบันน้ีรวมกับคนท่ีไร
ฐานะและดอยโอกาส เปนการชวยใหเกิดความเสมอภาคและความ
เขาใจดีตอกัน เมื่อน้ันเสียงตําหนิกันวาเอาเปรียบก็จะหมดไปดวย 
สถาบันสงฆก็จะทําหนาท่ีไดครบถวนสมบูรณข้ึน คือชวยเหลือคน
ทุกระดับไดจริง  

นอกจากน้ัน การท่ีรัฐจะตองมาพิจารณาแกปญหาความ
เสมอภาคทางการศึกษา ดวยการลงทุนใหทุนการศึกษาและบริการ
สงเคราะหตางๆ ก็จะพลอยผอนเบาลงไปดวย เพราะระบบของ
สถาบันสงฆตามรูปท่ีแทน้ัน มีบริการเหลาน้ีพรอมในตัวโดยไมตอง
ใหรูตัว เปนระบบท่ีใหทุน โดยไมตองบอกวาใหทุน สงเคราะห โดย
ไมตองบอกวาสงเคราะห และถาทําไดสมบูรณตามรูปแบบท่ีวางไว 
ก็เปนระบบที่ชวยเหลือประชาชน โดยไมตองบอกวาชวย เพราะได
อยูกับประชาชนอยูแลวตลอดเวลา 

เร่ืองท่ีเปนปญหาเทาท่ีกลาวมานี้ เปนสิ่งท่ีควรจะตองรีบ
จัดการแกไข จะแกไดก็ตองเริ่มดวยการกลาเผชิญความจริง  

หลักใหญของพระพุทธศาสนาบอกอยูแลววา จะกําจัดทุกข
ได ตองกําหนดรูทุกขกอน คือตองกลาเผชิญหนามองดูทุกขตาม
สภาพท่ีมันเปนจริง แลวสืบคนหาตนตอใหพบจึงกําจัดได   



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๕ 
 

ปญหาท่ีกลาวมา เปนทุกขของสังคมท่ีสําคัญพอสมควร 
คณะสงฆก็ดี รัฐก็ดี ตลอดถึงสังคมท้ังหมดก็ดี จะตองรับรูสภาพของ
ปญหาตามท่ีเปนจริง แลววิเคราะหปญหาน้ันจนเห็นตนตอ ตกลงให
แนวาจะเอาอยางไร แลวกําหนดวิธีการกับการกระทําใหสอดคลองกัน  

เมื่อกลาวรวบรัดในเร่ืองน้ี สําหรับรัฐกับคณะสงฆซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบใกลชิดท่ีสุด มีทางเลือกอยู ๒ อยาง ซ่ึงจะตองตัดสินใจ
กําหนดเอาอยางใดอยางหน่ึงใหแนนอน  แลวกระทําการให
สอดคลองกับทางเลือกท่ีตองการน้ัน พรอมท้ังจัดการปรับสภาพ
ความเปนจริงใหลงกันดวย ทางเลือก ๒ อยางน้ัน คือ 

๑. ใหสถาบันสงฆ เปนแหลงปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญกิจของผู
เบ่ือหนายฆราวาสมากอนแลว ตั้งใจสละโลกเด็ดขาด อุทิศ
ชีวิตตอพระศาสนา มุงหนาสูโลกุตตรธรรมอยางเดียวลวน  

ในกรณีท่ีกําหนดทางเลือกเชนน้ี จะตองใหสังคมไทยท่ัว
ทั้งหมดไดรับรูยินยอมรวมกัน แลวระงับประเพณีบวชเรียนเสีย 
มิใหมีลูกชาวบานเขามาบวชเพื่อประสงคการศึกษาอีกตอไป  

ในเวลาเดียวกัน รัฐจะตองจัดการศึกษาใหท่ัวถึง ร้ังเอา
เด็กลูกชาวนาชาวชนบท ซ่ึงตนแทบจะยังไมไดชวยเหลืออะไร
เลยน้ัน อยางนอยจํานวนสองแสนคน ที่จะเขาไปอยูในสถาบัน
สงฆ ใหกลับเขามารับการศึกษาในระบบของตนใหหมด 

๒. ใหสถาบันสงฆ เปนสถาบันการศึกษาดวย เปนแหลงสําหรับ
ผูสละฆราวาสโดยสิ้นเชิงแลวดวย ทําหนาท่ีท้ังสองอยางใน
เวลาเดียวกัน คือ ยอมรับเอาบทบาทของสถาบันสงฆใน
สังคมไทยเดิมมาปรับใช โดยถือระบบฝกคัด (ฝกไปคัดเลือก
ไป) หรือระบบกล่ันนํ้ามัน คือ ทุกสวนท่ีเขามา ไดรับการ
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ดัดแปลงกลั่นกรองใหมีคุณคาข้ึนเปนประเภทๆ และนําไปใช
ประโยชนไดในระดับตางๆ กัน  

หมายความวา ในสายกวาง รับเอาเด็กและเยาวชน
ท่ัวไปเขามาบวช แลวใหการศึกษาอบรม ใหมีความรูความ
เขาใจธรรมวินัยเพ่ิมข้ึนไปโดยลําดับ ควบคูไปกับความรูท่ีจะ
ใหดําเนินชีวิตอยูในโลกดวยดี คือ จุดหมายสูงสุดมุงฝกให
อยูในศาสนา แตในเวลาเดียวกันยอมรับความจริงเก่ียวกับ
ความเปนไปได และเปนไปไมไดดวย จึงใหการศึกษาท่ี
สนองท้ังความตองการของบุคคล ความตองการของสังคม 
และความมุงหมายจําเพาะของสถาบันไปพรอมกัน  

ในจํานวนผูเขามาบวชท้ังหมด สวนใหญประมาณรอย
ละไมต่ํากวา ๙๕ จะกลับคืนไปสูสังคมคฤหัสถตามเดิมใน
ระยะตางๆ กัน  

ในจํานวนน้ี จะมีผูท่ีศึกษาเลาเรียนเพียงแคพอมีความรู
ประดับตน มีศีลธรรมดีข้ึน ยังไมไดทํางานใหแกสถาบันสงฆ
เลย ก็ออกไปทํางานใหแกสังคมคฤหัสถบาง ผูท่ีใชความรูน้ัน
ทํางานใหสถาบันสงฆบางแลวจึงออกไปบาง และจะมีสวน
หน่ึง ซ่ึงเปนสวนนอยท่ีสุด ท่ีมีอุปนิสัยพรอมจะอยูในสถาบัน
ตอไปโดยตลอด เทากับเปนผูท่ีไดรับคัดเลือกข้ันสุดทายแลว  

สวนนอยท่ีสุดนี้ กับสวนที่เรียนแลวอยูทํางานให
ระยะเวลาหน่ึงสั้นบางยาวบาง รวมเขาดวยกัน เปนสวนท่ี
ดํารงสืบตออายุศาสนา และสวนนอยท่ีสุดท่ีเหลืออยูน้ี จะได
กําลังสมทบจากผูท่ีเบ่ือหนายฆราวาสแลวจึงเขามาบวชอีก
จํานวนหน่ึง รวมเปนองคประกอบของสถาบันสงฆท่ีสมบูรณ
สําหรับทางเลือกท่ีสอง 
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ความจริง ตามท่ีเปนอยูในปจจุบัน สถาบันสงฆก็อยูใน
ทางเลือกท่ี ๒ อยูแลว แตเพราะไมรับรูสภาพท่ีเปนจริงน้ัน จึงทําให
พฤติการณขัดกับความเปนจริง สิ่งท่ีมีอยู ก็ไมถูกจัดทําใหมี
ประสิทธิภาพ ความมุงหมายบางอยางท่ีควรจะมี ก็ขาดไป ความมุง
หมายท่ีตั้งไว ก็ไมไดผลจริง และเกิดความเคลื่อนคลาดไขวเขวตาง ๆ 
มากมาย  

แมแตกําลังท่ีไดรับสมทบเขามาจากผูท่ีเบ่ือหนายฆราวาส
วิสัยแลว ก็มักไมเปนกําลังจริงอยางน้ัน กลับกลายเปนสวนท่ีเสแสรง
แอบแฝงเขามาดวยความมุ งหมายซอนเรนเสียจํานวนมาก 
กลายเปนตัวการกอปญหาทอนกําลังของสถาบันสงฆลงไปอีก และ
นับไดวาเปนสวนท่ีเอาเปรียบท้ังศาสนาและสังคมอยางแทจริง 

ในทางเลือก ๒ อยางน้ี จะตองตัดสินเลือกอยางใดอยางหน่ึง
ใหแนชัดลงไป และปฏิบัติการตางๆ ใหสอดคลองกัน ถาไมทําอยาง
น้ี ก็เห็นจะหมดทางกู ถาจะเรงใหหายนะเร็วเขา ก็โจมตีซํ้าเขาไป  

ถาไมตองการอยางน้ัน ก็เลิกโจมตีติเตียนตางๆ เสียดีกวา 
เพราะเพียงสภาพท่ีเปนอยูซ่ึงท้ิงไวเชนน้ี ก็เปนปญหามากอยูแลว 
การโจมตีติเตียนโดยไมทําและไมเขาใจ มีแตจะทําใหเลอะเทอะ
เปรอะเปอน และเลวทรามย่ิงข้ึน  

นาสมเพชท่ีบางคร้ังทานท่ีเขามาในประเภทเบ่ือหนาย
ฆราวาสแลว ก็พลอยรวมวงติเตียนโพนทะนากับเขาดวย กลายเปน
ผูสรางความผิดพลาดไวเปนมลทินแกตน และรวมทําลายโดยความ
รูเทาไมถึงการณไปดวย  
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สําหรับคณะสงฆและรัฐ ถายังคงปลอยปละละท้ิงสภาพ
ปญหาใหเปนไปอยูตามเดิมอยางน้ี ในระยะยาว ภิกษุหนุมและ
สามเณรจํานวนสองแสนน้ัน แทนท่ีจะเปนสิ่งสรางเสริมคุณคา ก็จะ
กลับเปนเหตุสะสมปญหา นําความลมละลายมาสูสถาบันสงฆเอง 
พรอมท้ังกอปญหาสังคมแกรัฐดวย หรือถาไมลมละลายเอง ก็จะ
เปนการสรางสถานการณบีบบังคบใหสังคมภายนอกตองเขามา
จัดการทําลายลางสถาบันสงฆเสีย  

แมแตคุณคาในแงชวยใหความเปนธรรมในสังคม ท่ีมี
ความสําคัญอยูในขณะน้ี ก็เพราะรัฐบกพรอง ไมมีสถาบันอื่นใดมา
ชวยแกไข  

แตในกาลภายหนา สังคมยอมเปลี่ยนแปลงตอไปอีก เมื่อถึง
เวลาหน่ึง การณอาจกลับกลายเปนวา ผูดอยโอกาสที่เขามาสูสถาบัน
สงฆน้ัน ถูกปลอยปละละเลย ไดรับบริการไมคุมกับเวลาท่ีสูญเสียไป 
กลายเปนวาสถาบันสงฆเก็บพลเมืองของรัฐจํานวนมากมายมากัก
ไว ทําใหสูญเสียเวลาและกําลังงานของรัฐไปไมคุมกับได  

หรือไมก็ในทางตรงขาม สมมติวาบริการการศึกษาของรัฐ
ขยายออกไปท่ัวถึง จํานวนผูท่ีเขามาบวชก็จะคอยๆ ลดลงไปจนหมด 
เหมือนอยางท่ีเปนอยูแลวในถิ่นท้ังหลายท่ีเจริญแลว ทําใหสถาบัน
ยุบตัวลงไปเอง หรือไมก็จะกลายเปนเพียงท่ีอยูอาศัยของผูท่ีแอบ
แฝงเขามาเพ่ือหาความสุขสบายไปจริงๆ 

ปจจุบันก็เห็นกันอยูชัดๆแลววา คุณคาของสถาบันสงฆใน
ดานชวยใหความเสมอภาคทางการศึกษาน้ี เหลืออยูเพียงในข้ันชวย
อํานวยความสะดวกแกผูแสวงการศึกษาท่ีดอยโอกาส ใหมีทางผาน
สําหรับเขามาดิ้นรนแสวงหาการศึกษาเอาเองตามแตจะหาได โดย
คณะสงฆเองแทบไมไดเอาใจใสจัดและควบคุมดูแลเลย  
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แมคุณความดีท่ีวา สถาบันสงฆชวยใหเยาวชนในเพศ
สามเณรจํานวนแสนกวารูปพนไปจากปญหาเยาวชนท่ีรายแรงได
โดยส้ินเชิง เหลือเพียงความเสื่อมเสียเล็กนอยท่ีถือวาเปนเร่ือง
รายแรงเฉพาะสําหรับผูดํารงเพศสามเณรน้ัน ก็เปนคุณคาท่ีแทบจะ
มิไดอาศัยระบบการศึกษาของคณะสงฆเลย หากแตเปนเพียงการ
อาศัยกรอบวินัยและระบบชีวิตในเพศอยางเดียวเทาน้ันชวยไว หรือ
อยางดีก็ดวยระบบการฝกอบรมของวัดแตละแหงๆ น้ันเอง 

(เปนธรรมดาอยูแลวท่ีวา ใครก็ตามท่ีเขามาบวช เพศภิกษุ
สามเณร ก็ยอมชวยใหเขาพนจากการทําช่ัวท่ีรายแรงบางอยางได
ทันทีโดยอัตโนมัติ ประเพณีไทยท่ีใหเด็กอยูวัดบวชเณรเรียนหนังสือ 
คงตองเปนมาโดยความตระหนักในคุณคาทางจริยธรรมน้ีดวยอยาง
แนนอน เยาวชนผูเขาศึกษาอยูในระบบเชนน้ี ยอมถูกตัดออกจาก
ปญหาในการยกพวกตีกัน และปาระเบิดขวดเปนตน และเพราะเหตุ
น้ี ประชาชนท่ัวไปตลอดถึงคนแกเฒาจึงไหวเด็กได ท้ังท่ีเด็กเหลาน้ัน
ยังตองอาศัยพวกเขาชวยกันเลี้ยงดู หาอาหารใหรับเปนทาน)  

แตในกาลภายหนา เมื่อยังคงปลอยไวอยางน้ีเร่ือยไปอีก ก็ไม
แนนักวาแมแตปญหาเยาวชนที่รายแรงน้ันจะไมคืบคลานเขามาถึง
ภายในวัดเอง ท้ังน้ีดูเหมือนวาเคาของเร่ืองน้ีก็ไดเร่ิมตั้งข้ึนบางแลว 

สําหรับพระภิกษุสามเณรท่ัวไป ขอเขียนน้ีมุงหมายใหเกิด
ความมั่นใจในคุณคาของสถาบันของตนวา สถาบันสงฆเทาท่ีเห็นกัน
วาเสื่อมโทรมอยางน้ี ก็ยังมีคุณคาแกสังคมอยางมากมาย ไมนอย
กวาสถาบันอื่นใดท้ังสิ้น  

ถึงแมในแงท่ีเสื่อมโทรม ความเสื่อมเสียท่ีมีอยู ก็ยังมิไดมาก
ย่ิงไปกวาสถาบันอื่นใดเชนกัน  
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แมแตสถาบันของปญญาชนทั้งหลายท่ีติเตียนสถาบันสงฆ
น้ันเอง สถาบันน้ันสรางปญหาใดแกสังคม สถาบันสงฆน่ีเองเปน
สถาบันเดียวท่ีกําลังชวยผอนเบาปญหาน้ัน  

อยางไรก็ดี ท่ีกลาวเชนน้ี มิใชจะใหมีความประมาท เปนแต
ตองการใหตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีตอสถาบันของตน จะได
พยายามปฏิบัติตนในทางท่ีจะกําจัดขอเสื่อมเสียใหหมดไป รักษา
คุณคาแหงสถาบันของตนไว และสงเสริมใหดีย่ิงข้ึน ใหถึงข้ันท่ีควร
จะเปน  

ท้ังน้ีเพราะสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงของการประพฤติเสื่อม
เสีย และไมพยายามรักษาความดีงามของตน เทาท่ีเกิดเปนปญหา
ข้ึนจากภิกษุสามเณรจํานวนไมนอยขณะน้ี ในฐานะท่ียังเปนปุถุชน 
ก็คือ การไมรูและไมมั่นใจในคุณคาของสถาบันของตน ตลอดจน
คุณคาของตนเอง มองเห็นตนเองและสถาบันของตนต่ําตอยดอย
คุณคา คลอยไปตามคํากลาวหาท่ีมีผูยกข้ึนมาติเตียนเปนคราวๆ ทํา
ใหเกิดปมดอย โนมใจใหลดตัวลดระดับความประพฤติปฏิบัติของตัว 
และลดคุณคาของตัวลงไปตามความรูสึกดอยน้ัน ซ่ึงเปนขอเท็จจริง 
สําคัญอยางหน่ึงท่ีมีอยู ซ่ึงจะตองยอมรับ  

หากไมแกไขสรางความเขาใจ และแนวทางออกในการแกไข
ปรับปรุง สภาพน้ีก็จะทรุดลงไปเร่ือยๆ และนําไปสูความเสื่อมทราม
หรือถึงกับหายนะของสถาบันสงฆไดทางหน่ึง  

(ลองวางใจเปนกลางแลว นึกสํารวจดูวา อาการเชนท่ีจะ
กลาวตอไปน้ีเปนความจริงท่ีมีอยูหรือไม คือการท่ีพระภิกษุรูสึก
ภูมิใจและเห็นเปนความดีเดนอยางหน่ึงในการท่ีได รับความ
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สนับสนุนจากนักศึกษาและปญญาชน  ใหไปรวมในกิจกรรม
บางอยางของเขา แทนท่ีจะรูสึกวาเปนโอกาสหรือเปนภาระตาม
หนาท่ีท่ีจะตองไปสรางความรูความเขาใจแกเขาในฐานะผูสอน หาก
อาการเชนน้ีเปนความจริงท่ีมีอยู ก็เปนตัวอยางหนึ่งท่ีสอถึงสภาพท่ี
กลาวมาแลว และเปนสัญญาณอันตรายท่ีแจงใหทราบวา สถาบัน
สงฆไดคลาดเคลื่อนออกไปจากฐานะท่ีถูกตองเหมาะสมแกตน ลง
ไปสูภาวะเควงควางเลื่อนลอยแลว และไมรูตัววากําลังปลอบใจ
ตนเองดวยการยึดเอารูปแบบท่ีพอใจซ่ึงสืบตอมาจากอดีตวาเปน
ฐานะของตน; แตถามองใหลึกลงไปถึงสวนประกอบอีกสวนหน่ึงของ
สังคมซึ่งซอนอยูเบ้ืองหลังสวนท่ีเปนรูปแบบน้ัน และเปนสวนท่ีจะ
กาวออกมาเปนสวนหนาของสังคมตอไป สถาบันสงฆก็อาจจะได
ตระหนักวา ตนยังไมมีฐานะท่ีมั่นใจในสังคมท่ีจะมาถึงขางหนา และ
ทุนท่ีจะดํารงฐานะของตนไว ก็แทบจะยังไมไดเตรียมทําไวเลย) 

อน่ึง ปจจุบัน รัฐไดเร่ิมแสดงอาการเอื้อมมือกลับเขามาขอรับ
ความรวมมือในทางการศึกษาจากคณะสงฆใหมอีก  

ในสภาพเชนน้ี  รัฐจะตองเตรียมจิตใจไวใหพรอมท่ีจะ
มองเห็นความอิดโรยและความไมพรอมตางๆ ของคณะสงฆดวย
ความเห็นใจและเขาใจ จะตองไมทอแทหรืออิดหนาระอาใจแลว
เลิกราไปเสียกอน เพราะคณะสงฆไดถูกปลอยปละละเลยทอดท้ิงมา
เสียนาน ก็ตองอดทนเอาหนอย  

นึกเสียวา เปนผลกรรมเกาท่ีไดรวมกันทําไว จะไดตั้งหนา
ระดมความเพียรพยายามข้ึนมาชดเชยใหมากข้ึนเปนทวีคูณ 



๗๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

พรอมกับการมีคุณคาอันสําคัญ สถาบันสงฆปจจุบันก็มี
ปญหาและกอใหเกิดปญหามากมายหลายอยาง ท่ียกมาพูดขางตน
เปนเฉพาะบางสวนท่ีเห็นวาสําคัญอยางย่ิงเทาน้ัน และเทาท่ีกลาว
มาก็หวังวาคงพอจะเปนสวนชวยประกอบความคิด ใหมองเห็น
สภาพปญหา จุดท่ีควรแกไขหรือสงเสริม และลูทางปฏิบัติไดบาง
พอสมควร  

ปญหายังมี อ ยู อี กมาก  และ คุณค า ก็ ยั งมี อ ยู อี กมาก
เชนเดียวกัน แตจะพูดตอไปก็จะยาวข้ึนทุกทีจนหาท่ีจบยาก จึงเห็น
ควรยุติเพียงน้ีกอน 

 



บันทึกท่ี ๒ 

ปัญหาเก่ียวกับ 

ความเส่ือมโทรมของสถาบันสงฆ   

มีผูถามปญหาเก่ียวกับการปรับปรุงสถาบันสงฆวา สาเหตุ
หน่ึงท่ีทําใหสังคมไทยสับสนยุงเหยิงและดอยพัฒนา ก็เพราะทุกกลุม
ไมรูจักหนาท่ีของตนเอง และหนาท่ีตอสังคมสวนรวม สถาบันสงฆ
ปจจุบันไดเสื่อมโทรมลง โดยยกตัวอยางเชน มีพระหมอดู เปนตน 
ขอน้ีเปนเพราะเหตุใด จะแกไขอยางไร 

ปญหาน้ีเก่ียวกับบทบาทของสถาบันสงฆ ผูถามปญหาคง
นึกถึงสภาพปจจุบัน และมองเห็นวาพระสงฆทําบทบาทอะไรท่ี
แปลกๆ และไมคอยดี  

ตอนแรกจึงจะตองตกลงกันกอนวา ตามหลักแลว บทบาท
ของพระสงฆคืออะไร หรือพระสงฆควรทําบทบาทอะไร  

ไดกลาวแตแรกแลววา บทบาทตามหนาท่ีของพระสงฆ ก็คือ 
ธรรมทาน แปลวา การใหธรรม  

การใหธรรมน้ันมีความหมายกวางมาก เพราะคําวา “ธรรม” 
หรือ “ธัมม” ในภาษาบาลี เปนคําท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด แตถา
แยกประเภทใหญ ๆ ก็มี ๒ อยางคือ ความจริง กับ ความดีงาม เปน
เร่ืองของปญญา อยางหน่ึง คุณธรรม (คุณภาพของจิตใจ) อยางหน่ึง  



๗๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

การใหธรรม จึงหมายถึง การใหความรู ความเขาใจ ใหหลัก
ความจริง และหลักแหงคุณความดี หรือใหหลักการท่ีจะใหมนุษย
เขาถึงสัจธรรมและไดประสบสิ่งท่ีดีงาม คือ ทําใหคนเกิดความรู
ความเขาใจในสิ่งตางๆ อยางถูกตอง ตั้งตนแตความรู ข้ันสูงสุด 
เขาใจในชีวิตน้ีวาคืออะไร สภาวะท่ีแทจริงของสิ่งท้ังหลายเปน
อยางไร ลงมาจนถึงความเขาใจทั่วๆ ไปเก่ียวกับจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต เปนแงของสัจธรรมอยางหน่ึง จริยธรรมอยางหน่ึง  

รวมความคือ ชวยประชาชนในทางปญญา และในทาง
คุณธรรม อันน้ีเปนบทบาทหลัก  

อะไรก็ตามท่ีเขาอยูในแนวน้ี จะเปนการอบรมส่ังสอน เปนท่ี
ปรึกษา แนะนําอะไรตางๆ ก็เรียกวาไปกันได ถาออกไปจากแนวน้ี ก็
นับวาเปนการคลาดเคลื่อน 

ปจจุบันมีการพูดกันมากวา พระสงฆทําบทบาทอยางน้ัน
อยางน้ีท่ีไมถูกตอง ไมดีไมงาม ตลอดจนเปนโทษเปนภัยแกสังคม 
เรามักทําไดแคยกข้ึนมาติเตียน พูดไดแคน้ัน เสร็จแลวไมสามารถ
บอกไดวาทําไมทานจึงทําอยางน้ัน  

ถาหากเราไมสามารถกาวไปถึงข้ันช้ีบอกไดวา ทําไมทานจึง
ทําอยางน้ัน เราจะแกปญหาไมได เราก็ไดแตทําอยางท่ีทํากันมากใน
ปจจุบัน คือ โจมตีกัน นับเปนลักษณะอยางหน่ึงของสังคมไทย
ปจจุบันท่ีจะตองโจมตีกัน  

สภาพอะไรท่ีไมนาพอใจ ไมนาช่ืนชม มีอยูมากมาย เรารูวา
มันไมดี เราไมพอใจ เราก็โจมตี ไดแคน้ัน ก็เปนอันจบ หมายความวา
แกปญหาระยะยาวไมได  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 
 

ย่ิงเมื่อมีการต่ืนตัวกันข้ึน ก็ดูจะย่ิงโจมตีกันมาก การต่ืนตัว
น้ันไมใชไมดี มันเปนสิ่งท่ีดี แตการต่ืนตัวท่ีไมนําไปสูการกระทําท่ี
ลึกซ้ึงกวาน้ัน อาจนําไปสูผลเสียก็ได  

เก่ียวกับสถาบันสงฆน้ัน ความจริงเด๋ียวน้ีประชาชนมีความ
สงสัยอยูไมนอย แตบางทีไมกลาพูด ย่ิงตอหนาพระ ย่ิงไมกลาพูด 
ไปพูดลับหลังพระเสีย อะไรทํานองน้ี ถาหากจะแกปญหากันจริงๆ ก็
ตองเผชิญหนา ยกมาพูดกัน 

ปญหาสังคมตางๆ ท่ียกมาพูดและโจมตีกันน้ัน เปนเหมือน
อาการของโรค คือ สังคมปวยเปนโรค มีอาการเกิดข้ึนใหมองเห็น เรา
ก็ยกเอาอาการน้ันข้ึนมาพูดกัน โจมตีกัน พูดหรือโจมตีน้ันไมยากเลย 
แตถาทําแคน้ัน แกปญหาไมได เปนการกระทําท่ีผิวเผิน  

จะแกปญหาได ก็ตองวิเคราะหลงไปใหเห็นสมุฏฐาน วา
อาการอยางน้ันเกิดจากโรคอะไร มีอะไรเปนสมุฎฐาน เชนตัวอยางท่ี
ยกข้ึนมาถามน้ันวา พระเปนหมอดู จะตองวิเคราะหตอไปวา ทําไม
ทานตองเปนหมอดู อาจจะตอบอยางงายท่ีสุด ตอบไปกอน ถูกไมถูก
ไมทราบวา เพราะทานอยากไดลาภสักการะ  

วิเคราะหตอไปอีกวา ทําไมอยากไดลาภสักการะ ไดความวา 
เพราะลาภสักการะน้ีเก่ียวกับความเปนอยูของทาน วิเคราะหตอไป
อีกวา ยังมีเหตุอะไรท่ีลึกซ้ึงกวาน้ีหรือไม ตอบวามี มีอยางไร พระ
ตองมีความสัมพันธทางสังคม  

ลักษณะชีวิตของพระน้ัน มีบทบัญญัติทางธรรมวินัย กําหนด
ไววา ตองมีความผูกพันกับสังคม คือตามหลักวาพระตองพ่ึงอามิส
ทาน ไดแกปจจัย ๔ จากคฤหัสถ แลวตอบแทนดวยธรรมทาน  



๗๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ทีน้ีมีปญหาวา พระมีความสามารถท่ีจะตอบแทนดวยธรรม
ทานหรือไม  ถึงไมสามารถ  ทานก็ยังตองมีความสัมพันธ กับ
ประชาชน  ท้ั ง เ พ่ืออามิสทานด วย  ท้ั ง เ พ่ือ รักษาระบบแห ง
ความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนดวย  

การท่ีจะรักษาความสัมพันธน้ีไวไดน้ัน ขอสําคัญ ตองมีนํ้าใจ
เมตตาชวยประชาชนในรูปใดรูปหน่ึง ถาจะชวยในแงธรรมทานตาม
หนาท่ีท่ีแทจริง ชวยไดไหม นาสงสัยเสียแลว ถาไมมีความรู ไมมีการ 
ศึกษาดีพอ ไมรูธรรมลึกจริง ไมเขาใจสภาพสังคมท่ีเปนอยู ไมเขาใจ
ความรูสึกนึกคิดของคน ก็ชวยไมได แตก็ตองชวยในรูปใดรูปหน่ึง  

เขามาปรึกษา มาระบายทุกข พระไมรูวาจะแนะนํา หรือ
แกปญหาใหเขาอยางไร สภาพสังคมก็ไมเขาใจ ธรรมะก็ไมเขาใจ จะ
เอาธรรมขอไหนออกมาใชและอธิบายใหสัมพันธกับชีวิตของเขาใน
สภาพสังคมปจจุบันอยางไร ก็ไมเขาใจ วิธีอะไรดีท่ีสุด ก็ตองปลอบ 
ปลอบโยนแลวยังไมพอ ก็หาทางชวยใหมากข้ึน ใหสบายใจมากข้ึน  

ดูหมอให ก็เปนทางหน่ึง ท่ีชวยปลอบประโลมทางจิตใจ ชวย
ใหเขามีความหวัง เปนการอนุเคราะหไปทางหน่ึง แตทีน้ี ดูไปๆ ได
ลาภผล ชักติดใจ เลยกลายเปนหลงลาภสักการะไป อยางน้ีเปนตน  

รวมความแลว ตําแหนงของปญหามันอยูลึกซ้ึงลงไปถึงวา 
เปนเพราะพระไมสามารถทําหนาท่ีตามบทบาทของทานได ทําไม
ทานจึงทําไมได เพราะอะไร ก็เพราะเราใหการศึกษาทานไมพอ การ
ใหการศึกษาแกพระ เปนความรับผิดชอบของสังคมดวยหรือไม 
สังคมไดเอาใจใสในเร่ืองน้ีแลวหรือเปลา อยางน้ีเปนตน เปนปญหา
ท่ีพันถึงกันไปหมด  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 
 

จะแกปญหาน้ีได ก็จะตองมองยอนลึกลงไปถึงการศึกษา
ของพระดวย เสร็จแลวลองสํารวจสภาพการศึกษาของพระดู แลวก็
จะรูเห็นเขาใจไดพอสมควร เรียกวาเขาใจปญหาดีข้ึน 

การท่ีพระพุทธศาสนาบัญญัติให ชี วิตพระตอง ข้ึนกับ
ประชาชน ไมใหปลูกผักขุดเผือกมันฉันเองน้ัน ก็เพ่ือประโยชนระยะ
ยาว ทําใหพระตองผูกพันอยูกับสังคม ตองคอยคิดสงเคราะห
อนุเคราะหประชาชนในรูปใดรูปหน่ึง แตเมื่อการตอบแทนหรือการ
สงเคราะหไมเปนไปตามหลักท่ีตั้งไว มันก็ตองไขวเขวไป  

พูดงายๆ วา เมื่อทานไมสามารถใหธรรมทาน แตทานยังตอง
อนุเคราะหประชาชน ทานก็ทําออกมาอยางใดอยางหน่ึง  

แมแตคําโจมตีท่ีวา ทําไมพระสรางโบสถกันนัก ไมเปน
ประโยชน เสียเศรษฐกิจ เราไมไดวิเคราะหตอไปเลยวา ทําไมทานจึง
ทําเชนน้ัน และจะแกไดอยางไร ทานไมรูแนวาในสภาพสังคม
ปจจุบัน ทานควรทําอะไร จึงจะเปนบทบาทท่ีเหมาะท่ีควรเปน
ประโยชนแทจริง แตมีคานิยมอันหน่ึงท่ียึดถือมาแตโบราณวา สราง
ถาวรวัตถุใหวัดเปนบุญเปนกุศล อันน้ีทานรู บทบาทอื่นไมรูจะทํา
อะไร เชนการศึกษาสําหรับลูกหลานชาวบานเปนตน ก็ไมใชงานของ
พระมานานแลว (ถึงเด๋ียวน้ีจะใหทํา สวนมากก็ไมรูจะทําไดอยาไร) 
เมื่อเปนอยางน้ี มันก็ออกมาในรูปน้ี จะอยูเฉยๆ ทําไม  

ไมใชทานไมดี แตทานไมรูจะทําอะไรดี เราจะตองชวยกัน
หาทางออก ใหทานสามารถทําบทบาทท่ีเปนประโยชนได เชนช้ีแนะ
ชองทางใหทานเขาใจสภาพของสังคมปจจุบัน และแนวทางท่ีทานจะ
เขามามีสวนชวยเหลือไดสมกับภาวะและฐานะของทาน อาจจะเปน
การจัดการศึกษาชวยลูกหลานชาวบานก็ได ท้ังน้ีสถาบันอื่นของ
สังคมจะตองยอมรับดวย เชนรัฐตองยินยอม เปนตน  



๗๘   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

แลวทีน้ี มองไปอีกดานหน่ึง ท่ีทานสรางโรงเรียนประชาบาล
ในชนบทกันเทาไรๆ ทําไมเราไมมองและยกข้ึนมาพูดบาง  

ผูท่ีไดแตดาวาโจมตีเขาน้ี เทากับทําความผิดและสรางความ
ไมเปนธรรมถึง ๒ ทาง คือดานท่ีทานทําดีทําเหมาะสมอยูแลว ทําไม
ไมยกข้ึนมาสนับสนุนแสดงความยอมรับ และในแงท่ีเห็นวาไม
ถูกตอง ในเมื่อตนอยูในสังคมสวนท่ีเจริญกวา มีหูตากวางกวา รู
เขาใจอะไรๆ ดีกวา ตนจะตองใหความรูความเขาใจแกเขากอน จึง
จะมีสิทธิดาวาติเตียนเขาได  

การดาวาโจมตีผูท่ีมีพ้ืนฐานดอยกวาตน โดยยังไมแนะนําให
ความรูความเขาใจแกเขากอนน้ัน ยอมเปนการกระทําโดยไมชอบ
ธรรม หรืออาจถึงกับเปนการเอาแตได เรียกรองแตจะใหผูอื่นทํา โดย
ท่ีตนเองมิไดทําอะไรท่ีเปนการเสริมสรางเลย นอกจากเรียกรองกัน
เสียจนในท่ีสุดการเรียกรองน้ันกลายเปนตัวปญหาข้ึนมา และ
กลายเปนเคร่ืองขัดขวางความเจริญกาวหนาเสียเอง 

ปจจุบันน้ี แมจะมีการต่ืนตัวทางสังคม แตอาการท่ีแสดงออก 
ก็ยังบอกถึงลักษณะท่ีขาดความรับผิดชอบอยูน่ันเอง คือมีแตการ
เรียกรองจากผูอื่นวาทําไมทําอยางนั้นอยางนี้ ทําไมไมทําอยางนั้นอยาง
นี้ ลืมมองดูความรับผิดชอบของตนที่เปนเหตุปจจัยในเร่ืองน้ันดวย  

เร่ืองของสถาบันสงฆน้ี ก็กลาวไดวาถูกสังคมทอดท้ิง สังคม
ไมรับผิดชอบ สังคมไดแตเรียกรองจากทานจะใหเปนอยางน้ันอยางน้ี  

อยางไรก็ตาม เมื่อสังคมเองยังมีลักษณะและอาการอยางน้ี 
ยังสับสนขาดความรับผิดชอบเชนน้ี ผูใดท่ีตั้งตัวเปนผูแกปญหา
สังคม หรือวาตนมีสํานึกทางสังคม ผูน้ันจะตองรับผิดชอบ จะตอง
ทําความเขาใจใหชัดเจน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 
 

สวนพระสงฆเองน้ัน แนนอนวายอมมีความรับผิดชอบ
ใกลชิดท่ีสุด เพราะเปนเร่ืองของตนเอง มิใชเร่ืองท่ีจะรอใหผูอื่นมา
รับผิดชอบกอน และจะตองเริ่มตนตั้งแตสํารวจตนเองไปทีเดียววา
อะไรเปนหนาท่ีรับผิดชอบของตน มีพุทธภาษิตเตือนอยูแลววา 

ยญฺหิ กิจจฺํ ตทปวิทฺธํ  อกิจฺจํ ปน กยิรติ 
อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ  เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา 

สิ่งใดเปนหนาท่ี กลับทอดท้ิงเสีย ไพลไปทําสิ่งท่ีมิใชหนาท่ี 
คนเหลาน้ันมัวชูตัวพองประมาทอยู อาสวะของเขาก็พอกพูนย่ิงข้ึน 

 



บันทึกท่ี ๓ 

ปัญหาเก่ียวกับ 

คานิยมคลาดเคล่ือน   

ความคลาดเคลื่อนของคานิยมน้ัน เกิดจากความไมรูไม
เขาใจ หรือไมรูเทาทัน ซ่ึงมองได ๒ ดาน คือ ไมรูจักตัวเอง และไมรูจัก
สภาพแวดลอมตัว  

อธิบายอยางงายวา ความเช่ือถือ หรือความประพฤติปฏิบัติ
อยางใดอยางหน่ึง ท่ียึดถือสืบตอกันมาในกลุมชน หรือสังคมใด
สังคมหน่ึง เมื่อลงตัวเปนประเพณีแลว ก็จะมีรูปแบบข้ึนโดยเฉพาะ 
เมื่อถึงข้ันน้ี ผูท่ียึดถือหรือประพฤติปฏิบัติอยางน้ัน มักกระทําตามๆ
กันมาโดยไมเขาใจความหมายแหงการกระทําของตนชัดเจน คือรูสึก
เหมือนวาจะเขาใจหรือรูอยู แตเลือนรางพรามัว ไมสามารถหยิบ
ยกข้ึนมาแสดงให เ ห็น ชัดเจน  ชวง น้ี ก็ เปนตอนหน่ึง ท่ีความ
คลาดเคลื่อนจะเกิดข้ึนได  

แตตราบใดท่ีสภาพแวดลอมท่ีเปนตัวสัมพันธและกําหนด
ความหมายของความเช่ือถือ หรือความประพฤติปฏิบัติน้ันยังคงอยู 
ความคลาดเคลื่อน ก็ยังอยูในขอบเขต พอมีพ้ืนฐานเปนแนวกําหนด
ได แตเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป และผูยึดถือปฏิบัติ ไม
รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงน้ัน การก็กลายเปนวา มีการยึดถือปฏิบัติ
อยางน้ัน ท้ังท่ีสิ่งท่ีจะเช่ือมโยงใหความหมายแกการกระทําน้ัน ได
ขาดลอยไปแลว   



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 
 

ดังตัวอยาง การยึดถือคานิยมเกี่ยวกับบุญในการสรางสิ่ง  
กอสรางในวัด ทั้งที่วัดไมไดทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของชุมชนและไมได
ทําบทบาทสําคัญ เชนการใหการศึกษาเปนตนเหมือนอยางเดิมแลว  

เมื่อยึดถืออยูอยางเดิม ท้ังท่ีสิ่งท่ีใหความหมายไดขาด
หายไปแลว และไมสามารถปรับตัว เพราะไมเขาใจสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  ก็ตองหาเหตุผลอยางใดอยางหน่ึงมาแสดง
ความหมายแหงการกระทําของตน และธรรมดาของคนก็จะตองหา
เหตุผลเขาขางการกระทําของตน ย่ิงความหมายน้ันหางจากสภาพ
ความจริงหรือเหตุผลสามัญเทาใด ก็จะตองทําใหวิจิตรพิสดารมาก
ข้ึนเทาน้ัน เพ่ือใหเปนหลักฐานมั่นคง  

โดยนัยน้ี เมื่อไมเขาใจตนเองชัดเจน ไมเขาใจสภาพแวดลอม
ชัดเจน สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป เมื่อไมสามารถปรับตัว ก็ตองยึด
หลักไวอยางเดิม เมื่อความหมายเดิมขาดไป ก็ตองยึดความหมาย
ใหมหรือความหมายรองท่ีเหลืออยูใหมั่นคง เมื่อการกระทําไม
สัมพันธกับความหมายเดิม ก็ยอมคลาดเคลื่อนไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุด
แทบจะสืบคนหาความหมายเดิมไมพบ อยางเร่ืองการทอดกฐินเปนตน  

ฉะน้ัน ภาพท่ีปรากฏในปจจุบันของความเช่ือถือหรือความ
ประพฤติอยางใดอยางหน่ึง อาจะเปนคานิยมเดิม แตไมใชใน
ความหมายเดิม ผูท่ีมาจากภายนอก หรือผูท่ีเปนสมัยใหม ผลีผลาม
จับรวบ ไมรูจักแยก ยอมไดความเขาใจท่ีผิด เขาไมถึงความจริง 
แทนท่ีจะเปนผูแกปญหาสังคม เลยกลายเปนผูเพ่ิมปญหาสังคม ถา
จะเปนนักศึกษาท่ีแท ก็ตองวิเคราะหใหลึกลงถึงท่ีมาท่ีไปท้ังหมด 

 



๘๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ในสังคมไทยเทาท่ีผานความเปลี่ยนแปลงมาถึงบัดน้ีน้ัน 
ไมไดมีความคลาดเคลื่อนแตในเร่ืองคานิยมเทาน้ัน แมพฤติกรรม
สังคมโดยท่ัวไปก็คลาดเคลื่อนดวย ทําใหเกิดภาวะท่ีเรียกวา การ
ปรับตัวคร่ึงๆ กลางๆ และอาการท่ีเรียกวา ของใหม่ก็ไม่รู้จักเอา ของ
เก่าก็ไม่รู้จักใช้ กลายเปนผลเสียหายแกสังคมเองอยางมาก  

ยกตัวอยาง เชน ในสังคมไทยเดิม ถึงลูกหลานมีครอบครัว
แลว พอแมปูยาตายายก็ยังคงอยูรวมกับลูกหลานในบานเดียวกัน 
ชวยดูแลเลี้ยงหลานเหลน แตพอถึงวันพระ ๗-๘ วันคร้ังหน่ึง ผูเฒา
เหลาน้ีก็ไปอยูวัดเสียคร้ังหน่ึง อยูกับลูกหลานหางวัยกันบางทีชักจะ
กลุมรําคาญกันบาง ไมฝายใดฝายหน่ึง ก็ท้ังสองฝาย เปลี่ยน
บรรยากาศเสียบาง ผู เฒาชราก็ไดความเงียบสงบ หางความ
กระจองอแง ไดพบปะสังสรรคกันในหมูคนวัยเดียวกันบาง หรือมี
เร่ืองราวอะไรอัดอั้นในใจ ก็ไประบายกับพระบาง คางคืนท่ีวัด รุงข้ึน
ก็กลับไปเร่ิมตนสัปดาหท่ีบานกันใหม หมุนเวียนเร่ือยๆ ไป  

ปจจุบัน สังคมเปลี่ยนไป ปูยาตายายยังอยูบานเดียวกับ
ลูกหลาน แตสภาพวัดและความสัมพันธกับวัดเปลี่ยนไปแลว ไมคอย
ไดไปวัด ไปคางวัดอยางเดิม ไมมีการเปลี่ยนบรรยากาศ จําเจๆ บาง
ทีเลยเปนเหตุสะสมปญหาทางจิตใจข้ึนมา ท้ังฝายคนแกและคนเด็ก  

อีกตัวอยางหน่ึง วัดเคยเปนศูนยกลางของชุมชน รวมถึง
บทบาทในการสงเคราะหดวย คนไมมีทางไป ก็ไดไปอาศัยวัดเอา
ชีวิตรอด พอสังคมเจริญอยางใหม การสงเคราะหกลายเปนกิจการ
ใหญ มีการจัดข้ึนเปนองคการ เปนทางการข้ึนมา แตความเคยชินใน
การปฏิบัติสืบตอมาตามประเพณียังมีอยู บทบาทของวัดในดานน้ีก็
ยังคงมีอยู คนหมดทางไปก็ยังไปวัด แตกลายเปนเร่ืองเรื่อยเปอย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๓ 
 

ไมไดรับความใสใจสนใจ กลายเปนเร่ืองลักลั่นในสังคม เกิดเปน
ปญหาข้ึนมาอีกหลายอยาง เชน สรางนิสัยเสียแกสังคม ทําใหมีนิสัย
ปลอยปละละเลย เก่ียงกันรอกัน จะทําอะไรก็ไมทําใหจริงจัง เปนตน  

น่ี เปนตัวอยางเล็กๆ  นอยๆ  ขอ ท่ีรายย่ิง ข้ึนไปอีกก็คือ 
นอกจากเกิดความคลาดเคลื่อนแลว ยังไม รูดวยซํ้าวามีความ
คลาดเคลื่อนเกิดข้ึน จุดต้ังตนของการแกปญหาท่ีแทจริงจึงยากท่ีจะมี  

ในสภาพของการปรับตัวคร่ึงๆ กลางๆ สวนท่ีใหมก็ไมแท 
สวนท่ีเกาก็ไมจริงน้ี จึงนากลัววา สังคมไทยปจจุบันจะเปนสังคมท่ี
เสื่อมทรามท่ีสุด คือ ลักษณะท่ีดีของสังคมเดิม ก็สูญเสียไปแลว 
รักษาไวไดแตสวนท่ีเปนซาก สาระใหมท่ีตองการรับเขามาจาก
ภายนอก ก็ยังรับไมได หยิบฉวยมาแตรูปแบบหรือเปลือกนอก 
สภาพท่ีเปนอยูจะเปนเชนน้ีหรือไม?  

ยกพุทธภาษิตมาสําทับวา 
อสาเร สารมติโน  สาเร จาสารทสฺสิโน 
เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา 

ส่ิงท่ีไมเปนสาระ เขาใจวาเปนสาระ ส่ิงท่ีเปนสาระ กลับมองเห็นไมเปนสาระ 
คนอยางนัน้ ยอมเขาไมถึงสาระ วนเวียนอยูแคแนวความคิดที่ผิดๆ 

 



บันทึกท่ี ๔ 

ปัญหาเพราะ 

ระบบศักดินา หรือ เขาไมถึงสังคมไทย   

ปญหาเร่ืองน้ี ยกข้ึนพิจารณา เพราะปจจุบันมักมีการตําหนิ
ติเตียนเก่ียวกับความประพฤติของขาราชการวา ไมเขาถึงประชาชน 
เพราะติดในระบบศักดินา หรือระบบเจาขุนมูลนาย ท่ีสืบตอมาจาก
สังคมไทยเดิม  

ในท่ีน้ีตองการชี้ใหเห็นวา ตัวจริงอันเดิมของระบบศักดินาหา
ไดเปนสาเหตุตรงของปญหาน้ีไม ระบบศักดินาเดิมน้ัน เปนแตเพียง
สวนเอื้ออํานวยหรือสนองความตองการของผูท่ีตองการเคร่ืองมือ
สําหรับแยกฐานะของตนออกจากราษฎรตางหาก และความ
ตองการน้ี มีสาเหตุมาจากการไมสามารถเขาถึงประชาชน เพราะไม
เขาใจประชาชนแทจริง และไมสามารถทําใหประชาชนไววางใจใน
ตนเองไดสนิท เรียกงายๆ วา ขาดความเปนผูนําท่ีแทจริง  

น่ีคือ ในกรณีของสังคมปจจุบันน้ี มิใชระบบศักดินาเปนเหตุ
ใหเขาไมถึงราษฎร แตกลายเปนวา เพราะไมสามารถเขาถึงราษฎร 
จึงยังตองรักษาระบบศักดินาไว ตางหาก การมัวแตโทษระบบศักดินา
อยู จะเปนการจับจุดของปญหาผิด และจะแกปญหาไมได เพราะตัว
ปญหาท่ีแทมันอยูท่ีการเขาถึงกันดวยความเขาใจและไววางใจกัน
ตางหาก  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๕ 
 

ปญหาอยูท่ีวา ทําอยางไรจะมีการศึกษาท่ีสามารถสราง
บุคคลใหเขาใจชุมชน เขาใจประชาชน ทําตนใหประชาชนมีศรัทธา
ได ไปเปนขาราชการ เปนตน  

ฐานะของขาราชการน้ัน อยูในข้ันเปนผูนําของชุมชน เมื่อไม
สามารถสรางความเปนผูนําแบบกัลยาณมิตรข้ึนแกตนได ก็ตอง
หาทางรักษาฐานะศักด์ิศรีของตนไว ดวยความเปนผูนําแบบเจานาย 
คือการใหเขายอมรับอํานาจ และการแสดงออกท่ีใหเห็นวาสูงกวา
เหนือกวา ถาแกปญหาถูกจุดแลว ระบบศักดินาซ่ึงตระหนักกันอยู
แลววาตองการจะเลิก ก็หมดไปเอง  

แตถาแกไมถูกจุด ระบบศักดินาก็ไมหมด ถึงจะโคนลมภาพ
ท่ียึดกันไววาเปนระบบศักดินาลงไป ก็คงจะตองมีระบบศักดินาแบบ
ใหม หรือระบบการแบงแยกฐานะในรูปใดรูปหน่ึงตอไป  

อยางนอยประชาชนก็ยังคงรูสึกวา ทานเหลาน้ีเปนคนจาก
สังคมอื่นเขามา เมื่อไมใชเจานาย ก็เปนผูเจริญแลว กับผูลาหลัง ใน
สภาพเชนน้ัน จะทําไดอยางดี ก็เพียงทําใจแข็ง ตั้งใจแนวแนวา จะ
ไมยอมนําเอาระบบศักดินามาใชเสริมฐานะของตน สูทนยอม
ลําบาก ปรับตัวเองท้ังท่ีไมพรอม  

แตการปรับตัวอยางน้ี หาใชการปรับตัวท่ีแทจริงไม เพราะ
เมื่อไมไดทําดวยความรูความเขาใจเขากันไดเองจริงๆ อยางเปน
ธรรมชาติ ก็เปนไดเพียงการฝนใจตนเอง หรือการถูกกดดันจาก
ภายนอก ทําใหเกิดปญหาใหมซอนเขามา กลายเปนการเสแสรงหรือ
มิฉะน้ันก็เกิดปมดอย ไมไดผลดีตามความมุงหมาย 



๘๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

การโฆษณากลาวคติสั่งสอนขาราชการแบบขมลงวา เปน
ผูรับใชประชาชน ก็จัดเขาในวิธีการแบบน้ี ซ่ึงเปนวิธีท่ีตองระวัง ถา
ไมทําใหสบายใจกับความหมายของคํา ก็จะเปนวิธีท่ีฝนความรูสึก 
และบางทีแฝงดวยความรูสึกแกแคน ยากท่ีจะใหไดผลดีทางจิตใจ
และในทางปฏิบัติ  

ทางท่ีถูกควรจะศึกษาความหมายของคําวา “รับใช” และ
ความรูสึกตอความหมายของคําน้ีใหดีเสียกอน ไมใชจะตองลอก
เลียนศัพทคลายจากภาษาอื่นมาใชเสมอไป เพราะความหมายกับ
ความรูสึก บางทีก็รวมกันไปไมได  

ไหนๆ จะปรับปรุงสังคมใหมกันแลว ก็ไมตองมากลับทาสเปน
นาย กลับนายเปนทาสหรอก มาเปนกัลยาณมิตรชวยเหลือกัน จะ
ไดผลดีกวา ท้ังในทางจิตใจ และในทางปฏิบัติ 

การโทษระบบศัก ดินา น้ัน  จะพลอยทําให เ ห็นไปว า
นักวิชาการสมัยใหมท่ีวาเต็มไปดวยสํานึกในความรับผิดชอบทาง
สังคม ก็ยังชอบปดความรับผดิชอบอยูน่ันเอง  

ความจริงน้ัน ระบบศักดินาเปนสิ่งท่ีตกลงกันวาเลิกแลวดวย
ซํ้าไป แตมีปญหาวาทําไมจึงเลิกไมได เลิกไมไดเพราะยังไมสามารถ
สรางความเปนผูนําแบบท่ีตองการขึ้นมาแทนท่ี ตัวแทของปญหาจึง
อ ยู ท่ี การสร า งความ เปนผู นํ า ท่ี แท จ ริ ง  (ท่ี เ รี ยก กันว าแบบ
ประชาธิปไตย) ซ่ึงยังขาดอยูในสังคมไทยปจจุบัน 

ผูนําท่ีดีแบบท่ีตองการ ก็คือ ผูท่ีคนเขาอยากตาม หรือพรอม
ท่ีจะตาม พูดอีกอยางหน่ึงวา เขายินดีท่ีจะใหมานําเขาไป  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๗ 
 

ความอยากตามหรือพรอมท่ีจะตาม จะเกิดข้ึนได นอกจาก
อาศัยคุณสมบัติตางๆ ของผูท่ีจะมานําแลว พ้ืนฐานท่ีขาดไมได ก็คือ
ความรูสึกไววางใจวาเปนมิตรกับเขา คือเปนพวกเดียวกับเขา และมี
ใจจะรวมจะชวยกันกับเขา  

ความรูสึกน้ีมีรากฐานสําคัญ ๒ อยาง คือ ความรู กับ เจตนา 
ความรู คือ รวมรูรวมเขาใจอะไรๆ กับเขาเทาท่ีจําเปน เร่ิมแตเขาใจ
ชีวิต ความรูสึกนึกคิดจิตใจ ตลอดจนปญหาของเขา เจตนา คือ มี
ความตั้งใจจริง จริงใจ ใหเขาเห็นไดวาทํางานโดยมีความประสงคดี 
ปรารถนาดี ตองการใหเขาประสบผลดี 

เมื่อหันไปดูสภาพสังคมของชุมนุมชนชนบทสวนท่ีอยู
ก่ึงกลาง คือท่ีกําลังเร่ิมเจริญ มีการศึกษาประมาณสักช้ันมัธยม
ตอนตน ก็จะเร่ิมมองเห็นตนตอของปญหาทันที  

ระบบการศึกษา และระบบทางสังคมอยางอื่นๆ ในปจจุบันของ
เรา มิไดแยกคนออกจากชุมชนเฉพาะในดานการดําเนินชีวิตท่ีพยายาม
ไตไปหาความกาวหนามีฐานะสูงในเมืองและในกรุง อยางท่ีกลาวใน
บันทึกที่ ๑ อยางเดียวเทาน้ัน แตแยกออกไปหมดท้ังชีวิตทีเดียว  

พอเร่ิมเขาเรียนในโรงเรียนแลว เด็กจะเร่ิมรูเร่ืองไกลตัว ท่ี
ท้ังตัวเขาเองและพอแมพ่ีนองรูสึกวาเปนของสูงของวิเศษเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ ท้ังท่ียังอยูในชุมชนน้ัน แตชีวิตของเขาจะหางชุมชนน้ัน
ออกไป หรือเขาจะหางจากชีวิตของชุมชนน้ันออกไปทุกที เขาเปนผูมี
การศึกษาสมัยใหม เปนคนรูจักความเจริญ เปนคนวิเศษออกไปตาง
จากชาวบาน ตัวเขาก็รูสึกอยางน้ัน ชาวบานก็รูสึกอยางน้ัน  



๘๘   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

เวลามีกิจกรรมตามประเพณีทองถ่ินของชาวบาน เขาไมรวม
ดวย แทนท่ีจะย่ิงเรียนสูงแลว สามารถมาจัดมารวมกิจกรรมน้ันๆ ให
แข็งขันย่ิงข้ึน บางทีกลับรูสึกอายท่ีจะมารวมหรือทํากิจกรรมน้ัน 
กลัวจะทําใหเปนคนลาสมัย  

ความอายบางทีเปนเพราะปมดอยดานหน่ึง คือตนเรียนสูง
แลว แตหางชีวิตถ่ินออกไป วางตัวไมถูกในกิจกรรมของถ่ิน จึงไป
เสริมปมเดนในแงเปนผูเจริญ มีการศึกษาสูง ทําใหเขากันไมไดย่ิงข้ึน  

เด็กน้ี หรือบุคคลน้ี ท้ังท่ีตัวยังอยูในถ่ินน้ัน ในชุมชนน้ัน ก็ได
เร่ิมเปนบุคคลในสังคมอื่น ท้ังในความรูสึกของตนเองและความรูสึก
ของชาวบาน มีขอดีท่ีชวนใหเขารักษาฐานะน้ีไวดวยซํ้า คือ สังคมอื่น
ท่ีเขาสังกัดน้ัน เปนสังคมท่ีเจริญแลว ดีกวาของชาวบานท่ีอยูรอบตัว  

เมื่อเขาเรียนสูงข้ึนไป กลับมาสูถ่ินน้ันอีกคร้ังหน่ึง (ไมตองพูด
ถึงคนท่ีอยูในสังคมเมืองมาแตตนแลวถูกสงมาทํางาน) ในฐานะผู
ไดรับการศึกษาแลว จะมาชวยชุมชน จะเปนขาราชการ หรือเปน
อะไรก็ตามที ความเคอะๆ เขินๆ ความผิดหูผิดตา ความตื่นๆ ความ
รําคาญกัน ก็เปนอันจะตองมีข้ึน 

สําหรับชาวบาน ยอมรูสึกตอเขาในทางท่ีดี คือรูสึกในทางยก
ยองเชิดชูวาเปนผูมี วิชาความรู  เปนคนเจริญกวาสูงกวาพวก
ชาวบาน แตความรูสึกวาสูงหรือเทียบกันน้ี พวงมากับความตางโดย
ประเภท คือสูงหรือดีกวาในสิ่งท่ีตางไปจากชาวบาน หรือในเร่ืองท่ี
ตางหากจากชาวบาน เร่ิมตั้งแตมาจากสังคมอื่น หรือระบบอื่นท่ี
เจริญกวา มีความรูอยางอื่นท่ีชาวบานไมมี สามารถสนองความ
ตองการบางอยางท่ียังขาดอยูของชาวบาน ชวยชาวบานใหไดรับ
ผลิตผลของความเจริญแบบใหมท่ียังไมมีได  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๙ 
 

เมื่อวิเคราะหออกไปจึงปรากฏวา ความเช่ือถือหรือความ
นิยมนับถือของชาวบานท่ีมีตอเขา เปนความเช่ือถือในสิ่งท่ีเขามีตาง
จากชาวบาน ซ่ึงชาวบานยังไมมี หรือมีไมเทาเขาเทาน้ัน หาไดเก่ียว
เขาไปถึงเร่ืองท่ีเปนเน้ือตัวชีวิตของชาวบานไม  

นอกจากน้ัน ความรูสึกท่ีวาเปนผูเจริญมาจากสังคมอื่น ก็
เปนฉากกั้นไมใหเขาถึงกันสนิทอีกดวย ในกรณีน้ี ถึงชาวบานจะ
มองเห็นเจตนาดีของเขา ความเปนมิตรท่ีจะรวมเดินทางก็ยังมีไมพอ 
เปนไดเพียงสื่อท่ีจะชวยใหเขาไดสิ่งบางอยางท่ีเขาตองการ ซ่ึงยังไม
มีในหมูพวกเขาเทาน้ัน น่ีเปนข้ันตอนหน่ึงของปญหา คือการเร่ิมตน
ดวยความเปนคนท่ีตางสังคมกัน 

ข้ันตอนท่ีสอง ซ่ึงจะกลาวตอไป ก็มีความสําคัญอยางมาก
เชนเดียวกัน กลาวคือ ในการพัฒนาน้ัน ไมเพียงแตจะตองการ
ชวยเหลือใหประชาชนไดพบความเจริญประสบสิ่งท่ีดีงามเทาน้ัน แต
ตองการชวยเหลือประชาชนใหหลุดพนออกมาจากสิ่งท่ีไมดี จูงเขา
ออกมาจากคานิยม ความเช่ือถือ ความประพฤติปฏิบัติท่ีผิดพลาด 
ทําใหเขาเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติท่ีจะ
สรางสรรคความเจริญไดอยางดีอีกดวย  

ปญหาในข้ันตอนน้ี เปนข้ันเขาถึงเน้ือตัวชีวิตของชาวบาน
ทีเดียว ในกรณีน้ี ชาวบานมีความเชื่อถือ คานิยม ความประพฤติ
ปฏิบัติของเขาเองท่ีเขายึดถือยู ซ่ึงเขาถือวาเขามีความรูความเขาใจ
เปนอยางดี  แตนักวิชาการหรือปญญาชน  เปนตน  ซ่ึงมาจาก
ภายนอก เห็นวาสิ่งท่ีชาวบานยึดถือเหลาน้ัน ไมดี มีโทษ เปนผลเสีย 
ตองการใหเลิกยึดถือเสีย จุดบรรจบจะเกิดข้ึนไดอยางไร  



๙๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ประการแรก นักวิชาการ หรือปญญาชน จะตองมีความรู
ความเขาใจในสิ่งท่ีชาวบานเชื่อถือประพฤติปฏิบัติน้ันละเอียด
ชัดเจนย่ิงกวาชาวบาน ถึงขนาดท่ีสามารถบอกไดวามันผิดพลาด
อยางไร มีผลดีผลเสียอยางไร  

ประการท่ีสอง จะตองสามารถชักจูงชาวบานใหเห็นตาม จน
เช่ือ คือยอมแกไขเปลี่ยนแปลงตามผูชักจูง  

ตามปกติ ถาไดประการแรกแลว ประการหลังก็ตามมาไม
ยาก แตเมื่อนําหลักการน้ีมาตรวจสอบกับสภาพท่ีเปนอยูปจจุบัน ดู
เหมือนจะไมไดความสบายใจเลย 

เร่ิมตน ยกตัวอยางเร่ืองคานิยมตางๆ มีคานิยมของชาวบาน
ไทยหลายเร่ืองท่ีนักวิชาการวาไมดี ทําใหเกิดผลเสีย ขัดถวงการ
พัฒนา เชน คานิยมเร่ืองกรรม คานิยมเก่ียวกับบุญ เปนตน  

กลาวไดวา นักวิชาการเหลาน้ัน มีความรูเก่ียวกับคานิยม
เหลาน้ัน ท้ังสามารถอธิบายใหเห็นชัดเจนวาเกิดโทษ มีผลเสีย
ขัดขวางความเจริญมากมายอยางไร แตความรูน้ันลึกซ้ึงแคไหน และ
เพียงพอใชประโยชนหรือไม ตอบวายังแคคร่ึงๆ กลางๆ และเสี่ยงภัย 
เพราะเปนความรูท่ีเรียนตอมาจากชาวบาน คือรูตามท่ีชาวบานรู
เขาใจยึดถืออยู พอสําหรับช้ีแจงอธิบายสภาพท่ีเปนอยู แตไมพอท่ีจะ
ใชประโยชนในงาน คือการแกไขปรับปรุงความเช่ือถือของชาวบาน 

ขอเทียบใหเห็นงายๆ ดวยเร่ืองท่ีกําลังกลาวขวัญกันมาก คือ 
ประชาธิปไตย  

หลักการ และเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย เปนเร่ือง
ละเอียดลึกซ้ึงอยางไร นักวิชาการเขาใจดี  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 
 

ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาสูระบอบ
ประชาธิปไตยได ๔๒ ปแลว และก็ถือกันวา ประเทศไทยเปนประเทศ
ประชาธิปไตย ชาวบาน ชาวเมือง ชาวกรุง ตลอดจนชาวบานนอก ก็
รูเขาใจกันวาอยางน้ัน ทุกคนไดรับรูจากการเผยแพรโดยตรงบาง 
โดยออมบาง และมีภาพของความเปนประชาธิปไตยไวจําเพาะตน 
ตั้งแตละเอียดลึกซึ้ง เปนนามธรรมวิชาการลวนๆ ไปจนถึงพฤติกรรม
บางอยาง เชน การเดินขบวน การนัดหยุดงาน ตลอดจนภาพเลม
สมุดในพานรัฐธรรมนูญ  

สําหรับชาวบาน ท่ัวๆ  ไป  ถาไปถามความหมายของ
ประชาธิปไตย ก็นาจะไดเพียงช้ินสวนเล็กนอย และอาจจะผิดพลาด
ของประชาธิปไตย แตถึงอยางน้ันก็ยอมรับกันวาเขาเปนคนใน
ประเทศประชาธิปไตย  

ในกรณีน้ี ยอมไมมีปญญาชนใดท่ีจะวัดความหมายและ
คุณคาของประชาธิปไตย เพียงดวยพฤติกรรมหรือคําอธิบายของ
ชาวบานท่ัวๆ ไปในประเทศท่ีเพียงแตประกาศตนวา ไดมีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยแลว จะใชวินิจฉัยไดก็เพียงกลาววา เปน
สภาพความเขาใจประชาธิปไตยของคนในประเทศน้ัน และใชเปน
ฐานสําหรับแกไขปรับปรุงความเขาใจตอไปเทาน้ัน  

ในแงของพระพุทธศาสนา ก็เชนเดียวกัน เปนท่ีทราบกันดีอยู
แลววา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทประกาศคําสอนให
ศึกษา แลวพิจารณาปฏิบัติ ไมใชศาสนาประเภทกําหนดขอบังคับ
อันจะตองเช่ือใหปฏิบัติ หลักธรรมตางๆ จึงตองอาศัยการศึกษาให
เขาใจ และการสืบตอความเขาใจท่ีถูกตอง ก็จะตองอาศัยระบบท่ีมี
การตามใหการศึกษาอยูเสมอ  



๙๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ในกรณีน้ี ความเขาใจและการปฏิบัติท่ีกระจายออกมาถึง
ระดับชาวบาน และท่ีชาวบานเองนําสืบๆ กันมา โดยไมมีผูคอย
ตรวจสอบซักซอมให ยอมมีโอกาสท่ีจะเหลืออยูในรูปท่ีเลือนราง หรือ
เปนเพียงบางแงบางสวนของความเขาใจท่ีสมบูรณ หลายเรื่องก็ถึง
ข้ันเพ้ียนไปไกลลิบลับ ถาศึกษาเพียงใหทราบสภาพความเขาใจของ
ชาวบานเก่ียวกับหลักธรรมน้ัน ก็เรียนตอจากชาวบานได เปนการ
เพียงพอ แตถาจะทําการใดท่ีย่ิงไปกวาน้ัน หาพอไม 

สภาพท่ีเปนอยู คือ ความรูของนักวิชาการเก่ียวกับหลักธรรม
ความเช่ือถือตางๆ น้ัน เปนความรูท่ีวาไปตามชาวบาน หรือเรียนตอ
จากชาวบานเทาน้ัน พูดไดเพียงวาชาวบานเชื่อถือปฏิบัติกันอยางน้ี 
แตไมสามารถพูดลึกลงไปถึงข้ันท่ีแยกไดวา พุทธศาสนาสอนวา
อยางน้ี หลักความเช่ือเดิมแทในเร่ืองน้ี มีดังน้ี แตท่ีชาวบานไดเช่ือถือ
กันมาและปฏิบัติกันอยู เปนอยางน้ี  

แตตามท่ีปรากฏ นักวิชาการมักพูดรวบเขาเปนอันเดียวกัน 
ชาวบานเชื่อถืออันใด หลักธรรมสอนไว ก็อันน้ัน นับเปนความ
ผิดพลาดอยางสําคัญ  

แตท่ีเปนขอเสียหายในทางปฏิบัติก็คือ เร่ืองกลายเปนวา 
นักวิชาการ ปญญาชน หรือผูไดรับการศึกษาแลว มีความรูในเร่ืองท่ี
ชาวบานเช่ือถือประพฤติปฏิบัติ เพียงเทาท่ีเรียนรูรับฟงตอจาก
ชาวบาน ซ่ึงหมายความดวยวา นอยลงไปกวาชาวบานเสียอีก ถา
ชาวบานรูผิดแลว ปญญาชนจะรูพลาดสักเพียงไหน เมื่อรูนอยกวา
เขา จะไปแนะนําแกไขเขาไดอยางไร  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๓ 
 

จริงอยู นักวิชาการและผูท่ีจะเขาไปแกปญหาน้ัน อาจจะรู
วิชาการอื่นๆ มากมาย ซ่ึงชาวบานไมรูเลย แตความรูท่ีไมสัมพันธกับ
ปญหา มิใชเร่ืองท่ีจะนํามาใชประโยชนไดในกิจน้ัน หานับเปน
ความรูในกรณีน้ีไม  

โดยสรุปคือ ไมรูสิ่งท่ีเปนปญหา หรือรูตัวปญหานอยกวาชาว  
บาน จึงวาเปนปญหาจากความไมรูของนักวิชาการหรือปญญาชน 

ในทางท่ีควรน้ัน ผูท่ีจะเขาไปแกปญหา แกไขปรับปรุงความ
เช่ือถือปฏิบัติของประชาชน ซ่ึงเปนข้ันเขาไปเก่ียวของกับชีวิตจริง
ของเขา จะตองรูเขาใจและทําไดอยางเขา รวมกิจกรรมตางๆ กับเขา
ได ซ่ึงเปนข้ันรูเขาใจชีวิตความรูสึกนึกคิดจิตใจของเขา ซ่ึงเขาเห็นวา
เปนมิตรสนิทกับเขาไดจริง และศึกษาใหรูลึกซ้ึงจริงจังกวาชาวบาน 
จนรูวาความเช่ือถือ การประพฤติปฏิบัติน้ันมีมาอยางไร มีการแปร
รูปอยางไร คลาดเคลื่อนผิดพลาดอยางไร หลักท่ีถูกคืออยางไร  

ถาสามารถพูดกับเขาไดหมดอยางท่ีเขารู ทําไดหมดอยางท่ี
เขาทํา แลวยังบอกตอไปไดอีก เลยจากท่ีเขารู รูดีกวาเขาในสิ่งท่ีเขารู 
อันเปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเขา ถึงข้ันน้ีจึงจะเปนข้ันท่ี
เขายอมตาม เพราะเช่ือถือไววางใจสนิทแลว จะแกไขปรับปรุงจูงเขา
ได เขาจะทําตามเอง เรียกวานําเขาออกมาได  

ถาไมทําอยางน้ี ก็ไดแคโจมตีกัน บอกวา ชาวบานถือคานิยม
ผิดอยางน้ันๆ ทําใหไมเจริญกาวหนา เหมือนตะโกนดาวาเขาจากคน
ละฝงแมน้ํา จะใหเขากระโดดมาอยูกับตัวไดอยางไร แถมเขาภาษิตวา 

อนฺโธ ยถา โชติมธิฏฺฐเหยฺย 
ขาดตาปญญาเสียแลว ก็เหมือนคนตาบอด 
เหยียบลงไปได  แมกระท่ังไฟท่ีสองทาง. 



บันทึกท่ี ๕ 

ปัญหาเก่ียวกับ 

การสรางรากฐานของความเจริญท่ีแท   

ความเจริญแบบสมัยใหมของไทย ถือวาเร่ิมข้ึนเมื่อเร่ิมรับ
อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี ๔ และ ๕ สังคมไทยไดนําเอา
ระบบการตางๆ ของสังคมตะวันตกมาใช ซ่ึงเรียกงายๆ วา พยายาม
ทําตามอยางความเจริญของตะวันตก และพรอมกับการรับความ
เจริญอยางใหมน่ันเอง ปญหาใหมๆ ก็เกิดข้ึนในสังคมไทยดวย เปน
ปญหาท่ีเกิดจากการปรับตัวไมดี หรือการเอาอยางโดยไมไดปรับตัว
ใหเขากับสิ่งท่ีจะเอา และปรับสิ่งท่ีจะเอาใหเขากับตัว  

ปจจุบันน้ี แมจะมีการพูดวาจะไมตามฝร่ัง ไมเอาอยางฝร่ัง
อยางน้ันอยางน้ี แตตามสภาพที่ปรากฏอยู ก็ตองยอมรับอยูน่ันเอง
วา สังคมไทยยังพยายามทําตามอยางสิ่งท่ีเรียกวาความเจริญใน
สังคมตะวันตก และปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือปญหาเดิม คือไมสามารถ
ทําตามไดจริงอยางเขา หรือปรับตัวไมถูกตอง 

เราหวังวา ถึงแมเราจะเปนผูตามเขา ในดานความเจริญแบบ
สมัยใหม แตในแงหน่ึง เราก็ไดเปรียบเขา เพราะเมื่อเห็นเขาเดิน
ลวงหนาไป เรามีโอกาสเรียนรูความสําเร็จและขอผิดพลาดของเขา 
นอกจากจะรับความเจริญแลว ยังจะไดบทเรียนจากความผิดพลาด
ของเขาดวย เราจึงนาจะเดินไปไดดีกวาเขา เพราะสวนท่ีดีของเขา
เราก็รับได สวนท่ีเขาพลาด เราก็หลีกพน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๕ 
 

แตการท่ีจะทําอยางน้ันได เราจะตองเขาถึงความหมายท่ี
แทจริงของสิ่งท่ีจะทําตามเสียกอน แนวความคิด ระบบ ตลอดจน
การกระทําใดๆ ก็ตาม ท่ีจะรับเอาเขามา จะตองพยายามใหมั่นใจ
ท่ีสุดวาไดรูเขาใจถึงแกนแท พรอมท้ังเหตุปจจัยท่ีสัมพันธอยูดวย
อยางถองแท  

ความรูความเขาใจยอมเปนรากฐานของความเจริญท่ีแท 
เพราะเปนหลักประกันวาสิ่งท่ีนํามาทําตามน้ัน เปนตัวถูกตัวแทของ
มัน มิใชเปนเพียงสิ่งท่ีมีรูปรางลักษณะอาการภายนอกพองกัน
เทาน้ัน การเพียงทําตามหรือรับเอามา หรือมีเหมือนเขา ไมเปน
เคร่ืองหมายวาไดมีความเจริญน้ันข้ึนแลวแตอยางใดเลย เปนได
เพียงภาพลวงของความเจริญท่ีผิวเผินเลื่อนลอย อาการแสดงออก
ภายนอกท่ีคลายกันอาจมาจากสาระท่ีตรงขามกันก็ได  

ความน่ิงเฉยของคนไมรู อาจเหมือนความน่ิงเฉยของบัณฑิต
ก็ได จนกวาจะถึงจังหวะท่ีตองแสดงความรูหรือความไมรูน้ันออกมา 
การมีรถยนตของคนหน่ึง อาจหมายถึงการมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ีการ
งานไดสะดวกข้ึน แตสําหรับอีกคนหน่ึงอาจหมายถึงการเท่ียว
แสวงหาความสุขสําราญไดมากข้ึน การมีเคร่ืองรับวิทยุ สําหรับคน
หน่ึง หรือคนสวนมากในพวกหน่ึง อาจมีคุณคาในทางชวยใหรับฟง
ขาวสารตางๆ ไดกวางขวางรวดเร็วข้ึน แตสําหรับอีกคนหน่ึง หรือคน
สวนมากในอีกพวกหน่ึง อาจมีความหมายเพียงการจะไดมีโอกาสฟง
รายการบันเทิงสนุกสนานมากข้ึน สะดวกข้ึน 

ตามท่ีสังเกตดู มีพฤติการณหลายอยางในสังคมไทยท่ีชวน
ใหสงสัยวา การทําตามอยางตะวันตก จะเปนเพียงการรับเอามาแต
รูปแบบภายนอกท่ีผิวเผิน เขาทํานองวา เลียนได แตไมไดเรียน 



๙๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

อยาวาแตจะเขาถึงความหมายท่ีแทจริงของเขาเลย แมเพียง
ความตระหนักในความสําคัญของการท่ีจะตองรูตองเขาใจเน้ือหา
สาระท่ีแทจริง ก็ยังไมมีดวยซํ้าไป  

ถายังอยูในสภาพเชนน้ีตอไปแลว อยาวาแตจะเดินหนาไปได
ดีกวาเขาเลย แมเพียงจะเดินไปใหดีเทาเขาในสวนท่ีเขาผานไปแลว 
ก็จะทําไมได มีแตจะสรางความวุนวายสับสน ความเสื่อมโทรม และ
ปญหาใหแกตนมากย่ิงข้ึน ความจริง บทเรียนแหงความผิดพลาด
เกาๆ ก็มีมากพออยูแลว ไหนๆ จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกันใหมอีก ก็
ควรใหรอบคอบจริงสักที หัดสํารวจดูเร่ียวแรงและการออกแรงของ
ตัวใหชัดเจนเสียบาง อยามัวแตติเตียนมือและเปลี่ยนเคร่ืองมืออยู
เลย ถาไมปรับปรุงการกระทําของตัว ถึงจะเปลี่ยนเคร่ืองมือแลวๆ 
เลาๆ หรือถึงจะไดเคร่ืองมือดีมาใหม ก็คงไมสําเร็จ วนเขารูปเดิม 

ในท่ีน้ี จะยกตัวอยางการกระทําสักสองสามอยางท่ีในทัศนะ
ของผูเขียนบทความน้ี เห็นวาไดเขาสูสภาพหรือนากลัววากําลังจะ
เขาสูสภาพของการทําตามอยางผิวเผิน ไมเขาถึงความหมายท่ี
แทจริงของการกระทําเดิม  

ตัวอยางท่ียกมาน้ี นอกจากแสดงถึงการทําตามอยางผิวเผิน 
ไมเขาถึงความหมายที่แทจริงแลว ยังแสดงถึงการกระทําท่ีเอียงสุด 
คือ เปลี่ยนจากการกระทําเดิมท่ีผิดพลาด ไปสูการกระทําอีกอยาง
หน่ึง ในทิศทางตรงขาม ท่ีผิดพลาดเชนเดียวกัน  

กรณีเชนน้ี เปนเคร่ืองเตือนสติใหระมัดระวังไววา การกระทํา
ท่ีตางออกไปหรือตรงขามกับสิ่งเดิมท่ีผิด ไมจําเปนตองเปนการ
กระทําท่ีถูก อาจเปนเพียงการกระทําท่ีผิดอีกแบบหน่ึงเทาน้ัน ไมพึง
ถูกหลอกใหเขวไปเพียงเพราะเห็นความแตกตาง แลวคลาดจากจุดท่ี
ถูกตองไปเสีย 
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๑. ลักษณะอยางหน่ึง ท่ีเห็นกันวาเปนบุคลิกของคนไทย
และเปนอุปสรรคขัดขวางถวงการพัฒนา ไดแก ความเฉื่อยชา การ
ดําเนินชีวิตท่ีปลอยเร่ือยไปตามสบาย ขาดการต้ังเปาหมาย ทําให
ขาดความกระตือรือรน   

เมื่อปญหาเปนเชนน้ี การท่ีจะแกไข ก็ตองสรางแรงเราการ
กระทําใหเกิดความขวนขวายริเร่ิมทําการตางๆ  

เมื่อมองดูสังคมตะวันตกก็เห็นวา คนมีลักษณะบุคลิกท่ีตรง
ขาม  คือเต็มไปดวยความกระตือรือรน  การดําเนินชีวิตมีการ
ตั้งเปาหมาย และการวางแผน เราใหขวนขวายกระทําเพ่ือเขาถึง
จุดหมายน้ัน จึงจับจุดเอามาวา ท่ีชาวตะวันตกเปนเชนน้ัน ก็เพราะ
ตัวเราคือความอยากได ทําใหตั้งเปาหมายและกระตือรือรนทําการ
งาน เปนผลใหเกิดความเจริญกาวหนา สรุปเอาวาจะตองสรางแรง
เราใหคนไทยเกิดความอยากไดข้ึนมาบาง จึงจะแกปญหาสําเร็จ  

แตเมื่อนํามาทําเขาจริง กลับไมไดผลอยางน้ัน ความอยาก
ไดเกิดข้ึนจริง แตความกระตือรือรนในการกระทํา หรือการลงแรง
ทํางานสรางสรรค ไมเกิดข้ึนดวย กลับกลายเปนสวนสงเสริมใหเกิด
การหาทางลัดเพ่ือใหได คือ อยากได แตไมอยากทํา และเกิดคานิยม
ชอบบริโภคมากกวาชอบผลิต เปนคานิยมแบบตองการสนองตัณหา 
ทําใหเกิดปญหาสังคมมากยิ่งข้ึน 

ท่ีเปนเชนน้ีเพราะจับจุดผิด ความเฉื่อยชา ปลอยชีวิตเร่ือย
ตามสบาย ดูเผินๆ วาเปนลักษณะตรงขามกับความอยากได และดู
เหมือนวาความอยากไดกับความกระตือรือรนจะเปนสิ่งมาดวยกัน 
แตความจริงเปนเพียงลักษณะตรงขามท่ีผิดท้ังคู และเอียงสุดไปคน
ละฝายเทาน้ัน  
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ความเฉื่อยชาไมจําเปนตองเปนเพราะความไมอยากได และ
ความอยากไดไมจําเปนตองทําใหเกิดความกระตือรือรน อาจเกิด
ความกระตือรือรน  แตเปนกระตือรือรนเพ่ือจองท่ีจะได ไมใช
กระตือรือรนท่ีจะทํา ย่ิงถาสภาพสังคมอํานวย คือไมบีบบังคับให
จําตองทําเพ่ือใหไดดวยแลว ก็จะเปนการเปดชองทางใหแกการ
สนองความอยากไดโดยทางลัด คือ ใหไดโดยไมตองทํา มากย่ิงข้ึน  

จุดท่ีพลาด คือ ในแงบุคลิกของคนไทย ท่ีมีความเฉื่อยชาน้ัน
ขาดความอยากไดก็มีจริง แตการขาดความอยากไดน้ัน อาจเปน
สวนดีดวยซํ้าไป สวนท่ีขาดไปซ่ึงทําใหเกิดผลเสียคือ การขาดความ
ใฝผลสัมฤทธิ์ตางหาก สวนดีน้ีมีอยูในบุคลิกของชาวสังคมตะวันตก
ดวย และเปนแกนแหงความเจริญกาวหนาของเขาตลอดมา  

ความอยากไดก็มีอยูอยางแรงในบุคลิกของชาวตะวันตก
เชนกัน แตในแงการสรางความเจริญแลว ความอยากไดน้ีเปนเพียง
สวนชวยเสริมในเมื่อความใฝผลสัมฤทธิ์น้ันมีอยูแลว ทําใหความใฝ
ผลสัมฤทธิ์ น้ันแรงย่ิงข้ึน ในระยะยาว ความอยากได น้ีเปนตัว
กอใหเกิดปญหาดวยซํ้าไป ตรงขาม ถาขาดความใฝผลสัมฤทธิ์เปน
แกนเสียแลว จะไมสามารถสรางความเจริญกาวหนาไดสําเร็จ 

ความใฝผลสัมฤทธิ์ เรียกใหสั้นวาความใฝสัมฤทธิ์ คืออะไร 
“ความใฝ่สัมฤทธิ์” คือ การอยากเห็นงานท่ีทําบังเกิดความสําเร็จ คือ 
อยากเห็นความสําเร็จของงาน อยากเห็นผลงาน หรืออยากใหงาน
สําเร็จน่ันเอง ย่ิงสําเร็จอยางดี อยางเรียบรอยเทาไร ก็ย่ิงดี แตไมเล็ง
ไมรวมไปถึงผลตอบแทน ท่ีเปนผลพวงมาโดยออม (ตามเงื่อนไข)  

ความใฝผลสัมฤทธิ์ท่ีดี เนนท่ี ความใฝ่จะสร้างประโยชน์สุขแก่
ตนและสังคม และต้องการเห็นประโยชน์สุขน้ันเป็นผลสําเร็จเกิดขึ้น  
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ภาวะน้ีมีความหมายผูกโยงไปถึงปญญาดวย โดยตองให
ถามวา อะไรคือประโยชนสุขของตนและสังคม ประโยชนสุขน้ันจะ
เกิดมีข้ึนไดอยางไร จึงเปนเร่ืองของความรูความเขาใจ ไมใชเพียงสัก
วาอยากจะไดอยางเดียว  

ความหมายท่ีแฝงอยู เล็งไปถึงการแสวงความรูความเขาใจ
หรือตัวปญญาดวย เมื่อจะพูดใหเต็มจึงตองวา ความใฝผลสัมฤทธิ์ท่ี
ดีน้ันคือ ความใฝแสวงปญญาท่ีจะชวยใหสรางสรรคประโยชนสุขแก
ตนและสังคมไดสําเร็จ เปนสิ่งตรงขามกับความอยากได ซ่ึงเปนการ
ใฝสนองตัณหา ท่ีตองการหาความปรนเปรอเฉพาะหนา  

ความใฝผลสัมฤทธิ์ท่ีดีน้ัน เปนการใฝสนองทางปญญา ทํา
ใหเกิดความตองการท่ีจะเขาถึงตัวแทตัวจริงของสิ่งท้ังหลาย และ
ความตองการท่ีจะทําใหเห็นผลจริงจังตามท่ีมองเห็นดวยปญญา 
เปนการสนองความตองการทางปญญา โดยอาการท่ีเรียกวาความ
อยากทํา ซ่ึงในคําบรรยายขางตนเรียกวา ธรรมฉันทะ ถาเรียกใหเต็ม
ก็วา กุศลธรรมฉันทะ จะเรียกสั้นเปน กุศลฉันทะ ก็ได  

แตในท่ีน้ีเรียกวา ธรรมฉันทะ ซ่ึงใหความหมายสั้นๆ วา 
ความใฝท่ีจะเขาถึงตัวแทตัวจริงของสิ่งท้ังหลาย เทากับความใฝ
ปญญาน่ันเอง และเล็งไปถึงความอยากทํา คือ การอยากทําใหเห็น
ผลจริงจังตามท่ีเล็งเห็นไวดวยปญญา เรียกสั้นๆ งายๆ วา “ฉันทะ” 

ไดกลาวไววา ฉันทะ คือ ธรรมฉันทะ หรือกุศลฉันทะ น้ี มีอยู
ในบุคลิกของสังคมตะวันตก และเปนแกนกลางแหงการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาตลอดมา  
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สังคมตะวันตกมีลักษณะไดเปรียบอยางไร จึงทําใหฉันทะน้ี
เกิดข้ึน โดยท่ีลักษณะน้ีเปนสวนท่ีดอยหรือพรองไปในสังคมของเรา  

ธรรมดาธรรมชาติของมนุษย เมื่ออยูสบาย ไมมีเหตุจําเปน 
ไมมีภัยอันตราย หรือสิ่งกดดันบีบคั้น มักเกิดความเพลิน และปลอย
ตัวไปเร่ือยๆ ไมเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ไมเรงขวนขวายตระเตรียม
ปองกันหรือพยายามเอาชนะ นานๆ เขาก็มีลักษณะเปนความเฉื่อย
ชาและความเพิกเฉยละเลย เรียกวาตกอยูในความประมาท  

ตรงขาม ถามีภัยอันตรายหรือสิ่งขัดแยงกดดันบีบคั้นคอย
คุกคามอยูในอัตราพอประมาณ ท่ีไมถึงกับทําใหยอมเสียกอน ก็ทํา
ใหเกิดความระมัดระวัง การตระเตรียมตัวสู และการแกไขปรับปรุง
ตัวอยูเร่ือยๆ เปนอาการท่ีเรียกวาความไมประมาท แตเปนความไม
ประมาทท่ีเปนไปตามธรรมชาติ  

ในการพัฒนามนุษย ถาคนสามารถต้ังสติเตือนตนเองสราง
ภาวะกระตือรือรนเตรียมพรอมและปรับปรุงตัวข้ึนได ในยามสุข
สบายตามปกติ ก็กลายเปนคุณธรรม ซ่ึงเปนสิ่งพิเศษที่มีอยูเฉพาะ
ในหมูมนุษย และแมในหมูมนุษยน้ันเอง ก็หาไดยาก  

การคุกคามบีบคั้น ท่ีมีอ ยูตอ เ น่ืองและทําให เ กิดการ
ระมัดระวังเตรียมตัวปรับตัวอยูตลอดเวลาติดตอกันนานๆ จะทําให
พฤติกรรมไมประมาทน้ันกลายเปนระบบพฤติกรรมของสังคมและ
รักษาตัวคงทนอยูไดตอไปอีกนาน ในลักษณะท่ีเปนรูปแบบ อนุชน
ของสังคมน้ันอาศัยการศึกษาโดยออม  โดยการถายทอดทาง
วัฒนธรรม ก็จะพลอยมีระบบพฤติกรรมเชนน้ันไปดวย และชวยสืบ
ทอดระบบนั้นไวตอไปในลักษณะท่ีเปนรูปแบบ  ทําใหระบบ
พฤติกรรมไมประมาทน้ันเปนประโยชนแกสังคมน้ันสืบไปยาวนาน 
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โดยท่ัวไป การคุกคาม ขัดแยงและบีบคั้น มักเปนไปในรูป
ของการแยงชิงผลประโยชน และการครอบงําขมไวในอํานาจ เชน
ประเทศใกลเคียงท่ีมีเหตุขัดแยง คอยรุกรานรังแกกัน หรือชนชาติท่ี
เขามาครอบครอง ตลอดจนภัยธรรมชาติท่ีขัดขวางบ่ันรอนการ
ดํารงชีวิตท่ีจะอยูอยางมีความสุข ท้ังหมดน้ีรวมแลวก็เปนการบีบคั้น
อยูแคในระดับตัณหา   

อารยธรรมตะวันตก นอกจากจะไดประสบความกดข่ีบีบคั้น
ในระดับตัณหาอยางกวางขวางมากมายมาโดยตลอดแลว ยังได
ประสบการกดข่ีบีบคั้นอีกระดับหน่ึงเปนสวนพิเศษ คือ การกดข่ีบีบ
คั้นทางปญญา  

ประวัติอารยธรรมตะวันตกตลอดเวลานับพันป เต็มไปดวย
การบีบบังคับและขมเหงในทางความคิด ความเช่ือถือ และการ
จํากัดเสรีภาพในทางปญญา โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาประมาณ 
๑๐ ศตวรรษแหงสมัยกลางท่ีศาสนาคริสตรุงเรือง สามารถใชอํานาจ
ปดก้ันการใชความคิดและกําจัดผูคิดเขวจากความเช่ือถือในศาสนา 
อยางรุนแรงท่ีสุด  

การจํากัดบีบคั้นและปดก้ันในทางความคิดน้ี อยางนอยเปน
เคร่ืองเราความสนใจใหพุงไปหากิจกรรมทางปญญามากข้ึน และ
กลายเปนการใหความสําคัญแกสิ่งตองหามน้ันไปดวย การบีบคั้น
อยางรุนแรงจึงเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีทําใหสังคมตะวันตกสมัยตอมา
รูจักคุณคา และบูชาเสรีภาพเปนอยางย่ิง  

นอกจากน้ัน ในการพยายามชักจูง และปดลอมคนไวใน
วงจํากัดของความคิดความเช่ือถือของตน สถาบันศาสนาคริสตเองก็
ตองหาทาง คิดเหตุผลมาอธิบายคําสอนใหน า เ ช่ือ ถือ  ใหมี
หลักประกันความมั่นคงของคําสอนมากย่ิงข้ึน  



๑๐๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

สวนคนท่ีตองการเสรีภาพในทางความคิด เมื่อถูกปดก้ัน
จํากัด ก็ย่ิงด้ินรนอยากรูและใฝแสวงปญญามากย่ิงข้ึน ทําใหเกิดการ
ทนสูและดึงดัน จนถึงยอมสละชีวิต แมแตถูกเผาท้ังเปน และในข้ัน
สุดทายก็นําไปสูความเบื่อหนายตอระบบความคิดท่ีอยูในวงจํากัด
น้ันท้ังหมด กาวออกไปสูชองทางใหมท่ีเห็นวาอาจเปดทางไปสู
ปญญาสนองความใฝรูได  

ระยะเวลายืดยาวหลายศตวรรษแหงการด้ินรนทางปญญาน้ี 
นานพอท่ีจะสรางจิตใจซ่ึงมีความใฝรู และมีลักษณะแสวงปญญา
อยางจริงจัง และนานพอท่ีจะสรางระบบพฤติกรรมตลอดจนบุคลิกท่ี
นิยมคุณคาทางปญญาใหแกสังคม ซ่ึงตอมาภายหลัง แมวายุคแหง
การกดข่ีบีบคั้นทางปญญาจะผานไปนานแลว ระบบความคิดและ
พฤติกรรมตางๆ ก็ยังคงอยูย่ังยืนมาเปนรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีหลอ
หลอมคนในสังคมตะวันตกใหไดรับผลสืบทอดตอกันมา 

ความใฝสัมฤทธิ์ ท่ีมีตนเคามาจากความใฝรูหรือการแสวง
ปญญา หรือการใฝสนองความตองการทางปญญาน้ีตางหาก ท่ีเปน
แกนกลางแหงการสรางสรรคความเจริญกาวหนาของตะวันตก หา
ใชความใฝสนองตัณหาท่ีควบอยูดวยไม  

คนไทยท่ีวาเฉื่อยชาน้ัน มิใชวาจะขาดความอยากไดหรือมี
ความใฝสนองตัณหานอย แตส่ิงที่นาจะขาดแนก็คือ ความใฝรูหรือความ
ใฝสนองความตองการทางปญญา พูดส้ันๆ วา การแสวงปญญา นี้เอง  

การจะกาวออกจากความเฉื่อยชาดวยการเราความอยากได
หรือเราตัณหาข้ึน จึงเปนการผิดพลาดซํ้าสอง หรือการกาวจากความ
ผิดพลาดท่ีเอียงสุดขางหนึ่ง ไปสูความผิดพลาดท่ีเอียงสุดอีกดาน
หน่ึงเทาน้ัน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๓ 
 

ขอยํ้าวาน่ันเปนการจับจุดท่ีพลาด ไมไดเน้ือหาสาระท่ีจะ
นํามาสรางสรรคความเจริญท่ีแทจริง และนาจะเปนตัวการสําคัญท่ี
ทําใหงานพัฒนาท่ีผานมาตองลมเหลวจนแทบจะเคยชินเปนธรรมดา  

การอธิบายสันโดษแคบเกินไปก็ดี การตําหนิสันโดษวาขัด
ถวงการพัฒนาก็ดี ก็เกิดจากความผิดพลาดน้ีเชนเดียวกัน 

ความใฝสนองตัณหา กับความใฝสนองปญญาน้ีเปนคนละ
อยางหางกันไกล แมวาสองอยางน้ันอาจจะมาแซงมาหนุนรุนกัน  

บุคคลผูหน่ึงดวยความใฝสนองตัณหา ตองการความมั่งคั่ง
และอํานาจ อาจมีความเพียรพยายามยกกองทัพไปรบยังดินแดนท่ี
แสนไกล  

บุคคลอีกผูหน่ึง ตองการตอบคําถามท่ีของใจอยูเพียงขอ
เดียว อาจลงทุนเดินทางฝาความยากลําบากไปยังดินแดนหางไกล
เพ่ือแสวงความรูแทจริงท่ีเปนคําตอบปญหาน้ัน หรืออาจลงทุน
ดําเนินการคนควาทดลองดวยความยากลําบากตลอดเวลานานป 
เพ่ือใหไดความรู หรือใหไดเห็นผลจริงในเร่ืองน้ัน  

จริงอยู บุคคลท่ีแสวงความรูน้ัน อาจตองการไดเงินทอง
ช่ือเสียงดวย แตถาไมมีความใฝรูใฝเห็นความจริงในเร่ืองน้ันเปนแกน
อยูแลว เขาคงจะไมลงทุนลงแรงดวยความยากลําบาก เพ่ือยุติลง
ดวยการไดเงินทองช่ือเสียง สําหรับคนเชนน้ี ความภูมิใจไดช่ืนชมท่ี
ไดเห็นผลสําเร็จแหงตัวงานน้ัน เปนจริงจังข้ึนมา เปนเร่ืองยิ่งใหญ
กวาการไดเงินทองช่ือเสียง  

ความใฝสนองตัณหาที่เรียกงายๆ วาความอยากได คือ 
อยากมีสิ่งปรนเปรอตัวตน โดยท่ีการไดน้ัน อาจเก่ียวของกับการ
กระทํา คือตองผานการกระทําหรือไมก็ได แตถาเปนไปได ไดโดยไม
ตองทํา ยอมตรงใจมากท่ีสุด ใจมุงท่ีจะได แตตองจําใจฝนใจทํา 



๑๐๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

สวนความใฝสนองปญญา เรียกงายๆวา อยากรูและอยาก
ทํา หรือใฝรูและใฝทํา คืออยากเขาไปถึงความจริงหรือตัวจริงตัวแท
ของสิ่งน้ันๆ และอยากทําการเพ่ือใหเห็นสิ่งน้ันๆ มีผลเปนจริงเปนจัง
ข้ึนมาตามที่รู ท้ังการไดรู และการไดทํา เปนความสมปรารถนาของใจ 
จึงอยากจะทํา และมีความสุขจากการท่ีไดทํา 

ยํ้าอีกทีวา อยากรูความจริง และอยากทําใหเปนจริง เรียก
สั้นๆ วา “ฉันทะ” ถาจะเอาคําศัพทเต็มๆ ก็วา กุศลธรรมฉันทะ และ  
กัตตุกัมยตาฉันทะ จะใหสั้นลงหนอยก็วา กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ 

จะเห็นวา ฉันทะ หรือยอมยาวหนอยแตช้ีชัดลงไปวา ธรรมฉันทะ 
นั้น แสดงออก ๒ ดาน คือ ความรู กับ การกระทํา แตถาวิเคราะหลึก
ลงไปอีก จะเห็นวาท้ัง ๒ ดานน้ันรวมลงเปนอันเดียวกัน คือ ใฝธรรม 
หมายถึงอยากเขาถึงธรรม คือตัวแท ตัวจริง ความหมายท่ีแท เน้ือหา
สาระที่เปนแกนแท ตลอดจนความดีงามที่เปนคุณคาแทจริงของส่ิงนั้นๆ  

การเขาถึงน้ันยอมมาใน ๒ ดานคือ ดวยความรู และการทํา 
คือแยกเปน ๒ ดาน เปนใฝรู และใฝทํา รวมแลวก็คือ ใฝธรรมน่ันเอง 

เมื่อนํามาใชในทางจริยธรรม โดยเฉพาะในดานการศึกษา
เพ่ือฝกอบรมบมนิสัย และใชศัพทสมัยใหม ก็อาจเรียกธรรมฉันทะน้ี
เปนคานิยมอยางหน่ึง เปนคานิยมแหงธรรม มีลักษณะเปนความ
ซ่ือตรงตอกฏธรรมชาติ  

เมื่อเรียน ก็ตองการเรียนรูความจริง และเพ่ือทําใหไดจริง 
เมื่อทํางาน ก็ตองการทําเพ่ือผลสําเร็จของตัวงาน ตรงไปตรงมา  

หนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษา คือ จะตองสราง
คานิยมธรรมฉันทะน้ีข้ึนมาใหได หรือถาวาใหถูก มีการศึกษาท่ีแท
เมื่อใด คานิยมน้ีก็เกิดมีข้ึนเองเมื่อน้ัน 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๕ 
 

การฝกสอนใหมีธรรมฉันทะน้ัน  เ ร่ิมไดตั้งแตเด็กเล็กๆ 
ตามปกติ พอแมคอยสรางคานิยมใหแกเด็กอยูแลว ในแงฉันทะน้ี ก็
จะไปในทางของกามฉันทะ (ตัณหา) หรือธรรมฉันทะ อยางใดอยางหนึ่ง  

เด็กไปไหน เห็นอะไรๆ อยากจะรูท้ังน้ัน เด็กจะถามดวย
ความอยากรูวา น่ันอะไรๆ คือ เด็กประสบความติดขัดบีบคั้นข้ึน
มาแลว ตองการความแจมแจงทางปญญา ผู ท่ีแนะนําเด็กใน
ขณะน้ันก็จะมี ๒ แบบ 

ท่ีปรากฏในสังคมไทย จํานวนมากมักจะแนะนําในแงปลุก
กามฉันทะวา อันน้ันสวยกวา อันน้ีดีกวา นาเอากวา เอาอันน้ีดีกวา 
เปนตน ไมคอยช้ีแจงในแงความรู แตเขวไปในทางเราความอยากได 
ทําใหอยากไดตอไปเร่ือย ในระยะยาวก็เปนการสรางคานิยมแหง
ความอยากได และการชอบบริโภคมากกวาผลิต ขาดความใฝรู  

ท่ีจริง พ้ืนของเด็กมีอยูแลวท่ีตองการปญญา แตการแนะนํา
อบรมท่ีผิด ชักใหเขวเสีย ธรรมฉันทะหดหายไป กามฉันทะเพ่ิมข้ึน 
ถาเปนการศึกษา ก็เรียกวาเปนการศึกษาท่ีผิด  

ในทางท่ีถูกน้ัน เมื่อเด็กถามดวยความอยากรู ก็ควรแนะนํา
ในแนวทางสงเสริมธรรมฉันทะวา น่ันคือสิ่งน้ัน เรียกช่ือวาอยางน้ัน 
ใชเพ่ือประโยชนอยางน้ัน ทํามาจากน้ัน เขาใชมันอยางน้ันๆ ทําให
เกิดปญญาความรูแจง และความรูสัมพัทธท่ีใหอยากรูย่ิงๆ ข้ึนไป  

ในการรับประทานอาหาร ควรช้ีแจงชักจูงใหสนใจ และคิด
เลือกอาหารตามคุณคาตอสุขภาพ ย่ิงกวาจะชักจูงใหเพงไปแตในแง
ความอรอย หรือการตกแตงสวยงาม ในการใชปจจัยสี่อยางอื่นๆ 
และอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ ก็พึงแนะนําในแงคุณคาทางการใช
ประโยชนของสิ่งน้ันๆ มากกวาจะชักจูงใหติดอยูกับสภาพที่ผิวเผิน
ฉาบฉวยของสิ่งน้ันๆ  



๑๐๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

การศึกษาในแงน้ี สื่อมวลชน โดยเฉพาะกิจการโฆษณา ทํา
หนาท่ีไดมาก ท้ังในแงปลูกธรรมฉันทะ และปลุกกามฉันทะ  

๒. ในระยะท่ีกําลังต่ืนตัวเร่ืองประชาธิปไตยกันอยางมาก
เชนเวลาน้ี รูสึกกันวา ความกลาแสดงออก จะเปนคุณสมบัติ
สําคัญอยางหน่ึงของคนในสังคมประชาธิปไตย เพราะเปนท้ังอาการ 
และเปนท้ังเคร่ืองหมายของการมีเสรีภาพในทางความคิด ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญของระบบประชาธิปไตย และก็รูสึกกันวา ความ
กลาแสดงออกน้ีเปนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะตองปลูกฝงแกเด็กและ
เยาวชนท่ีกําลังจะเติบโตข้ึนมาดํารงชีวิตอยู และรวมสรางสรรค
สังคมประชาธิปไตย  

บางคราวการแสดงออกตางๆ ก็ชวนใหเห็นไปวา เราไดรวบ
เอาความกลาแสดงออก กับความเปนประชาธิปไตย เขาเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน หรือความกลาแสดงออกน้ันเปนเน้ือตัวท้ังหมดของ
ประชาธิปไตย หรือทํานองวาเพียงมีความกลาแสดงออกแลว ก็เปน
อันไดมีประชาธิปไตยข้ึนมาแลวเสร็จสิ้นบริบูรณ  

ดูเหมือนวาเราจะยกเอาความกลาแสดงออกน้ีข้ึนเปนสูตร
สําเร็จของประชาธิปไตย โดยไมตองคํานึงวา มันมีตําแหนงอยู
ตรง ไหนในระบบสั งคมประชาธิปไตย  มีความสัม พันธ กับ
องคประกอบอื่นๆ ของประชาธิปไตยอยางไร อะไรเปนคุณคาของมัน
ตอความเปนประชาธิปไตย ตลอดจนวามันมีขอบเขตความหมาย
และความสําคัญตอประชาธิปไตยแคไหนเพียงไร 

ความกลาแสดงออกน้ัน ในฐานะท่ีเปนอุปกรณสําคัญของ
เสรีภาพในทางความคิด ยอมมีคุณคาในแงท่ีเปนชองทางนําเอา
สติปญญาความคิดเห็นของสมาชิกแตละบุคคลออกมาใชใหเปน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๗ 
 

ประโยชนแกสังคม หรือเปนสวนประกอบท่ีมาสมทบชวยกันกับ
สติปญญาของสมาชิกอื่นๆ ในการรวมกันหาลูทางไปสูการแกปญหา
ของสังคมน้ัน  

ในแงของตัวบุคคลเอง ความกลาแสดงออกยอมเปนอุปกรณ
ในการแสวงปญญา เปนบันไดท่ีชวยใหกาวคืบหนาไปสูความจริง
ดวยการเสาะหาและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น มันเปน
เคร่ืองมือสําหรับแสดงความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคมของตน
ดวย และเปนเคร่ืองประกันสิทธิของเขาท่ีจะใหสังคมรับฟงความ
ตองการของเขาดวย  

แตการแสดงออกท่ีจะมีคุณคาดังตองการอยางน้ีได ก็ตองมี
รากฐาน รากฐานน้ันคือ ความใฝธรรม ไดแก ความตองการท่ีจะ
เขาถึงความจริงความถูกตองดีงาม หรือธรรมฉันทะน่ันเอง  

ลําพังความกลาแสดงออก ไมจําเปนตองหมายความวาจะมี
รากฐานถูกตองเสมอไป และความกลาแสดงออกท่ีขาดรากฐานอัน
ถูกตอง ยอมเปนสิ่งไรคุณคา หาใชสิ่งท่ีดีไม กลับจะเกิดโทษได และ
ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับความเปนประชาธิปไตย หรือการเตรียม
สรางคนสําหรับสังคมประชาธิปไตยเสมอไป อาจเปนเพียงการ
กระทําท่ีเลื่อนลอย หลงผิดหรือเกิดโทษแกสังคมอยางรายแรงได ถา
ผูฝกน้ันขาดความเขาใจท่ีเปนรากฐาน ทึกทักเอาเพียงความกลา
แสดงออกวาเปนตัวประชาธิปไตย 

ความกลาแสดงออกท่ีขาดรากฐาน ก็คือความผิดพลาดท่ี
เอียงสุดอีกดานหน่ึง ตรงขามกับความน่ิงงําไมกลาขัดแยง และวา
ตามๆ กัน  



๑๐๘   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ธรรมดาของคนสวนมาก เมื่อไมพอใจในสิ่งใดสิ่งหน่ึง เห็นวา
สิ่งน้ันผิดพลาดไมถูกตองแลว พอมองเห็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีตางออกไป
หรือตรงขามกับสิ่งน้ัน ก็มักหลอกตัวเองหรือวินิจฉัยโดยผลีผลามวา 
สิ่งใหมน้ันคือสิ่งท่ีถูกตอง หรือเปนสิ่งท่ีกําลังตองการ โดยมิไดตรวจดู
เน้ือหาสาระใหชัดเจนกอน จึงมักทําความผิดพลาดซํ้าเขาอีก  

ความกลาแสดงออก และความน่ิงงําวาตามๆ กัน ถาขาด
รากฐานแลว ก็เปนการกระทําดวยโมหะไดดวยกันท้ังคู  

จริงอยู การชอบสงวนทาทีสงบเสงี่ยมเกรงใจ ไมชอบโตแยง 
และวาตามๆ กัน โดยเฉพาะตามผูใหญน้ัน ในระยะยาวจะเปน
คานิยมท่ีมีทางเหน่ียวร้ังความคิด หนวงการใชปญญา ทําใหเฉื่อยชา
ในทางความคิดไดมาก  และเ ห็นกันว า  อาการอยาง น้ี เปน
บุคลิกลักษณะของคนในสังคมไทยท่ีถูกสรางมาตามระบบสังคมเดิม
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเสียหาย จะตองแกไข และเปนตัวกอปฏิกริยาใหหันไป
นิยมความกลาแสดงออกเพิ่มมากข้ึน  

แตท่ีถูกแลว กอนจะลมลางสิ่งหน่ึงรับสิ่งหน่ึง ควรวิเคราะห
สิ่งท้ังสองใหชัดเจนกอน  

ในลักษณะเดิมท่ีวาไมดีน้ัน มีเคาสวนดีแฝงอยูดวย คือ การ
เคารพความคิดเห็นของผูอื่น และการเคารพตอประสบการณ แต
เพราะขาดรากฐานคือความใฝรู จึงทําใหเปนผูไมรูจักคิดดวยตนเอง 
และความคิดเฉื่อยชา อาศัยปจจัยอื่นๆ ทางสังคมประกอบเขาดวย 
ในระยะยาวลักษณะท่ีเปนสวนดี ก็กลับเปนสวนเสริมของลักษณะท่ี
ไมดีไปเสีย กลายเปนการวาตามๆ กัน แลวแตผูใหญ ไมกลาขัดแยง 
ไมรูจักคิดเอง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๙ 
 

สวนความกลาแสดงออกดูเหมือนเปนลักษณะตรงขาม เปน
คานิยมท่ีชวยกระตุนใหใชความคิด เราใหใชปญญา วองไวในทาง
ความคิดไดมาก แตท่ีจะใหไดผลดีอยางน้ัน จะตองไมใชเปนเพียง
ลําพังตัวความกลาแสดงออกลอยๆ จะตองมีรากฐานดวย คือถาเปน
การฝกเด็ก จะตองมีธาตุแหงความใฝรูเปนพ้ืนอยูในเด็กน้ันอยูแลว 
หรือผูฝกตระหนักดีอยูแลวถึงความมุงหมายในการท่ีจะปลุกและ
ปลูกความใฝรูน้ีข้ึนแกเด็ก  

การฝกแตเพียงภายนอก โดยขาดสติ ไมตระหนักถึงรากฐาน
ท่ีอยูภายใน เปนการเสี่ยงตอการสรางลักษณะรายท่ีไมพึงประสงค
ข้ึนมามากกวา ลักษณะเชนวาน้ัน คือ ความโออวด หย่ิง ลําพองตน 
รุกราน ชอบแสดงเดน ความไมเอื้อเฟอตอระเบียบวินัย ตลอดจน
การแสดงออกเพ่ือให้เขาเห็นว่ารู้ มากกว่าจะแสดงออกเพ่ือหาความรู้  

ลักษณะเหลาน้ีมิใชเคร่ืองหมายแหงความใฝแสวงปญญา
หรือเปนนิมิตแหงความเจริญกาวหนาแตประการใดเลย  

ผูใฝรูใฝแสวงปญญาน้ัน เปนผูออนนอมถอมตน มีความ
เคารพตอสิ่งท่ีจะเพิ่มเติมเสริมปญญา และเปนผูพรอมจะรับความรู 
มิใชผูพองลมทวมลนตองเท่ียวพนเปาใสผูอื่น โดยไมมีชองท่ีรับเขา  

บุคลิกท่ีตองการน้ัน คือลักษณะสองดานท่ีเสมือนตรงขาม 
แตความจริงกับเสริมกัน ไดแกความเคารพความคิดเห็นของผูอื่น 
ความเคารพตอประสพการณ ความพรอมท่ีจะแสดงออกดวยความ
สุภาพ เอื้อเฟอ กับความใฝรูแกลวกลามั่นคงในการแสวงปญญา  

ภายในแฝงเอาความคิดคนแสวงธรรมเขาไว ภายนอกมี
ความออนนอมถอมตน ทําใหพรอมท่ีจะนําภูมิปญญาท่ีมีอยูแลว
ออกมาตอเอาภูมิปญญาใหมเขาไปเพ่ิม  



๑๑๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ระหวางบุคคลผูมีเพียงความกลาแสดงออก ทําความอาจ
หาญใหปรากฏในที่ชุมนุม กับบุคคลผูกลาสูทนบุกฝาความลําบาก
ตรากตรํา ยอมนอนกลางดินกินกลางทรายแมนานปได เพียงเพื่อ
แสวงคําตอบเล็กนอยมาชวยเสริมปญญาของมนุษย บุคคลประเภท
หลังเปนผูท่ีสังคมไทยยังขาดแคลนมากกวา และเปนบุคคลท่ีพึง
ตองการมากกวา ในการสรางสรรคสังคมท่ีดีงามตอไป 

ไหนๆ ก็จะสรางสรรคสังคมใหมกันใหดีท่ีสุดท้ังที และมี
โอกาสเพราะถึงยุคแหงความเปลี่ยนแปลงแลว ก็ควรจะทําอยางท่ีให
แนใจท่ีสุด  

ถาเช่ือวาวิธีการแหงปญญาดีท่ีสุด ก็ควรจะใชสติปญญากัน
ใหถึงท่ีสุด มิใชจะผละท้ิงอยางหน่ึงไปหาอีกอยางหน่ึง เพียงเพราะ
ไมพอใจอยางหน่ึง แลวพอใจอีกอยางหน่ึงดวยสักวาเห็นรูปรางตรง
ขามหรือตางออกไป ซ่ึงทําใหหนีไมพนจากคานิยมท่ีผิวเผินฉาบฉวย 
และไดรับผลแหงความเปลี่ยนแปลงเพียงสลับจากรสชาติของยา
นอนหลับ มาเปนยาปลุกประสาท หรือซํ้ารายเปนยาพิษไปเสียเลย  

ภารกิจของคนไทยท่ีจะสรางสรรคสังคมใหม โดยเฉพาะผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบ หรือตั้งตัวข้ึนมารับผิดชอบสังคมในขณะน้ีน้ัน เปน
ภารกิจท่ีหนักย่ิงนัก และเปนขอสําคัญท่ีจะตองตระหนักถึงความ
หนักน้ีไวเปนอยางสูง เพ่ือมิใหถือเอาเปนเพียงการหาทางเลนสนุก
จากเร่ืองท่ีนาต่ืนเตน  

แมแตถาจะนําเอาคุณคาหรือระบบอะไรสักอยางในสังคม
อื่น มาสรางข้ึนในสังคมไทย สิ่งท่ีจะตองทําในสังคมไทยก็ยากและ
ซับซอนกวา การเพียงแตทําตามอยางท่ีเขาทําอยูแลวในสังคมน้ัน 
หาเพียงพอไม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๑ 
 

ตัวอยางเชน การฝกความกลาแสดงออกเปนตน ในสังคม
ของเขา การฝกเพียงแคภายนอก ก็เปนการเพียงพอ เพราะสังคมได
ผานชวงเวลาแหงการสรางรากฐานมาจนถึงข้ันเกิดสภาพรูปแบบข้ึน
แลว การฝกก็เปนเพียงการรับถายทอดหรือทําใหคุนกับระบบ
พฤติกรรมของสังคมท่ีมีอยูแลว ซ่ึงระบบพฤติกรรมของสังคมน้ันจะ
คอยกํากับวิถีพฤติกรรมของบุคคล ใหอยูในแนวของสาระท่ีเปน
รากฐานเองในตัว  

แตการฝกจากภายนอกอยางเดียวในสังคมไทย เปนการ
เสี่ยงอยางย่ิงตอการเขวออกไป ทําใหไดเพียงรูปแบบท่ีเทียบคลาย 
แตมีสาระเปนอยางอื่น  

งานสรางรากฐานจึงเปนภารกิจสําคัญเพิ่มพิเศษในสังคมท่ี
กําลังสรางสรรคใหม น่ีเปนเพียงตัวอยางอันหน่ึงเทาน้ันของการท่ี
จะตองมีสติตระหนักเชนน้ี  

ชวงเวลาแหงความเปลี่ยนแปลงน้ี  เปนชวงเวลาแหง
ความหวัง แตก็ควรเปนชวงเวลาแหงความหวงใยดวย เพราะเม่ือ
โอกาสเปลี่ยนแปลงมาถึง ก็ยังมองเห็นแตสิ่งท่ีทําใหคลางแคลงใจ 
อยางนอยก็ทําใหตองต้ังคําถามวา มีอะไรท่ีทําใหเกิดความมั่นใจได
วา สังคมไดใชโอกาสน้ีอยางดีแลวเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายท่ีพึง
ประสงค สังคมพนแลวหรือไมจากการท่ีจะแลนจากความผิดพลาด 
ณ สุดทางขางหน่ึง ไปสูความผิดพลาดอีกสุดทางหน่ึง  

ดูเหมือนวาสังคมเกา ก็มีแตความหลับไหล ลุมหลง มัวเมา 
ไมสนใจจะแกไขปรับปรุงอะไร แตเมื่อตื่นข้ึน จะสรางสังคมใหม ก็ดู
เหมือนวาจะมัวแตตื่นเตนกันอยู ชอบรุมสนใจกันก็แตเร่ืองท่ีถูก



๑๑๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ยกข้ึนปรุงแตงสีสันรสชาติใหนาต่ืนเตน เร่ืองอื่นๆ หรือแงอื่นๆ ของ
เร่ืองเดียวกัน แมจะมีอีกมากมายและสําคัญกวา แตเงียบเฉยจืดชืด 
ก็ถูกปลอยปละละเลยทอดท้ิง ไมมีใครสนใจคิดไตรตรองพิจารณา  

แมเร่ืองท่ีปรุงแตงรสชาติวาดลวดลายจนแตกต่ืนกันมาดูแลว
น้ัน เมื่อการชุมนุมมุงดูผานพนไป จะมีใครสักก่ีคนหรือมีสักคนบาง
หรือไม ท่ีจะใสใจศึกษาดูใหลึกซ้ึงลงไปอีกวา สิ่งน้ันเปนอยางไรกัน
แน มีรายละเอียดปลีกยอยอะไรย่ิงกวาน้ันอีกบาง สวนท่ียกข้ึนมา
รองชวนใหรุมดูกันน้ัน มีเหตุผลท่ีมาท่ีไปซับซอนสัมพันธตอเน่ืองมา
อยางไร  

เราพรอมท่ีจะผานชวงเวลาแหงความต่ืนเตน ไปสูระยะเวลา
ของการเรียนรูและลงมือทําอยางจริงจังดวยความอดทนหรือยัง มี
ว่ีแววแหงความหวังบางหรือไมวา เราไดมีองคประกอบตางๆ ท่ีเปน
หลักประกันสําหรับสรางสรรคสังคมท่ีดีงามข้ึนแลว แมแตความเปน
นักศึกษาท่ีแทจริง 

ถาจะยกพุทธภาษิตมาเตือนสติ ก็คงจะไดแกก่ึงคาถาวา 
โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ  ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ 

พึงวิจัยธรรม(สืบคนความจริง)ใหตลอดถึงตนสาย  
จึงจะเห็นความหมาย(แงมุมคลี่ขยาย)แจงชัดดวยปญญา 

 



ปัญหาเบ็ดเตล็ด 

เชน ความม่ันคงในอุดมคติ   

ถาม  ถาทุกคนมุงสวรรคช้ันตํ่า แตทานอาจารยสอนใหมุง
ในงานและความสัมฤทธิ์ของงาน เราจําเปนตองอยูกับคนท่ีมุง
สวรรคช้ันต่ํา เราควรจะปฏิบัติอยางไร จึงจะใหจิตใจของเรามั่นคง
ตอตัวงานไดเสมอไป? 

ตอบ  มันอยูท่ีฐานในใจของเราวามีฉันทะ มีความรักงาน
น้ันหรือไม ถาเรารักงานน้ันจริงจังแลว แมแตความสุขของเราก็จะ
เกิดจากการทํางาน และการเห็นความสัมฤทธิ์ของงานน้ันเอง  

จุดแรกตองแยกใหไดกอนวา ตัวเรามีเพียงความยึดมั่นใน
อุดมคติ หรือมีอุดมคติท่ีฝงอยูภายใน เปนเน้ือแทของจิตใจ  

ความยึดมั่นในอุดมคติ กับการมีอุดมคติอยูในใจของตนเอง 
ไมเหมือนกัน คนหน่ึงอาจทําการดวยความยึดมั่นในอุดมคติ อาจทํา
ดวยพลังปลุกอันรุนแรง  

อยางนักศึกษาท่ีออกไปเผยแพรประชาธิปไตย โดยการยึด
มั่นในอุดมคติ ไมมีอุดมคติเปนพ้ืนฐานอยูในใจของตนเอง ความสุข
ท่ีจะได ก็เปนเพียงความสุขทางออม คือไดรับความกระตุนเรงเราใน
ทางการปลุกใจเปนตน เปนไปไดช่ัวกําลังสงของแรงปลุกใจน้ัน แลว
ไดความสุขตอบแทน เชนวาภูมิใจในวีรกรรม ไดรับความช่ืนชม รูสึก
มีเกียรติ โก เปนตน อยางน้ีเรียกวาทําดวยความยึดมั่นในอุดมคติ 
ยึดมั่นโดยไมไดเกิดจากรากฐานในจิตใจของตนเอง มันไปไดไมย่ังยืน  



๑๑๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ถาจะใหย่ังยืน ก็ตองเปนความรูความเขาใจชัดแจงและ
ความพอใจอยูในจิตใจของตน ถาเปนอยางน้ันแลว เรามีความสุข
ความพอใจอยูขางใน อุดมการณขางนอกเขากับอุดมคติขางใน ไป
ไดตลอด ไมใชไปดวยเสียงปลุกรุนรัว พอเขาเลิกเรา ตัวก็หมดแรง 

แลวท่ีสําคัญ เรามีความสุขกับความเปนอยูท่ีเรียบงาย มี
ความพอใจในการดํารงชีวิตอยางสามัญท่ีไมมีเคร่ืองปรนปรือ
ฟุมเฟอย เราชอบเราพรอมท่ีจะมีชีวิตอยางน้ันในตัวของเราเองอยู
แลว มีความพรอมเปนรากฐานอยูในใจของเราเองแลว ไมใชไป 
ไมใชอยูอยางน้ันไดเพราะแรงปลุก ถาอยางน้ี จึงจะมั่นคง  

นักศึกษาท่ีไปเผยแพรประชาธิปไตย หรือไปทําอะไรกันน้ี ถา
เขาไดแคยึดมั่นในอุดมคติ ไปดวยเสียงปลุกแรงเราแบบน้ีละก็ ตอไป
เขาก็ตองการเปนอยูอยางสะดวกสบายฟุงเฟอ การอยูอยางเสียสละ
ก็เปนความฝนใจ อุดมคติท่ียึดมั่นไว กับรากฐานในใจ มันขัดกัน ก็
ไปไมตลอด พอไปเปนขาราชการ หรือไปทํางานอะไร ก็นากลัวอีก  

ฉะน้ัน ถาจะสรางระยะยาว ตองเขาถึงจุดน้ีใหได ถามันอยู
ขางในเปนพ้ืนใจแลว ไมเปนไร ถึงอยางไรเราก็มีความสุขอยูในตัว 
เรามีความพอใจเกิดข้ึนจากตัวงานน่ันเอง มันมั่นคงย่ังยืน สวนท่ีวา
เมื่ออยูกับผูอื่นแลว ถาใจของเราเปนอยางน้ี มีรากฐานอยูในตัว ก็จะ
หาทางปรับตัวไดเอง ดีกวาคนท่ีสักแตวายึดมั่นในอุดมคติ 

ถาม  คนท่ีมีทางไปอยูแลว เชน มีอาชีพมีเงินบาง (ชนช้ัน
กลาง) การทําดีหรือนึกถึงคนอื่น คงจะทําไดบาง แตพวกกรรมกร 
คนยากจน ไมมีจะกินเลย พวกนี้ก็ตองไปนึกถึงปากถึงทองของ
ตัวเองแน และจะไปโทษคนพวกนี้วาเห็นแกตัวจะถูกหรือ และใคร
จะแกไข? 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๕ 
 

ตอบ อันน้ีตองแยกวา ท่ีพูดไปแลวน้ัน เปนการแกปญหา
ระยะยาว เชนเร่ืองการศึกษาเปนตน คือการสรางคานิยมในทางท่ีทํา
ใหคนไมเร่ิมการอันใดเพียงดวยเห็นแกประโยชนสวนตน แตใหมุง
ไปสูความสําเร็จของตัวงาน หรือจุดมุงหมายของสิ่งน้ันเอง  

การทําสิ่งใด ก็ควรเปนไปเพื่อจุดหมายโดยตรงของสิ่งน้ัน 
การปลูกหญา ก็เพ่ือใหหญางอกงาม การกวาดถนน ก็เพ่ือใหทาง
สะอาด สวนการไดผลประโยชนหรือไดเงิน ไมใชเปนจุดหมาย
โดยตรงของงาน แตเปนจุดหมายออม เปนผลพวงตอ หรือผลพลอย
ตาม โดยมนุษยสรางเงื่อนไขข้ึนมา เปนจุดหมายท่ีเรายกใหแกการ
กระทําน้ันตามท่ีคนตกลงกัน อีกทีหน่ึง ไมใชเปนจุดหมายของการ
กระทําน้ันเอง  

ในระยะยาว เราตองมุงไปที่การแกปญหาแบบน้ัน คือใหคน
ตรงตองาน โดยมีฉันทะท่ีใจรักมุงตรงไปยังจุดหมายของตัวงานเอง
เปนเปาแรกกอน แลวใหคนตรงตอคน ก็วากันอีกช้ันหน่ึง น่ีก็ตองทํา
โดยสรางคานิยมดวยการศึกษา เปนตน  

ทีน้ี ในระยะสั้นเฉพาะหนา ท่ีถามวาสําหรับกรรมกร คน
ยากจน จะไปนึกถึงคนอื่นไดอยางไร ในกรณีน้ีก็ไมไดวาเปนคนเห็น
แกตัว แตมีอยูอันหน่ึงเปนคานิยมพ้ืนฐานในตัวคนท่ีสรางได ไมใช
เ ร่ืองวานึกถึงใครไมนึกถึงใคร คือ  ถึงแมเปนกรรมกร ก็นึกถึง
ความสําเร็จของงานท่ีตัวทํา เชนอยางเมื่อก้ีบอกวา ถาเปนคนกวาด
ถนน ใจเขารักอยากเห็นถนนสะอาดราบเรียบ ไมมีเศษของ ไรขยะ 
ถาเปนพนักงานประปา ก็อยากเห็นนํ้าไหลดี เห็นทอเรียบรอย ไมมีท่ี
ไหนผุพัง อะไรอยางน้ี คนท่ีใจนึกอยางน้ี เรียกวามีธรรมฉันทะ ใฝท่ี
จะแกไขปญหา ใหลุถึงความดีงาม เปนสิ่งท่ีสรางได คนสรางได 
ไมใชสรางไมได และคนจํานวนไมนอยมีจิตใจอยางน้ี ฝกข้ึนมาได  



๑๑๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

แตทีน้ีไปเปนกันเสียอีกอยางหน่ึง คือ เวลาทําอะไร เอาแตจะ
นึกถึงผลประโยชนตอบแทนอยางเดียว การนึกแบบน้ีนําไปสูการ
ท่ีวาอยากจะลัดตอไป คือ ทีแรก ตองทําอันน้ี แลวจะไดอันน้ัน 
ทํางานน้ี จะไดเงินน้ัน ก็ยังดีท่ีงานเปนสะพานไปสูเงิน ถึงอยางไรก็
ยังไดงานเพราะตองการเงิน  

แตตอไปละ เขาอาจจะตองการวาไมตองทํางาน แตใหไดเงิน 
หรือพอใหเห็นวาไดทํางานแลว ท้ังๆ ท่ีตัวเองไมไดทําจริงทําจัง หรือ
ใหไดเงินมาก โดยทํางานแตนอย อะไรทํานองน้ี ก็ตองหาทางหลบ
เลี่ยงหรือทําเลห ใหเห็นวางานสําเร็จ โดยท่ีไมไดสําเร็จจริงจัง ไมได
ผลดีเทาท่ีควร เพราะเขาตองการเงินกอนน้ัน แตเขาไมไดตองการ
ความสําเร็จของงานน้ัน จึงไมนึกวาตัวงานน้ันจะออกผลอยางไร เอา
พอใหบอกวางานน้ันมันเสร็จแลว ไดเงินแลว ก็แลวกัน น่ีคือแย 

สิ่งท่ีเราจะตองทําใหไดก็คือ เมื่อคนจะทํางานอะไร ก็ใหเขา
มุงไปท่ีผลสัมฤทธิ์ของงานน้ัน ถึงแมเปนกรรมกร ก็ทําได คือ ไมวาจะ
ทํางานอะไร ผลท่ีตองการก็อยูท่ีงานน้ันอยูแลว เมื่อทําอาชีพคือ
ทํางานของเขา ก็มุงไปท่ีตัวงานน้ันเองเปนจุดหมายใหมันสําเร็จ
อยางดีท่ีสุด  

เมื่อทําไดอยางน้ี ก็เขาสูจุดหมาย สวนเร่ืองปากเร่ืองทองน้ัน
แนนอนอยูแลว เปนเร่ืองท่ีพวงอยูดวยกัน คนก็ตองมีปจจัย ๔ ท่ีชีวิต
ตองอาศัย ก็จัดสรรใหเหมาะใหดี แตคนท่ีมีคานิยมอยางท่ีวาเมื่อก้ี
น้ันเปนพ้ืนฐานแลว จะทํางานอะไรก็ได ยอมปูรากฐานท่ีดีของสังคม
ไวตลอดเวลา อยางนอยก็ปูฐานน้ันไวในตัวเอง สวนท่ีตัวทําก็ไมเสีย 
และไมมีสวนท่ีจะไปพอกเพ่ิมใหสวนรวมตองทรุดลงไป  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๗ 
 

สวนท่ีวาใครจะแกไขน้ัน ทุกคนมีสวนตองชวยแกไขท้ังน้ัน 
โดยเฉพาะใครสํานึก ใครตระหนัก คนน้ันตองลงมือทํา เร่ิมแตตัวผู
ทํางานเองน้ันไป สวนผูอื่นท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด คือ ผูท่ีรับหนาท่ีมา
จากสังคม หรือตั้งตัวเปนผูรับผิดชอบ เชน ทํางานสังคมสงเคราะห 
ถาคนท่ีทํามีธรรมฉันทะ ก็จะแกไขไดดีท่ีสุด คือทํางานแกปญหา
สังคม เพ่ือใหสังคมหมดปญหาจริงๆ ไมใชเพ่ือมุงอยางอื่นท่ีออมๆ 

ถาม  การใหมีคานิยม จะมิกลายเปนสงเสริมภวตัณหา
หรือ? 

ตอบ  ขณะน้ีเราเอาศัพทสมัยใหมมาใช คําวา “คานิยม”
แบบน้ี หมายถึงสิ่งท่ีเทิดคาพอใจเชิดชูกันในหมูชน สิ่งท่ีนิยมยึดถือ
เปนแนวทางความประพฤติปฏิบัติโดยปกตินิสัย หมายความวา
ลักษณะความคิดจิตใจมันโนมท่ีจะเปนไปหรือถือตามอยางน้ัน ถา
เปนอยางน้ีแลว มันตรงกับสังขาร มากกวาเปนตัณหา หรือเปนภพ 
หรือเปนภวตัณหา  

จริงอยู เมื่อคานิยมเปนสังขาร ก็ยอมนําไปสูภพได แตขอน้ัน
เปนธรรมดาวิสัยของปุถุชน และปุถุชนก็อาศัยสังขารฝายดีน่ันเองใน
การปฏิบัติเพ่ือพนจากภพ  

เหมือนอยางเม่ือก้ีบอกวา เราไปทําอะไรโดยเพียงยึดมั่นใน
อุดมคติ บอกวาฉันมีอุดมการณน้ัน เขาปลุกใจ ก็แลนไป อยางน้ีมัน
ก็เปนสังขารท่ีนําไปสูภวตัณหาอยางชัดเจน อยางน้ีก็ทุกขละ ทุกขมา
แตตน มันไมย่ังยืน มันเปนไปพรอมดวยชาติ ชรา มรณะ แตกสลาย 
เรายึดมั่นในอุดมการณ ยึดมั่นดวยแรงปลุกใจ พอแรงปลุกใจท่ีสราง
พลังไวหมดไป มันก็หมดแรง  ย่ิงถามี กิเลสอยากไดคําเยินยอ
สรรเสริญเพ่ิมข้ึนมา พอไมไดคําช่ืนชม ก็ไดทุกข  



๑๑๘   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ตรงขามจากน้ี ถาทําดวยความรูความเขาใจ คือเรารูวาอะไร
ควรเปนอะไร ทําดวยความรูความเขาใจ ดวยความใฝในสิ่งท่ีถูกตอง
ดีงาม อยางท่ีเรียกวาธรรมฉันทะแลว ก็หมายความวา เปนเพียง
คานิยมแหงปญญา หรือการท่ีจะทําอะไรดวยอาศัยปญญาน่ันเอง  

สังขารอยางน้ีไมใชเร่ืองของภวตัณหา แตเปนไปเพ่ือทําลาย
ภวตัณหา ไมใชคานิยมท่ีเราจับควาเอามายึดมั่น แตเปนเร่ืองของ
การสรางลักษณะจิตใจท่ีวินิจฉัยและทําการดวยปญญา  

ถึงอยางไรเราก็ตองสรางคนใหมีความช่ืนชมท่ีจะทําอยางใด
อยางหน่ึง ซ่ึงเรียกวาคานิยมอยูดี ถามันไมออกในคานิยมน้ี ก็เปน
คานิยมน้ัน สําหรับชาวโลกน้ี เราตองสรางในแบบใดแบบหน่ึงอยู
แลว เราควรตองใหคนมีคานิยมไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว อยูท่ีวาเรา
จะเลือกคานิยมแบบไหนเทาน้ันเอง เพราะฉะน้ัน ในเมื่อถึงอยางไร
เขาก็ตองมีคานิยมอยูแลว เราก็ใหเขามีคานิยมท่ีดีเทาน้ันเอง  

มันชวยไมไดท่ีจะไมใหคนมีคานิยม เปนสิ่งท่ีจะตองสราง 
เพราะฉะน้ัน ถาจะสราง ก็สรางใหมันดีท่ีสุด 

ถาม  การที่เราคิดทําแตความดีเฉพาะตัวเราเอง ไมคิด
ชวยสังคมเลย จะถูกตองหรือไม? 

ตอบ  อันน้ีอยูท่ีการตีความ และการรูจักแยกแยะดวย การ
ท่ีเราคิดทําแตความดีเฉพาะตัวเราเอง คลายๆ กับวาเปนการเห็นแก
ตัว แตทําความดีคือทําอะไร ตามปกติ ถึงจะทําความดีเฉพาะตัวเรา 
ความดีมันก็ตองสัมพันธกับผูอื่น อิง โยง หรือสงผลตอผูอื่นดวย 

ความดีบางอยางท่ีวาเปนไปเพ่ือประโยชนตน เชนวา เรา
ขยันเลาเรียนศึกษาเพ่ือจะทําใหเกิดประโยชนตน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๙ 
 

อันน้ี การทําความดีของตัวเอง สําหรับคนหน่ึงหมายความ
วา เพ่ือเขาจะไดมีความกาวหนาในสติปญญา แลวจะไดสามารถ
ทํางานทําการอัน น้ันๆ  ให ไดอย าง ดี  แตสํ าห รับอีกคนหน่ึง 
หมายความวา เพ่ือเขาจะไดสามารถหาเงินทองมาไดมากๆ จะได
เปนใหญ หรือรํ่ารวย เปนอยูกินใชไดเต็มท่ี  

น่ี ความดีเฉพาะตัวของ ๒ คนน้ี ก็มีความหมายไมเหมือนกัน
แลว ความดีเฉพาะตัวของคนหน่ึงอาจเปนการชวยสังคมไปในตัว 
ขณะท่ีความดีเฉพาะตัวของอีกคนหน่ึงอาจเปนการเบียดเบียนรังแก
สังคมไปในตัว น่ีก็แยกแยะได ไมยาก 

ตามปกติ ในสังคมน้ัน มีระบบความสัมพันธของมนุษยท่ี
พัฒนาข้ึนมา ซ่ึงมนุษยท่ีอยูรวมกัน ตางก็อาศัยกันและเก้ือกูลกันอยู
ในตัว ดวยระบบการงานอาชีพ แลวยังมีระบบครอบครัว เครือญาติ 
หมูมิตรมาหนุนอีกช้ันหน่ึง บุคคลท่ีทําการอาชีพของตนเล้ียงชีวิต
ของตัวอยูโดยสุจริต และมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นในระบบสังคมน้ี 
ก็คือทําหนาท่ีตอสังคม และชวยเหลือสังคมอยูแลวในตัว น้ีเปนขอท่ี
พึงเขาใจเปนพ้ืนฐานไว 

ในสภาพท่ีวามาน้ัน เมื่อมีกรณีเฉพาะรายท่ีมีคนตกระกํา
ลําบาก เปนกรณียกเวน หรือมีเหตุการณเหนือคาดหมายท่ีเปนภัย
พิบัติ  จึงมีการท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ สังคมท่ีเจริญก็
จัดระบบการแกไขปญหา และจัดชองทางท่ีจะใหคนในสังคมน้ันชวย
คนอื่นหรือชวยสังคมได พรอมท้ังมีการศึกษาท่ีพัฒนาคุณธรรมให
คนพรอมท่ีจะทําหนาท่ีของตนๆ และเก้ือกูลกันดวย อยางน้ีสังคมจึง
จะอยูดีมีความมั่นคงอยูในตัว โดยแทบไมตองมาพูดถึงการชวย
สังคมอะไรกันอีก  



๑๒๐   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

เปนอันวา ในสังคมท่ีดี เมื่อระบบสังคมดําเนินไปดวยดี การ
ท่ีบุคคลทําหนาท่ีของตนใหดีน่ันแหละ เปนการชวยตัวเอง และชวย
สังคมพรอมไปในตัว แลวก็มีการศึกษาท่ีพัฒนาคนไวใหมีจิตใจท่ีมี
คุณธรรมท่ีทําใหพรอมจะชวยคนอื่นชวยสังคมไดตามสถานการณ  

น่ีคือ ในยามปกติ ก็มีความเปนมิตรเอื้อเฟอเก้ือกูลกันดวย
นํ้าใจไมตรี (เมตตา) มีใครเดือดรอนตกทุกขไดยาก ก็ชวยปลดเปลื้อง
ไถถอน (กรุณา) มีผูทําดีทําประโยชนสรางสรรคได ก็พลอยช่ืนชม
สงเสริมสนับสนุน (มทิุตา) มีคนทําผิดทํารายวิวาทขัดแยง ก็วางตัวตรง
ไมเอนเอียงเปดโอกาสใหมีการปฏิบัติจัดแกไขไปตามธรรม(อุเบกขา) 

ท้ังน้ีก็ชวยเหลือแกไขดวยการใหขาวของเงินทุนบาง (ทาน) 
ดวยการปลอบโยนใหกําลังใจใหความรูความเขาใจแนะนําบอกทาง
บาง (ปยวาจา) ดวยเอาแรงกายกําลังสมองเขาไปชวยทําใหบาง 
(อัตถจริยา) ดวยการเขาถึงตัวรวมสุขรวมทุกขกันในการสรางสรรค
และแกปญหาบาง (สมานัตตตา) การชวยกันชวยสังคมก็เปนไป
สบายๆ เปนไปในความสัมพันธทางสังคมท่ีกลมกลืน ไมตองไปคิด
ใหเปนเร่ืองแยกออกไป เมื่อเร่ืองเปนไปอยางน้ี ก็คงจะพอแลว 

ทีน้ีก็พูดแถมหรือเสริมอีกหนอย ตามท่ีวาน้ี เรามองสั้นๆ วา
เรามุงความดีเฉพาะตัว แตความจริงแมแตเปนความดีเฉพาะตัว 
เพียงแตเราทําความดีของตัวน้ัน ก็เปนประโยชนแกสังคมอยูแลวใน
ตัว หรืออยูในตัวดวย ตั้งแตไมทําใหคนอื่นเดือดรอนเปนตนไป   

แตน่ันยังนอยไป เราขยันหมั่นเพียรเอาใจใสในการศึกษา
คนควาของเรา ความดีน้ันก็มีผลกวางยาวออกไป เมื่อเราไดศึกษา
คนควาคนพบสิ่งท่ีดีงามเปนประโยชน ก็เปนประโยชนแกสังคมมาก
ข้ึนดวย น้ีแงหน่ึง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๑ 
 

ทีน้ี ลึกลงไป ในข้ันของความคิดความต้ังใจ การทําความดี 
แมในเวลาใดเวลาหน่ึง ถาเปนผูมีปญญารูจักหลักธรรมท่ีเรียกวา 
ธรรมของสัตบุรุษ หรือสัปปุริสธรรม ก็มีการพิจารณาใหเปนไปดวย
ความรูเขาใจดวย คือรูแมแตในการทําความดีน้ันวา ในสภาพการณ
อยางน้ี ในการดํารงชีวิตอยางน้ี เราควรทําความดีแกเราเองแคไหน 
เราควรเก้ือกูลแกสังคมแคไหน ไมคํานึงอยูแควาตัวเองทําความดี  

จริงอยู เราทําความดีเฉพาะตัวเรา ก็เปนประโยชนแกสังคม
ไปดวย ไมนอยก็มาก ไมระยะสั้นก็ระยะยาว แตในทางท่ีควรแลว พึง
ใหเปนไปดวยความตระหนักรูและต้ังใจวาจะใหเปนความดีท่ีเก้ือกูล
ท้ังสองฝาย นี่คือเปนการบําเพ็ญความดีโดยมีปญญาที่รูเขาใจ
และตั้งใจทําใหดี ที่จะเปนประโยชนทั้งแกตน แกผูอื่น แกสังคม
ท้ังหมดจริงๆ  

ถาม ทางสายกลางในพุทธศาสนา จะเปนการถวงหรือ
ขัดขวางความเจริญกาวหนาในดานตางๆ หรือไม ทานมีความเห็น
อยางไรในการนําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเร่ืองทางสายกลางมา
ใชกับการพัฒนาประเทศ หรือความเจริญของโลก? 

ตอบ ท่ีถามมาอยางน้ี คลายกับวาไดตกลงยอมรับความ  
หมายของทางสายกลางกันแลววาเปนอยางน้ีๆ แตท่ีจริงน้ัน เรายัง
ไมทราบชัดเลยวาเราเขาใจตรงกันไหม หรือเราเขาใจกันดีหรือยัง  

ฉะน้ัน กอนท่ีจะกาวไปสูตัวปญหา จะตองมาพูดกันเสียกอน
วา ทางสายกลาง คืออะไร?  

เห็นหนังสือพิมพบางฉบับลงแสดงทัศนะ บางทานบอกวา 
ทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน เปนทางนําไปสูพระนิพพานท่ี
เปนโลกุตตรธรรม นํามาใชสําหรับชาวบานไมได น่ีจะไปกันใหญ  



๑๒๒   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

อันท่ีจริง ท่ีวานําไปสูพระนิพพานน้ันถูก แตนิพพานในทัศนะ
ของทานผู น้ันก็ไมใชเ ร่ืองท่ีคนธรรมดาจะยุงเก่ียวอีกน่ันแหละ 
กลายเปนไปอีกทิศหน่ึงเลย กลายเปนใชกับคนสามัญไมได  

ทางสายกลางคืออะไร ทางสายกลางคือทางท่ีถูกตอง เพราะ
เมื่อไปเทียบกับทางท่ีเปนสุดโตง ๒ ทาง คือทางท่ีมุงหาความสุข
ปรนเปรออยางเดียว ลุมหลงจนเกินไป อยางหน่ึง กับทางท่ีทรมาน
ตนเองจนเกินไป อีกอยางหน่ึง เมื่อไปเทียบกับ ๒ อยางน้ี เลย
กลายเปนทางสายกลางไป ท่ีจริงคือทางท่ีถูกตองน่ันเอง 

ทางสายกลางน้ัน เน้ือแทอยู ท่ีไหน ฐานมันอยู ท่ีปญญา 
ยอมรับไหมวาปญญาเปนตัวแกปญหาที่ถูกตอง ถายอมรับ ตัวน้ีน่ี
แหละคือทางสายกลาง  

ทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิ ความรูเขาใจเห็นถูกตองเปนฐาน 
สัมมาทิฏฐิคือปญญา เพราะฉะน้ัน ทางสายกลางคือทางท่ีมีปญญา
เปนฐาน เดินไปโดยใชปญญา และนําไปสูความเจริญแหงปญญา
เ พ่ือการสํา เ ร็จผลคือพนจากปญหา  อัน น้ีคือทางสายกลาง 
เพราะฉะน้ัน เร่ืองทางสายกลางก็ตอบไดแคน้ี  

ถาเรายอมรับวาการแกปญหาตองเร่ิมตนจากการมีปญญา 
มีความเขาใจถูกตอง ก็พยายามสรางปญญาใหเพ่ิมข้ึน ตองใช
ปญญาและสําเร็จการพนปญหาดวยปญญา น้ีก็คือทางสายกลาง
น่ันเอง จํากัดความงายๆ อยางน้ี  

เมื่อบอกวาจะนําทางสายกลางมาใชในการพัฒนาประเทศ
หรือความเจริญของโลก ก็อยูท่ีวาเรายอมรับไหมวา ตัวแกปญหาท่ี
แทอยูท่ีปญญาเปนฐาน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๓ 
 

การใชปญญาน้ันมีหลักอยางไร ก็มีศีลมาประกอบ ศีลคือ
อะไร? ศีลคือความประพฤติดีทางกาย วาจา และสัมมาชีพ โดยมาก
เราลืม เวลาเราพูดถึงศีล เรามักตกคําวาสัมมาชีพไปตัวหน่ึง ท่ีจริง
ศีลน้ันตองมีสัมมาชีพดวย และตองสัมพันธกับสมาธิ  

สมาธิคืออะไร? สมาธิ คือการมีสติ การมีความเพียร
พยายาม และการมีความตั้งใจมั่น สมาธิประกอบดวยหลักใหญๆ ๓ 
ประการเปนสําคัญ จากน้ีเราจะไปขยายออกอยางไรก็แลวแต  

ทางสายกลางน้ี เปนเพียงหลักใหญ ซ่ึงจะตองนําไปประยุกต
ในกรณีเฉพาะ เปนกรณีๆ ไป ดังน้ัน อาตมภาพเห็นจะไมตองตอบ
โดยตรงวาจะนํามาใชในการพัฒนาประเทศหรือความเจริญทางโลก
ไดหรือไม เพราะตัวของทางสายกลางอยูท่ีปญญา ปญหาอยูท่ีวาเรา
ยอมรับการแกปญหาดวยปญญาหรือไม น่ีคงตอบไดเอง 

ถาม  ในสถาบันใดก็ตาม ท่ีมีหัวหนาดีแตแนะนําหรือส่ัง
สอนอนุชน แตในทางปฏิบัติ ทานผูน้ันกลับไมเปนตัวอยางท่ีดี เขา
ทํานอง “จงทําอยางฉันพูด แตอยาทําอยางฉันทํา” อยางน้ีจะมีวิธ ี 
แกไขหรือไม อยางไร และทําไมในสถาบันน้ันจึงมีหัวหนาอยางน้ัน? 

ตอบ  ในระยะยาว การแกปญหาน้ีรวมอยูในการศึกษาให
มีการฝกผูนําท่ีดี และระบบการบริหารงานท่ีจะใหความสําคัญแก
คุณสมบัติขอน้ีในการแตงต้ังหัวหนางานดวย  

อันน้ี ถาแกปญหาระยะส้ันก็คือ แกท่ีหัวหนาน้ัน อยาใหเปน
คนดีแตพูด ตองทําดวย ปฏิบัติอยางน้ันดวย โดยแกท่ีตัวบุคคล บาง
ทีเขาเองไมรูตัว ตองหาคนท่ีเขายอมรับ ท่ีจะบอก หรือแนะนํา
ตักเตือน การท่ีถามน้ีก็อาจจะเปนการบอกใหรูตัวโดยออม  



๑๒๔   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

แตในระยะยาวท่ีวา ทําอยางไรจะใหหัวหนาท่ีจะมีตอๆ ไป ดี
อยางท่ีควรตองการ อันน้ีสําคัญกวา ไมใชวาหัวหนาคนน้ีดีอยู แตคน
ใหมตอๆ ไป อาจจะไมดีอีก ไมมีหลักประกันหรือแนวทางท่ีจะใหมั่นใจ  

เพราะฉะน้ัน ตองตรวจสอบและแกไขท่ีระบบและสถาบันน้ัน
ดวย จึงจะไดผลระยะยาว ไมใชแกเฉพาะตัวคนน้ัน จะแกเฉพาะท่ีตัว
ผูนําไมพอ ตองแกท่ีสถาบัน สถาบันน้ันคงจะมีชองวางในการสราง
คนในระบบของตัว ท่ีทําใหไดผูนําท่ีมีคุณภาพอยางน้ี  

ถาม อยากจะรูวาชีวิตคนไทยในอนาคตจะเปนอยางไร 
เน่ืองจากกระผมมีอายุมากแลว และเขาใจวาจะอยูไปก็ไมนาน ถา
ไมตายเสียกอน ก็ไมพนใน ๕ ป ๑๐ ปน้ี พระคุณเจามีหูตากวาง ถา
รูวาสังคมไทยในอนาคตจะเปนอยางไร เราก็จะไดใหอนุชนรุนหลัง
ของเราเตรียมตัวไวเสียกอนท่ีจะแกไข หรือดัดแปลงแกไขใหสังคม
น้ันมีความสุขความเจริญตอประเทศชาติ กระผมยังนึกไมออกวา
สังคมไทยของเราในระยะ ๕๐ ปน้ีจะเปนอยางไร? 

ตอบ ขอเจริญพร ในเร่ืองของการทํานายสังคมในภาย
หนาน้ี เปนเร่ืองยากอยู การทํานายภายหนาก็ตองอาศัยมูลฐานหรือ
เหตุปจจัยท่ีสรางข้ึนจากปจจุบัน วาเราไดสรางอะไรข้ึน  

ถาหากปจจุบันน้ีเราไดหาทางสรางเหตุปจจัยท่ีจะนําไปสู
สภาพท่ีดีงาม เราก็ยอมจะหวังไดวามันจะเปนไปในรูปท่ีดีงาม แตถา
หากเราปลอย เห็นวามีปญหาเกิดข้ึนแลว เราไมแกปญหา หรือ
แกปญหาไมถูกตอง มันก็แนนอนวาจะตองเปนไปในรูปไมดีไมงาม
แน อาจถึงแกหายนะก็ได เพราะฉะน้ัน ใน ๕๐ ปขางหนา เราก็ตองดู
จากปจจุบันวาเราทําอะไรบาง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๕ 
 

ในกิจกรรมทุกอยางของสังคมมนุษยท่ีเรารวมกันทําน้ี อยาง
เมื่อก้ี ถาเรายอมรับวาคานิยมของสังคมปจจุบัน สวนใหญเปนแบบ
มุงสวรรคช้ันต่ํา ถาเปนอยางน้ีเร่ือยไปอีก ๕๐ ปขางหนา ก็เห็นไดวา 
จะเปนสังคมท่ีเต็มไปดวยปญหา เต็มไปดวยความเส่ือมโทรมตางๆ 
มากมาย และก็ไมแนใจวาจะอยูถึง ๕๐ ปขางหนาหรือไม มันจะตอง
มีเหตุอะไรวุนวายมากกวาน้ี  

แตทีน้ี ถาเราแกปญหาทันในปจจุบันน้ี โดยมีความตระหนัก
หรือมีความเขาใจในปญหา ในสาเหตุแลว พยายามแกไขปรุงแตง
เหตุปจจัยใหดี ก็คิดวาใน ๕๐ ปขางหนา มันอาจจะดีก็ได  

ถาหากวาเราสรางธรรมฉันทะใหเกิดข้ึนได บานเมืองไทยใน
อนาคตอาจเปนบานเมืองท่ีเจริญ เต็มไปดวยความมีระเบียบ
เรียบรอย มีความสุขก็ได เจริญพร เห็นวาทํานายได แตอยูท่ีวาเราจะ
ทําอะไรในปจจุบันน้ี แคน้ีเอง 

ถาม  ผมอยากเรียนถามวา ถาเราจะเอาสังคมคอมมูนิสต
เขามาในประเทศไทย จะเหมาะสมเพียงไรกับสังคมปจจุบัน? 

ตอบ อาตมภาพยังไมรู จักชัดวาสังคมคอมมูนิสตเปน
อยางไรบาง เห็นจะทํานายยาก คือเราไมรูจักตัวแทของมันวาสังคม
คอมมูนิสตเปนอยางไร  

อยางไรก็ตาม ตอนน้ีมีปญหายากลําบากเกิดข้ึนในสภาพท่ี
เราไมไดดํารงอยูแตผูเดียว และในการท่ีเราเก่ียวของกับสังคมอื่นน้ัน 
ยังมีเจตนาท่ีจะนําเอาระบบเขาไปกาวกายแทรกแซงกันอีกดวย ถา
อยางนี้ มันก็ตองคิดเตรียมเหมือนกันวา ถามาอยางน้ัน จะเอาอยางไร  

แตอาตมภาพเช่ือวา ถาเรามีหลักท่ีดีแลว เราสามารถทํา
สังคมใหดี และดํารงสังคมของเราได  



๑๒๖   สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน 
 

ปจจุบันน้ี แมเปนสังคมพุทธ แตเรามีจุดออนใหเขาโจมตีได
ไมใชหรือ เขาจึงมีชองทาง ถาเราพยายามแกไขปรับปรุงตัวเองใหเรา
เขาสูสภาพของเราท่ีแทจริง ใหมันถูกตองจนเรามั่นใจแลว เราก็ไม
ตองกลัวเหมือนกัน มันไมมีชองเขามา  

แตปจจุบันน้ี เราตองยอมรับจุดออนของเราวาพรองจาก
อุดมการณมากเหมือนกันดวย จึงเปนชองใหเขาแทรกเขามาได  

เวลาเขาจะแทรกเขามา ยอมเปนธรรมดาท่ีเขาจะเผยแพร
อุดมการณและอุดมสภาวะท่ีเขาเองก็อยากเขาถึง มาใหเรารับรู สวน
สภาพท่ีเปนจริงในทางปฏิบัติ เขาจะเขาถึงและบกพรองจาก
อุดมการณและอุดมสภาวะน้ันเพียงใด เราก็ไมเห็น ถาอยางน้ี ก็มี
หวังจะกลายเปนการโฆษณาชวนเช่ือ 

แตสําหรับเรา เวลามองเทียบ เรามองดูตัวเราท่ีสภาพซ่ึงเปน
จริงอยูในทางปฏิบัติ และมองดูเขาท่ีสภาพในอุดมการณและอุดม
สภาวะ เรายอมเสียเปรียบเปนธรรมดา  

เพราะฉะน้ัน ถาหากวาเราไมรูวาคอมมูนิสตดีแคไหนหรือไม
ดีแคไหน ถาเรามั่นใจวาของเราดีจริง เราก็ไมกลัว แตสําหรับปจจุบัน
น้ี เราไมมั่นใจ หรือเรามั่นใจในสิ่งท่ีเปนอุดมคติ แตในทางปฏิบัติเรา
ยังทําไมได เรามีจุดออน เราก็ไมมั่นใจตนเอง จึงอยูท่ีวา เราตองรีบ
แกปญหาแตตน  

ถาเราแกปญหาใหเราทําไดอยางอุดมคติของเราท่ีวางไวจน
เรามั่นใจแลว อาตมภาพเห็นวาไมนากลัว ถึงเขาจะดีไมดี ถาเขาดี ก็
เขากันได ถาเขาไมดี เราจะไมยอมรับเอง เราท้ังหมดไมยอมรับ แตท่ี
เขามาได เพราะมีชองใหบางคนไปยอมรับ มันก็ยุง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๒๗ 
 

เหมือนอยางพุทธศาสนาบอกวาอยูไดดวยบริษัท ๔ น่ีแหละ 
บริษัท ๔ น่ันแหละตองทําใหถูก คนอื่นมา ก็ไมสําคัญเทาไร ถาคน
อื่นมา ก็หมายความวา เขาทําบริษัท ๔ น้ีใหเสียไปไดกอน ถาบริษัท 
๔ ไมเสีย ก็ไมเปนไร ตองมีจุดออนขางใน เพราะฉะน้ัน อยูท่ีทําตัว
เราใหมั่นคง  

เอาเปนวา  เวลา น้ีอยู ใน ข้ันของการแขง ขัน  ท่ี เขาว า
อุดมการณของเขาเลิศ จุดหมายของเขายอดเย่ียม เขาก็ยังทําไมได
อยางน้ัน เมื่อเราเห็นเขาไมสมจริงชัดอยูแลว ของเราท่ีเราก็พูดไดวา
เลิศ วาเย่ียมยอด เราก็ยังไมไดทํา ถึงตอนน้ี ก็มาทําใหได ใหเปนจริง
ข้ึนมา คือทําจริงกันเสียที แลวก็จะไดรูกัน ไมตองมาถามแบบคาด
เดากันอยูอยางน้ี  เจริญพร อาตมภาพไมรูสึกวาตองตอบโดยตรง 

ถาม ถาทานอาจารยเปนผูมีสิทธิทุกอยางท่ีจะทําอะไรก็
ได จะทําใหสังคมไทยมีอุดมคติ จะทําอยางไรโดยลําดับ? 

ตอบ ปญหาน้ีย่ิงใหญเหลือเกิน คลายๆ กับวาจะใหเปน
ผูนํา เห็นจะตองใหมีผูนําท่ีดีดวยเปนลําดับแรก  

ทีน้ีเราตองตกลงกันกอน หน่ึงตองคิดกันใหตกวาเราจะเอา
อะไรเปนอุดมคติของสังคมไทย สิ่งแรกท่ีจะทําน้ียังไมตกลงกันเลย 
จะไปกําหนดข้ันตอนวาจะทําอยางไรบางใหสังคมไทยไปสูอุดมคติ 
จะขอตอบเทานี้กอน เพราะถาไมรูอุดมคตินั้นก็วางข้ันตอนไมถูกดวย  

แตถาตกลงเอาตามอุดมคติท่ีอาตมภาพพูดไปแลว ก็เปนอัน
ยุติไดวา เทาท่ีบรรยายและตอบคําถามมาท้ังหมดน้ี ก็ไดกําหนด
ข้ันตอนในการกระทําไวคราวๆ แลวเชนเดียวกัน 

 



 

 

  




