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ขอเจริญพร  ท่านคณบดี ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต นักศึกษา  
 ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลาย 

 อ า ต ม ภ า พ ข อ อ นุ โ ม ท น า  ใ น ก า ร ท่ี ท า ง ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดการประชุมวิชาการ เร่ือง พุทธศาสตร์กับการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีแท้จริงของชีวิต ปาฐกถาคร้ังน้ี ก็เปนสวนหน่ึงของการประชุม
หัวขอท่ีกลาวมาน้ีดวย 
 การประชุมคร้ังนี้ ที่ไดต้ังหัวขอไวดังกลาวมานั้น นับวาเปนการใหความสําคัญ
แกพุทธศาสตร ซึ่งเปนแดนแหงความรูและความคิดท่ีนับวาเกาแกแดนหนึ่ง เพราะวา
พุทธศาสตรนั้น  เปนวิชาความรูที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือหลักการของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเราทราบกันดีอยูแลววามีมาต้ัง ๒๕๐๐ กวาปแลว การท่ีเรามา
สนใจพูดกันในเร่ืองนี้ ก็เสมือนกับวามาบุกเบิกในแดนแหงความรูและความคิดท่ีเกาแก
นั้นกันอีกคร้ังหน่ึง 
 ทําไมจึงวา “บุกเบิก” คือ มองในแงหนึ่ง ก็เหมือนกับวาพุทธศาสตรเปนแดน 
หรือเปนแนวทาง เปนมรรคา เปนวิถีหนึ่งแหงความรู ความคิด และการดําเนินการ
เก่ียวกับการศึกษา การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก แตเปนแดนหรือเปน
ทางเดินที่เกาแก เม่ือเราไมไดใช แดนหรือทางน้ันก็อาจมีหญาบาง วัชพืชบาง ขึ้นรก
ทั่วไป จึงจําเปนจะตองมีการชําระสะสางกันใหม ในแงน้ี ถึงแมจะเปนทางเกา เราก็อาจ
เรียกวา เปนการบุกเบิกไดเหมือนกัน 
                                                            
∗  บทความจากปาฐกถา ท่ีแสดงในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๒๕ สาขา
ศึกษาศาสตร ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๐ 



 

๒  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 อีกนัยหนึ่ง อาจจะเหมือนกับวา พวกเราน้ีไดเดินทางในทางสายอ่ืนมานาน 
กวาจะมาถึงทางสายน้ีก็มืดคํ่า ก็เลยตองคลําทางกันไปกอน จนกวาจะมีดวงประทีป
หรือดวงอาทิตยมาสองแสงใหมองเห็นชัดเจน ที่จะเดินทางกันอยางม่ันคงตอไป 
 เวลาท่ีใหในการแสดงปาฐกถาคร้ังน้ี มีกําหนดถึง ๒ ชั่วโมง แมวาจะตัดออก 
โดยอาจจะแบงเวลาสวนทายสักคร่ึงช่ัวโมง สําหรับการตอบคําถาม ก็ยังนับวายาวมาก
อยูน่ันเอง เม่ือเวลาพูดยาวนานมาก ก็อาจมีปญหาได ๒ ประการ ประการท่ีหนึ่ง ผูพูด
อาจจะมีเนื้อหาท่ีจะมาพูดไมเพียงพอกับเวลา หรือประการที่สอง ถาผูพูดมีเน้ือหามาพูด
ไดมาก เต็มตามเวลา ก็อาจจะทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
 สําหรับประการท่ีหน่ึง ก็เปนความลําบากแกผูพูด เพราะวาจะตองพยายามหา
เร่ืองมาพูดใหเต็มเวลาใหจงได สวนในประการท่ีสอง ก็เปนความลําบากแกผูฟง ซึ่ง
จะตองทนตอความเบื่อหนายที่จะตองน่ังฟงไปจนจบ 
 ถาหากวาเปนในประการที่สอง ก็ตองขอใหชวยกันทําใจไวแตตน โดยต้ังขันติ
ธรรมไวกอนวาจะพยายามฟงดวยความอดทนไปจนกวาจะจบ 

 



 

 

บทที่ ๑ 

นําเขาสูการศึกษา 

 สําหรับชื่อเร่ืองที่ต้ังไววา การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังต้องพัฒนา นั้น อาตม
ภาพขอทําความเขาใจวา ความจริงที่ต้ังชื่อเร่ืองไวอยางนี้ อาจจะไมต้ังใจนักท่ีจะพูดให
ตรงกับหัวขอเทาไร คือวาตั้งไวพอใหช่ือน้ันฟงดูนาดึงดูดความสนใจบาง แตเวลาพูดจริงๆ 
ก็แลวแตวาจะนึกอะไรข้ึนได อยางไรก็ตาม ก็คิดวา แมจะไมไดพูดตรงหัวขอเร่ืองทีเดียว 
แตเนื้อหาโดยสวนรวมก็อาจจะสงมาถึงหัวขอเร่ืองน้ัน พอใหเห็นความหมายไดบาง 

 ทีนี้ ตามที่ไดต้ังชื่อหัวขอเร่ืองวา การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา 
นั้น มองในแงหน่ึงจะเห็นวา การศึกษาไมใชเปนเพียงเคร่ืองมือพัฒนาเทาน้ัน แตมัน
เปนตัวการพัฒนาทีเดียว เพราะฉะนั้น ที่ต้ังหัวขอเร่ืองไวอยางนี้ ก็อาจจะเปนปญหา
ถกเถียงกันไดวาถูกตองหรือเปลา แตความจริงแลว คิดวามองไดท้ังสองอยาง คือวา 
การศึกษาน้ันเปนตัวการพัฒนาเองดวย และเปนเคร่ืองมือพัฒนาดวย  

ทีน้ี จะเปนไดอยางไร ก็จะไมตอบโดยตรง แตจะคอยๆ คุยกันไป บางทีเน้ือหาท่ี
พูดนั้น ก็อาจจะมาตอบคําถามน้ีได 

 อนึ่ง ที่บอกวายังตองพัฒนาน้ัน เม่ือพูดวายังตองพัฒนา ก็แสดงวามันยัง
ทํางานไมไดดี ถาเปนเคร่ืองมือ ก็เอาไปใชไดไมสําเร็จผลดวยดี  ก็จึงตองมีการพัฒนา
กันอีก คือทําใหมันดียิ่งขึ้น เสริม ปรุงแตง ดัดแปลง ปรับปรุงใหมันใชไดประโยชน 
จนกระทั่งสําเร็จผลสมความมุงหมายหรือวัตถุประสงค 

 ทีนี้ ก็จะตองถามตอไปวา ทําไมจึงยังไมสําเร็จผลดี ก็เพราะวามันยังมีปญหา
มากมายที่ฟองอยู  ปญหาตางๆท่ีเรามองเห็นในวงการตางๆ โดยเฉพาะในวงการศึกษา
นี้เองดวย ก็เปนเคร่ืองชี้แสดงวา การทําหนาท่ีของการศึกษาน้ัน ยังไมไดผลสําเร็จ
บริบูรณหรือเปนที่นาพอใจ เม่ือมันไมไดสําเร็จผลดี ก็แสดงวาเคร่ืองมือนี้ยังมี
ขอบกพรอง เม่ือยังมีขอบกพรอง ก็ยังตองมีการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น นั่นก็คือวายังตอง
มีการพัฒนากันตอไป  



 

๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

เม่ือพูดมาถึงเพียงน้ี ก็เทากับบอกวา เรามีสิ่งท่ีจะตองแกไข ไดแกปญหาตางๆ 
ก็เลยจําเปนจะตองมาพูดกันถึงเร่ืองปญหาตางๆ  

สภาพปญหาที่แสดงวาการพัฒนายังไมสําเร็จผล 
 ในโลกปจจุบันน้ี ไมใชเฉพาะทางการศึกษาเทานั้น ทุกดานทีเดียว เราจะไดยิน

ไดฟงแตเร่ืองปญหา ดูเหมือนวาโลกปจจุบันนี้ เปนโลกที่มากไปดวยปญหา ไมวา
ประเทศท่ีเราเรียกวาพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา ก็ลวนแตมีปญหาดวยกันท้ังสิ้น 
เรียกวามีปญหาท่ัวโลก 

 ปญหาท่ีหวาดกลัวกันมากในระดับหนึ่ง ก็คือเร่ืองสงคราม สงครามน้ันมีอยู
ตลอดเวลา ขณะนี้กําลังมีอยู และไดมีมาเปนเวลาหลายปแลว วาที่จริง สงครามน้ันก็
เปนปญหาเกา มีมาต้ังแตเร่ิมเกิดมีมนุษย พอมนุษยเกิดมา ก็เร่ิมมีการเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน ถาหากวาคนมีจํานวนนอย เราก็ยังไมเรียกวาสงคราม ตอเม่ือแบงกันเปน
กลุมๆ เปนประเทศชาติขึ้นมา เปนหมูชนกลุมใหญๆ มีการขัดแยงกัน มีการรบกันตอสู
กัน ก็เกิดเปนสงครามขึ้น 

 ปจจุบันน้ี จํานวนประชากรก็มากขึ้น ประเทศตางๆ ก็มีพลเมืองมากขึ้น การไป
มาสื่อสารถึงกันก็สะดวกขึ้น การขัดแยงตอสูก็ไดปรากฏใหเห็นกันบอยๆ มีอยูเสมอๆ 
แตท่ีกลัวกันมากก็คือ สงครามปจจุบันนี้มีความรายแรงมาก อาจจะกลายเปนการ
ทําลายลางผลาญกันขนานใหญ จนถึงกับทําใหโลกน้ีพินาศไปเสียทีเดียว ดังท่ีคน
จํานวนมากกําลังหวาดกลัวสงครามนิวเคลียรกันอยู 

 นอกจากเร่ืองสงครามใหญที่นากลัวแลว ก็มีสงครามยอยและสงครามยืดเย้ือ
ตางๆ การตอสูระหวางเผาชน ระหวางกลุมชน ท่ีถือศาสนาตางๆ กัน ตลอดจนประเทศ
ที่ถืออุดมการณคนละอยาง ก็มีการตอสูกันโดยไมเปดเผย คือ ไมตอสูกันโดยตรง แตไม
ยุยงหรือหาทางกระตุนเราใหประเทศเล็กๆ นอยๆ รบราฆาฟนกัน ซึ่งเปนสงครามแผ
อุดมการณ แผลัทธิทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 มองลงมาในกลุมชนยอยลงไป เราก็เห็นวามีอาชญากรรมมากขึ้น การฆากัน 
การทํารายกัน การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอะไรตางๆ ก็มีมาก อยางท่ีรวมๆ เรียก
กันวาความรุนแรง แมแตการแกปญหาตางๆ ในปจจุบัน ก็ทํากันดวยความรุนแรงเปน
อันมาก 



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๕ 

   

 อีกแงหนึ่ง ถาวากันตามระดับวัยของคน ก็มีปญหาอีก ผูใหญก็มีปญหา เด็กก็มี
ปญหา ในระดับเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติ ที่เราเปนหวงกันมาก ก็
ปรากฏวาปญหาเกี่ยวกับความประพฤติของเยาวชนน้ี ดูจะมากขึ้น ปญหาเก่ียวกับการ
รับวัฒนธรรมตางดาว ก็ดี ปญหาเร่ืองยาเสพติด ก็ดี ลวนนาวิตก ถาโตขึ้นไปแลว 
นอกจากยาเสพติด ก็มีโรคจิตกันมาก โรคจิตน้ีมีสถิติสูงขึ้นๆ หรือยังไมทันเปนโรคจิต
แตมีอาการทางจิตรุนแรง ก็อาจจะชิงฆาตัวตายไปเสียกอน 

 แมในทางเศรษฐกิจ ที่วาไดพัฒนากันมามากมาย เราก็ยังไมพนจากปญหา
ความยากจนแรนแคน ขาดแคลนอาหาร ปญหาทุพโภชนาการ ตลอดจนกระท่ังในบาง
ถิ่น บางทวีป บางประเทศก็มีการอดตายกันอยู ถาไมถึงขั้นนั้น ในประเทศท่ียัง
พอมีพอกินบาง คนก็มีไมเทาเทียมกัน มีชองวางหางกันไกล มีปญหาเร่ืองการวางงาน 
ถึงแมมีงานทําแลว ก็ยังมีปญหาอีก ยังมีการแยงชิง มีการโกง เอารัดเอาเปรียบขูดรีด
กัน ตลอดจนกระท่ังคอรัปชั่น 

 ทีนี้ หันไปดูกวางออกไป ไมเฉพาะตัวมนุษยเทานั้น สภาพแวดลอมที่มนุษย
อาศัยอยู รวมไปถึงธรรมชาติ ก็มีปญหาอีก คือ สภาพแวดลอมเปนพิษ มีมลภาวะสูง 
อากาศเสีย น้ําเสีย ดินก็จะเสีย จะใชเพาะปลูกไมคอยไดผล โรคภัยไขเจ็บบางอยางลด
นอยลงไป แตก็มีโรคบางอยางเกิดขึ้นใหมๆ นอกจากนั้นก็ยังมีปญหาการรอยหรอของ
ทรัพยากร เพราะใชกันอยางไมรูจักประมาณ 

 เร่ืองเหลานี้เปนปญหา ที่สรางความวิตกกังวลใหแกคนที่คิดถึงอนาคตของ
มนุษยชาติ เรียกวามีปญหากันหมดทุกดาน ท้ังปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จิตใจ 
ปญหาสภาพแวดลอมในธรรมชาติ ตลอดกระท่ังปญหาจากส่ิงท่ีเราสรางขึ้นมาเพื่อทํา
การพัฒนา หรือส่ิงท่ีสรางขึ้นเพื่อชวยแกปญหาของมนุษย นั่นก็คือ เทคโนโลยี 

 มนุษยพยายามสรางเทคโนโลยีขึ้นมา เพ่ือจะใหมีชีวิตที่สะดวกสบาย จะได
เอาชนะธรรมชาติ แกปญหาการท่ีถูกธรรมชาติเบียดเบียนบีบค้ัน จะไดอยูอยางผาสุก 
แตแลวไปๆ มาๆ เทคโนโลยีเองก็เกิดเปนปญหาข้ึน มีการนําเทคโนโลยีไปใชในการ
สรางส่ิงท่ีทําลายกันไดรายแรงยิ่งขึ้น เชน สรางอาวุธยุทโธปกรณ หรือนําไปใชผลิตส่ิงท่ี
เปนพิษ เชน ผลิตยาเสพติด เปนตน สิ่งเสพติดสมัยกอนก็มีอยู ซึ่งมักจะเปนของตาม
ธรรมชาติ เชน พวกพืชตางๆ รวมท้ังกัญชาและฝน แตปจจุบันน้ี เทคโนโลยีมาชวยเสริม
ใหส่ิงเสพติดน้ันสนองความตองการของผูเสพไดมากขึ้น ถึงใจย่ิงขึ้น พรอมกันนั้นก็เปน
โทษแกชีวิตและสังคมรุนแรงและรายแรงมากข้ึน คือเอามาผลิตเปนเฮโรอีน เปนตน 
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 ปญหาจากเทคโนโลยีน้ันยังมีอีกมากมาย และมากเสียจนกระท่ังมนุษยบาง
พวกเกิดกลัวขึ้นวา ตอไปภายหนา ถาไมรูจักใช แทนท่ีวามนุษยจะเปนนายของ
เทคโนโลยี นําเทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชน ก็จะกลับเปนทาสของเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีจะกลายเปนส่ิงท่ีควบคุมบังคับบัญชามนุษย และกอใหเกิดปญหาตางๆ แก
มนุษยยิ่งขึ้นไปอีก 

 รวมความก็ดังไดกลาวแลวขางตนวา ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว ก็มีปญหา ทั้ง
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือยังไมพัฒนา ก็มีปญหา เปนแตวาปญหาน้ันอาจจะแตกตาง
กันไปบาง เชน ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ปญหาก็จะหนักไปทางดานการกลัวสงคราม
นิวเคลียร ซึ่งประเทศท่ีเจริญแลวจะมีความหวั่นวิตกมาก มีความหวาดกลัวมาก  

แตหันมาดูในประเทศท่ียังไมพัฒนา บางทีก็ไมรูเร่ือง ไมไดเอาใจใสเร่ืองเหลาน้ี
เลย ประเทศท่ีพัฒนาแลวกลับกลัวสงครามนิวเคลียรเปนอันมาก และในประเทศท่ี
เจริญแลวเหลานั้น ปญหาเร่ืองโรคทางจิตก็มาก การติดยาเสพติดก็มาก การฆาตัวตาย
ก็มาก แลวก็เกรงกลัวปญหาเร่ืองมลภาวะหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษ เชน ในระยะน้ีกําลัง
กังวลกันมากมายในเร่ือง acid rain หรือฝนน้ํากรด 

 สวนประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ปญหาก็หนักไปในดานความ
ยากจนแรนแคน อาจจะถึงอดตาย มีชองวางของฐานะทางเศรษฐกิจกวางมาก มี
ปญหาเร่ืองทุพโภชนาการ เร่ืองคอรัปชั่นอะไรตางๆ เหลานี้ รวมทั้งปญหาแบบเดียวกับ
ประเทศท่ีพัฒนาแลวดวย หมายความวา ตัวเองไปตามอยางประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ตัวเองก็เลยไดปญหาแบบประเทศท่ีพัฒนาแลวมาดวย  

อันนี้เปนปญหาโดยทั่วๆ ไปในโลกและสังคม 

จับจุดปญหาของการศึกษา 
ทีนี้ ถามองเฉพาะในวงการการศึกษา หรือมองใหแคบเขามาในวงการ

การศึกษาของประเทศไทยน้ี เราก็พูดกันมากถึงปญหาครูลนงาน ครูที่ผลิตขึ้นมา
จํานวนมาก หางานทําไมคอยได หรือครูมีรายไดนอย เปนอยูไมคอยพอ อันนี้เปน
ปญหาในดานเศรษฐกิจ สวนในดานสังคม ก็มีปญหาอีก ปจจุบันน้ีครูมีฐานะดอยลง 
ไมคอยไดรับความเคารพนับถือบูชาเหมือนแตกอน  
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กอนน้ี ครูไดรับความนับถือเปนปูชนียบุคคล เปนบุคคลท่ีสังคมยกยองเชิดชู
เปนอยางสูง แตปจจุบันน้ีรูสึกวาฐานะของครูดอยลง เพราะสังคมมีคานิยมเนนหนักไป
ในทางเชิดชูทรัพยและอํานาจ ไมคอยเชิดชูคุณธรรม 

ครูนี้ ถาวาตามหลักการ ก็เปนตัวแทนผูหน่ึงหรือประเภทหนึ่งของคุณธรรม เม่ือ
ครูเปนตัวแทนของคุณธรรม แตสังคมมีคานิยมไมนิยมทางคุณธรรม แตไปนิยมทรัพย
และอํานาจ ครูมีทรัพยและอํานาจนอย ก็เลยไมไดรับความเคารพยกยอง  

แตมีการถกเถียงกันวา สาเหตุอาจจะมาจากตัวครูเองที่มีคุณธรรมนอยลงดวย 
จึงไมคอยไดรับความเคารพนับถือ เร่ืองมันเปนไปถึงขนาดท่ีวา บางทีครูเองก็ปรากฏวา
ไมอยากจะเปนปูชนียบุคคลดวยซํ้าไป 

ทีน้ี ในดานคุณภาพของการศึกษา คุณภาพของการศึกษาน้ัน มองได ๒ ดาน 
ดานที่หนึ่งคือ วิชาการ และ วิชาชีพ มีเสียงพูดกันมาก หรือรองทุกขกันมากวา 

เด็กสมัยนี้เรียนไปแลว วิชาออน รูไมจริงบาง คือ มีวิชาท่ีเรียนไป แตเอาไปประกอบ
อาชีพทํางานไมไดจริง บางทีเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ ก็อานหนังสือไมคอยออก ซึ่งที่จริงก็
ไมใชเปนปญหาเฉพาะประเทศไทย ประเทศท่ีพัฒนาแลวก็เปนปญหาเชนเดียวกัน 

ทีน้ี มองตอไปในดาน ความประพฤติ ยิ่งมีปญหามากขึ้นไปอีก การศึกษาสมัยน้ี
ไมชวยใหเด็กมีความประพฤติท่ีดีงาม เด็กนักเรียนไมมีวินัย สําเร็จไปแลว ก็เปนผูมี
ความประพฤติไมดี เปนพลเมืองที่ไมมีคานิยมและคุณสมบัติท่ีเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญ  

นอกจากนั้น ปญหาอีกดานหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ มีความแปลกแยกกับวัฒนธรรม
ของตนเอง 

รวมแลวก็เหมือนกับวา การศึกษานี้ชวยเด็กไมได หรือเราใหการศึกษาที่ดีไมได 
นี่ก็เปนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  

แตเทาท่ีกลาวมาน้ัน วาท่ีจริงแลว ปญหาทุกอยาง คือปญหาสังคมหมดทั้ง
ประเทศและท้ังโลกนั้น เปนปญหาการศึกษาทั้งส้ิน เม่ือพูดถึงปญหาการศึกษา จะตอง
มองไปท่ีปญหาของสังคมทั้งหมด หรือปญหาท้ังโลก  

ฉะน้ัน  จะตองแยกใหถูกตอง เราจะนึกถึงปญหาการศึกษาวนอยูแตในวงการ
ของการศึกษาเทานั้นไมได  
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ปญหาท่ีเรียกวาเปนปญหาในวงการการศึกษา บางทีไมใชปญหาของ
การศึกษาท่ีแทจริงดวยซ้ําไป เราพูดกันวาปญหาการศึกษา เชน ครูลนงาน ความจริง
ไมใชเปนปญหาของเน้ือตัวของการศึกษา แตเปนปญหาโดยออมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา เปนปญหาในดานการบริหาร เปนปญหาในทางการจัดดําเนินงานอะไร
ตางๆ โนน มันไมใชปญหาของเนื้อตัวของการศึกษาที่แทจริง 

ฉะน้ัน การที่จะใส่ใจ เอาใจใส่ต่อปัญหาการศึกษา ก็คือ มองปัญหาของสังคม
ท้ังหมดหรือท้ังโลก เพราะว่าปัญหาท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ัน เราพูดได้ว่า เป็นปัญหาท่ีเกิด
จากคน แล้วการศึกษาก็มีหน้าท่ีท่ีจะสร้างคน หรือพัฒนาคน ทําให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ถ้า
คนยังมีปัญหามาก ก็แสดงว่าการศึกษายังทําหน้าท่ีได้ไม่สําเร็จผลด้วยดี 

ยิ่งปจจุบันนี้ เม่ือโลกเจริญขึ้น ปญหากลับเกิดจากคนมากข้ึน ปญหาที่เกิดจาก
สิ่งอื่นกลับนอยลง เราลองนึกดูวา ท่ีเรามีอารยธรรม มีการพัฒนาตางๆ มีความเจริญ
ในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาการตางๆ ขึ้นมานั้น เพ่ืออะไร ก็เพราะวา
มนุษยตองการจะแกปญหา เราตองการที่จะลวงพนปญหาตางๆ  

มนุษยต้ังแตสมัยหินหรือสมัยดึกดําบรรพมา ก็มีปญหาที่จะตองแกไข อยางท่ี
หน่ึงก็คือภัยจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ความขาดแคลนปจจัย ๔ โรคภัยไข
เจ็บ ภัยธรรมชาติตางๆ และแมกระทั่งอันตรายจากสัตวราย นี้เปนภัยของมนุษยสมัย
ดึกดําบรรพ ซึ่งเราไดประสบมาแลว และพยายามแกไข 

นอกจากภัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมในธรรมชาติแลว ก็คือภัยจากมนุษย
ดวยกัน ท่ีเบียดเบียนกัน แยงชิงกัน แมแตมนุษยสมัยหินก็มีการตอสูกัน มีการรบพุงกัน 
เปนปญหาท่ีเร้ือรังมาตลอดกาล แลวก็อาจจะมีปญหาทางจิตใจบาง แตโดยมากเปน
ปญหาทางจิตใจท่ีสืบเนื่องมาจากปญหา ๒ อยางขางตน คือ ภัยธรรมชาติ หรือการ
เบียดเบียนระหวางมนุษยดวยกัน ถูกมนุษยคนอื่นเบียดเบียนกดขี่ขมเหง แลวจิตใจคับ
แคนไมสบาย เปนทุกข หาทางออกไมได อะไรตางๆ เหลานี้  

ปญหาจิตใจของมนุษยสมัยดึกดําบรรพน้ี มักจะมาจากปญหาดานอื่น ไมใช
เกิดจากจิตใจโดยตรง 

เราอาจมองอยางที่บางทานบอกวา สัตวเดรัจฉานท้ังหลายน่ันแหละ ดูซิ มันไม
มีปญหาจิตใจเลย แตพอมาเปนมนุษยขึ้น ปญหาจิตใจก็มากขึ้น และทําไม พอมีการ
พัฒนามากขึ้น กลับปรากฏวามีปญหาทางจิตใจมากขึ้น เราลองมามองดูกันวา มนุษย
ประสบความสําเร็จไปแคไหนในการแกปญหาท้ังหลาย 
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ปญหาดานที่หนึ่ง คือ ภัยจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปรากฏวามนุษยมี
ความสามารถแกไขไปไดมาก เชน ในเร่ืองโรคภัยไขเจ็บ เราตองยอมรับวา ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดชวยมนุษยเปนอยางมาก 

สมัยกอนน้ี ในชวงไมกี่สิบป ไมก่ีรอยป ก็จะมีวงจรของโรคระบาดที่รายแรงกัน
คร้ังหน่ึง แมแตในสมัยกรุงเทพฯ น้ี เราก็จะไดยินวามีอหิวาตกโรคระบาดคร้ังใหญๆ ต้ัง
หลายคร้ัง แตละคร้ัง คนก็ตายกันไปเรียกไดวาเกือบคร่ึงคอนเมือง ตอมาความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร ความกาวหนาทางการแพทยก็ไดมาชวยแกไข ทําใหเราพนไปจาก
โรคอหิวาต เด๋ียวน้ีแทบจะไมมีอหิวาตระบาดแลว แมจะมีบาง ก็อยูในวงแคบ เรา
สามารถจํากัดขอบเขตและทําใหหมดไปไดอยางรวดเร็ว ไขทรพิษ และกาฬโรคก็
เชนเดียวกัน หมดไปแลว 

โรคบางอยาง เชน ไสต่ิงอักเสบ ถาเปนสมัยโบราณ จะตองรอจนกระท่ังไสต่ิง
นั้นอักเสบรุนแรงขึ้นจนแตก แลวก็ตองตายไปดวยความทุกขทรมานเปนอันมาก แต
ปจจุบันน้ี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยปจจุบันก็ชวยเราได เร่ืองไสต่ิง
กลายเปนเร่ืองเล็กนอย ผาตัดเด๋ียวเดียวก็เสร็จ นอนอยูบนเตียงในโรงพยาบาลสัก ๓-
๔ วัน ก็ออกมาเดินได จะเปนเนื้องอก เปนนิ่ว ก็ผาออกไดท้ังน้ัน หรืออยางโรคพิษสุนัข
บา แมวาถาปรากฏโรคมีอาการขึ้นมาแลวจะแกไขไมได แตเม่ือถูกกัด ก็มีวัคซีนที่จะฉีด
กันได จะมีภัยธรรมชาติที่รายแรง ก็รูลวงหนา เตรียมปองกัน และชวยเหลือกันได
รวดเร็ว การสื่อสารคมนาคม การติดตอตางๆ เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไปไหนมา
ไหน มีรถยนต มีเรือเร็ว มีเคร่ืองบิน ฯลฯ 

ที่วามาน้ีก็เปนความเจริญทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มาชวยมนุษย ซึ่ง
ในแงนี้เรียกวา ชวยไปไดมากทีเดียว  

แตเม่ือพนจากปญหา หรือบรรเทาปญหาดานหน่ึงไปแลว ก็ปรากฏวา เรากลับ
มีปญหาจากธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยูอีกนั่นแหละ แตเปนปญหาใหมที่เกิดจาก
มนุษยทําขึ้นเอง ไดแก เร่ืองสภาพแวดลอมเปนพิษ มีมลภาวะ และความรอยหรอของ
ทรัพยากร ซึ่งเปนปญหาวากําลังจะหมดไป และบางอยางก็เปนของที่ไมมีการ
หมุนเวียน ไมสามารถท่ีจะเกิดขึ้นมาไดใหมอีก เม่ือหมดไปจริงๆ แลว เราก็จะประสบ
ปญหาวาจะหาอะไรมาใชแทน  
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แมในดานโรคภัยไข เจ็บ  ก็มีความเจ็บปวยอยางใหมๆ  เกิดขึ้นจากการ
สรางสรรคของมนุษยอีก เชน สารเคมี เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดโรคภัยใหมๆ อยางท่ีเราระแวง
กันอยูวา ปจจุบันเราอาจจะเปนโรคมะเร็งกันมากขึ้น เพราะวาเราอยูในสภาพแวดลอม
และความเปนอยู ตลอดจนอาหาร การรับประทาน ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ  

ที่กลาวมาน้ี เปนพิษเปนภัย เปนอันตรายใหมๆ ซึ่งลวนแตเปนเร่ืองท่ีแสดงให
เห็นวา ภัยอันตรายของมนุษยยังมีอยูมากมาย เม่ือมองในแงหนึ่งก็คือ ปญหาของ
มนุษยมากขึ้น และโดยเฉพาะเร่ืองที่วามาแลวคือ ปัญหาทางจิตใจ ปรากฏวามีมากขึ้น
ทุกทีๆ ปญหาคนเปนโรคจิตมีสถิติสูง อยางในประเทศไทยเราเองนี้ ซึ่งเปนประเทศท่ี
กําลังพัฒนา ก็ปรากฏวากําลังตามประเทศท่ีพัฒนาในดานของความเปนโรคจิตน้ีดวย 

เพื่อรวบรัด อาตมภาพจะขอโอกาสอานปญหาของประเทศไทยบางสวน ท่ีมีใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาฟงกันดู ขอเสียเวลาสักนิด เปนการสรุป
ปญหาของประเทศไทย มีตอนหน่ึงบอกวา 

...สภาพชีวิตของคนในเมืองมีลักษณะท่ีสับสนวุ่นวายและแออัด ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางด้านวัฒนธรรม ค่านิยม สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...นอกจากนั้น ผลจาก
ความพยายามและการพัฒนาของรัฐยังมิได้กระจายไปอย่างทั่วถึง ประชาชน
ของประเทศอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งเสื่อมโทรม (ที่ปจจุบัน
เรียกวา ชุมชนแออัด - ผูเขียน) และในพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกล ยังมีความ
เป็นอยู่ที่ล้าหลัง และมีฐานะที่ยากจน ทั้งนี้เพราะการขาดคุณภาพท้ังในด้าน
สุขภาพทางกาย พ้ืนฐานสติปัญญา และความสามารถทางการประกอบอาชีพ∗ 
นี้ตอนหนึ่ง และอีกตอนหน่ึงวา  

เด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียน เป็นโรคขาดอาหาร ร้อยละ ๔๐-๕๐ 
โลหิตจาง ร้อยละ ๓๓ ขาดวิตามิน ร้อยละ  ๔๐-๕๐ เด็กและเยาวชนอายุ 
๐-๒๔ ปี ตายด้วยอุบัติเหตุในรูปต่างๆ ร้อยละ ๔๙.๑๒ มีเด็กปัญญาอ่อน 
ร้อยละ ๓-๔ ที่ป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท มารับการรักษาที่โรงพยาบาล มี

                                                            
∗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙, หนา ๒-๘ (คัดและตัดตอน
มาโดย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา “การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วารสารครุศาสตร ปที่ ๑๒ 
ฉบับท่ี ๑ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๒๖ หนา ๓) 
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จํานวนกว่า ๕ แสนคนในรอบปี ทางด้านการศึกษามีผู้ไม่รู้หนังสือ เป็น
จํานวน ๔ ล้าน ๘ แสนคน ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีเพียงร้อยละ ๖๒ 
ในจํานวนน้ี ร้อยละ ๗๐.๕ ไม่มีโอกาสเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา สําหรับปัญหา
ทางด้านยาเสพติดและอาชญากรรมก็มีอยู่สูง เฉพาะเยาวชนมีอัตราการติดยา
เสพติดถึงร้อยละ ๕๔.๔๘ ของผู้ป่วยทั้งหมด และต้องคดีต้องขึ้นศาล เฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครมีจํานวน ๓,๖๑๐ คน ในรอบปีท่ีผ่านมา ส่วนในเร่ือง
รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจก็ปรากฎว่า ยังมีประชาชนที่มีรายได้ตํ่า อยู่ในระดับ
ยากจนมากอยู่เกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ  โดยในจํานวนนี้ ร้อย
ละ ๙๐ เป็นประชากรในเขตชนบท ซ่ึงประมาณว่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านคน∗   
นี้เปนขอสรุปปญหาของประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๕ เปนฉบับเกาดวยซ้าํ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ปจจุบันนี้เปนแผนท่ี ๖ แต
ปญหาตางๆ เหลาน้ีก็ยังคงอยู อาจจะเปล่ียนแปลงไปบาง บางอยางอาจจะดีขึ้น แต
บางอยางก็อาจจะทรุดลง  

รวมแลวก็เปนอันวา ประเทศเรามีปญหามาก แลวมองออกไปท่ัวโลกก็มีปญหา
มาก แลวก็มองโดยสรุปวา เม่ือพัฒนากันไปแลว ก็กลายเปนวา ทําไมจึงมีปญหามาก
ขึ้น การพัฒนาน้ันมีความหมายอยางหนึ่ง คือการแกปญหาหรือทําปญหาใหหมดไป 
แมเราจะอางไดวาปญหาบางอยางเราทําใหนอยลงไดจริง แตก็มีปญหาอีกหลายอยาง
ที่เกิดมากขึ้น ซึ่งดูเหมือนวาจะไมคุมกันดวยซ้ํา ซึ่งปญหาท่ีเกิดใหมนี้มักเปนปญหาท่ี
รายแรงกวา ในเม่ือมีปญหามากข้ึน ก็เปนอันวา การพัฒนานั้นไมสําเร็จผลดวยดี 

 เม่ือการพัฒนาเปนผลมาจากคน คือคนเปนผูทําการพัฒนา และทําการพัฒนา
ไมไดผลดี คนน้ันเปนผลผลิตของการศึกษา ก็แสดงวาการศึกษาน้ันยังไมไดผลดี
เทาท่ีควร เทากับวาตัวการศึกษาเองก็ยังมีปญหา จึงไดบอกไววา เปนส่ิงที่ยังตอง
พัฒนาตอไป เอาละ น่ีก็เปนการวิเคราะหชื่อหัวขอเร่ืองนิดหนอย 

 โดยสรุปก็เปนอันยอมรับวา ปจจุบันนี้ ปญหาเกิดจากคนมากวาปญหาท่ีเกิด
จากส่ิงอื่น แมแตปญหาสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติ ก็เปนปญหาที่คนสรางขึ้น 
ปญหาจากธรรมชาติเองแทๆ บัดน้ีไมคอยมีเร่ืองที่ตองนาวิตกแลว  

                                                            
∗ เร่ืองเดิม หนา ๓๑๒-๓๔๔. 
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ปจจุบันน้ี คงแทบไมมีใครจะตองไปกลัวเสือ กลัวชาง กลัวแรด กลัวกระทิงปา
จะมาทํารายคนอีกแลว ตอไปนี้เราก็กลัวแตเร่ืองคนและส่ิงที่คนสรางขึ้นมานั่นแหละ 
วามันจะทํารายพวกเราดวยกันเอง จนกระทั่งวาโลกนี้อาจจะพินาศไป อารยธรรม
อาจจะสูญส้ิน ลวนแตเปนปญหาของคน หรือคนที่กลายเปนปญหา  

...คือ เร่ืองมันเปนไปในทํานองวา เม่ือเร่ิมตน คนเห็นไปวาธรรมชาติสราง
ปญหาใหมากนัก ก็จึงพัฒนาอะไรตางๆ เพ่ือแกปญหาเอาชนะธรรมชาติ มาดูอีกที 
ปรากฎวามีแตภัยจากคน มีแตปญหาจากคนแทบท้ังน้ัน คนกลายเปนตัวปญหาเสีย
เอง และเมื่อเป็นปัญหาของคน ก็คือ เป็นปัญหาของการศึกษา ก็เลยจะตองมาหาทาง
ปรับปรุงแกไขพัฒนาการศึกษากันใหดีย่ิงขึ้นไป 

ความหมายของคําวา “พัฒนา” 
 ทีน้ีแทรกนิดหน่ึง  เ ม่ือพูดถึงคําวาพัฒนาแลว ก็เลยอยากจะขอพูดเปน

เกร็ดความรูเกี่ยวกับคําวา “พัฒนา” นิดหนอย 
 คําวา พัฒนาน้ี เรามาใชกันก็เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือ ๒๕๐๑ ตอนเร่ิม

ศตวรรษท่ี ๒๖ ของพุทธศักราชนี้เอง คือในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ตอนนั้นเร่ิมมี
การใชคําวา “พัฒนา” ขึ้นมาในความหมายอยางท่ีใชกันอยูในปจจุบัน 

 คําวา “พัฒนา” นั้น ตัวมันเองก็แปลวา เจริญ ถาวาตามแนวของพุทธศาสนา
แลว คําวาพัฒนานาจะแยกไดเปน ๒ สวน  

สวนหน่ึงก็คือการพัฒนาคน การพัฒนาคนนี้ ศัพททางพระเรียกวา “ภาวนา”  
ภาวนา หมายถึงการพัฒนาคน การพัฒนาคนนั้น ไมวาจะเปนไปทางดานกายหรือจิตก็
ตาม อยางท่ีกลาวตอไปวามี ๔ ดานนี้ เรียกวา ภาวนา  

สวนการพัฒนาอยางอ่ืนๆ อยางพวกพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดลอมน่ี จึงจะ
เรียกวา พัฒนา หรือวัฒนา 

 การพัฒนาคน ที่เรียกว่าภาวนานั่นแหละ คือ ความหมายของการศึกษา หรือ
ถาวาตามหลักพุทธศาสนา การศึกษาในความหมายหน่ึง ก็คือคําวาภาวนา ที่เราใช
ปจจุบันวาพัฒนาซึ่งจะไดพูดกันตอไป  
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สวนการพัฒนาอยางอ่ืนๆ ที่ไมใชการศึกษาโดยตรง ไมใชการพัฒนาคน ซึ่งเปน
เร่ืองของศัพทท่ีใชวาพัฒนาจริงๆ เชน ไปพัฒนาทําถนนหนทาง ไปพัฒนาสรางบอนํ้า 
สระน้ํา อางเก็บน้ํา ใหชาวบาน เปนตน ก็เปนการพัฒนาในความหมายที่วาเพ่ิมพูน 
ขยาย ทําใหมาก หรือทําใหเติบโตขึ้นในทางวัตถุ 

 อยางไรก็ดี คําวา “พัฒนา” นั้นก็ดี หรือ คําวา “เจริญ” ในความหมายของ
ภาษาไทยก็ดี ขอใหคิดอีกแงหนึ่งวา ไมไดแปลวาทําใหมากขึ้น หรือเพ่ิมพูนขึ้นอยาง
เดียว บางทีมันแปลวา ตัด หรือท้ิง ก็มี  

ขอใหนึกถึงภาษาไทย เราใชคําวา “เจริญ” ในความหมายวา ตัด หรือท้ิง เชน 
เจริญพระเกศา แปลวา ตัดผม ไมไดไปยืดผมใหยาวขึ้น จริงอยู อาจจะไปตัดผมแลว 
ผมใหมมันก็งอก แตตอนที่เจริญ คือ ไปตัดมันออก หรือเจริญงาชาง ก็แปลวาไปตัด
งาชาง หรือวายาในหมอน้ีมันเกา มันเสีย คนโบราณเขาบอกวา เอาหมอยาน้ีไปเจริญ
เสีย เจริญในที่นี้ แปลวา ท้ิง เพราะฉะน้ัน เจริญน้ีไมไดแปลวา เพิ่มพูน ทําใหมากขึ้น 
หรือขยายอยางเดียว แตบางทีมันแปลวาท้ิง ก็มี 

 บังเอิญภาษาบาลีก็คลายๆ กัน คําวา “พัฒนา” นั้น ตามปกติก็แปลวา งอกงาม 
หรือทําใหเพ่ิมพูนขยายตัวขึ้น แตบางทีมันแปลวาตัด ยกตัวอยาง เชน คําวา วัฑฒกี 
(หรือวัทธกี) แปลวา ชางไม ชางไมน้ันเปนชางตัดไม ตัดแลว เอามาแตง เอามาตอ
ตางๆ แมวานักภาษาบาลีอาจจะเถียงกัน เร่ืองอักษรตัวสะกด วาเปน ท ทหาร หรือ ฑ 
มณโฑ เปน ธ ธง หรือ ฒ ผูเฒา แตชางไมนั้นก็มีความหมายวา ตัดไดดวย 

 เพราะฉะนั้น ในการพัฒนาน่ี เราอยาไปนึกแตเพียงวาทําใหเจริญงอกงามอยาง
เดียว คงจะตองคิดดวยในแงที่วา บางทีก็จะตองตัดทิ้งเสียบาง คือ ทิ้งสิ่งท่ีควรท้ิง ตัด
สิ่งท่ีควรตัด แลวบางทีมันอาจจะเปนการพัฒนาท่ีถูกตองก็ได 

 นอกจากนั้น คําวา “พัฒนา” ในภาษาบาลี บางคร้ังมันแปลวา รก ก็มี ทานคง
จําภาษิตบทหนึ่งไดที่บอกวา “น สิยา โลกวฑฺฒโน” โลกวัฒนา วัฒนตัวนั้นก็คือ พัฒนา 
“น สิยา โลกวฑฺฒโน” หรือ น สิยา โลกพัฒนา น่ันเอง ทีนี้นักปราชญทานหนึ่งก็แปลวา 
อยาเปนคนรกโลก เพราะฉะน้ัน ก็ตองระวังเหมือนกันวา การพัฒนา มันทําใหรกบาง
หรือเปลา ถาทําใหรก ก็จะตองมาใชคําวาพัฒนาในความหมายที่วาตัดวาทิ้งเสียบาง น้ี
ก็เปนเพียงเกร็ดเทาน้ัน 



 

๑๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

สืบสาวสาเหตุของการศึกษา หรือการพัฒนา ท่ีผิดพลาด 
 หันกลับมาพูดเร่ืองพัฒนาที่วานี้กันใหม ก็เปนอันวา การพัฒนาน้ีไดเกิดเปน

ปญหาขึ้นมา เพราะวาพัฒนาไปแลวเกิดปญหามากขึ้น ท่ีจริง ถาพัฒนาไปแลวเกิด
ปญหาข้ึนมา มันก็ไมนาจะเรียกวา “พัฒนา” เพราะมันไมไดเจริญจริง คือ ถาหากวา
พัฒนาไปแลว มันไมเจริญ มันเปนปญหา มันก็เส่ือม เส่ือมแลวมันก็นาจะเรียกวา 
“หายนะ” วัฒนา ตรงขามกับหายนะ  

แตถาเราไมยอมใชคําวา หายนะ ก็อาจจะตองหันมาใชคําวา “พัฒนาผิดพลาด” 
การพัฒนาผิดพลาดก็เกิดจากคนทําผิดพลาด น่ันเอง คนผิดพลาด ก็เพราะว่าการศึกษา
ไม่ดี เอาอีก ก็ตองโทษการศึกษาน่ันแหละ 

 การพัฒนาที่ผิดพลาดนั้นก็มีตัวอยาง เม่ือกี้ก็ไดบอกแลววาปจจัยสําคัญอยาง
หน่ึงในการพัฒนาของมนุษยยุคปจจุบันนี้ก็คือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และดู
เหมือนวาส่ิงเหลานี้กําลังจะเปนปญหาท่ียิ่งใหญมากในสภาพปจจุบัน ซึ่งควรจะยกมา
เนนเปนพิเศษ ในท่ีนี้ก็เลยจะขอยกตัวอยางใหเห็นวา การพัฒนาผิดพลาดในเร่ือง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดผลเสียหายไดมากมาย 

 แตกอนนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปนความหวังของมนุษยท่ีจะนํา
ความสุขสมบูรณมาให มนุษยฝนวา เม่ือวิทยาศาสตรเจริญถึงท่ีสุด เทคโนโลยีเจริญ
เต็มท่ีของมันแลว เราจะอยูกันอยางอุดมสมบูรณพร่ังพรอมทุกส่ิงทุกอยาง แตอยางท่ี
บอกเม่ือก้ีนี้ บัดนี้ผลปรากฏวา แมวามันจะชวยมนุษยไดมาก แตผลรายก็ดูเหมือนวา
จะมากกวา  

ทั้งน้ีปญหาอยูที่ไหน นักปราชญพวกหนึ่งก็บอกวา อยูที่การใชผิด คือ การ
นําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสนองความตองการท่ีชั่วรายของมนุษย แทนท่ีจะ
นําไปสนองความตองการที่ดีงาม  

...หรือมิฉะน้ันก็เปนเพราะการใชอยางไมรูจักขอบเขต ไมรูจักประมาณ ไมมี
การยับย้ังชั่งใจ เม่ือใชไมมีประมาณ มันก็เกิดโทษขึ้นมา เชน การใชเชื้อเพลิงอยางไม
จํากัดขอบเขต ไมรูจักประมาณ ก็กอใหเกิดผลรายในทางที่ขาดแคลนทรัพยากรบาง 
ทําใหสภาพแวดลอมเสีย เกิดมลภาวะขึ้นบาง  

นอกจากนั้นก็สืบเน่ืองมาจากความรูเทาไมถึงการณ มีปญหาหลายอยางซึ่ง
มนุษยที่เจริญแลวดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี่แหละ นําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชแลว เกิดผลเสียขึ้นในระยะยาว เพราะความรูเทาไมถึงเพียงพอ  



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๑๕ 

   

ยกตัวอยาง เชน เราอาจจะนําเอาวิธีการผลิตอาหาร วิธีถนอมอาหารดวย
สารเคมีหรือดวยวิธีการเทคโนโลยีมาใชกันอยางแพรหลาย แลวเราก็ภูมิใจวาเรา
ประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนามาก และก็นึกวานี่คือสิ่งหน่ึงท่ีทําใหมนุษย
ม่ังค่ังพร่ังพรอมมีความสุขโดยสมบูรณ แตเม่ือเวลาผานไปอีก ๑๐ ป ๒๐ ป เกิดมีการ
คนพบใหมวา ส่ิงท่ีทํานั้นเปนผลรายเสียแลว กลายเปนพิษ เชน สารเคมีนั้นอาจทําให
เกิดเปนมะเร็ง เปนตน มนุษยก็เร่ิมกลัว เลิกใชสิ่งน้ัน และตอนน้ีก็ชักจะหันกลับไปหา
ธรรมชาติอีก เปนตน นี้ก็แสดงวายังมีความรูเทาไมถึงการณของมนุษย 

 การรูเทาไมถึงการณน้ันก็คือ การที่มีความรูในกระบวนการแหงเหตุปจจัยใน
ธรรมชาติ และความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยเหลานั้นไมท่ัวถึงเพียงพอ จึงจะตอง
สํานึกอยูเสมอวา มนุษยแมวาจะเจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถึงเพียงนี้ ก็ยัง
มีความรูเทาไมถึงการณอยูเปนอันมาก โมหะก็ยังมีอยู เพราะฉะน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีไม
ควรประมาท 

 ตัวอยางงายๆ พ้ืนๆ ที่ชาวบานทั่วไปพอรูเห็น ก็เชน ดีดีที เม่ือผลิตขึ้นมาได
ใหมๆ ต่ืนเตนกันมาก เหมือนเปนการคนพบของวิเศษอยางหนึ่งทีเดียว มด ยุง แมลง
รายท้ังหลาย จะไมมีมารบกวนคน สัตวเล้ียง และพืชผักผลไมของเราอีกตอไป ไปไหนๆ 
ก็เห็นคนใชดีดีทีกันท่ัวไปหมด แตหลังจากนิยมใชกันมาหลายป มนุษยจึงเร่ิมเขาใจ
โทษภัยของดีดีที นอกจากแมลงหลายอยางจะตานทานทนตอดีดีทีไดดีขึ้น ดีดีทีกําจัด
มันไมคอยไดผลนักแลว ดีดีทีน้ัน ก็มีผลรายตอชีวิตของคนเอง และตอสภาพแวดลอม
ของมนุษยในแงดานตางๆ มากหลาย จนผลไดไมคุมผลเสีย ความนิยมใชดีดีทีก็ลดลง
ไปบางประเทศถึงกับหามขายดีดีทีในประเทศของตน 

 อีกตัวอยางหน่ึง คือ ยาคลอแรมเฟนนิคอล (Chloramphenicol) เม่ือสัก ๒๐ ป
มาแลว เม่ือมียาน้ีขายใหมๆ คนเห็นผลในการรักษาโรคหลายอยางชะงัดมาก จนใชกัน
อยางเปนยาครอบจักรวาล เปนหวัดก็กินคลอแรม จะอักเสบเปนหนอง ตลอดจนเปน
อหิวาต ก็หาคลอแรม แตแลวตอมาก็จึงรูตระหนักวา ยาคลอแรมนั้นมีโทษรายแรงมาก
ดวย ทําใหไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดไมได คนเปนโรคโลหิตจางรายแรงบาง ตายไปบาง 
ตองเตือนตองหามกัน จนเด๋ียวน้ีมีการใชยาคลอแรมนอยเหลือเกินแลว ถาไมจําเปน
จริงๆ ก็ไมใช และตองใชอยางระมัดระวังมาก 



 

๑๖  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 เร่ืองเชนน้ี บางอยางนักวิทยาศาสตร นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญก็พอรูคุณโทษ 
แตคนทั่วไปไมรู ไมใสใจ ก็ใชหรือปฎิบัติกันอยางไมมีขอบเขต ในประเทศท่ีพัฒนาแลว
ก็มีการควบคุมกันหนอย และคอยสืบคนระวังพิษภัยดวยความไมประมาท แตในบาง
ประเทศท่ีไมคอยพัฒนา มักจะปลอยใหใชใหทํากันตามชอบใจ 

 ผลผลิตหรือความสําเร็จหลายอยางของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีวาดีนัก
วิเศษนักในเวลาน้ี ตอไปอีก ๑๐-๒๐ ป ขางหนา อาจปรากฎวามีผลรายหรือมีพิษภัย
มากก็ได  

คนบางกลุม โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว จึงชักจะไมม่ันใจในวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี บางพวกก็ชักจะหวาดกลัวเอามากๆ ถึงกับพยายามหลีกเล่ียงการใช
ผลผลิตและวิธีการแบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หันกลับไปหาธรรมชาติ หรือ
วิธีการอยางธรรมชาติกันมากขึ้น ทั้งที่ทําไดยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยกวา 

 ท่ีวามานี้ และท่ีจะพูดตอไปน้ี ไมใชเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น 
แตหมายถึงวิทยาการและระบบวิธีการอยางสมัยใหมทั้งหมด ไมวาศาสตรหรือวิทยา
ใดๆ  โดยยกเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นมาพูดถึงอยางเปนตัวแทน  เพราะ   
ศาสตรวิทยาหรือวิทยาการสมัยใหมเหลาน้ันท้ังหมด ลวนแตอิงวิทยาศาสตร อาง
วิทยาศาสตร วางรากฐานอยูบนวิทยาศาสตร ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและใชหรือ
อาศัยเทคโนโลยีกันแทบท้ังนั้น อยางนอยก็พยายามแสดงตนวาเปนวิทยาศาสตร พูด
อีกอยางหน่ึง เหมือนวามีวิทยาศาสตรเปนแกนใน ที่แลนรอยใหโยงถึงกันหมด  

…และท่ีสําคัญย่ิงก็คือ วิทยาศาสตรอยูใกลชิด หรือเขาถึงธรรมชาติมากที่สุด 
เพราะสาระของวิทยาศาสตรก็เร่ิมจากการคนพบกฎเกณฑในธรรมชาตินั่นเอง แลว
วิทยาศาสตรก็เปนฐานท่ีเชื่อมโยงใหแกศาสตรวิทยาอ่ืนๆ ตอไป ขอท่ีจะพูดถึง
วิทยาศาสตรตอไปน้ี จึงใชไดกับศาสตรวิทยา หรือวิทยาการอื่นๆ ดวย 

 



 

 

บทที่ ๒ 

มูลฐานหรือจุดกําเนิดของการศึกษา 

จุดเร่ิมหรือแกนนํา ที่จะใหวิทยาศาสตร การศึกษา และการพัฒนา
ดําเนินไปอยางถูกตอง 

 การพัฒนาผิดพลาด ที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นอกจากเกิดขึ้นเพราะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทางท่ีผิด และเพราะ
รูเทาไมถึงการณแลว สาเหตุอีกอยางหนึ่งก็เปนเพราะวา เราไมไดปฏิบัติตามหลัก
ความคิดจิตใจ หรือความมุงหมายใฝปรารถนาของผูที่คิดหรือสรางสรรควิทยาศาสตร
นั้นขึ้นมา  

เราใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตเราไมศึกษาใหถึงความคิดจิตใจและ
ความรูสึกของนักวิทยาศาสตร  หรือไมศึกษาความคิดจิตใจแบบท่ีสรางสรรค
วิทยาศาสตรน้ันขึ้นมา 

 ความจริง นักวิทยาศาสตรจํานวนมาก โดยเฉพาะที่ยิ่งใหญน้ัน เปนคนที่มี
จิตใจละเอียดออน มีความเปนมนุษยหรือที่เราเรียกวามีมนุษยธรรมสูง แตเม่ือเขาสราง
ผลงานสรางความสําเร็จในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นมาแลว มนุษยอื่นๆ เอา
มาใช ไมไดคํานึงถึงความคิด ความเขาใจ และความคาดหวังของเขาเลย แตมักใช
เพียงเพ่ือสนองความตองการของตนเองเทาน้ัน  

ในแงนี้ เราอาจจะพูดเหมือนกับวามนุษยจํานวนมากขาดความกตัญู คือ 
เปนการไมกตัญูอยางหนึ่ง ตอคนท่ีเปนแหลงเกิดของความรูความคิดเหลานั้น 

 ในเร่ืองนี้ อาตมภาพขอยกตัวอยาง เพ่ือใหเห็นวาเร่ืองวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีแทจริงน้ัน ถาหากเปนไปถูกตองตามแกนแทแลว มันจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิด
ความดีงามได  



 

๑๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

ในที่ น้ี  จะขอยกตัวอยางเ ร่ืองของนักวิทยาศาสตรบางคนมาพิจารณา 
นักวิทยาศาสตรคนหนึ่งที่จะพูดถึงในท่ีน้ีคือ นายอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein, 
ค.ศ. 1879-1955/พ.ศ. ๒๔๒๒-๒๔๙๘) 

 อัลเบิรต ไอนสไตนน้ี นับถือกันวาเปนนักฟสิกสท่ียิ่งใหญท่ีสุดในโลกคนหน่ึงใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ บางคนก็ยกยองใหวาเปนนักวิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญที่สุด
ในยุคปจจุบัน 

 ไอนสไตนน้ี ไมใชเฉพาะจะเปนนักวิทยาศาสตรเทานั้น แตเขาเปนคนท่ีมีความ
สนใจในศาสนาและการศึกษามากดวย เขามีทัศนะในเรื่องของศาสนาท่ีสัมพันธกับ
วิทยาศาสตร  

แตความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาของไอนสไตนนั้น อาจจะไมเหมือนกับคนอื่น
หลายคน คือวา คนที่เรียกตัวเองวามีศาสนา หรือคนเครงศาสนา ในปจจุบันน้ีก็ตาม 
ในอดีตก็ตาม หลายคน ถามองในสายตาของไอนสไตน ก็อาจจะเปนคนที่ไมใชเปนคน
มีศาสนาก็ได และคนท่ีมีศาสนาในสายตาของไอนสไตน ก็อาจจะเปนคนที่ไมใชผูนับ
ถือศาสนาในสายตาของหลายๆ คนก็ได  

จะอยางไรก็ตาม ไอนสไตนก็ถือศาสนาเปนเรื่องสําคัญ และเราก็ควรจะมองดูวา
ไอนสไตนมีความคิดอยางไรเก่ียวกับศาสนา ย่ิงกวาน้ัน เขาถือศาสนาเปนเร่ืองสําคัญตอ
วิทยาศาสตรมากดวย และทัศนะของเขาก็โยงมาถึงการศึกษา ซึ่งเราก็นาจะรับฟงวา 
ไอนสไตนซึ่งมีความสนใจในการศึกษาเปนอยางมาก มีทัศนะในทางการศึกษาอยางไร 

ก. วิทยาศาสตร์กับศาสนา (กับสัจธรรม) 
 มองดูในแงของไอนสไตน สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือสิ่งท่ีเขาถือวา

เปนความคิดจิตใจของนักวิทยาศาสตร หรือจิตใจแบบวิทยาศาสตร  
ปจจุบันน้ีเราพูดกันถึงวิธีการวิทยาศาสตร  บางทีก็พูดถึงทัศนคติแบบ

วิทยาศาสตร แตตอนน้ีเรากําลังจะพูดถึงจิตใจแบบวิทยาศาสตร เพราะวา ทัศนคติ
แบบวิทยาศาสตร วิธีการแบบวิทยาศาสตรก็ดี ยังไมเพียงพอ ไมเพียงพอที่จะใหเกิด
การพัฒนาอยางถูกตองท่ีจะสรางความเจริญใหแกมนุษยชาติได แลวก็ไมเพียงพอแก
การท่ีแมแตจะเปนนักวิทยาศาสตรที่ดี หรือถาพูดตามภาษาของไอนสไตนก็คือ ไมเปน
นักวิทยาศาสตรที่แทจริง  
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เพราะฉะน้ัน การเปนนักวิทยาศาสตรที่แทจริงนั้น อยูท่ีมีจิตใจวิทยาศาสตร
ดวย ไมใชอยูที่การใชเทคโนโลยี ไมใชอยูที่การมีทาทีวิทยาศาสตรหรือวิธีการ
วิทยาศาสตร อยางท่ีวาเม่ือกี้น้ีเทานั้น จิตใจแบบวิทยาศาสตรนั้นเปนอยางไร จะขอ
เสียเวลาอานความคิดของไอนสไตนสักเล็กนอย 

 ไอนสไตนบอกอยางนี้วา 
วิทยาศาสตร์จะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ ก็โดยบุคคลท่ีเต็มเปี่ยมด้วย

คว าม ใฝ่ปร า รถนาต่ อสั จธรรม  และ ปัญญา ท่ี เ ข้ า ใ จถึ งความจ ริ ง 
นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงทุกคน มีความเชื่ออย่างลึกซ้ึงว่า กฎเกณฑ์ที่กํากับ
สากลพิภพน้ีเป็นสิ่งที่มีเหตุผล และสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุผล 
อันนี้เขาบอกวาเปนการเร่ิมตนท่ีจะกาวสูจิตใจวิทยาศาสตร เขาบอกตอไปวา 

บุคคลท่ี ก่อให้ เ กิดผลสําเ ร็จในทางสร้างสรรค์ ท่ียิ่ ง ใหญ่ในทาง
วิทยาศาสตร์ทุกคน มีความเชื่อม่ันทางศาสนาอย่างแท้จริง สากลจักรวาล
ของเราน้ี เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ และสามารถรับรู้ได้ด้วยการแสวงหา
ความรู้อย่างมีเหตุผล ซ่ึงเป็นความรู้สึกอันแรงกล้าที่ทําให้เกิดความมุ่งม่ัน
อุทิศตนอย่างไม่ลดละถดถอย และความมุ่งม่ันอุทิศตนนี้อย่างเดียวแท้ๆ ที่
ทําให้คนสามารถบรรลุผลสําเร็จท่ียิ่งใหญ่ของเขาได้1  
 อันนี้คือจิตใจวิทยาศาสตร อานดูขอเขียนของเขาแลว จับไดหรือยังวามันอยูท่ี

ไหน จิตใจวิทยาศาสตรตามความเห็นของไอนสไตน ก็คือความใฝปรารถนาอยาง
แทจริง ท่ีจะเขาถึงสัจธรรม ที่จะเขาถึงความรูความเขาใจอันแทจริง ในสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลาย แลวเขาก็บอกวา ความรูสึกอันน้ีแหละ คือความรูสึกทางศาสนา  

ไอนสไตนถึงกับพูดในตอนหน่ึงวา 
ในยุควัตถุนิยมของเราทั้งหลายนี้ ผู้ทํางานทางวิทยาศาสตร์อย่างเอา

จริงเอาจัง เป็นคนจําพวกเดียวเท่าน้ันท่ีมีศาสนาอย่างลึกซ้ึง2 
ทําไมจึงพูดเชนน้ี ก็หมายความวา ไอนสไตนมองวา แมแตคนที่เรียกตัววาเปน

คนเครงศาสนาน้ัน ก็อาจจะไมใชเปนคนมีศาสนาก็ได  
                                                            
1 Albert Einstein, Ideas and Opinions (New York: Bonanza Books, 1954), p. 52 
2 ibid., p. 40 
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สิ่งที่เขาตองการพูดในที่น้ีก็คือวา เจาตัวจิตใจวิทยาศาสตรอันนี้แหละ เปนแกน
ที่ประสานนักวิทยาศาสตรเขากับความเปนมนุษย ความเปนมนุษยที่แทจริงอยูที่น่ี 
และมันก็นํามาซึ่งความเปนนักวิทยาศาสตรดวย  

พรอมกันน้ัน ก็เปนการบอกวา ศาสนากับวิทยาศาสตร เม่ือจุดเร่ิมตนนั้น
รวมกัน หรือวาจุดเร่ิมตนของศาสนากับวิทยาศาสตรเปนอันเดียวกัน หรือวาศาสนา
นั้นเองทําใหคนเปนนักวิทยาศาสตร  

ถาไมมีจิตใจวิทยาศาสตรแบบนี้ ไมมีความใฝปรารถนาอยางแทจริงที่จะเขาถึง
สัจธรรมหรือปญญาท่ีเขาใจจริงตอสภาวะของสิ่งทั้งหลาย เราก็ไมสามารถที่จะเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีแทจริงได เราจะมีแตนักวิทยาศาสตรเทียม และถาจะพัฒนา
วิทยาศาสตรขึ้นมา มันก็จะเปนการพัฒนาแบบลอกเลียนเทาน้ันเอง ไมเปนการพัฒนา
วิทยาศาสตรท่ีแทจริงขึ้นมาได นี้เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก 

 อน่ึง ความรูสึกนึกคิดที่วาเปนศาสนาในทัศนะของไอนสไตน ท่ีอาตมภาพบอก
ไวขางตนวา ทัศนะของเขาอาจจะไมเหมือนกับศาสนาในความเขาใจของคนอีกหลาย
คนนั้น ในท่ีนี้ไมขยายความ ก็เพราะวา พอดีไอนสไตนเขาพูดไวเองวา ทัศนะในเร่ือง
ศาสนาของเขาน่ีสอดคลองกับพุทธศาสนา คือ เขาไดพูดไวมีใจความวา พุทธศาสนามี
สภาวะที่เรียกว่าความรู้สึกทางศาสนาอย่างสากล (cosmic religious feeling) อยูอยาง
เขมขน หรือแรงกลามาก และความรูสึกทางศาสนาอยางสากลน้ี เปนแรงจูงใจที่แรง
กลา และประเสริฐที่สุดสําหรับการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร   

เพราะฉะน้ัน อาตมภาพจึงไมตองอธิบายมาก เพราะอยางนอย ศาสนาใน
ความหมายของไอนสไตน กับในความหมายของพุทธศาสนา ก็เขากันไดหรือตรงกันอยู
แลว ก็เลยไมตองพูดกันตอไปวา ท่ีวาคนที่ถือวาเปนคนมีศาสนา แตอาจจะไมใชเปน
คนมีศาสนาในทัศนะของไอนสไตนนั้น เปนอยางไร 

 รวมความวา วิทยาศาสตรกับศาสนาน้ัน มีจุดกําเนิดรวมกัน หรือศาสนานั้น
เปนจุดกําเนิดของการคนควาทางวิทยาศาสตร  ตอจากจุดกําเนิดนี้ วิทยาศาสตรกับ
ศาสนาก็ดําเนินแยกกันออกไป เพื่อทําหนาท่ีที่ตางกัน  
                                                            
 ibid., pp. 38-39. (cosmic religious feeling อาจแปลใหเต็มความหมายกวาน้ีวา สํานึกทางศาสนาท่ี
หยั่งโยงสรรพสิ่งท่ัวสากล) 
 ibid., pp. 46, 52 (สรุปความ) 
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จะตางกันอยางไร  ก็ลองมาดูทัศนะของไอนสไตนตอความหมายของ
วิทยาศาสตร ไอนสไตนบอกวา  

วิทยาศาสตร์เป็นการคิดอย่างมีระเบียบวิธี ในการค้นหาความสัมพันธ์
อย่างมีกฎเกณฑ์ ระหว่างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส วิทยาศาสตร์
พยายามใช้วิธีคิดอย่างมีระบบ ประมวลปรากฏการณ์เท่าที่รับรู้ได้ในโลกนี้ ให้
เข้ามาอยู่ภายในความสัมพันธ์อันทั่วตลอดถึงกันหมด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมี
เป้าหมายที่จะวางกฎเกณฑ์ท่ัวไป ซ่ึงกําหนดความสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างวัตถุ
และเหตุการณ์ ทั้งในกาละและเทศะ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ค้นพบกฎเกณฑ์ ซ่ึงทําให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์แห่งข้อเท็จจริงต่างๆ 
ตลอดจนทํานายความเป็นไปของส่ิงเหล่านั้นได้ คือพยายามประสานสิ่ง
หลากหลายให้โยงเข้าเป็นหน่วยรวมหน่ึงเดียว อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
อันนี้เปนเร่ืองของวิทยาศาสตร 
ทีน้ี ศาสนาละเปนอยางไร ไอนสไตนบอกวา 

ส่วนศาสนานั้น ว่าด้วยจุดหมายปลายทาง (แห่งความใฝ่ปรารถนาของ
มนุษย์) การกําหนดคุณค่า (แห่งการคิด และการกระทําของมนุษย์) พร้อม
ทั้งรากฐานทางอารมณ์แห่งความคิด และการกระทําของมนุษย์นั้น ในท่ีนี้ 
ตัวความปรารถนาที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือการใฝ่ปรารถนารู้แจ้ง
สัจธรรมต่างๆ เป็นความรู้สึกทางศาสนาทั้งนั้น ศาสนาตั้งจุดหมาย พร้อม
ทั้งคุณค่าที่สอดคล้องกับจุดหมายขึ้นมา แล้วการตั้งจุดหมาย พร้อมทั้งคุณ
ค่าท่ีสอดคล้องกับจุดหมายน้ันนั่นแหละ ท่ีทําให้ชีวิตและกิจกรรมของเรามี
ความหมาย  
 การกระทําของมนุษยเราน้ีมีความหมายเพราะอะไร เพราะวาเรามีจุดหมาย

และคุณคา เราจึงมีการกระทําขึ้น นักวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน การกระทําของเขาท่ี
จะคนควาทางวิทยาศาสตรจะมีความหมายขึ้นมาได ก็เพราะมีจุดหมายปลายทาง 
หรือความใฝปรารถนาตอการเขาถึงสัจธรรม หรือความใฝปญญาท่ีเปนจุดหมาย
ปลายทางน้ัน ซึ่งทําใหมันมีคุณคาขึ้นมาดวย 
                                                            
 ibid., pp. 44-50 (แปลประมวลความ) 
 ibid., pp. 42, 45, 50 (แปลประมวลความ) 
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 ฉะนั้น วิทยาศาสตรกับศาสนาจึงมีความสัมพันธ และอิงอาศัยกันอยางหนัก
แนน เขาบอกวา 

วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้ โดยเป็นการสร้างสรรค์ของคนที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความใฝ่ปรารถนาต่อสัจธรรมและปัญญา ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากศาสนา 
ส่วนศาสนานั้นก็ปลดเปล้ืองมนุษย์จากพันธนาการแห่งตัณหา และศาสนาที่
แท้ ก็ถูกทําให้ประเสริฐ และลึกซ้ึงยิ่งขึ้น ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 อันนี้ก็เปนทัศนะของไอนสไตน ซึ่งในที่สุดเขาสรุปวาอยางน้ี “Science without 

religion is lame, religion without science is blind.”   
เขาบอกวา “วิทยาศาสตร ไรศาสนา ก็เหมือนคนขาเปนงอย สวนศาสนา ไร

วิทยาศาสตร ก็เหมือนคนตาบอด” น่ีเปนคําสรุปหน่ึงของไอนสไตน  
 เปนอันวา ทัศนะของไอนสไตนเทาท่ีวามาน้ัน มีประเด็นใหญอยู ๒ อยาง คือ 

เร่ืองของความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร และการที่ถือวา ศาสนากับวิทยาศาสตรมี
จุดเร่ิมตนรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวก็อิงอาศัยซึ่งกันและกัน 

ข. เทคโนโลยีกับจริยธรรม 
ทีน้ี ตอไปก็มาถึงเร่ืองเทคโนโลยี วิทยาศาสตรน้ันเปนตนกําเนิดของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีก็คือการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรน้ันมาใชใหเปนประโยชน หรือการ
ประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือประโยชนแกความเปนอยูของมนุษย 
ไอนสไตนไดกลาวไวตอนหน่ึงวา 

การค้นพบ nuclear chain reaction คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์นี้ 
ไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดการทําลายมนุษยชาติยิ่งไปกว่าการค้นพบไม้ขีดไฟ  
 ไมขีดไฟก็เปนเทคโนโลยีเหมือนกัน เทคโนโลยีมีมานานแลวต้ังแตอดีต ไม

เฉพาะคอมพิวเตอรในปจจุบันนี้หรอกนะ แมแตไถคราดของชาวนา ก็เปนเทคโนโลยี ที
นี้ ไอนสไตนก็บอกวา การคนพบ nuclear chain reaction ที่มาทําเปนระเบิดปรมาณู
อะไรตางๆ น่ี มันไมจําเปนท่ีจะตองใหเกิดการทําลายมนุษยชาติยิ่งไปกวาการคนพบไม
ขีดไฟ เพราะวาลําพังตัวความรูเอง มันไมไดเสียหายอะไร มันเปนเพียงการคนพบ
ความจริงท่ีมีอยูแลว แตปญหาอยูท่ีวามนุษยจะนําเอาความรูนั้นมาใชอยางไร  
                                                            
 ibid., pp. 44‐48 (แปลเก็บความ) 
 ibid., p. 46 
 ibid., p. 65 
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ไมขีดไฟ ถาเราใชผิด มันก็เกิดโทษได เราอาจจะใชไมขีดไฟจุดธูปเทียนบูชา
พระก็ได เราอาจจะเอาไมขีดไฟมาจุดฟนหุงขาวก็ได ในสมัยกอนหรือคนท่ียังไมมีหมอ
ไฟฟา หรือเกิดไฟฟาดับขึ้นมา บางทีก็อาจตองใชไมขีดไฟก็ได ไมขีดมันก็มีประโยชน 
แตเราอาจใชไมขีดไฟนั้นจุดไฟเผาบานเผาเมืองก็ได  

เร่ืองไมขีดไฟ กับเร่ือง  nuclear chain reaction นี้ วาโดยปริมาณ คุณภาพ 
และขอบเขต มันตางกัน ไมเทากัน แตวาโดยหลักการ มันเหมือนกัน เทากัน ทีน้ี
ไอนสไตนก็บอกวา ปญหาอยูที่การใชในทางท่ีผิด  

เปนอันวา เร่ืองเทคโนโลยีน่ีปญหาอยูที่การใช ไอนสไตนบอกวา 
มนุษย์รุ่นก่อนได้มอบให้แก่เรา ซ่ึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้

พัฒนามาแล้วเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นของขวัญอันมีค่ามากที่สุด ที่พาเอา
มาซ่ึงความเป็นไปได้ทั้งหลายแหล่ ในการท่ีจะทําให้ชีวิตของเราเป็นอิสระ
และดีงามอย่างท่ีไม่เคยมีคนรุ่นก่อนใดได้เคยประสบมาก่อน แต่ของขวัญชิ้นนี้
ก็นําติดตัวมันมาด้วย ซ่ึงภยันตรายอันใหญ่หลวงต่อความดํารงอยู่ของเรา   
หมายความวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี้ เปนของขวัญท่ีคนคือมนุษย

ดวยกันเองนี่แหละไดคอยๆ สรางสรรคพัฒนาขึ้นมา และคนรุนปจจุบันนี้ เม่ือได
ของขวัญชิ้นใหญนั้นมาแลว ถานําไปใชในทางท่ีดี ก็จะเปนประโยชนมาก แตถา
นําไปใชในทางท่ีราย ก็เปนโทษมากเชนกัน อาจจะทําใหมนุษยชาติสูญส้ินไปก็ได  

แลวเขาก็บอกวา  
ชะตากรรมของมนุษยชาติที่มีอารยธรรมในบัดน้ี ขึ้นอยู่กับ moral 

force หรือ moral strength ยิ่งกว่าในกาลใดอ่ืน   
นี่คือ ไอนสไตนเชื่อวา ชะตากรรมของมนุษยเราในยุคปจจุบันน้ี ขึ้นอยูกับความ

แข็งแกรงหรือความเขมแข็งทางจริยธรรม เพราะฉะน้ัน เขาจึงถือวา ปจจุบันนี้เปนยุคท่ี
มีความตองการความเขมแข็งทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ยิ่งกวายุคอื่นใด คือศีลธรรมมี
ความจําเปนอยางย่ิง 

เปนอันวา เร่ืองที่ไดชี้แจงมาแลวถึงตอนนี้มี ๒ อยาง คือ 
                                                            
 ibid., pp. 93‐95 
 ibid., p. 95 
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๑) ความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร์ ท่ีคู่กับศาสนาคือตัวศาสนาเองหรือความรู้สึก
ทางศาสนา ความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร์น้ันก็คือความรู้สึกทางศาสนา ซ่ึง
เป็นจุดร่วมกันของศาสนากับวิทยาศาสตร์ เป็นจุดประสานนักวิทยาศาสตร์กับ
ความเป็นมนุษย์ และจะทําให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างถูกต้อง 

๒) พอมาถึงข้ันเทคโนโลยี ก็เป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ เทคโนโลยีน้ีจะใช้
ถูกต้องได้ ก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางจริยธรรม 

จริยธรรมคืออะไร? จริยธรรม ก็คือ การนําเอาศาสนา หรือสาระแหงสัจธรรม 
มาใชประโยชน ในการดํารงอยูหรือการดําเนินชีวิตของมนุษย เม่ือวิทยาศาสตร์คู่กับ
ศาสนา เทคโนโลยีก็คู่กับจริยธรรม  

เทา ท่ีกลาวมาทั้งหมด  เ สียเวลาไปมากมายเก่ียวกับเ ร่ืองศาสนาและ
วิทยาศาสตรนั้น ตกลงวามีจุดมุงหมายสําคัญอยูอยางเดียว คือ ใหตระหนักใน
ความสําคัญของความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร ซึ่งเปนอันเดียวกับตัวศาสนาท่ีแท  

แลวก็ตองการใหเห็นวา ชีวิตของบุคคลและสังคมที่สมบูรณ จะดํารงอยูได
ดวยดี จะตองมีองคประกอบท้ังทางดานวิทยาศาสตรและศาสนาควบคูไปดวยกัน และ
ทายท่ีสุด การใชเทคโนโลยีนั้นจะทําใหถูกตอง ก็ตองคูกับความเขมแข็งทางจริยธรรม 
ถาหากใชผิด ก็เพราะเรามีความคลาดเคลื่อน ไมดํารงอยูในจริยธรรมน่ันเอง 

 ในเม่ือความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นอันเดียวกับศาสนาน้ันเป็นสิ่งสําคัญ 
เป็นจุดก่อกําเนิดทั้งของวิทยาศาสตร์และศาสนา มันก็ต้องเป็นเป้าหมายของการศึกษาด้วย  

หมายความวา การศึกษาจะตองสรางจติใจวทิยาศาสตร คือ ความใฝปรารถนา
ที่จะเขาถึง สัจธรรมและปญญาขึ้นมาให ได  และจุดนี้ก็ เปนจุดท่ีศาสนาและ
วิทยาศาสตรมาบรรจบกับการศึกษา แลวมันก็โยงตอไปอีกถึงวา การศึกษานั้นจะตอง
สรางคนใหมีพลังแหงจริยธรรม ท่ีจะผลิตและใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตองดีงาม  

เปนอันวา ในตอนนี้ เราพาศาสนากับวิทยาศาสตรมาถึงการศึกษาแลววา 
การศึกษาจะต้องสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตใจวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นความรู้สึกทางศาสนา 
ดังที่กลาวมาแลว  

เม่ือทําไดอยางน้ี นักเรียนที่เรียนสําเร็จไป ก็ยังคงความเปนมนุษยท่ีแทไวได 
แลวเขาก็จะมีความสามารถในการท่ีจะไปพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตลอดจนส่ิงอื่นๆ อยางถูกตอง ทําใหเกิดเปนประโยชนตอไป 
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แรงจูงใจในการศึกษา: ความคิดของไอนสไตน  
 อาตมภาพพูดมาในเร่ืองน้ี ก็พอดีเขาสูเร่ืองความใฝรูหรือความใฝปรารถนาตอ

สัจธรรม กลาวคือความใฝรูอยางแทจริงตอสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนเร่ืองหนึ่งที่มี
ความสําคัญทางการศึกษา คือเขาสูปญหาเร่ือง แรงจูงใจในการศึกษา 

 เร่ืองแรงจูงใจในการศึกษาน้ี ตองถือวาเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ควรจะยกมาเปน
ขอเดนท่ีตองย้ําตองเนนกัน เพราะวาแรงจูงใจในการศึกษานี้แหละ จะเปนตัวท่ีทําให
คนมีการพัฒนาอยางถูกตองหรือไม หรือจะทําใหคนมีความเปนคนอยางแทจริงหรือไม 
และจากจุดนี้ เขาจึงจะสามารถไปพัฒนาส่ิงอ่ืนไดอยางถูกตอง แลวเร่ืองแรงจูงใจก็จะ
สําเร็จไดดวยการศึกษา  

หมายความวา การศึกษามีหนาท่ีที่จะตองสรางแรงจูงใจท่ีถูกตองใหแกมนุษย 
และก็เฉพาะพอดีไอนสไตนก็พูดถึงเร่ืองแรงจูงใจในทางการศึกษา โดยโยงกับเร่ืองท่ี
กลาวมาเม่ือก้ีนี้ดวย ก็เลยยกเอามาพูดในหัวขอวาดวยเร่ืองแรงจูงใจในการศึกษา 

 แรงจูงใจที่เราไดยินบอยท่ีสุด เปนแรงจูงใจอยางงายเหลือเกิน มีมาแตยุคดึก
ดําบรรพจนกระท่ังยุคปจจุบันนี้ ก็คือ ความกลัวถูกลงโทษ และการอยากได้รับรางวัล 
อันน้ีเปนแรงจูงใจแบบพื้นฐาน  

มนุษยต้ังแตสมัยโบราณ มีความกลัวตอการลงโทษของเทพเจา คือเขากลัว
ธรรมชาติ แตเสร็จแลวเขาก็นึกวามีเทวดาหรือเทพเจาอยูเบื้องหลังสภาวะหรือ
ปรากฏการณของธรรมชาตินั้น แลวเขาก็กลัววาเทวดาหรือเทพเจาหรือธรรมชาตินั้นจะ
ลงโทษหรือจะทํารายเขา ซึ่งทําใหเขาตองมีพฤติกรรมแบบหนึ่ง ท่ีเขาเชื่อวาจะเปนท่ี
พอใจของเทพเจาหรือธรรมชาติน้ันๆ เชน แสดงความยอมกลัว ขอใหยกโทษให อันนี้ก็
เปนแรงจูงใจแบบกลัวการลงโทษ  

แลวก็มีแรงจูงใจแบบอยากไดรับรางวัล คนโบราณอยากจะใหเทพเจาโปรด
ปราน จึงเซนสรวง บูชา สังเวย ออนวอนดวยประการตางๆ เชน ขอใหชวยใหขาวปลา
นาดี ใหฝนตกตองตามฤดูกาล และใหไดรับโชคลาภตางๆ เปนตน นี่เปนแรงจูงใจที่มี
มาแตโบราณ ซึ่งปจจุบันน้ีก็ยังใชกัน แมแตในโรงเรียน เราก็ยังใชแรงจูงใจแบบท่ีทําให
กลัวการลงโทษ และอยากไดรับรางวัล 

 บางทานอาจจะบอกวา ดานกลัวการลงโทษนี่พยายามตัดๆ ออกไป เอาไวแต
ดานการไดรับรางวัล  
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แตที่จริง สองอยางนี้มันคูกัน ถามันผิด ก็ผิดดวยกัน ถามันถูก ก็ถูกดวยกัน 
เพราะฉะน้ัน ถาหากวาแรงจูงใจแบบกลัวการลงโทษผิด แรงจูงใจแบบอยากไดรับ
รางวัลก็ผิดดวย มันคูกันมาต้ังแตโบราณ  

ในการพัฒนาการศึกษานั้น จะตองหาแรงจูงใจที่ ถูกตอง เรามาดูกันวา 
แรงจูงใจสองอยางท่ีวามานี้ มันถูกหรือผิด เราถือไวกอนวาผิด 

กอนที่จะพูดกันอยางท่ัวไป ขอใหลองฟงทัศนะของไอนสไตนสักหนอย ตองขอ
อภัยดวย อาตมภาพรูสึกวาอางไอนสไตนบอย ทั้งๆ ท่ีไอนสไตนไมใชนักการศึกษาสัก
หนอย แตเปนนักวิทยาศาสตร พอดียุคนี้เปนยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวพอดี
นักวิทยาศาสตรคนน้ีก็สนใจศาสนาและการศึกษามาก และทัศนะของเขาก็นาฟงดวย
ฉะนั้น เราก็อาจฟงกันดู แลวเด๋ียวมันก็จะมาชนกับพุทธศาสนาอีก  

ไอนสไตนนั้นพูดถึงแรงจูงใจในการศึกษาไว ๓ อยาง 
๑) ความกลัว ความกลัวซึ่งเกิดจากการบังคับ การใชกําลังบีบขม หรือใชอํานาจ
ครอบงําบงการ เปนแรงจูงใจในทางลบ ไมควรจะใช แตในการศึกษาสวนมากเราก็
ยังใชกันอยู เรายังตองใชแรงจูงใจในขอความกลัวนี้ ทําใหเด็กทําหรือไมทําอะไร
บางอยางเพราะกลัวถูกลงโทษ หรือถาไมลงโทษโดยตรง ก็มีการบีบบังคับหรือขูโดย
ออม อันน้ีเรียกวาใชความกลัว ซึ่งมนุษยก็ยังตองการใชกันอยูมาก เพราะวามนุษย
ก็ยังเปนมนุษยชนิดที่ยังตองพัฒนากันตอไป เพราะฉะน้ัน โดยท่ัวไป มนุษยก็ยังตอง
ใชแรงจูงใจขอนี้ เพ่ือท่ีจะชวยใหเขามีพฤติกรรมท่ีดีงามหรือพึงปรารถนา แตในแง
ของความควรจะเปนแลว ความกลัวไมใชแรงจูงใจท่ีดี 

๒) Ambitious desire ไดแก ความใฝสูง ใฝทะยาน อยากดีอยากเดน ขอน้ีแบงเปน 
๒ ระดับ ในระดับท่ี ๑ คือความปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับ หรือ desire for 
approval หรือ desire for recognition อันนี้เปนแรงจูงใจอยางหน่ึงท่ีมนุษยทั่วไป
ตองมี คือเราจะทําอะไร เราก็อยากใหคนอ่ืนๆ เห็นวาเราดี ใหเขายอมรับเห็นชอบดวย 
ยกยองสรรเสริญ หรือชื่นชมวาคุณทําดีนะ เชน นักเรียนก็อยากใหครูชมเขาบาง 

ไอนสไตนมีความคิดวา ในระดับที่เปนเพียงการอยากไดความยอมรับ หรือ
อยากใหเขาคํานึงถึงเอาใจใสเอ้ืออาทรเห็นอกเห็นใจนั้น เปนส่ิงที่ดีงาม เปนเคร่ือง
ผูกพันไวใหอยูรวมกันไดดวยดี ทําใหมนุษยตองการผูอื่น และตองมีการรวมหมู
เพราะตองการใหเขามาชื่นชมกับตัวเอง  ตองการใหคนอื่นช่ืนชมการกระทําของเรา 
ชื่นชมอะไรที่เราทําได ยอมรับการท่ีเราดําเนินชีวิตของเราดี อยางนี้เปนตน  
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เขาบอกวา ความใฝความยอมรับในขั้นน้ีเปนส่ิงที่ดีงาม แตแรงจูงใจอัน
เดียวกันน้ี ในระดับที่แรงข้ึนไปเปน ambitious desire for authority and 
distinction เปนความใฝฝนปรารถนาหรือทะเยอทะยานอยากมีอํานาจ อยากเดน
หรือเหนือเขา อยากครอบงําผูอื่น อยากใหเขายอมรับวา ฉันนี้เกงกวา แนกวา อะไร
ตางๆ เหลาน้ี อันน้ีไอนสไตนบอกวาเปนอันตรายตอสังคม และก็ไมดีตอตัวบุคคล
น้ันเองดวย เปนแรงจูงใจที่ไมพึงปรารถนา น่ีเปนแรงจูงใจอยางที่สอง 

๓) แรงจูงใจอยางที่สาม ในทัศนะของไอนสไตน เรียกวา loving interest in the object 
and a desire for truth and understanding ไดแก ฉันทะ คือความสนใจใฝรักใน
สิ่งนั้นๆ และความปรารถนาตอสัจธรรมและปญญา คือ  ความใฝรูอยางแทจริงท่ีจะ
เขาใหถึงความจริง อันนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญ ซ่ึงเม่ือทํางาน ก็จะทําใหเกิด 
pleasure in work คือเกิดความสุขในการทํางาน อันน้ีเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุด
เปนแรงจูงใจท่ีพึงปรารถนา และอันน้ีก็ไปตรงเขากับความคิดจิตใจวิทยาศาสตร 
หรือความรูสึกทางศาสนาในทัศนะของไอนสไตนเดียวกันนี้เอง ซึ่งการศึกษาจะตอง
สรางขึ้นใหได  

เอาละ น่ีเปนทัศนะของไอนสไตน 

วิเคราะหแรงจูงใจตามแนวพุทธ  
 ทีนี้ หันมาดูพุทธศาสนาบาง พุทธศาสนาจะวาอยางไร พุทธศาสนาก็พูดถึง

ความกลัวเหมือนกัน ความกลัวนั้นเรียววา ภยะ หรือ ภัย ความกลัวอยางพ้ืนๆ ก็อยาง
ที่วาแลว คือความกลัวการถูกลงโทษ 

 อยางแรก คนเรานี่กลัวคนดวยกัน คือกลัวคนที่มีอํานาจมากกวา เชน นักเรียน
ก็กลัวครูลงโทษ จึงตองทําตัวใหดี หรือตองทํางานน้ันงานนี้ ตองทําการบานใหเสร็จสง
ใหทัน เพราะกลัวครู มิฉะน้ันจะถูกลงโทษ 

 ขั้นตอไป มนุษยสมัยกอนกลัวเทวดา  กลัวอํานาจลึกลับ หรืออํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ตลอดจนกระท่ังวา ในศาสนาท่ีพัฒนาข้ึนแลว ก็กลัวตกนรก อยางน้ีเปนตน 

 ขั้นตอไป ก็กลัวกฎเกณฑของสังคม โดยเฉพาะปจจุบันนี้ เราใชกฎเกณฑของ
สังคมเปนแรงที่บีบบังคับมนุษย ใหละเวนการกระทําบางอยาง และใหทําการบางอยาง 
โดยปกติจะมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมาย น้ีก็เปนตัวหน่ึงท่ี
ใชแรงจูงใจความกลัวอยูดวย  



 

๒๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

ทีน้ี ถาเรามองในแงวาความกลัวไมใชแรงจูงใจท่ีพึงปรารถนา ก็เปนอันวา การ
มีกฎหมายน้ียังไมใชอุดมคติของมนุษย เพราะวากฎหมายยังใชแรงจูงใจแบบความ
กลัวอยู ทําใหมนุษยกลัวกฎเกณฑของสังคม กลัวถูกกลไกของสังคมลงโทษ  

แตอยางไรก็ตาม กฎหมายที่พึงปรารถนา ก็มีเหมือนกัน แตจะมีในความหมาย
ไหน หรือในรูปลักษณะใด ถามีเวลา ก็คงไดพูดกันบาง 

 รวมความวา แรงจูงใจคือความกลัวลูกลงโทษนี้ เปนของสามัญ ซ่ึงใชกันมาก
แมแตในปจจุบันน้ีเราก็ยังตองอาศัยมัน เพราะวามนุษยในยุคพัฒนาแลว ก็ไมใชคนท่ี
ไดพัฒนาไปแลวพรอมกันท้ังหมด แตทุกชีวิตก็ตองเร่ิมตนดวยการพัฒนาจากสภาพท่ี
ยังไมมีการพัฒนาเลย และเม่ือไมรูจักหรือไมสามารถใชแรงจูงใจท่ีดีกวา ก็ใชแรงจูงใจ
คือความกลัวการถูกลงโทษนี้ 

 อยางไรก็ตาม ความกลัวการถูกลงโทษน้ี เปนเพียงแบบหน่ึง และเปนแบบท่ี
หยาบของความกลัว เปนความกลัวซอนความกลัว หรือถาจะใชคําสมัยใหม ก็คง
เรียกวา ความกลัวทุติยภูมิ คือเปนความกลัวภัยอันตรายสามัญที่เปนพ้ืนฐานอยูกอน 
กลาวคือ มนุษยที่มีกําลังอํานาจมากกวา หาประโยชนจากความกลัวสามัญน้ัน โดยยก
เอาภัยอันตรายท่ีมนุษยกลัวอยูแลวขึ้นมาขูวา ถามนุษยที่อยูใตอํานาจกระทํา หรือไม
กระทําอยางน้ันๆ ก็จะทําใหเกิดอันตรายอยางนั้นๆ ขึ้น  

สวนความกลัวการลงโทษของเทพเจา ก็เปนเพียงการนําเอาภาพของมมนุษยท่ี
มีอํานาจไปใสใหแกเทพเจา และขยายขอบเขตอํานาจน้ันใหใหญยิ่งขึ้นไปอีก 

 ความกลัวสามัญที่เปนพื้นฐานลึกลงไปก็คือ ความกลัวตอภัยอันตรายหรือ
ความเดือดรอนที่จะเกิดแกชีวิตของตน เชน กลัววาจะอดตาย กลัววาจะถูกคนหรือสัตว
อื่นทําราย กลัวจะหนาวตาย รอนตาย กลัวตอความเจ็บปวดและโรคภัยไขเจ็บ 
ตลอดจนกลัวความไมม่ันคงของชีวิตและฐานะ ซึ่งเปนความกลัวท่ีซับซอนย่ิงขึ้น ความ
กลัวเหลาน้ีเปนแรงจูงใจ หรือเปนแรงผลักดันสําคัญ ที่ทําใหมนุษยปุถุชนด้ินรนทําการ
ตางๆ เชน การแสวงหาอาหาร การจัดสรางที่อยูอาศัย ตลอดจนมีความไมประมาท 
เรงรัดปองกันอันตราย และเตรียมการสรางสรรคตางๆ 

 ความกลัวท่ัวไปอยางนี้ มีหลายระดับ จนถึงความกลัวท่ีประณีต ซึ่งไมเกี่ยวกับ
การลงโทษจากคนอื่น หรืออํานาจบังคับใดๆ แตกลัวความเส่ือมความทุกขท่ีเปนไป
ตามสภาวะ หรือตามเหตุปจจัย  
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ดังเชน ในทางศาสนาบางศาสนา คนกลัวนรกในลักษณะที่เปนการลงโทษของ
อํานาจศักด์ิสิทธิ์เบื้องบน แตในบางศาสนา คนกลัวตอนรกที่เปนผลสืบเนื่องมาตาม
เหตุปจจัยจากการกระทําชั่วของตนเอง 

 แรงจูงใจอยางท่ี ๒ ก็คือ ความอยากไดรับรางวัล หรืออยากไดผลตอบแทนตอ
การกระทําของตน ในลักษณะที่มีผูมอบให หรือมีอํานาจศักด์ิสิทธิ์ดลบันดาล  

แรงจูงใจแบบน้ีก็คลายกับความกลัว คือ อาจจะหยาบมากจนไมใชเปนความดี
งาม ไมมีคุณคาทางจริยธรรมท่ีแทจริง เชน อาจเปนเพียงการกระทําที่ดีหรือรายก็ได 
เพ่ือเอาอกเอาใจผูมีอํานาจที่จะใหผลประโยชน การบรวงสรวงสังเวย ตลอดจนบูชา
ยัญ เพ่ือใหเทพเจาโปรดปราน ถาการกระทํานั้นจะดี ก็เพราะเปนขอกําหนดของผูท่ีจะ
ใหรางวัลหรือเทพเจาเปนตนน้ันๆ ไมใชเปนความดีท่ีกําหนดดวยคุณคาทางจริยธรรม 
ที่เกื้อกูลแกชีวิตหรืออิงอาศัยสัจธรรม 

 ความอยากไดรางวัล ก็เชนเดียวกับความกลัวตอการถูกลงโทษ คือเปนแบบ
หน่ึง และเปนแบบหยาบๆ ชนิดซอนเขามา หรือแบบทุติยภูมิ ของความอยากไดสิ่ง
สนองความตองการ อยากไดวัตถุบํารุงบําเรอตางๆ หรืออยากไดผลประโยชนตางๆ 
เฉพาะอยางยิ่งความอยากไดส่ิงปรนเปรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ถาเรียกดวยศัพททาง
พระก็วา ตัณหา เปนแรงจูงใจที่อยากไดวัตถุส่ิงบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขสวนตัว
หรือจะเรียกแบบปจจุบัน ก็เปนแรงจูงใจแบบธุรกิจ  

การใหรางวัล ก็คือการใชประโยชนจากความอยากไดของมนุษย โดยยกเอาส่ิง
ที่คนอยากไดขึ้นมาเปนเคร่ืองลอ และกําหนดการกระทําหรือไมกระทําบางอยางขึ้นมา
เปนเงื่อนไขสําหรับการท่ีจะไดเคร่ืองลอน้ัน  แรงจูงใจแบบน้ี ยอมนําความโลภ การแยง
ชิงเอาเปรียบ ทุจริต โกง แยงชิงกัน และการพยายามหาทางได หาผลประโยชนหรือสิ่ง
ที่อยากไดโดยทางลัด หมายความวา ถาลัดไดอยางไร เปนเอาอยางนั้น ทางใดได ทาง
นั้นเปนดีที่สุด ตองการสิ่งท่ีอยากได แตไมตองการท่ีจะทํา 

 เราตองไมลืมวา แรงจูงใจแบบน้ี มันมุงท่ีจะได มันอยากได อยากเสพ แตมันไม
อยากทํา ถามันทําก็เพราะมีเงื่อนไขวา เด๋ียวจะไมได ก็เลยตองทําเพราะกลัวจะไมได ก็
จึงไปเขากับการทําเพราะกลัวอีก คือ ทําเพราะกลัววาจะไมได  

เพราะฉะน้ัน ตกลงวา แรงจูงใจแบบอยากไดกับกลัวนี่มันใกลกันมาก มันมา
ทํางานรวมกัน  



 

๓๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ตอไปแรงจูงใจอยางท่ี ๓ คือ ความอยากเดน อยากเหนือเขา อยากครอบงํา
เอาชนะผูอ่ืน หรือความอยากสูง ใฝสูง ใฝเดน ซึ่งตรงกับที่ไอนสไตนวาเม่ือกี้ ทางพระ
เรียกวา มานะ เม่ือกี้ตันหา อันน้ีเรียกวามานะ   (๑.ภัย  ๒.ตัณหา  ๓.มานะ) 

 มานะนี่ ปจจุบันในภาษาไทย เอามาใชเปนความเพียรพยายาม เชนบอกวา จง
มานะบากบั่นทําการทํางานไปเถอะ แลวตอไปจะไดดี เปนใหญเปนโต มานะน้ีในพุทธ
ศาสนาถือวาเปนกิเลส แตในภาษาไทยเคล่ือนคลาดเปนศัพทดีไป อาตมภาพอยากจะ
ขอใหพยายามเลิกใชมานะในทางท่ีดี เพื่อวาเราจะไดพยายามเขาหาความหมายท่ี
ถูกตอง 

 มานะ เปนกิเลสที่มีหลายระดับ ก็คลายๆ กับที่ไอนสไตนวาไวเหมือนกัน คือใน
ระดับตนๆ ท่ีประณีต มานะนี้เปนการทําใหเกิดความภูมิใจ ความเคารพในตนเอง น้ี
เปนขั้นที่ยังพึงปรารถนาไดสําหรับผูที่มีกิเลส แตพุทธศาสนายังจะพัฒนาเลยไปกวานั้น 
คือยังมีเงื่อนไข  

ในระดับคนที่ยังมีกิเลสกันอยูน้ี มานะในขั้นที่เปนความเคารพตนเอง ความ
ตองการใหยอมรับนับถือกันนี้ เปนส่ิงที่ใชได ใชเปนแรงจูงใจในทางท่ีเกิดประโยชนได 
เพราะมานะน้ี ถามองในลําดับการละกิเลสแลว โนนแนะ พระอริยบุคคลขั้นอนาคามีก็
ยังมี พระอริยเจาชั้นโสดาบัน ก็มี สกทาคามี ก็มี ไปละไดในชั้นพระอรหันต สุดทายโนน 

 เปนอันวา มานะมีระดับตนท่ีพึงยอมรับไดสําหรับชีวิตในโลกท่ียังมีกิเลส แต
มานะที่เปนการมุงเอาชนะครอบงําผูอื่นมีอํานาจเหนือเขา เปนแรงจูงใจแบบแสวง
อํานาจ ทําใหเกิดระบบแขงขันแลวนํามาซึ่งพิษรายตอสังคม แบบเดียวกับท่ีไอนสไตน
พูดไว แสดงใหเห็นวาทัศนะใกลกันมาก 

 ไอนสไตนไมไดพูดถึงอยางหนึ่ง คือ แรงจูงใจดานตัณหา แตที่แกพูดไวนั้น แก
ไมไดแบงไวเปนระบบเปนทางการ คือพูดในส่ิงที่ตองการจะเนน เพราะฉะนั้น เราจะไป
วาแกขาดไป ก็ไมได เปนแตเพียงบอกวา กรณีน้ี แกไมไดพูดถึง 

 แรงจูงใจท่ีวามาน้ี เปนแรงจูงใจท่ีไมดี หรือวาดีเพียงโดยสัมพัทธ ยังไมดีจริง 
แรงจูงใจถูกตองแทจริงท่ีพึงปรารถนา ท่ีการศึกษามีหนาที่จะตองสรางขึ้นใหได ก็คือ 
สิ่งท่ีเรียกวา “ฉันทะ” ฉันทะ คือแรงจูงใจที่ถูกตอง นักเรียนที่เรียนเร่ืองพุทธศาสนาบาง 
จะพบฉันทะเปนหลักขอตนของ อิทธิบาท ๔  
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ฉันทะ นั้นแปลวา ความรัก ความอยาก ความปรารถนา ความพอใจ ฉันทะน้ัน
แบงไดเปน ๒ สวน 

 สวนท่ี ๑ คือ ความใฝ่รู้ อยากรู ปรารถนาจะรู ใฝรูอะไร ก็ใฝรูความจริง คือ
ความใฝปรารถนาท่ีจะเขาถึงตัวสัจธรรมอยางที่ไอนสไตนวาเม่ือกี้ น้ีเปนความหมาย
อยางท่ีหน่ึงของฉันทะ คือ ความใฝรู เปนแรงจูงใจสําคัญที่พึงปรารถนา  

แตไมใชใฝรูแบบไทยมุง ตองระวังเหมือนกัน เด๋ียวจะบอกวา โอ คนไทยเรานี้มี
ความใฝรูดีอยูแลว มีอะไรเกิดขึ้นปบ เด๋ียวไทยมุงเยอะหมด อันนั้นอาจจะไมใชใฝรู
จริงๆ หรอก แตมันเปนความใฝต่ืนเตน อยากจะต่ืนเตน หรืออยากจะสนุกไปเทาน้ันเอง 
ไมใชอยากจะรูวาอะไรเปนอะไรแทจริง  

สวนความใฝรูนี้ หมายถึง ใฝรูความจริง ตองการเขาถึงตัวจริง ความจริงที่แท
เม่ือคิดพิจารณา หรือประสบสถานการณใด ก็อยากรูซึ้งถึงสิ่งน้ันวา คืออะไร เปน
อยางไร อยากรูจริงใหเขาถึงความจริงท่ีแท อยางนี้จึงจะเรียกวาความใฝรู 

 ในแงท่ี ๒ ฉันทะ คือ ความใฝ่ดี ใฝความดี อยากใหดี ความใฝปรารถนาในส่ิงท่ี
ดีงาม คือ ตองการทําใหส่ิงท่ีดีงามเกิดมีขึ้น ตองการทําส่ิงที่ดีงามใหเกิดเปนจริงขึ้น 
เม่ือตองการทําใหสิ่งที่ดีงามเกิดมีเปนจริงขึ้น ก็จะตองทํา จึงอยากจะทํา หรือใฝที่จะทํา
ใหเกิดความรักการทํางาน หรือรักงาน เวลาทํางาน ก็จะทํางานอย่างมีความสุข เพราะ
ตองการใหสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น  

การทํางาน ก็คือ การที่จะทําให้สิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น ฉะน้ัน คนที่มี
ความใฝปรารถนาส่ิงดีงาม อยากทําใหมันเกิดมีเปนจริงขึ้น ก็จะมีความรักงาน และ
ทํางานดวยความสุข 

 รวมความวา ฉันทะ ในความหมายทางพุทธศาสนา มี ๒ อยาง คือ  
หนึ่ง ใฝรูความจริง หรือ อยากรูความจริงแท และ  
สอง ใฝปรารถนาในส่ิงดีงาม อยากจะทําส่ิงดีงามใหเกิดมีเปนจริงขึ้น  
เรียกงายๆ วา ใฝ่รู้ กับ ใฝ่ดี หรือ อยากรู้ กับ อยากทํา แลว ๒ อยางนี้ วาโดย

สาระคืออะไร 
ความจริงก็ดี ความดีงามก็ดี คือความหมายของคําวา “ธรรม” ความจริงก็คือ 

ธรรม ความดีงามก็คือ ธรรม เพราะฉะน้ัน ใฝรูจริงและใฝสิ่งดีงาม ก็คือ ใฝ่ธรรม จึง
เรียกชื่อเต็มฉันทะน่ีวา ธรรมฉันทะ อันเดียว แตแยกความหมายเปน ๒ อยาง  
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เม่ือพูดมาถึงแรงจูงใจที่พึงปรารถนาแทจริงแลว ก็ปรากฏวาแรงจูงใจแบบพุทธ
กับแบบของวิทยาศาสตรอยางไอนสไตนตรงกัน คือ แรงจูงใจที่พึงปรารถนาอยาง
แทจริง ก็ไดแกความใฝปรารถนาท่ีจะเขาถึงความจริง (=เขาถึงธรรม, ธรรมดา, ธรรมชาติ) 
ซึ่งในสายพุทธเราแยกเปน ความใฝ่รู้ความจริง และความใฝ่ปรารถนาท่ีจะทําส่ิงดีงาม
มีเป็นจริงขึ้น และอยางท่ีบอกแลววา ตรงน้ีเปนจุดที่ศาสนากับวิทยาศาสตรบรรจบกัน   

แลวก็มาบรรจบกับการศึกษา ในแงที่วา เปนหนาที่ของการศึกษาท่ีจะตองสราง
แรงจูงใจนี้ใหเกิดมีขึ้น หรือใหคนมีสิ่งนี้ 

การศึกษากับการปฏิบัติตอแรงจูงใจ  
 ความจริง แรงจูงใจ หรือแรงผลักดันใหคนทําการตางๆ นั้น ยังมีอีกหลายอยาง 

มิใชเพียงเทาน้ัน เชน ศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส ความม่ันใจในบุคคลก็ตาม ใน
หลักการบางอยางก็ตาม ท่ีทําใหจิตใจมุงม่ันพุงแลนไป มีพลังแรงในการที่จะกระทํา
การตางๆ ที่จะทําอะไรๆ ตามอยางบุคคลท่ีตนนิยมยกยองเชิดชู หรือที่จะทําการให
สําเร็จตามความเช่ือถือหรืออุดมการณเปนตน ซึ่งถาไมประกอบดวยปญญา ไมมี
ปญญาควบคุม ก็อาจกลายเปนทิฐิ กลายเปนความยึดติดในความคิดเห็นหรือทฤษฎี 
จะมุงทําการตามความเห็นของตนหรือบุคคลท่ีตนติดอยางเดียว  

อีกอยางหน่ึง ก็เชนเมตตา และกรุณา ความรักเพ่ือนมนุษย รักเพ่ือนรวมโลก 
คือความปรารถนาดีตอผูอื่น และความตองการท่ีจะชวยเหลือ ซึ่งก็เปนแรงจูงใจดีงามท่ี
สําคัญมาก แตในที่น้ียกมาพูดเฉพาะแรงจูงใจดีงามที่เปนตัวเดนตัวนํา หรือตัวเอกใน
การศึกษาและในการพัฒนา 

 ศรัทธาก็ดี เมตตากรุณา และคุณธรรมอื่นๆ ก็ดี เมื่อจะแสดงออกเป็นการกระทํา 
จะถูกครอบคลุมอยู่ในความหมายของฉันทะ หรือแสดงออกโดยทาง ฉันทะ ท้ังส้ิน  

ส่วนในฝ่ายข้างร้าย แรงขับหรือผลักดันต่างๆ เช่นความโกรธเกลียดชิงชัง ก็ล้วน
พ่วงพันมากับ ตัณหา ท่ีด้ินรนแสวงหาผลได้หรือส่ิงท่ีจะบํารุงบําเรอปรนเปรอตนท้ังส้ิน 
พูดอีกนัยหน่ึงว่าเป็นปฏิกิริยาต่อการท่ีความปรารถนาถูกขัดขวาง  

ในที่น้ี จึงพูดถึงแตแรงจูงใจหลักที่จะตองเนนในการศึกษาเทานั้น  
แต่ก็ต้องระลึกไว้ด้วยว่า คุณธรรมต่างๆ ที่เป็นพลังหล่อเลี้ยง หรือเป็นทางแสดงออก

ของฉันทะ โดยเฉพาะศรัทธา และเมตตากรุณา จะต้องได้รับการเอาใจใส่ส่งเสริม เพ่ือให้เป็นทั้ง
กําลังหนุน และเป็นตัวบอกทิศทางให้แก่การแสดงออกของฉันทะด้วย 
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 แรงจูงใจทั้งหมดน้ัน เม่ือจัดเปนประเภทก็มี ๓ พวก ใน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายลบ 
ไดแก ความทุกข และกิเลส เชน ตัณหา และมานะ กับ ฝ่ายบวก ไดแก ฉันทะ ซึ่ง
พัฒนาข้ึนโดยอิงอาศัยปัญญา 

 ความทุกข คือ ความบีบค้ัน กดดัน คับเครียดตางๆ เชนความหวาดกลัว เปน
แรงผลักดันสําคัญ ที่ทําใหมนุษยปุถุชนเคล่ือนไหว กระทําการตางๆ ตลอดจนทําให
ตองไมประมาทเรงรัดตนเองใหรีบแกไขปรับปรุงขจัดปญหาตางๆ  

เม่ือวาในข้ันพ้ืนฐานลึกลงไป แมแตกิเลสตางๆ จะเปนตัณหาก็ดี มานะก็ดี ทิฐิก็
ดี ก็จัดเขาในจําพวกความทุกขทั้งสิ้น เพราะมันเกิดขึ้นในลักษณะที่บีบค้ันกดดันคับ
เครียด และตองทําการอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือเปนการระบายออกใหผอนคลายทั้งสิ้น 

 สวนฉันทะเปนแรงจูงใจฝายบวก เปนแรงที่เพ่ิมขยายออกมาจากภาวะจิตที่เต็ม
หรือสบายอยูแลว แตจะตองมีปญญาชี้นําสองสวาง หรือฉายใหเห็นคุณคาประโยชน 
หรือภาวะดีงามท่ีพึงปรารถนาของการกระทํา และจุดมุงหมายท่ีจะมุงไปเสียกอน 
ฉันทะจึงจะถูกปลุกขึ้นได ฉันทะจึงต้องเติบกล้าข้ึนโดยอิงอาศัยพัฒนาการของปัญญา  

ตรงขามกับแรงจูงใจจําพวกทุกขและกิเลส ซึ่งแฝงตัวอยูกับอวิชชา เพียงแตเกิด
ความบีบค้ันกดดันขึ้น หรืออยากสนองความตองการของตัวตน ก็เกิดแรงชักจูงผลักดัน
ใหกระทําการในทันที 

 อยางไรก็ดี ในทางปฎิบัติ จะตองยอมรับวา คนท่ัวไปซึ่งลวนยังเปนปุถุชนอยู
ยอมมีกิเลสและความทุกข การพัฒนาคนเพ่ือการศึกษาในแงหน่ึงจึงเร่ิมตนจากกิเลส
และความทุกขน้ัน โดยใชวิธีการที่ทําใหกิเลสและความทุกขซึ่งเปนแรงจูงใจฝายลบ
นั้นเอง เปนแรงกระตุนสําหรับสงตอใหเกิดแรงจูงใจฝายบวกมารับชวงตอไป  

พูดงายๆ วา บางคร้ังตองใชตัณหาและความทุกขกระตุนใหเกิดฉันทะ แต
จะตองเปนการกระทําอยางมีความมุงหมาย และผูใหการศึกษาจะตองแยกเปนหรือ
แยกไดวา ขั้นไหนเปนตัณหา ขั้นไหนเปนฉันทะ แลวชักนําใหเกิดการพัฒนาไปใน
แนวทางที่พึงประสงคน้ัน 

 การใชทุกขและตัณหาเปนแรงจูงใจเบื้องตน ที่จะสงตอสูแรงจูงใจที่ถูกตองนั้น 
จะตองถือวาเปนเร่ืองสามัญอยางหน่ึงในการศึกษาหรือพัฒนาคน จุดผิดพลาดมิใชอยู
ที่การใชตัณหาเปนแรงจูงใจ แตอยูที่การจมอยูกับตัณหาดวยความเขาใจวาเปน
แรงจูงใจที่ถูกตองไปเสีย  
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ถาปฎิบัติหรือใชอยางถูกตอง ผูศึกษาก็จะพัฒนาตนออกจากการตองอาศัย
กิเลสเปนเคร่ืองปกปองตนใหอยูรอดตามธรรมดาของสัตวที่ยังไมพัฒนา ไปสูการมีชีวิต
ของผูที่พัฒนาสมบูรณแลว ซึ่งเป็นอยู่ด้วยปัญญา อันเปนเร่ืองท่ีจะไดกลาวถึงอีกในขอ
ตอไปขางหนา 

 อยางนอย ในตอนนี้ก็พูดไวกอนไดเลยวา การศึกษาและการพัฒนาท่ีผาน
มาแลว ทั้งการพัฒนาคน และการพัฒนาดานอื่นๆ ทุกอยาง ท่ีไดผิดพลาดไป 
กลายเปนเกิดผลรายกอปญหามากขึ้น ก็เพราะความเขาใจผิด ไมรูจักแยกระหวาง
แรงจูงใจฝายลบและฝายบวก ระหวางแรงจูงใจแบบตัณหากับแบบฉันทะ หรือระหวาง
แรงจูงใจในอวิชชา กับแรงจูงใจที่อยูในกํากับของปญญา มัวแตใชตัณหาเปนแรงจูงใจ
หลัก เปนตัณหาแบบเกียจครานนอนหาความสุขบาง ตัณหาแบบหาผลไดในทางลัด
หรือไดโดยไมตองทําบาง ตัณหาแบบหาโอกาส หาชองหรือยองเขามุมท่ีจะไดกอบโกย
เอาใหเต็มท่ีบาง ฯลฯ  

เม่ือสงบุคคลผูหน่ึงผานเขาสูระบบการศึกษา ปรากฏวา เขาสําเร็จออกมาโดยมี
ตัณหามากขึ้น หรือคนท่ีพอจะมีฉันทะอยูบาง พอผานเขาระบบการศึกษาออกมา กลับ
กลายเปนคนที่มีตัณหาเปยมลนไปเสียเลย ระบบการศึกษาท่ีเปนเชนนี้ จะเรียกวาเปน
การศึกษาท่ีถูกตองไดอยางไร 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ – การแสวงความเปนเลิศ  
 เม่ือพูดมาถึงแรงจูงใจเหลานี้แลว ก็จะเลยไปพูดถึงแรงจูงใจอยางหน่ึง ซึ่งเราได

ยินกันบอยๆ แลวก็เปนส่ิงสําคัญมากท่ีตองเนนในปจจุบัน คือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือ
ความปรารถนาความเปนเลิศ ซ่ึงในยุคปจจุบันน้ี เราบอกวาจะตองพยายามสรางขึ้นให
ได โดยเฉพาะในสังคมไทยเรา รูสึกวาขาดแคลน need for achievement และ desire 
for excellence 

 แจงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หรือใฝความเปนเลิศนี้ จะตองทําความเขาใจกันใหชัดเจน 
ถาเรานํามาเนนมาย้ํากันวา จะตองสรางขึ้นในยุคปจจุบันนี้ ถาไมชัดเจนแลว อาจจะ
พลาดพล้ังคร้ังใหญอีกก็ได  

อยางนอยจะตองแยกออกไปวาการใฝความเปนเลิศ หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์น้ี
มี ๒ แบบ 
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 แบบที่ ๑ คือ การใฝ่ความเป็นเลิศที่สนับสนุนระบบแข่งขัน คนจํานวนมาก
มองแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หรือความใฝปรารถนาความเปนเลิศนี้ ในทัศนะของผูนิยม
ระบบแขงขัน โดยนึกวามันเปนตัวเสริมกัน หรือเปนตัวแกนของระบบแขงขันดวยซ้ําไป 
ซึ่งเปนการมองท่ีผิดพลาด  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สงเสริมระบบแขงขันน้ี เปนการนึกถึงความเปนเลิศในแง
ที่วาจะวัดกับคนอื่น แขงกับคนอื่น โดยจะตองเหนือกวาเขา ชนะเขา ดีกวาเขา 
กลายเปนแรงจูงใจฝายราย คือมานะที่พูดไปแลว  

อันน้ีขอเรียกวา ความเปนเลิศเทียม ซึ่งไมสอดคลองกับกระบวนการของ
การศึกษาที่พูดนี้ท้ังหมด โดยเฉพาะตอไปจะพูดถึงแงอื่นอีกของการศึกษา ที่จะทําให
เห็นไดวา ระบบจูงใจแบบน้ีไมสอดคลองกัน เขากันไมไดกับการท่ีมนุษยเปนสัตวสังคม 
เราถือวามนุษยเปนสัตวสังคม แลวก็เขากันไมไดกับแรงจูงใจที่ดีท่ีวามาแลวดวย 

 แบบท่ี ๒ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หรือความใฝ่ความเป็นเลิศ ที่เป็นไปในตัวของมัน
เอง เป็นความเป็นเลิศแท้ ไม่ใช่ความเป็นเลิศเทียม คือความเปนเลิศท่ีไมจําเปนตองไป
แขงไปวัดกับคนอื่น วาดีกวาเขา เหนือเขา ลักษณะของความเปนเลิศที่แท มีดังนี้ 

 ลักษณะท่ี ๑ คือ ถ้าทําอะไร ก็ทําให้ดีเลิศ ให้ดีท่ีสุดเต็มที่แห่งงานนั้นๆ หรือ
เรื่องนั้นๆ ที่จะทําได้ วางานน้ันๆ จะดีเลิศไดอยางไร เร่ืองนั้นๆ มันจะดีที่สุดเต็มท่ีของ
มันไดอยางไร ทําใหมันไดถึงขนาดน้ัน คนจํานวนมากในหมูพวกเราขาดลักษณะขอน้ี 
เม่ือทําอะไร ก็ไมนึกถึงวาจะทําใหดีที่สุดของมัน แตทําพอเสร็จๆ ผานๆ อยางขอไปที 
พูดแรงๆ วาทําอยางมักงาย ถาจะทําใหเปนเลิศ ก็ไมตองดีที่สุดกวาใครหรอก ทําใหดี
ที่สุดของเร่ืองน้ันๆ ของงานน้ันๆ แหละ 

 ลักษณะที่ ๒ ของความใฝความเปนเลิศแบบท่ีแท คือ ความเป็นเลิศ เพราะดี
ที่สุดเต็มที่แห่งความสามารถของตัวเรา หมายความวา เราจะทําอะไร ก็ทําใหดีที่สุด
ของเราเทาที่ตัวเราจะทําได เต็มขีดความสามารถของเรานั้น แลวก็ใหดีกวาคร้ังกอนๆ 
ของเรา จะเรียกใหเขากับระบบแขงขัน ก็ได คือเปนการแข่งกับตัวเอง ทําใหมีการ
พัฒนา ปรับปรุงตัวอยูเสมอ ใหดียิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้นในแตละคร้ัง คร้ังนี้เราก็ทําเต็มท่ีที่สุด ดี
ที่สุดของเราแลว แตเม่ือเราทําคร้ังตอไปขางหนา เราจะตองเกงกวาน้ี ตองทําใหดีกวาน้ี 
เพราะเราพัฒนาตัวขึ้นมาช้ันหนึ่งแลวจากการกระทําคร้ังกอน เราก็จะทําไดดีกวานั้น
ขึ้นไปอีก คือ เราจะกาวตอไป ดีกวาตัวเราในคร้ังกอน น่ีก็คือดีที่สุดของตัวเราเอง 
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 ลักษณะที่ ๓ คือ ส่ิงนั้นมีความเปนเลิศ โดยเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด เกื้อกูลที่สุด เปน
ประโยชนที่สุดแกชีวิตและสังคม เราพิจารณาคุณภาพของมันแลววา สิ่งนี้ดีที่สุด เลิศ
ที่สุดสําหรับชีวิต สําหรับสังคม แลวเราก็ทําใหไดใหเปนอยางนั้น 

 ความเปนเลิศท่ีแทมีลักษณะ ๓ อยางน้ี คือ  
๑. ดีท่ีสุด เลิศท่ีสุด เต็มที่ของเร่ืองนั้นๆ และงานน้ันๆ  
๒. ดีท่ีสุด เต็มท่ีของความสามารถของเรา และยิ่งๆ ขึ้นไป และ 
๓. ดีท่ีสุด ในฐานะที่มันเปนประโยชนเกื้อกูลมากท่ีสุดแกชีวิตและสังคม  
อันนี้ไมเปนการแขงขัน แตจะเปนแรงจูงใจท่ีเขากับหลักท่ีพูดมาแลว คือ ธรรม

ฉันทะน่ันเอง วาที่จริงมันก็คือตัวฉันทะในความหมายลักษณะหนึ่งนั่นเอง  
ทีน้ี มาเทียบกับความเปนเลิศเทียม 
 ความใฝความเปนเลิศเทียมน้ัน ความจริงมันไมเลิศหรอก คือ เม่ือไปแขงกับคนอื่น

น้ัน ถาแขงกับคนที่แยๆ ดวยกัน มันจะเปนเลิศไดอยางไร สมมติวา ๑๐ คนน่ี ไมมีคนเกงจริง
สักคนหน่ึง แลวมาแขงขันกัน ๙ คนแรก แยกวาเขา และคนที่ ๑๐ ดีกวาเขา ชนะเลิศ ก็คือแย่
น้อยท่ีสุด เพราะฉะน้ัน มันไมใชเลิศจริงเลย มันควรทําไดดีกวาน้ัน เพราะฉะน้ัน ตองระวังให
มาก อยาแขงกันเพียงเพื่อแยนอยที่สุด คือเอาแคดีกวากัน ก็ดีกวาคนอื่นเทาท่ีมีอยูเทาน้ันเอง  

ถาเอาแรงจูงใจใฝความเปนเลิศแบบเทียมน้ีมาสงเสริมระบบแขงขัน ถาไมมี
แรงจูงใจใฝความเปนเลิศที่แทอยูเบื้องหลังแลว มันจะเปนเพียงแขงกันโก น่ีคือเร่ืองท่ี
ตองระวังท่ีสุดอีกอยางหนึ่ง และของเราก็ดูเหมือนจะเปนมากดวย คือ เรามักแขงกันโก
เทานั้นเอง ผลที่สุดก็จะไมไดความเปนเลิศอะไรที่ดีจริงเลย  

 ในระบบแขงขันของบางประเทศ บางวัฒนธรรม ท่ีไดผลสัมฤทธิ์ มีความ
เจริญกาวหนามากน้ัน อาตมภาพเห็นวา ไมใชเปนเพราะการแขงขันโดยตรง แตเปน
เพราะวา ในหมูชนพวกน้ัน ในวัฒนธรรมน้ัน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความใฝความ
เปนเลิศที่เปนตัวแทอยูเบื้องหลัง แฝงมาในวัฒนธรรมของเขาดวย แลวเขาเอาคุณ  
สมบัติสืบทอดน้ันมาใชในระบบแขงขัน มันก็ไดงาน ไดความกาวหนาไปดวยพรอมกัน  

แตเราก็ควรหลีกเล่ียง เพราะปจจุบันนี้ ถึงแมเราจะเห็นวา แรงจูงใจใฝความ
เปนเลิศ เม่ือนํามาใชในการแขงขัน ก็ใชไดประโยชนมากอยู แตมันจะมีผลเสียมากมาย 
ไมคุมได ดังท่ีปรากฏอยูในเวลาน้ีวา การแขงขันกันในระบบผลประโยชน ไดกลายเปน
การชวยกันซ้ําเติมโทษภัยแกชีวิต สังคม และธรรมชาติ จนจะนํามนุษยชาติไปสูหายนะ  
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ดังนั้น ในตอนนี้ ที่เรากําลังเห็นโทษของการพัฒนาผิดพลาดที่ผานมาแลว เราก็
จะตองแกไขกําจัดกวาดลางส่ิงท่ีเปนมลพิษในจิตใจของมนุษยออกไป แกไขทําใหมันดี 
แรงจูงใจแบบแขงขันนี้ ก็เปนสิ่งหนึ่งที่ควรจะตองชําระสะสางใหหมดไปดวย อยาไป
มองผิวเผินแลวจับเอามาใชผิดๆ ซ้ําเติมความผิดพลาดเลวรายที่มีอยูแลวใหหนักยิ่งขึ้น 

 บางทานอาจจะถามวา ในเม่ือสังคมปจจุบันยังอยูในระบบแขงขัน แลวเด็กของ
เราที่สําเร็จไป เราไมไดสรางแรงจูงใจแบบที่จะใหเขาไปอยูในระบบแขงขัน เด็กของเรา
จะไปสูเขาไดหรือ จะไหวไหม ระบบสังคมจะไมเอื้อนักตอการศึกษาแบบของเรา ท่ีเรา
คิดวาจะทําใหถูกตอง  

ก็ขอตอบวา ไมเปนไร ไมตองกลัว เด็กท่ีไดพัฒนาแรงจูงใจใฝความเปนเลิศท่ี
แทจริงแบบฉันทะน้ีแลว แมไปอยูในระบบแขงขัน ก็จะชนะเขาในพวกท่ีแขงขันกันดวย 
โดยท่ีวาเขาไมตองไปแขงขัน ในแงท่ีวาจะดีกวาคนอื่นหรอก แตเขาจะชนะการแขงขัน
โดยไมตองแขงเลย 

 ท่ีวาจะชนะโดยไมตองแขงขันนั้น ก็คือวา พวกที่แขงขันกันนั้น เขาจะแขงขันกัน
วา สินคานี่ บริษัทนี้ พวกน้ี ผลิตไดแคนี้ ดีแคนี้ บริษัทของฉันจะตองใหดีกวาของบริษัท
นั้น อีกบริษัทก็บอกวา ของเราตองใหดีกวา เรียกวาแขงกันขึ้นไปเพ่ือใหดีกวากัน  

ทีน้ี คนที่ไดรับแรงจูงใจแบบใฝความเปนเลิศที่แท จะไปแขงขนักับเขาอยางไร ก็
ไมตองไปแขงเลย แกจะทําไปเองโดยไมตองรูตัววาแขงหรือไมตองต้ังใจแขง แตมันชนะ 
ชนะโดยท่ีวา พอแกจะทําใหงานนั้นเปนเลิศ เพราะตองการใหงานน้ันเปนเลิศที่สุดดี
ที่สุดของมัน แกก็ตองเอาสินคาทุกชนิดเทาท่ีมีอยูมาดูทั้งหมด สินคาชนิดนั้นมี
อะไรบาง อยางไหนดีอยางไรๆ ยังมีขอบกพรองอะไรบาง แลวก็ตองสรางสินคาที่ดีที่สุด
พรอมบริบูรณดียิ่งขึ้นไปกวาเทาที่มีอยู เขาก็อยูในระบบแขงขันได ไมตองกลัว แต
จะตองพยายามอยางหนึ่ง คือ ไมสรางความรูสึกวาจะแขงขันเอาชนะใคร มุงแตจะทํา
เพ่ือประโยชนแกสังคมสวนรวม 

 อยางที่บอกแลววา พวกระบบแขงขันนั้น ถาไมมีแรงจูงใจแบบใฝความเปนเลิศ
ที่แทแลว พวกนี้จะไดเพียงแคดีกวากัน หรือแยนอยที่สุด หรือดีเลิศในพวกท่ีแยเทา
นั้นเอง จะไมไดความเปนเลิศที่แทจริง และที่รายอยางย่ิงก็คือ ในการแขงขันกันแบบน้ี 
จะไมมีขอบเขตในทางคุณธรรมที่จะมาชวยยับย้ัง ในกรณีที่กิจการหรือการกระทํานั้นๆ 
กอผลรายตอชีวิต สังคม และธรรมชาติ อยางที่พูดมาแลว 



 

๓๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ในกรณีที่เราตองการจะพัฒนาแกไขปรับปรุงสังคม เราตองการเปล่ียนแปลง
คานิยมของสังคมทั้งหมด การแขงความเปนเลิศในระบบแขงขันน้ัน เปนการพยายาม
ใหตัวเลิศ โดยกีดกั้นคนอื่น คือ เราจะปดบังและปดทาง ไมยอมใหคนอ่ืนดีกวา ถาทํา
อะไรได ก็จะปดกั้นคนอื่น จะเอาดีคนเดียว พยายามใหตัวเลิศโดยปดกั้นคนอื่น แตใน
ระบบแรงจูงใจใฝความเปนเลิศแบบที่แทนั้น มนุษยจะชวยกันสรางความเปนเลิศ แลว
อยางไหนจะดีกวากัน 

 ยิ่งกวานั้น การมาชวยกันสรางความเปนเลิศน่ี ก็จะไปเขากับลักษณะของ
การศึกษาที่จะพูดตอไปขางหนาดวย คือ การที่มนุษยเปนสัตวสังคม มันจะสอดคลอง
กัน การสรางความเปนเลิศในแบบที่แทน้ี จะไปสงเสริมความเปนมนุษยในระบบ
การศึกษาท่ีถือวามนุษยเปนสัตวสังคม โดยท่ีวาจะชวยกันสรางความเปนเลิศ ไมใช
แขงกันแลว ก็กีดกั้นกันไมใหเปนเลิศ โดยหาทางใหตัวเองเปนเลิศคนเดียว 

จิตสํานึกในการศึกษา  
 ทีน้ี ก็มาถึงสิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึง  ที่จะตองสรางขึ้นในการศึกษา หรือ

การศึกษาจะตองสรางขึ้นใหได เปนคูกับแรงจูงใจในการศึกษา คือ จิตสํานึกใน
การศึกษา ซึ่งถือวาสําคัญมาก เปนส่ิงที่ตองเนนมากในการศึกษา 

จิตสํานึกในการศึกษามีความหมายตรงตัวกับการศึกษา การศึกษาคืออะไร 
การศึกษา คือ การฝกฝนพัฒนาตน ฝกฝนพัฒนาตนอยางไรจะวากันตอไปขางหนา 
การฝกฝนพัฒนาตน เปนหลักเน้ือตัวของการศึกษา ดังน้ัน จิตสํานึกในการศึกษา ก็คือ 
จิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาหรือปรับปรุงตน เราจะตองสรางจิตสํานึกนี้ใหได 
จิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาปรับปรุงตน จะตองมีอยูเปนส่ิงประจําใจของนักเรียนหรือ
คนทุกคน ถาเราถือวาทุกคนตองศึกษา หรือจะตองมีการศึกษาตลอดชีวิต ทุกคนก็
จะตองมีจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาหรือปรับปรุงตนตลอดชีวิต 

 จิตสํานึกในการพัฒนาปรับปรุงตนน้ี แสดงออกอยางหน่ึงที่เห็นไดงายๆ คือ 
การมองประสบการณ์และสถานการณ์ทุกอย่างเป็นโอกาสของการเรียนรู้และพัฒนาตน  

ถาคนมีจิตสํานึกในการศึกษา  พอมีประสบการณอะไร  หรือไปอยู ใน
สถานการณใดๆ เขาก็จะมองสิ่งน้ันหรือสถานการณนั้นในแงเปนโอกาสที่จะไดพัฒนา
ปรับปรุงตน เพราะฉะนั้น คนพวกน้ีจะไดเรียนรูทุกเวลา คือ 



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๓๙ 

   

 ประการที่ ๑ เขามองอะไร ก็มองเปนการเรียนรูหมด พอเห็นอะไรปบ ก็คิดวา 
เราไดเรียนรูอะไรจากสิ่งน้ี  

ประการที่ ๒ เขามองความรูนั้นเปนโอกาส หรือเปนขอมูลสําหรับการฝกฝน
ปรับปรุงตน  

นี่คือ หน่ึง ไดเรียนรู สอง เม่ือเรียนรูแลว ก็เอาส่ิงที่ไดเรียนรูนั้นมาใชฝกฝน
ปรับปรุงตัว เพ่ิมสติปญญาใหแกตน  

ฉะน้ัน เขาจะต้ังใจมองทุกอยางในแงของการท่ีจะเลือกเฟนเอามาฝกฝนทําตน
ใหดีงามเจริญกาวหนา 

 ปจจุบันน้ีตองถือวา การศึกษาขาดการสรางจิตสํานึกในการศึกษาน้ีเปนอยาง
ยิ่ง ฉะน้ัน เราจึงประสบปญหาในทางการศึกษา เชน ความขัดแยงระหวางครูกับ
นักเรียน การที่นักเรียนมีปญหาอะไรตางๆ ก็เพราะขาดจิตสํานึกในการศึกษานี้ ไมมอง
อะไรเปนการเรียนรู ไมมองอะไรเปนการไดสิ่งสําหรับมาใชปรับปรุงตน พอไดยินอะไร
ปบ ก็ไปสูสัญชาตญาณทันที คือแลนไปตามกระบวนการท่ีพระพุทธศาสนาแสดงไวใน
หลักปฎิจจสมุปบาทที่วา พอมีการรับรู ท่ีเรียกวา ผัสสะ ก็จะมีเวทนา คือ ความรูสึกวา
สบาย ไมสบาย สุข หรือ ทุกข พอสบาย ก็ชอบใจ ไมสบาย ก็ขัดใจขุนเคือง 

 ยกตัวอยางเชน ไดยินคําพูดของคนอื่น คําพูดท่ีไดยินเขาทางหู กระทบโสต
ประสาท พอไดยินเปนอารมณเขามาแลว เปนคําพูดที่สบายใจหรือไมสบายใจ พอ
สบายใจ ก็ชอบใจ แลวก็เพลินอยูแคนั้น แตไมไดอะไร ไมไดประโยชน ไมไดความรู
อะไร ไมไดฝกตัว ไมมีการศึกษาสักนิดหนึ่ง  

ทีน้ี ถาไมถูกใจ ไมสบาย ขัดหู ระคายหู ก็ไมชอบใจ ไมชอบใจแลวก็โกรธ โกรธ
แลวก็เกิดเร่ือง ไมพอใจครู ไมพอใจเพ่ือนนักเรียนดวยกัน ไมพอใจแลว ก็ปรุงแตงไป
ในทางท่ีจะเกิดเร่ืองเกิดราว เปนอันวาไมไดเรียนรูอะไรเลย ไมไดการศึกษาเลย นี่คือ
เปนไปตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท ทําใหเกิดทุกข เกิดปญหา 

 ทีนี้ เปล่ียนมาเปนจิตสํานึกในการศึกษา พอมีผัสสะรับรูปบ ทางหูก็ดี ทางตาก็
ดี เชน ไดยินคําพูดของเขา เกิดเวทนา ความรูสึกสบายไมสบาย หรือสุขหรือทุกข รูทัน 
ชางมัน สุขก็ดี ก็รูวามันสุข ทุกข ก็รูวามันเปนทุกข แตตัดตอน ไมปรุงแตงดวยตัณหา 
จิตสํานึกในการศึกษามา พรอมดวยสติวา โอ! อันนี้มีอะไรที่เราจะไดเรียนรูบาง มี
ขอมูลอะไรบางท่ีเปนประโยชน  



 

๔๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

แมแตคําดาของเขา เราก็ยอมเอาประโยชนได เราไดเรียนรูอะไรบางอยาง มอง
วาจะมาเปนประโยชนในการฝกตัวของเราอยางไร แลวก็จับมาใชประโยชนได 

 ถามีจิตสํานึกในการศึกษาแบบน้ี ก็จะทําลายวงจรปฏิจจสมุปบาทไดทันที แลว
ก็มีการเรียนรู มีการฝกฝนพัฒนาตนข้ึนมาแทน เพราะฉะน้ัน คนประเภทนี้สบาย อยูใน
สถานการณอะไร ก็สบาย ตนเองก็มีความสุข ไมมีความทุกขมาก ไมมีเร่ืองมีราวกับ
ใคร แลวยังไดดวย คือ ไดประโยชนทั้งในดานกาวหนามีความเจริญพัฒนาตน และใน
ดานไดความรู จึงไดการเรียนรูและการพัฒนาตนตลอดเวลา ก็เปนอันวาจะชวยให
การศึกษาเลาเรียนไดผลดี ถาวาในแงแรงจูงใจ ก็เขากับแรงจูงใจแบบฉันทะท่ีวามาเม่ือ
กี้ คือมีความใฝรู  

นอกจากนั้นยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางครูกับนักเรียนอีกดวย 
นักเรียนจะไมโกรธงายๆ ไมใชครูวาอะไรไมได อึกอักก็โกรธ หรือในนักเรียนตอนักเรียน
ดวยกัน ก็มีความสัมพันธที่ดี เปนการสรางบรรยากาศในการศึกษา  

บรรยากาศทางการศึกษาท่ีแทจริง จะเกิดขึ้นไดในโรงเรียน หรือสถานศึกษา ก็
เพราะผูเรียนมีจิตสํานึกในการศึกษาอยูตลอดเวลา  

นอกจากนั้น ยังชวยนักเรียนเองใหมีสุขภาพจิตดีอีกดวย เพราะวามองทุกอยาง
เปนประโยชน ก็มีจิตใจสบาย ไมมีปญหา หัวเราะไดตลอดเวลา วันน้ีฟงคนโนนดามา 
เอะ! เราไดอีกแลว เราไดความรู ไดสิ่งสําหรับทดสอบฝกฝนปรับปรุงตน ไดตลอดเวลา 
เปนคนท่ีเจริญกาวหนา พัฒนาตลอดกาล เพราะฉะนั้น จะตองสรางจิตสํานึกใน
การศึกษา ซึ่งปจจุบันน้ีขาดมาก 

 รวมความวา สองอยางนี้ตองสรางใหสําเร็จ คือ แรงจูงใจในการศึกษา และ
จิตสํานึกในการศึกษา เอาละขอผานไป 

 



 

 

บทที่ ๓ 

สารัตถะของการศึกษา 

 การศึกษาท่ีจะไดผลดี จะแกปญหาชีวิตและสังคมไดสําเร็จ จะตองมีความ
ชัดเจนในความหมาย ในความมุงหมาย และในการทําหนาท่ีของมัน 

 ปญหาอยางหนึ่งในการศึกษา ก็คือ มันมีความหมาย ความมุงหมาย และการ
ทําหนาที่ไมชัดเจน แมวาเราจะสามารถแสดงความหมายและความมุงหมายของ
การศึกษาไปไดตางๆ หลายๆ อยาง แตจะใชไดจริงก็ตอเม่ือมีความชัดเจนโดยจะตองมี
ความหมายครอบคลุมทุกดาน มีจุดหมายท่ีไปถึงสูงสุดวาอยู ท่ีไหนชัดเจน และมี
องคประกอบท่ีชี้ทางปฏิบัติใหเห็นวา จะทําอะไรกันอยางไร  

ในที่น้ี จะพูดถึงแงตางๆ ท่ีจะนํามาใชสํารวจตรวจสอบความหมายและความ
มุงหมายตลอดจนการทําหนาท่ีของการศึกษา โดยจะเร่ิมดวยเร่ืองหรือแงท่ีงายกอน 
กลาวคือการทําหนาที่หลัก ๒ ประการของการศึกษา 

การศึกษากับการทําหนาที่หลัก ๒ ประการ  
 เราอาจจะพูดไดวา การศึกษาน้ันมีหนาท่ีหลัก ๒ ประการ 
 หน้าท่ีที่ ๑ หน้าท่ีถ่ายทอดศิลปวิทยา หมายถึง การถายทอด รักษา สงเสริม

เพ่ิมพูนวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางวิชาการของมนุษย 
ซึ่งมีทั้งภารกิจระยะสั้น และระยะยาว ระยะส้ันก็คือ สําหรับบุคคลแตละคน หรือแตละ
ชีวิต ระยะยาวก็คือ อารยธรรมท่ีสืบทอดตอกันไปของมนุษยชาติท้ังหมด  

ทั้งนี้ ไมวาในระยะส้ัน หรือระยะยาวก็ตาม ก็มีหลักการพ้ืนฐานวา จะตองใหมี
ความรูจริง และรูยิ่งขึ้นไป  

ใหรูจริง ก็หมายความวา ถาเปนครูถายทอดความรู ก็ตองถายทอดใหนักเรียน
ไดรูจริง และนักเรียนเองก็ตองมีความใฝรูท่ีจะไปศึกษาคนควาใหไดความรูจริงใน
วิชาการและวิชาชีพน้ันๆ  
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นอกจากรูจริงแลว ก็รูยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เพราะวาในแงของการสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมของมนุษยนั้น จะตองมีการเพ่ิมพูนหรือทําใหงอกงามยิ่งขึ้น มนุษยในรุน
กอนๆ แสวงหาความรูทําใหวิทยาการเจริญกาวหนามาไดแคนี้ รุนตอไปก็คิดคนสราง
เสริมเพ่ิมพูนขยายออกไปอีก ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป  

แตรวมแลวก็คือใหรูจริง และรูยิ่งขึ้นไป 
 นอกจากใหรูจริง และรูยิ่งขึ้นไปแลว ก็ใหทําไดจริง โดยเฉพาะในดานวิชาชีพ 

เม่ือเขาเรียนรูแลว ครูก็ตองสอนใหเขาทําไดจริงดวย นักเรียนเองก็ตองพยายามท่ีจะ
เรียนปฏิบัติฝกฝนตนเองใหช่ําชองชํานิชํานาญ จนกระท่ังทําไดจริง สามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพได  

แลวก็กาวสูขั้นที่พูดมาแลวคือ สรางความเปนเลิศ คือทําใหวิชาการและวิชาชีพ
ของตน ที่ตนเรียนตนสอนนั้น มีความเปนเลิศ เปนเลิศในความหมายอยางที่กลาวแลว 
เลิศท้ังในสติปญญาความสามารถสวนตน เลิศเปนอยางดีท่ีสุดของส่ิงที่กระทํา และ
เลิศในประโยชนตอชีวิตและสังคมประเทศชาติ นี้เปนเร่ืองของการถายทอดท่ีพูดสั้นๆ 

 หน้าที่ที่ ๒ หน้าท่ีในการชี้แนะให้รู้จักการดําเนินชีวิตท่ีดีงามถูกต้อง และการ
ฝึกฝนพัฒนาตนจนถึงความสมบูรณ์ อันนี้เปนหนาที่ซึ่งเปนเร่ืองของการศึกษาแทๆ 
เปนเนื้อตัวแทๆ ของการศึกษา 

 หนาที่อยางท่ี ๒ น้ี ครอบคลุมงานทางการศึกษามากมายหลายอยาง รวมทั้ง
เร่ืองท่ีอธิบายมาแลว เชน การทําใหคนมีแรงจูงใจท่ีถูกตองในการศึกษา ก็เปนหนาที่ใน
แงน้ี การสรางจิตสํานึกในการศึกษา ก็เปนหนาที่ในแงนี้ การทําใหคนมีพัฒนาการใน
ดานตางๆ อยางท่ีจะพูดตอไป ก็เปนหนาที่ในแงน้ี 

 ถาเราเทียบกับความเปนครู ครูก็จะทําหนาที่ในนามของการศึกษา โดยมีหนาท่ี
หลักอยู ๒ อยางน้ีเหมือนกัน คือ หนาท่ีที่ ๑ การถายทอดหรือสืบทอดศิลปวิทยา ให
ความรูวิชาการ ความรูในการประกอบอาชีพแกศิษย อะไรพวกนี้ ซึ่งจะใชศัพทเรียกวา 
“สิปปทายก” และหนาท่ีที่ ๒ ท่ีครูทําแทนในนามของการศึกษา คือ การชี้แนะแนวทาง
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และทําใหเขาฝกฝนพัฒนาตนใหเจริญงอกงามจนถึงความ
สมบูรณ ซึ่งเปนหนาที่ท่ีเราใชศัพทวา “กัลยาณมิตร”  

รวมความวา ครูทําหนาที่ในนามของการศึกษา โดยเปน สิปปทายก และเปน กัลยาณมิตร 
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 ถาเทียบกันระหวางหนาท่ี ๒ อยางนี้ หน้าที่อย่างแรก คือ การถ่ายทอดสืบต่อ
ศิลปวิทยา ทําใหเปนที่รูกันกวางขวางและเจริญกาวหนาละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป แลว
เอาไปใชการใชงาน ตลอดจนเอาไปพัฒนาประเทศชาติสังคม ทําใหเกิดความเจริญม่ัง
ค่ังพร่ังพรอมสะดวกสบายรุงเรืองและมีความเปนเลิศ น้ีเป็นหน้าที่ในด้านการสร้าง
เคร่ืองมือ เหมือนกับวาเราสรางเคร่ืองมือใหเด็ก เด็กเรียนจบออกไป ก็มีวิชาการและ
วิชาชีพนี้ไปเปนเคร่ืองมือประจําตัว เอาไปใชประกอบอาชีพเล้ียงชีวิต ไปพัฒนาวัตถุ 
พัฒนาสภาพแวดลอม ความเปนอยูภายนอก 

 ส่วนหน้าท่ีที่สอง คือ หน้าท่ีในการช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตและฝึกฝน
พัฒนาตน อันน้ีจึงจะเขาถึงเน้ือตัวของมนุษยแทๆ หรือเปนเร่ืองของความเปนมนุษย
โดยตรง ถาเปนการพัฒนา ก็คือการพัฒนาตัวบุคคลที่จะไปใช้เครื่องมือ  

หมายความวา หนาที่ท่ีหนึ่งดานถายทอดทําใหมีศิลปวิทยา มีความรูวิชาชีพ
ตางๆ ก็เทากับมีเคร่ืองมือแลว แตตัวคนที่จะใชเคร่ืองมือน้ัน ยังตองมีการศึกษาอีกดาน
หน่ึงดวย คือศึกษาในการฝกฝนความเปนมนุษยของตัวเอง พัฒนาตนในการดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตอง จึงจะเปนผูไปใชเคร่ืองมือไดอยางถูกตอง และเปนประโยชนอยางแทจริง 
ความเจริญม่ังค่ังพร่ังพรอมรุงเรือง และความเปนเลิศที่แทจริงจึงจะเกิดขึ้นได ไมใช
ความม่ังค่ังพร่ังพรอมอยางกะพรองกะแพรง และจึงจะเปนความม่ังค่ังรุงเรืองเปนเลิศท่ี
มีคุณคาเปนอิสรภาพและสันติสุขของมนุษย ทั้งของชีวิตและของสังคม ไมใชม่ังค่ัง
รุงเรืองเปนเลิศท่ีเปนทุกข แฝงไวดวยการเบียดเบียนทําลายกัน นาหวั่นหวาดกลัว และ
นําไปสูความพินาศ  

ถึงตอนนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงไอนสไตนอีกนิดหนอย ยอนกลับไปหาไอนสไตน
อีก เพราะแกก็เกิดพูดเร่ืองน้ีขึ้นมานาฟงดวย ในการใหการศึกษาตามแบบหนาท่ีที่หนึ่ง
ที่วา ถายทอดศิลปวิทยา วิชาการ วิชาชีพ จนกระทั่งใหมีความเปนเลิศน้ัน เราจะมีการ
เนนย้ํากันในเร่ืองอยางหนึ่ง คือ ใหมีความชํานาญพิเศษเฉพาะอยาง หรือเชี่ยวชาญ
พิเศษในดานใดดานหน่ึงจําเพาะเปนเร่ืองๆ ไป ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งมีการเนนมาก  

แมแตในสมัยนี้ก็เนนมาก คือถือวา specialization (ความชํานาญเฉพาะ
พิเศษ) นี้สําคัญมาก ฉะนั้น การศึกษาในดานที่หนึ่งก็จะมาเนนจุดสําคัญอยูที่นี่ คลาย
กับวา อันน้ีเปนจุดสุดยอดของการศึกษา เพราะมันจะไปเก่ียวกับความเปนเลิศดวย  



 

๔๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

แตในการศึกษาท่ีถูกตอง เม่ือสรางคนใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญพิเศษในดาน
ใดดานหนึ่งแลว ความชํานาญพิเศษเฉพาะดานที่เปนหนาท่ีที่หนึ่งของการศึกษาน้ัน 
จะตองไปสัมพันธกับการศึกษาในหนาที่ขอที่สองดวย คือ การศึกษาเพื่อเสริมความ
เปนมนุษยใหสมบูรณ ท่ีวาจะใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ฝกฝนพัฒนาตนใหสมบูรณ 
ในทัศนะของไอนสไตน เขาบอกวา 

การสอนคนให้มีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างเดียวไม่พอ ถ้าทําอย่างน้ัน 
คนก็จะกลายเป็นเคร่ืองจักรกลท่ีมีประโยชน์ชนิดหน่ึง แต่ไม่เป็นบุคลิกภาพ
ท่ีได้รับการพัฒนาอย่างประสานกลมกลืน…คนที่มีแต่ความรู้ที่เชี่ยวชาญ
พิเศษ จะคล้ายกับสุนัขที่ฝึกดีแล้ว มากกว่าจะเป็นบุคคลเต็มคน 
 เขาวาอยางนั้น ไมใชอาตมภาพวานะ ไอนสไตนวา การศึกษาท่ีทําใหคนมี

ความเชี่ยวชาญพิเศษแตเพียงอยางเดียวน้ัน จะทําใหคนเปนเหมือนกับสุนัขท่ีฝกดีแลว 
สุนัขที่ฝกดีแลวมันก็เกงในเร่ืองนั้นๆ ฝกใหเกงในเร่ืองใด มันก็เกงและไปทําในเร่ืองนั้น
ไดดี แตไมเพียงพอที่จะใหมีความเปนคน  

ฉะน้ัน จึงตองมีการศึกษาดานที่สองเขามาเปนแกนเปนเนื้อแทของการพัฒนา
คน เพ่ือใหเขาดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ แลวเขาก็จะได
นําเอาศิลปวิทยาท่ีชํานาญพิเศษนั้นไปใชเปนเคร่ืองมือดําเนินชีวิต และพัฒนา
สรางสรรคชีวิตและสังคมใหถูกตองดีงามตอไป 

 ถาจะใหพูดใหเปนทางการสักหนอย ก็ตองยอนจากขางหลังเขามาวา  
การทําหนาที่ดานที่ ๒ ของการศึกษา ที่วาเปนการฝกฝนคนใหรูจักดําเนินชีวิต

ที่ดีงาม รูจักพัฒนาตนใหเปนคนท่ีสมบูรณน้ัน เรียกวาเปน “การสร้างบัณทิต”  
สวนการทําหนาท่ีดานท่ี ๒ ที่วาเปนการถายทอดศิลปวิทยา ใหสามารถจัดเจน

ในวิชาการและวิชาชีพจะนําไปเล้ียงชีวิตของตน ตลอดจนไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ
นั้น เรียกวาเปน “การสร้างเครื่องมือให้แก่บัณฑิต”  

ถาสรางแตเคร่ืองมือ ไมไดสรางบัณฑิต ก็อาจจะกลายเปนวา โจรหรือคนพาล
จะไดเคร่ืองมือน้ันไปใช ซึ่งแทนท่ีจะเปนคุณ ก็จะกลายเปนโทษ ยิ่งเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณมีประสิทธิภาพมากเทาใด ก็จะทําใหเกิดผลรายหรือความพินาศมากขึ้นเทานั้น 
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ปริญญาที่เปนผลของการศึกษา  
 พอพูดถึงเร่ืองความชํานาญพิเศษ ก็เลยอยากจะพูดแทรกเปนเกร็ดอีกเร่ืองหนึ่ง

คือ ในการศึกษาของเราปจจุบัน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาน้ี เราแบงเปนขั้นๆ 
เรียกวาเปนปริญญา ๓ ขั้น มีปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

การศึกษา ๓ ขั้นนี้จะมีลักษณะที่ลุมลึกลงไปตามลําดับ ปริญญาตรีมีลักษณะ
แบบกวางๆ ทั่วๆ ไปมากกวา แลวก็เจาะลึกลงไปๆ จนถึงปริญญาเอก ซึ่งจะเนนเฉพาะ
ดานใหมีความเช่ียวชาญพิเศษ คลายๆ อยางที่วาเม่ือก้ี  

ทีน้ี การใชคําวาปริญญา ก็ดี การแบงปริญญาเปน ๓ ขั้น ก็ดี ก็เกิดไปตรงกับ
หลักในพุทธศาสนาขึ้นมาอีก  คลายกับวา เราไปเอาคําวา  “ปริญญา ”  ของ
พระพุทธศาสนามาใช แตทานก็มีปริญญาของทานอยูแลว ซึ่งมี ๓ ขั้นเหมือนกัน 

 คําวา “ปริญญา” แปลตามศัพทวา รูรอบ รูทั่วถวน รูทั่วถึง รูทั่วตลอด ความรูท่ัว
ถวน ทั่วถึง ท่ัวตลอด น้ีเรียกวา ปริญญา แตถาแปลกันท่ัวๆ ไป ทานแปลวา การ
กําหนดรู ปริญญาน้ีก็มี ๓ ขั้น  

ขั้นท่ี ๑ เรียกวา ญาตปริญญา  
ขั้นท่ี ๒ เรียกวา ตีรณปริญญา  
ขั้นท่ี ๓ เรียกวา ปหานปริญญา  
มีความหมายโดยสังเขป คือ  
 ขั้นที่ ๑ ญาตปริญญา แปลวา รู้ขั้นรู้จัก หมายถึง การรูจักปรากฏการณ หรือ

เร่ืองราวจําเพาะอยาง รูสิ่งนั้นจําเพาะตัว รูลักษณะจําเพาะของมัน ซึ่งเรียกวา รู 
ปัจจัตตลักษณะ คือ ถารูส่ิงใดสิ่งหน่ึง เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ปรากฏการณอันใดอันหน่ึง ก็รู
เฉพาะส่ิง เร่ือง หรือปรากฏการณน้ัน ใหเห็นชัด เขาใจชัด รูลักษณะเฉพาะของมัน รู
สภาวะของมันวาคืออะไร รูความเปนมาเปนไปและเหตุปจจัยของมันวาเปนมาอยางไร 
เกิดจากเหตุปจจัยอะไร เปนความรูเฉพาะเร่ือง เฉพาะปรากฏการณน้ันๆ  

ยกตัวอยางในทางหลักธรรม เชน เร่ืองขันธ ๕ แบงออกเปน รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ ความรูวา รูปธรรมคืออะไร เวทนาคืออะไร ฯลฯ รูวา เวทนา คือ 
สภาวะที่เสวยอารมณหรือความรูสึกสุขทุกข รูไปจนถึงวาเวทนานี้เกิดจากอะไร เกิด
จากผัสสะ ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดของการเกิดขึ้นของส่ิงน้ันๆ หรือปรากฏการณ
นั้นๆ ความรูระดับน้ีเรียกวา “ญาตปริญญา” 



 

๔๖  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ขั้นท่ี ๒ ตีรณปริญญา แปลวา รู้ขั้นตรองเห็น หมายถึงรูเห็นความจริงที่อยู
เบื้องหลังปรากฎการณหรือเร่ืองราวนั้น ซึ่งเปนลักษณะรวมที่เปนพื้นฐาน อันทําให
สามารถเชื่อมโยงความรูในเร่ืองหรือปรากฏการณเฉพาะนั้น กับเร่ืองอื่นๆ หรือ
ปรากฎการณอื่นๆ ได เขาใจท่ัวถึงกันท้ังหมด เปนการรูความจริงที่แผครอบคลุมทุกส่ิง
ทุกอยางกวางออกไป อยางที่เรียกวารู สามัญลักษณะ  

หมายความวา ในขั้นท่ีหน่ึง ตอนแรกเรารูเฉพาะเร่ืองหน่ึงๆ และรูเร่ืองนั้นจริงๆ 
จังๆ ตอมาในขั้นที่ ๒ นี้ เรารูความจริงท่ีซอนอยูเบื้องหลังส่ิงนั้น ซึ่งความจริงนี้จะโยงสิ่ง
นั้นไปหาส่ิงอื่นทั้งปวง เชื่อมถึงกันหมด ความรูข้ันนี้เรียกวา “ตีรณปริญญา”  

 ขั้นที่ ๓ ปหานปริญญา แปลวา รู้ข้ันละได้ ขจัด แกไขปญหาไดสําเร็จเสร็จสิ้น 
หมายถึงความรูขั้นใชปฏิบัติการแกไขปญหาไดสําเร็จ คือดับทุกขของมนุษยได ลอยตัว
พนไป เปนอิสระ เปนปริญญาขั้นสุดทาย เพราะใชทําการไดเสร็จสรรพ บรรลุ
วัตถุประสงคของชีวิตแลว 

 ในทางพระพุทธศาสนา ปริญญาท้ังสามขั้นน้ีเปน โลกียปริญญา แตเม่ือจบ  
โลกียปริญญา ครบ ๓ ขั้นแลว ก็เขาถึง โลกุตรธรรม ผูท่ีสําเร็จปริญญาทั้ง ๓ นี้ เรียกวา 
เปน บัณฑิต และไดชื่อวาเปน อริยะ หรือ อารยชน ที่แทจริง 

 ปริญญา ๓ ในทางหลักธรรมนี้ ดูคลายวาจะกลับกันกับระบบการจัดขั้น
ปริญญาในปจจุบัน คือ ในปจจุบันนี้ ใหรูกวางกอน แลวจึงเจาะลึกลงไปจนรูจําเพาะ
เต็มท่ี แตของทานกลายเปนรูจําเพาะกอน แลวจึงขยายกวางออกไปเปนรูทั่ว แตความรู
ทั่วในที่น้ี ไมไดหมายความวารูท่ัวไปทุกส่ิงทุกอยาง แตหมายถึงการรูความจริงลึกลงไป 
ที่เปนพ้ืนฐานอยูเบื้องหลังปรากฏการณ ซึ่งเม่ือรูแลว ก็เขาใจสิ่งนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น
ไดท้ังหมด นําไปสูความรูที่ทําใหแกปญหาไดสําเร็จ มองในแงหน่ึงก็เปนการรูลึกลงไป
เหมือนกัน  

อยางไรก็ตาม โดยปกติ เร่ืองปริญญา ๓ นี้ เปนหลักการท่ีทานใชในทางจิต แต
ก็เปนความรูและแงคิดที่เกี่ยวของซึ่งนาพิจารณา และอาจนําเอามาประกอบความคิด
ใหเปนประโยชนได 

 พูดอีกแนวหน่ึง อาตมภาพวา การจัดระบบปริญญาสามขั้น ของสองแบบน้ี คือ 
แบบพัฒนาชีวติของพระพุทธศาสนา กับแบบระดับวชิาการของสถาบันสมัยใหม นาจะ
ไมขัดกัน แตชวยเสริมกันดวยซ้ํา  
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ที่วาเสริมกัน คือ เราก็เร่ิมจากความรูแบบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอกน่ันแหละ แตตอจากปริญญาตรี - โท - เอก นั้นแลว จึงเขาสูญาตปริญญา ตีรณ
ปริญญา และปหานปริญญาตอไป เปนอันจบส้ิน สําเร็จการศึกษาอยางแทจริง  

ทั้งน้ีเพราะวา ปริญญาตรีท่ีวารูทั่วๆ กวางๆ นั้น ก็มิใชเปนการรูความจริง
พื้นฐานท่ีอยูเบื้องหลังส่ิงท้ังหลายเลย แตบางทีเปนเพียงการรูอยางโนนนิดอยางน้ี
หนอย รูพอรูจักอยางละนิดละหนอยกวางๆ ท่ัวๆ ไป พอถึงปริญญาโท ก็จํากัดวงแคบ
ลง รูลึกลงไปอีกหนอย จนถึงขั้นปริญญาเอกแลว จึงรูจําเพาะเร่ืองเดียวเต็มท่ี  

ระบบน้ี เม่ือนํามาเทียบกับทางธรรม ก็กลายเปนวา จะตองตอขึ้นไปอีก คือ 
ตอจากน้ันจึงรูความจริงที่เปนพื้นฐานลึกลงไป ท่ีอยูเบื้องหลังของสิ่งทั้งหลายพอใหรูจัก
เช่ือมโยงส่ิงท้ังหลายถึงกันได เห็นสายโยงสัมพันธแลว ก็รูถึงข้ันท่ีใชแกปญหาไดสําเร็จผล 

 ถามองดูตามแนวนี้ จะกลายเปนคลายกับวา ปริญญา ๓ ขั้นของสถาบัน
สมัยใหมน้ัน เปนเพียงขั้นตอนยอยของปริญญาขั้นที่ ๑ ในทางหลักธรรม คือ แบง
ซอยญาตปริญญา เปน ๓ ขั้น เม่ือจบปริญญาเอกแลว ก็มาเขาตอกับปริญญาใน
พระพุทธศาสนาขั้นตอๆ ไป ดังจะเห็นไดวา ความรูขั้นวิทยาศาสตรแทจริงอยางของ
ไอนสไตน ท่ีวารูเขาใจหลักทั่วไปหรือกฎเกณฑสามัญ ที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณ
ทั้งหลาย จึงจะเทียบเคียงเขากันไดในขั้น ตีรณปริญญา 

 คติอยางหนึ่งที่นาจะไดรับจากเร่ืองปริญญา ๓ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจจะ
นํามาใชประกอบความคิดในทางการศึกษาไดดี ก็คือ การจัดลําดับขั้นปริญญาของ
ทาน ที่เร่ิมจากรูจักเร่ืองราวเฉพาะกอน แลวจึงรูเชื่อมโยงเร่ืองราวตางๆ ถึงกันได แลวก็
รูจักใชความรูนั้นจัดการแกปญหาไดสําเร็จ  

โดยเฉพาะจะรูขั้นสูงสุดสําเร็จการศึกษาจริง ก็ตอเม่ือรูท่ีจะแกไขปญหาดับทุกข
ไดจริง ความรู้นั้น มิใช่ลึกแล้วกลายเป็นวิชาการขาดลอยจากชีวิตมากขึ้น แต่ลึกลงไป
แล้ว ยิ่งสําเร็จประโยชน์ในการแก้ปัญหา ทําให้มนุษย์เข้าถึงอิสรภาพมากข้ึน 



 

๔๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 กอนจะผานเร่ืองหนาท่ีหลัก ๒ อยางของการศึกษาน้ีไป มีขอสังเกตและขอเนน
ย้ําบางประการ ท่ีควรกลาวเพิ่มเติมไว ณ ท่ีนี้ดวย ดังนี้ 

ก) ข้อสังเกตเกี่ยวกับคําว่า จริยธรรม และ จริยศึกษา 
ขอสังเกตอยางแรก ก็คือ การศึกษาในแงท่ีทําหนาท่ีดานที่สองท้ังหมดที่กลาว

มา ที่วาชี้แนะแนวทางใหคนดําเนินชีวิตเปนอยูอยางถูกตองดีงามเปนประโยชน แลวก็
ฝกฝนพัฒนาตนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณน้ีแหละคือ ตัวจริยะ หรือถาจะเรียกวาจริยศึกษา 
จริยศึกษาก็อยูท่ีนี่ท้ังหมด 

เด๋ียวน้ี เราเขาใจความหมายของคําวา “จริยะ” น้ีแคบเหลือเกิน เราแปลจริยะ
วาอะไร เราแปลวาความประพฤติ ใชไหม แลวความประพฤติในภาษาไทยแปลวาอะไร 
แปลวา  การแสดงออกทางกายวาจาใหปรากฎแกผูอื่น  อะไรทํานองน้ี  น่ี เปน
ความหมายเพียงสวนหน่ึง ซ่ึงคําวาประพฤติเองก็ถูกเขาใจแคบลง อันที่จริงประพฤติ = 
ปวุตฺติ แปลวา ความเปนไป หมายถึงความเปนไปของชีวิต 

จริยะ แปลวาอะไร จริยะ มาจาก จร ซึ่งแปลวา เท่ียว ไป ดําเนิน เดินทาง คน
เท่ียวไปในปาเขา เรียกวาพเนจร พเนจร ก็คือ วเน + จร แปลวา เที่ยวไปในปา (แต
เด่ียวนี้คนไทยเขาใจผิด ใชผิด เท่ียวไปในเมือง เขาก็เรียกวาพเนจร กลายเปนอยางนั้น
ไป ศัพทเดิม พเนจร แปลวา เท่ียวไปในปา เด๋ียวน้ีเที่ยวที่ไหนก็ใชคําวาพเนจรหมด 
แถมกลายเปนไปเร่ือยเปอยไมมีหลักแหลง)  

“จร” แปลวาเท่ียวไป เอาไปใชทางภายนอก เชน จราจร แปลวา เที่ยวไปเท่ียว
มา อยางน้ีเรียกวาเที่ยวขางนอก ทีน้ีเอามาใชขางใน เท่ียวขางใน ก็เปนจรของชีวิต 
ไดแก ดําเนินชีวิต ไมใชเพียงแคความประพฤติในความหมายแคบๆ ที่เราเขาใจ 

การดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือประเสริฐ ก็ตรงกับที่พระพุทธเจาตรัสไววา “อยเมว 
โข ภิกฺขุ อริโย อฎฐงฺคิโก มคฺโค พฺรหฺมจริยํ” (สํ.ม.๑๙/๓๐/๙) แปลวา มรรคมีองค 8  ประการ
อันประเสริฐนี้ เรียกวา จริยะอันประเสริฐ  

จริยะอันประเสริฐก็คือ ต้ังแต สัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิ มีท้ัง ศีล สมาธิ 
ปญญา ครบหมด แตเด๋ียวนี้ เราเหลือจริยะแคศีล เพราะเราเอาคําวา “จริยะ” ไปแปล 
ethics ไดแค moral ซึ่งเปนเร่ืองศีลเทานั้น แตจริยะที่ประเสริฐ คือ พรหมจริยะ มีทั้ง 
ศีล สมาธิ ปญญา ครบบริบูรณ 
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ฉะน้ัน “จริยะ” น้ีก็ตรงกับความหมายของการศึกษาในหนาท่ีขอที่ ๒ ท้ังหมด 
คือ การชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ถาอยางนี้ จริยะก็ตองเปนแกนของ
การศึกษาเลยทีเดียว คนท่ีจะไปใชวิชาการ ใชความรูวิชาชีพเปนเคร่ืองมือในการ
ทํางานพัฒนาส่ิงตางๆ ภายนอกน้ัน จะตองมีการศึกษาดานท่ี ๒ น้ีไว ตัวการศึกษา
ดานท่ี ๒ นี้ คือ จริยะ และ จริยะนี้แหละคือตัวการศึกษา 

จริยะนั้น ใชกันวาจริยธรรม ก็มี จริยศึกษา ก็มี ถาเปนการดําเนินชีวิตของเขา 
เปนหลักการดําเนินชีวิตที่ดี ก็เปน “จริยธรรม” ถาเปนการฝกใหเขามีการดําเนินชีวิตที่ดี
ก็เปน “จริยศึกษา” แยกกันไดอยางนี้  

ฉะน้ัน จริยะตัวแทสุด ก็คือ เปนตัวการศึกษา หรือการศึกษาในความหมายท่ี
แท ท่ีเปนแกนของความเปนคน เปนตัวเนื้อตัวจริงที่วาชี้แนะฝกฝนใหคนพัฒนาตน
ดําเนินชีวิตใหถูกตองสมบูรณ เม่ือเขาดําเนินชีวิตถูกตอง เขาก็เปนคนท่ีมีจริยธรรม    
จริยะนี้ก็เปนเนื้อเปนตัวที่แทจริงของการศึกษาท่ีอยูขางในท้ังหมด ไมใชมีความหมาย
แคความประพฤติเทาน้ัน 

ข) ข้อย้ําเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักในการทําหน้าที่ของการศึกษา  
การทําหนาท่ีของการศึกษาทั้งหมดท่ีวามาแลว ท้ังเร่ืองการถายทอดศิลปวิทยา 

และเร่ืองการชี้แนะแนวทางดําเนินชีวิตฝกฝนพัฒนาตนใหสมบูรณนี้ ติดเน่ืองอยู
ดวยกันกับกระบวนการของการศึกษา ซึ่งแยกองคประกอบตามแนวพระพุทธศาสนาได
เปน ๒ อยาง ท่ีเราเรียกวา องคประกอบหลักในการศึกษา ๒ อยาง คือ องคประกอบ
ภายใน และ องคประกอบภายนอก 

๑. องค์ประกอบภายนอก หรือ ปัจจัยภายนอก ไดแก หลักท่ีเรียกวา ปรโตโฆสะ 
แปลวา เสียงจากอื่น ขาวสาร แหลงความรู หรืออิทธิพลจากภายนอก 

๒. องค์ประกอบภายใน หรือ ปัจจัยภายใน ไดแก หลักหรือขอธรรมท่ีเรียกวา 
โยนิโสมนสิการ แปลวา การพิจารณาโดยแยบคาย (ทําในใจโดยแยบคาย) 
ความคิดตลอดสาย หรือคิดสืบคนถึงตนเคา ความรูจักคิด อยางที่เราพูดกัน
ในสมัยนี้วา “คิดเปน” 

ปรโตโฆสะ เปนแหลงโดยตรงของหนาท่ีที่ ๑ ของการศึกษา คือ การถายทอด
ศิลปวิทยา ความรูวิชาการ วิชาชีพ ที่เรียกวา เปนหนาท่ีของสิปปทายก 
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สวนในการทําหนาที่อยางท่ี ๒ ของการศึกษานั้น เม่ือเราใหการศึกษา ก็คือ เรา
จะสรางคนใหเกิดโยนิโสมนสิการ ที่เปนปจจัยภายในขึ้นมาเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ตัวบุคคลน้ันท้ังหมด  

โยนิโสมนสิการนี้ ก็อยางท่ีวาแลว คือ เปนความรูจักคิด หรือคิดเปน แตไมใช
แคนั้น คิดเปน คือ คิดอยางไร ก็ตองวิเคราะหกันตอไปอีก เชน รูจักคิดแยกแยะ
องคประกอบ รูจักคิดสืบสาวหาเหตุผล เปนตน 

โยนิโสมนสิการ นี้ เขามาเปนแกนของหลักการสําคัญๆ ของการศึกษา เทาที่วา
มาแลวทั้งหมด เชน แรงจูงใจท่ีถูกตองในทางการศึกษา ก็ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ 
จิตสํานึกในการศึกษาท่ีทําใหคนรูจักรับรู โดยแทนที่จะรับรูสิ่งตางๆ ในรูปที่เขามา
กระทบตัวตน บีบค้ันจิตใจของตน หรือทําใหเกิดความขัดแยง ก็รับรูในลักษณะที่เขามา
เปนขอมูลของความรู และเปนขอมูลในการฝกฝนพัฒนาตน การต้ังจิตสํานึกน้ีก็เกิดขึ้น
ไดเพราะมีโยนิโสมนสิการ ตลอดจนการดึงเอาศักยภาพของตนออกมาพัฒนาได ก็
เพราะมีโยนิโสมนสิการ  

ฉะน้ัน โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนปจจัยภายในน้ี จึงเปนองคหลักของการศึกษา ท่ี
จะตองเนนกันอยูตลอดเวลา 

ในการศึกษาท่ีถูกตองหรือสมบูรณตามความหมาย องคประกอบหลักของ
การศึกษาท้ังสองอยางนี้ คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน จะตองเชื่อมโยงถึงกัน 
หรือพูดใหตรงแทวา ตองโยงปจจัยภายนอก ใหเชื่อมถึงปจจัยภายใน 

ถาครูทําหนาท่ีแตเพียงถายทอดวิชาการ และวิชาชีพอยางเดียว ครูก็เปนเพียง
สิปปทายก ยังไมมีคุณคาที่สมควรจะใหเรียกวาเปน ครู หรือ อาจารย์ ไดอยางแทจริง 
และครูท่ีเปนสิปปทายกนั้น ก็ชวยใหเกิดองคประกอบของการศึกษาเฉพาะดาน
ภายนอก หรือปจจัยภายนอก คือ เปนเพียงปรโตโฆสะอยางเดียว ไมสามารถจะพูดวา
ไดใหการศึกษาท่ีครบถวนสมบูรณ ไมเปนการศึกษาท่ีแทจริง  

พูดงายๆ วา ครูที่เปนสิปปทายกอยางเดียวนั้น เปนเพียงปรโตโฆสะท่ีไมมี
คุณคาพิเศษสําหรับความเปนครู จึงอาจจะกลายเปนลูกจาง หรือเปนอะไรๆ อยางอื่นๆ 
ที่ไมสูดีไปไดงายๆ 

ปรโตโฆสะอยางเดียวนั้น ไมปลอดภัย เพราะอาจจะเปนเสียง เปนอิทธิพลที่ดี
หรือรายก็ได อาจจะถูกนําไปใชในทางท่ีกอผลดีหรือกอผลรายก็ได  
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ดังไดกลาวขางตนแลววา การถายทอดศิลปวิทยา หรือความรูความชํานาญใน
วิชาการและวิชาชีพตางๆ นั้น เปนเหมือนการสรางเคร่ืองมือใหแกเด็ก ผูเลาเรียนจบ
แลวจะนําเคร่ืองมือประจําตัวนี้ไปใชประกอบอาชีพเล้ียงชีวิตและทําการสรางสรรค
พัฒนาส่ิงตางๆ แตเขาอาจจะนําเคร่ืองมือน้ันไปใชในทางท่ีเห็นแกตัว เบียดเบียนกอ
ความเดือดรอน เอารัดเอาเปรียบคนอื่น ทําสังคมใหวุนวายเสื่อมโทรมก็ได ผูให
เคร่ืองมือจึงควรมีความรับผิดชอบท่ีจะใหเขานําเคร่ืองมือไปใชอยางถูกตองดวย โดยท่ี
ผูไดรับเคร่ืองมือควรไดรับการฝกอบรม กําชับ ตระเตรียมตัวใหนําเคร่ืองมือไปใช
ในทางท่ีถูกตองเปนคุณประโยชน  

ดวยเหตุผลดังวานั้น ครูจึงตองทําหนาที่ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
และชักนําใหนักเรียนฝกฝนพัฒนาตนดวย โดยสรางเด็กใหมีโยนิโสมนสิการ เปนปจจัย
สําหรับพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากภายใน ถาทําไดอยางน้ี ปรโตโฆสะก็จะเปนปรโตโฆสะ
ที่ดี ซึ่งจะไดชื่อวาเปนกัลยาณมิตร 

พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาปรโตโฆสะทําหนาที่ไดดี ก็จะกลายเปนกัลยาณมิตร ซึ่ง
จะทําหนาท่ีใหการศึกษาท่ีครบถวนสมบูรณ คือมิใชเปนแตเพียงแหลงขาวสารขอมูล
หรือผูจัดหาเคร่ืองมือใหเขาเทาน้ัน ซึ่งบางทีเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร ก็
ทําแทนได และในบางกรณีอาจทําไดดีกวาดวย แตการเป็นผู้นําในการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นงานของมนุษย์ ที่ไม่มีอะไรทําแทนได้ 

เม่ือปรโตโฆสะกลายเปนกัลยาณมิตร การทําหนาที่ของครูหรืออาจารยก็
ครบถวนสมบูรณ โดยท่ีการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ จะเปนงานหลัก สวน
การถายทอดศิลปวิทยา หรือความเปนสิปปทายก ก็จะเปนงานสําคัญท่ีพวงอยูดวย
โดยถูกครอบคลุมอยูภายในงานหลักน้ัน การพัฒนาคนจะตองดําเนินไปตลอดเวลาใน
การทําหนาท่ีของครู หรืออาจารย ไมวาในขณะน้ันจะทําหนาที่สิปปทายกถายทอด
วิทยาการและวิชาชีพอยูดวยหรือไม 

เม่ือพูดมาถึงตอนน้ี ก็เทากับเปนการบอกวา การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์น่ันแหละ เป็นเนื้อเป็นตัว เป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา และในกรณีน้ี 
เราถือว่าการถ่ายทอดศิลปวิทยาเป็นกิจซ้อนเสริม ที่ห้อยหรือย้อยติดอยู่กับการพัฒนา
มนุษย์น้ันด้วย และในแง่หนึ่งมันก็เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนามนุษย์นั่นเอง 
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การศึกษาในฐานะการพัฒนามนุษย หรือเครื่องมือพัฒนาชีวิต  
การศึกษาน้ัน เปนทั้งตัวการพัฒนา และเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนา คือ เปน

การพัฒนาบุคคลข้ึนไป โดยพัฒนาตัวคนท้ังคน หรือชีวิตท้ังชีวิต ตัวการพัฒนานั้น คือ 
การศึกษา  

เม่ือผุ เรียนมีการศึกษาอยางน้ีแลว ก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมี ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาน้ี ไปเปนเคร่ืองมือในการดําเนินชีวิตและสรางสรรคส่ิงตางๆ การศึกษาก็เลย
กลายเปนเคร่ืองมือของการพัฒนา ฉะน้ัน ที่บอกวาการศึกษาเปนท้ังการพัฒนาและ
เปนทั้งเคร่ืองมือพัฒนา ก็เปนไปโดยนัยฉะน้ี เม่ือเรามีการศึกษาดีแลว จะไปพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวัตถุ หรือพัฒนาอะไรๆ ก็จะพัฒนาไดอยางถูกตอง โดยใชการศึกษาท่ี
ถูกตองน้ีเปนเคร่ืองมือพัฒนา 

การพัฒนามนุษย หรือพัฒนาชีวิตนั้น จะเปนไปไดดวยดี ตองอิงอาศัยความ
เชื่อความม่ันใจ และความรูความเขาใจที่เปนพ้ืนฐานสําคัญ ๒ ประการ คือ  

ก. ความเชื่อ ความม่ันใจในธรรมชาติของมนุษยวาเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได 
และมีวิสัยแหงการพัฒนาไดอยางสูงสุด  

การพัฒนาคนนั้น มีลักษณะเดนอยางหน่ึง คือ การดึงเอาศักยภาพท่ีมี
อยูในตัวมนุษยแตละคนออกมาพัฒนาใหงอกงามเต็มที่ และใชใหไดผลดี
ท่ีสุด ซึ่งอันน้ีก็เปนเร่ืองที่อยูในแนวคิดของการศึกษาปจจุบัน แตวันน้ีเราพูด
ในแงของพุทธศาสนาดวย 

พระพุทธศาสนาน้ันมีความเชื่อพ้ืนฐานวา มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ ในพุทธคุณมี
ขอความบทหนึ่งวา ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา พระพุทธเจาเปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ทาน
ถือวา มนุษยเปน “ทัมมะ” คือ เปนสัตวที่ฝกได และคติในทางพุทธศาสนาถือวา การ
ฝกฝนหรือการศึกษานี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะด้วยการฝึกหรือการศึกษาน้ี มนุษย์จะ
กลายเป็นสัตว์ท่ีประเสริฐ ดังพุทธพจนวา ในบรรดามนุษยทั้งหลาย มนุษยท่ีฝกแลว
ประเสริฐสุด (ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ, ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗)  

ยิ่งกวานั้นยังบอกวา มนุษยที่มีการศึกษาฝกฝนพัฒนาดีแลว เปน “ภาวิตัตตะ” 
เปนผูที่แมแตเทวดา พระอินทร พระพรหม ก็เคารพบูชา คือ เราถือวา มนุษยหรือสัตวท่ี
มีการศึกษาฝกดีแลว ประเสริฐแมย่ิงกวาเทวดาและพระพรหม ฉะน้ัน พระพุทธศาสนา
จึงใหความสําคัญแกมนุษยมาก  
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คติน้ีก็เขากับหลักศักยภาพที่วา เราจะตองดึงเอาศักยภาพของคนออกมา
พัฒนาใหเต็มที่ จนถึงขั้นสูงสุด ซึ่งการท่ีจะพัฒนาศักยภาพได ก็ตองมีความเชื่อหรือ
ยอมรับวามนุษยเปนสัตวท่ีฝกได พูดอีกนัยหนึ่ง ความเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ กับ
ความเช่ือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้น้ัน เป็นหลักการอันเดียวกัน น่ันเอง 

ข. แตไปอีกแงหนึ่ง การทําใหบุคคลแตละคนรูจักตัวเอง และเสริมความพรอม
ความสามารถในการท่ีจะตอบรับตอส่ิงภายนอก ขอน้ีก็เปนส่ิงสําคัญ กอนท่ี
จะกาวไปในการพัฒนาตนเอง บุคคลน้ันก็ควรรูจักตัวของเขาเองตามเปน
จริงวา มีรากฐานเปนอยางไร มีพ้ืนฐานแคไหน ตนมีความถนัดมีศักยภาพ
ในดานไหน ควรจะลด เสริม ขัดเกลา หรือฝกปรือเปนพิเศษในดานใดบาง 

ความรูจักตนเองนี้ จะทําใหเกิดความม่ันใจในตัวเอง แตจะตองเขาใจวา ความ
ม่ันในใจตนเองนี้ ไมใชความหลงตัวเองวาเกงแลว เลอเลิศแลว หรือวาเหนือวาใครๆ 
แตเปนความม่ันใจวาจะตองทําอะไรอยางไร ในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหคืบหนา
ตอไป ความม่ันใจในตนเองในขอ ข. นี้ สัมพันธอิงอาศัยความม่ันใจในความเปนมนุษย
ของตน ซึ่งมีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนาไดดังกลาวแลวในขอ ก.  

สวนความพรอมและความสามารถในการท่ีจะตอบรับสิ่งภายนอก ก็มี
ความหมายครอบคลุมหลายเร่ืองที่พูดมาแลว เร่ิมต้ังแตการมีจิตสํานึกทางการศึกษาท่ี
จะตอบรับประสบการณ หรือสถานการณตางๆ จากภายนอก ในลักษณะท่ีเปนการ
เรียนรูและเปนองคประกอบท่ีจะเอามาใชพัฒนาตน ตลอดถึงความรูเทาทันตอสิ่ง
ภายนอกท่ีจะรับเขามาน้ัน 

ความรูจักตัวเอง และพรอมที่จะตอบรับตอส่ิงภายนอกน้ี เม่ือพูดในวงกวาง ก็
รวมไปถึงความสามารถท่ีจะตอบรับวัฒนธรรมตางประเทศดวย เชน วัฒนธรรม
ตะวันตกเขามา เด็กของเรามีความสามารถแคไหน มีความรูจักตัวแคไหน ที่จะทําให
เปนผูพรอมที่จะตอบรับ และตอนรับวัฒนธรรมเหลาน้ันไดเปนอยางดี เชน ถาเขามี
ความใฝรูแทจริง พอวัฒนธรรมตางประเทศเขามา เขาจะต่ืนตัว แตไมใชต่ืนเตน พอ
ต่ืนตัวแลว ก็ศึกษาใหรูความจริงวาวัฒนธรรมตางประเทศน้ันๆ เปนอยางไร มีขอดี
ขอเสียอยางไร มีคุณมีโทษอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไร ท่ีเขามีวัฒนธรรมอยางนั้น 
เพราะเปนไปตามสภาพแวดลอมและปจจัยอื่นๆ ท่ีสอดคลองกันอยางไร เราควรจะรับ
หรือไมรับแคไหนเพียงไร และอยางไร ตลอดกระท่ังวารูจักใชการปะทะหรือการกระทบ
ทางวัฒนธรรมใหเปนประโยชน 
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การฝกฝนพัฒนาตนนั้น ยอมหมายถึงการที่จะไมเปนคนแข็งทื่อ ท่ีจะยึดม่ันแต
เพียงวาของฉันดีท่ีสุด แลวไมยอมปรับปรุงแกไข แตเปนการรูจักดู และรูจักเลือกรับ 
โดยจับเอาแตสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนมายอยเขาเปนเนื้อเปนตัวของตัว 

การรับวัฒนธรรมตางประเทศ ก็เหมือนกับการยอมรับส่ิงท้ังหลาย ซึ่งมีสอง
แบบ แบบที่หนึ่ง ก็เอามาเปนเปลือก เอามาหุมหอตัว เพียงเลียนแบบเขา หรือเอามา
อวดกันเทานั้นเอง อีกแบบหนึ่ง เปนความสามารถท่ีแทจริง คือรูจักตัวของตัวเองวาเรา
เปนใคร เปนอยางไร และรูจักส่ิงภายนอกที่เขามา เชน วัฒนธรรมนั้นวามันคืออะไร 
แลวเลือกรับสวนดีเอามายอยเปนเนื้อเปนตัวของเราเลย แลวเราก็เจริญงอกงามขึ้นไป  

การรับวัฒนธรรมภายนอกของผูท่ีมีการศึกษาดีแลว ก็คือการรับในลักษณะท่ี
ยอยโอชาเขามาเปนเน้ือเปนตัวใหตนเองเจริญงอกงามไปได ไมใชปะทะแข็งทื่อ ไมรับ
เลย และก็ไมใชลอกเลียนเขามาหอหุมตัวไวเทานั้น 

การเลียนแบบเขานั้น โดยมากจะทําโดยนึกวาโกเก เอามาอวดคนพวกเดียวกัน 
เทากับยอมรับวาพวกตนดอยกวาเขา และคนที่เราเลียนแบบเขา ก็มักจะมองดูเราดวย
ความดูถูกเหยียดหยาม เพราะเราทําไมไดเหมือนเขาจริง  

ถาจะเลียนแบบกันจริงๆ ก็ตองลอกเลียนชนิดที่ทําใหไดดีกวาเขาในแงใดแง
หน่ึง เขาจึงจะยอมรับนับถือ แตวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรูจักสําเหนียก ดูเยี่ยงอยาง และ
รูจักยอยดังกลาวมาแลว ซึ่งก็คือการใชโยนิโสมนสิการน่ันเอง  

โยนิโสมนสิการจะทําใหคนพัฒนาตนพนจากการลอกเลียนแบบ ขึ้นไปสู
การศึกษาเยี่ยงอยาง หรือสําเหนียก รูจักจับรูจักเลือกเอาองคประกอบภายนอกมา
จัดสรรปรับใหเขาเปนเน้ือหาที่เหมาะสมกลมกลืนกับตน และใหดีย่ิงขึ้นไปกวาของเดิม 

ไดพูดออกนอกเร่ืองไปบางแลว จึงจะขอวกกลับมาเขาเร่ืองตอไป ตอนนี้จะขอ
ผานเร่ืองความเชื่อม่ันและความรูความเขาใจท่ีเปนพื้นฐานของการพัฒนา มาเขาสู
เร่ืองเนื้อหาของตัวการพัฒนาเองตอไป 

การพัฒนาท่ีรอบดานครอบคลุมนั้น นักการศึกษาปจจุบันวามี ๔ อยาง ซึ่งตรง
พอดีกับในพุทธศาสนา อาตมภาพจะพูดคลุมๆ ประสานกันไป แตเอาพระพุทธศาสนา
เปนหลัก เรียกวา การพัฒนา ๔ ดาน 
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ก. พัฒนากาย เพื่อความรวบรัดในเวลาอันนอย ขอพูดส้ันๆ วา พัฒนากาย
แยกไดเปนหลายอยาง อยางงายท่ีสุดก็คือ พัฒนารางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพดี หาย
โรคหายภัย ปราศจากโรคเทาที่เปนไปได ซึ่งในแงน้ีมักเปนความหมายของการพัฒนา
กายในแบบของการศึกษาสมัยใหมท่ัวไป  

แตพระพุทธศาสนายังพูดตอไปอีกถึงการพัฒนาในความหมายวา เป็นการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยางถูกตองดีงาม ในทางท่ีเปน
คุณประโยชน อันนี้สําคัญมาก ไมใชเพียงวาพัฒนากายใหแข็งแรงเทาน้ัน แตพัฒนาให
กายน้ีมีความสัมพันธท่ีถูกตองดีงามกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของมัน เพราะ
สิ่งแวดลอมมิใชมีเฉพาะทางสังคมเทาน้ัน แตมีส่ิงแวดลอมทางกายภาพดวย 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพขั้นพ้ืนฐาน ก็คือ ปจจัย ๔ การสัมพันธกับปจจัย ๔ 
อยางถูกตอง ก็คือ การใหมีปจจัย ๔ พอท่ีจะดํารงชีวิตอยูไดอยางดี ผาสุก และใชปจจัย 
๔ นั้น อยางถูกตองตามความมุงหมาย ดังที่วา เพ่ือคุณคาแท ไมใชเพื่อคุณคาเทียม  

คุณค่าแท้ ก็เชนวา กินอาหารเพ่ือใหเปนเคร่ืองสงเสริมรางกายใหมีสุขภาพดี 
แตถาเปนคุณค่าเทียม ก็คือ กินเพียงเพ่ือความเอร็ดอรอย จะมีคุณคาในทางอาหาร
หรือไม ไมไดคํานึง จนอาจกลายเปนเกิดโทษแกรางกาย ตลอดจนบริโภคหรือใชปจจัย 
๔ ในทางท่ีเปนไปเพื่ออวดโก เพ่ือแขงขันวัดฐานะอะไรตางๆ ซ่ึงอันน้ีจะไมพูดมาก 
เพราะวาไดพูดไวในที่อื่นๆ มากแลว  

ทั้งนี้รวมไปถึงส่ิงแวดลอมทางวัตถุ ท่ีเสริมความเปนอยู  โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
ซึ่งจะตองมีการพัฒนาความสัมพันธระหวางตัวเรากับสิ่งเหลานั้นใหถูกตองวา จะใช
อยางไรใหเกิดคุณคาเปนประโยชนที่แทจริง โดยเฉพาะเทคโนโลยีแตละอยางที่มีขึ้นมา
นี้ เรานาจะวิเคราะหวา ในการท่ีมันจะเปนประโยชนเกิดมีคุณคาที่แทจริง จะตองผลิต
หรือสรางอยางไร โดยมีวัตถุประสงคอยางไร จะตองใชอยางไร และจะตองปองกันหรือ
ระวังผลเสียหายอะไรบาง 

 สิ่งแวดลอมดานตอไปในทางกายภาพซึ่งเปนฝายวัตถุ ก็คือ ธรรมชาติ เรา
จะตองพัฒนาความสัมพันธกับธรรมชาติ โดยรูจักเอาใจใสคํานึงถึงความอยูดีของ
ธรรมชาติดวย ไมใชวาพัฒนาไปโดยมุงแตจะเอาชนะธรรมชาติ เอาธรรมชาติมาใช
ประโยชนสนองความตองการของเรา เอาธรรมชาติเปนที่รองรับของเสีย หรือปลอย
ปละละเลยมัน จนกระทั่งธรรมชาติเสียหาย หรือกลายเปนพิษ แลวสงผลยอนกลับมา
เกิดผลรายตอตัวเราเอง  
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เราจะตองมีความสัมพันธที่ดีงามตอธรรมชาติ ไมเอาเปรียบธรรมชาติ รักษา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดีงาม รูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติในลักษณะท่ี
ถูกตอง การปฎิบัติโดยทําใหถูกตองใหดีขึ้นในเร่ืองเหลานี้ จัดเปนการพัฒนากายท้ังส้ิน  

ตัวการพัฒนากาย เรียกวา “กายภาวนา” ถาเปนคน ก็เรียกวา “ภาวิตกาย” 
แปลวา เปนคนท่ีพัฒนากายแลว 

 ข. พัฒนาศีล เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม พัฒนาศีลขั้นตน ก็คือ 
ไมกอการเบียดเบียน ไมทําความเดือดรอนแกผูอื่น หรือแกสังคม นี้เปนขั้นงายท่ีสุด 
เปนฝายลบ ตอมาในทางบวก ก็คือ ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอื่น หรือตอ
สังคม การมีระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอื่นดวยดี และการประกอบอาชีพสุจริต ดวย
ความขยันหม่ันเพียร ซึ่งรวมไปถึงการฝกฝนในสัมมาอาชีวะท้ังหมด นี้เปนเร่ืองของศีล 

 ขอเนนวา ศีลในพุทธศาสนา ไมใชแคเพียงการเวนจากการเบียดเบียนกันทาง
กาย วาจา เทานั้น แตหมายถึงอาชีวะดวย ขอใหดูในองคมรรค องคประกอบฝายศีลมี
อะไรบาง ไดแก สัมมาวาจา วาจาชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ สัมมาอาชีวะ 
เล้ียงชีพชอบ น่ีเปนศีล 

 เปนอันวา พัฒนาศีล ก็คือการพัฒนาการอยูรวมในสังคมดวยดี มีระเบียบวินัย 
อยูในกฎเกณฑกติกา มีชีวิตท่ีเก้ือกูลเปนประโยชน และมีอาชีพที่ถูกตองโดยประกอบ
สัมมาชีพ พัฒนาศีลน่ีปจจุบันเขาเรียกวา “พัฒนาการทางสังคม“ แตความหมายจะ
เทากันหรือไม ขอใหไปเทียบกันเอง พัฒนาศีลนี้ทางพระเรียกเปนศัพทวา “ศีลภาวนา” 
ถาเปนคนไดพัฒนาศีลแลวก็เรียกวา “ภาวิตศีล” 

 ค. พัฒนาจิต การพัฒนาจิตใจน้ัน ถาเอาหลักพุทธศาสนามาวาง แลวใช
เกณฑแบงขอแบบใหม ก็จะไดความหมายวา เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจใหพร่ัง
พรอมสมบูรณดวยคุณสมบัติท้ัง ๓ ดาน คือ 

 ๑ ) คุณภาพจิต ไดแก พวกคุณธรรมตางๆ คือ สรางเสริมจิตใจใหดีงาม เปน
จิตใจที่สูง ประณีต ใหมีเมตตา ความรัก ความเปนมิตร ความปรารถนาประโยชนสุข
แกผูอ่ืน มีกรุณา อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข มีจาคะ มีน้ําใจ เผ่ือแผ โอบออมอารี 
มีคารวะ ความเคารพ เห็นความสําคัญของผูอ่ืน มัททวะ ความออนโยน กตัญู 
ความรูคุณคาแหงการกระทําของผูอื่น เปนตน เหลานี้เปนเร่ืองของคุณภาพจิต 
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 ๒ )  สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เชน ความมีสติดี มีวิริยะ ความ
เพียรพยายาม สูงาน มีขันติ ความอดทน และทนทาน มีสัจจะ มีความจริงจัง เอาจริง
เอาจัง มีอธิษฐาน ความเด็ดเด่ียวตอความมุงหมาย มีสมาธิ จิตใจแนวแน มีความหนัก
แนนเขมแข็งม่ันคงของจิตใจท่ีจะทํางานใหไดผลสมบูรณ โดยเฉพาะงานทางปญญา 
คือ การคิดพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจงชัดเจน  

 ๓ ) สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจที่เปนสุข สดชื่น ปลอดโปรง สงบ 
ผองใส พรอมท่ีจะยิ้มแยมได มีปติ ความเอิบอิ่มใจ มีปราโมทย ความราเริง เบิกบาน 
แชมชื่นใจ มีปสสิทธิ ความผอนคลาย ไมคับของขุนมัว ไมหมนหมอง ไมหดหูเห่ียวแหง
หรือโศกเศราอะไรตางๆ เหลาน้ีเรียกวา สุขภาพจิต 

 ในที่น้ี อยากจะย้ําอยางหน่ึง ก็คือเร่ืองสุขภาพจิต การศึกษาจะตองสรางคนให
มีความสุข เพราะวา ความสุขเป็นแกนของจริยธรรม  

ในทางกลับกัน คนมีความทุกข ก็มีความโนมเอียงท่ีจะระบายทุกขออกไปแก
ผูอื่นเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น เม่ือคนมีทุกข และหาทางระบายทุกขของตนออกไป ก็
ยอมเกิดโทษแกผูอ่ืน เกิดโทษแกสังคม  

ตัวอยางท่ีเห็นไดงายๆ เชน คนหน่ึงในบานใจคอไมสบาย หนาตาบ้ึงตึง พอมีอะไร
กระทบนิดหนอย ก็อาจเกิดเร่ืองใหญโตขึ้นในบาน เปนปญหาหมดท้ังบาน พอไปท่ี
ทํางาน ก็อาจจะเกิดความขัดแยงกับคนอื่นในท่ีทํางาน เขาจะทํางานไมเรียบรอย ไมได
ผลดี อาจหุนหันวินิจฉัย หรือตัดสินใจผิดพลาด เกิดปญหาแกกิจการงาน และนําความ
เดือดรอนมาใหแกคนจํานวนมากหรือแกสังคม ฉะนั้น เราจะตองทําใหคนมีความสุข 

 การศึกษาต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทําให้คนมีความสุข ปจจุบันนี้มีปญหาวา เรา
ไดถือหนาท่ีนี้เปนส่ิงสําคัญหรือไม การศึกษาปัจจุบันทําคนให้มีความสุข หรือทําให้
เป็นคนหิวโหยกระหายความสุข  

ถาดําเนินการศึกษาผิดพลาด ก็จะทําใหคนไมมีความสุข แตการศึกษาจะ
กลายเปนเคร่ืองมือดูดสูบความสุขออกจากคน ทําใหเขาหมดความสุข และทําใหเขา
กลายเปนคนท่ีหิวโหยกระหายความสุข จะกลายเป็นการให้การศึกษาชนิดที่เตรียมตัว
เขาไว้ เพ่ือว่าเบื้องหน้า เมื่อจบการศึกษาแล้ว เขาจะได้ออกไปดิ้นรนทะยานแข่งกัน
หาความสุข กอบโกยความสุขให้แก่ตัวให้มากที่สุด เร่ืองนี้จะตองระวังตรวจสอบกันดู
วาเปนอยางนี้หรือเปลา 



 

๕๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ถาเราดําเนินการศึกษามาผิด ก็เปนอันวา เราไดทําใหการศึกษานี้เปนเคร่ืองมือ
ดูดสูบความสุขออกไปจากตัวเด็ก และเราก็ไดทําใหคนเปนผูหิวโหยขาดแคลนความสุข 
จนกระท่ังวา พอสําเร็จการศึกษาไป ใจเขาก็มุงแตวา ทีน้ีแหละ ฉันจะหาโอกาส
กอบโกยความสุขใหมากท่ีสุด ถาการศึกษาเปนแบบน้ี การศึกษาก็เปนพิษ ไมใช
การศึกษาท่ีถูกตอง   

การศึกษาที่ถูกตอง จะตองทําคนใหเปนสุข หรือเปนสุขมากขึ้น และเปนสุข
อยางถูกตอง ต้ังแตบัดน้ีและเด่ียวนี้ ดังนั้น ในแงน้ี การศึกษาที่แท้ ก็คือการทําให้คน
เป็นสุขได้ และรู้จักวิธีที่จะหาความสุขอย่างถูกต้อง 

 คนมีการศึกษาในความหมายหน่ึงก็คือ คนที่ไดรับการฝกฝนพัฒนาใหรูจักแก 
ปญหา ดับทุกข ทําตนใหเปนสุขได แลวจากน้ัน ก็สามารถพัฒนาใหมีความสุขท่ีประณีต
ยิ่งๆ ขึ้นไป พรอมท้ังสามารถเผ่ือแผขยายความสุขแกผูอื่นไดกวางไกลออกไปดวย 

 การพัฒนาจิตนี้ ถาพูดสั้นๆ ก็เรียกวา “จิตตภาวนา” ถาเปนคนที่ฝกอบรมจิต
แลว พัฒนาจิตแลว ก็เรียกวาเปน “ภาวิตจิต” 

 ง. พัฒนาปญญา การพัฒนาปญญา คือความรู ความเขาใจนั้น มีหลายขั้น
หลายตอน จะลองแบงคราวๆ ดังน้ี 

 ปัญญาขั้นแรก คือ ปัญญาท่ีเป็นความรู้ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ หรือ
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีวาใหรูจริง ใหเขาใจจริง ตลอดจนเร่ืองราวขาวสาร
ทั่วๆ ไป ซึ่งในเบื้องตนก็เปนเพียงความรูความเขาใจใหเต็มหรือครบถวน ตามที่ไดรับ
การบอกเลาหรือถายทอดมา เรียกวาเปนเพียงการรับเอา “สุตะ” จากเขาเขามา 

 ตอจากน้ัน ลึกซ้ึงลงไปอีกคือ การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 
ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ  

ในการศึกษาศิลปวิทยาก็ตาม หรือเร่ืองอื่นก็ตาม ปญญายอมเกิดจากการรับรู 
ทีน้ี การรับรูของเรานี้ บางทีมันก็มีอคติ ถาอคติเขาครอบงํา การรับรูก็ไมตรงตามความ
เปนจริง ดังนั้น พุทธศาสนาจึงเน้นการรับรู้ท่ีบริสุทธิ์ ท่ีไมเอนเอียงดวยอคติ จึงเนนการ
ตัดกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ที่วาเม่ือกี้ คือ พอมีผัสสะ เกิดการรับรูแลว เวทนาก็
เกิดข้ึน มีความรูสึกสุขทุกข แลวทําอยางไรจึงจะไมใหตัณหามาปรุง คือ ไมใหไหล
ตอไปเปนความชอบใจ ไมชอบใจ หรือชอบชัง ซึ่งทําใหเกิดความเอนเอียงบิดเบือน 
หรือมีอคติไปตามสังขารเกาที่เขามาเปนตัวคุม แลวปรุงแตงการรับรูใหเปนไปตามนั้น  



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๕๙ 

   

ในทางพุทธศาสนา ใหตัดตรงนี้ ใหมีแตการรับรูที่ถูกตองตามเปนจริง หรือ
ตามท่ีมันเปน ไมใชตามท่ีเราคิดใหมันเปน 

 เหนือจากการรับรูน้ัน ยังมีขั้นตอไป คือ การคิดการวินิจฉัย ซึ่งหมายถึง การคิด
วินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธ์ิใจ ซ่ึงก็เปนขั้นสําคัญเหมือนกัน การใชปญญา
คิดวินิจฉัยการตางๆ จะตองเปนไปอยางบริสุทธิ์ใจ ไมถูกครอบงําบัญชาโดยกิเลส  

คนเราน้ัน ถาถูกโลภะความอยากไดครอบงํา ถึงจะมีปญญา ก็ใชปญญาน้ันคิด
วินิจฉัยและวางแผนที่จะเอาเขามาหาตัว ถามีโทสะเกลียดชัง ก็ใชปญญาคิดวินิจฉัย
และวางแผนเพ่ือทําลายเขา ปญญาข้ันน้ีสําคัญ เพราะกิเลสอาจแฝงมาในรูปแบบ
ตางๆ จึงตองใชปญญาคิดวินิจฉัยโดยบริสุทธิ์ใจ ไมใหถูกกิเลสครอบงําบัญชา 

 ปญญาอีกชั้นหนึ่ง คือ ปญญาที่รูเขาใจถึงสาระแหงความเปนไปของโลกและ
ชีวิต รูทางเส่ือมทางเจริญ และเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ รุวิธีแกไขปญหาและสรางสรรค
ความสําเร็จท่ีทําใหพัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมใหเจริญดีงามย่ิงๆ ขึ้นไป  

ข้ันนี้เป็นปัญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวิต ลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยของส่ิงทั้งหลาย 
และสามารถโยงได้ให้เห็นภาพรวมที่ถูกต้องชัดเจน หรือปรุงแต่งข้ึนเป็นความรู้ความคิด
ใหม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่แท้จริง เป็นข้ันของปัญญาที่จําเป็นในการ
แก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงต้องนํามาใช้ในการคิดวินิจฉัยด้วย 

 การแบงขั้นของปญญาอยางท่ีวามาน้ี เปนการแบงอยางคราวๆ ตามลักษณะ
และระดับของความละเอียดออนหรือซับซอนในการทํางาน  

การแบงอีกวิธีหนึ่งอาจงายกวา คือ จัดตามลําดับการทํางานเปน ๓ ขั้น คือ  
๑. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ โดยรูจักเลือกรับ เลือกคัด จัดสรร 
กล่ันกรอง และประมวลขอมูลใหไดความรูท่ีถูกตองเปนจริง 

๒. ความสามารถในการคิดให้ชัดเจน ในแตละเร่ือง  โดยรูจักวิ เคราะห
องคประกอบ และสืบสวนเหตุปจจัย เปนตน 

๓. ความสามารถในการโยงความรู้และความคิดแตละดานเขามาหากันใหเกิด
ภาพรวมท่ีชัดเจน หรือปรุงแตงเปนความรูความคิดใหม ในการท่ีจะสรางสรรค 

เหนือจากปญญาท่ีกลาวมาทั้งหมดน้ี ซึ่งเปนจุดหมายสูงสุดของการพัฒนา
ปญญา ก็คือ ความรู้แจ้ง ท่ีส่งผลให้ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพ อันเปนปญญาขั้นที่เรียกวา
เปนโลกุตระ ที่จะกลาวตอไปเปนขั้นสุดทาย 



 

๖๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

ข้ันสุดท้าย ได้แก่ ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร คือ โลกและชีวิต เข้าถึง
ความจริงแท้ของการที่ส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ทําให้คลายความยึดติด
ถือมั่น โดยวางใจได้ถูกต้องต่อส่ิงทั้งหลาย แยกจิตใจออกมาเป็นอิสระได้ เลิกเอาความ
อยากของตนเป็นตัวกําหนด เปล่ียนมาเป็นอยู่ และทําการด้วยปัญญา เป็นข้ันที่จิตใจ
เข้าถึงอิสรภาพ หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์  

ปญญาขั้นสุดทายนี้ สงผลถึงภาวะที่เรียกวา “วิมุตติ” ความหลุดพน เปน
อิสรภาพที่แทจริง คือ จิตใจไมถูกความยึดม่ันถือม่ันในส่ิงท้ังหลายครอบงําเลย วางใจ
ตอสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง มีความสดชื่นเบิกบานผองใสไดตลอดทุกเวลา 

การพัฒนาทางปญญาน้ีเรียกวา “ปัญญาภาวนา” ถาเปนคนก็เรียกวา “ภาวิต
ปัญญา” คือ เปนคนท่ีไดฝกอบรมพัฒนาปญญาแลว เปนอันจบการพัฒนา ๔ ดาน ซึ่ง
ถือวาครบถวนสําหรับชีวิต 

การศึกษา ในฐานะการพัฒนา  
จากความอยูรอดดวยกิเลส มาสูความอยูดีดวยปญญา  

 การพัฒนาจากการดํารงชีวิตให้อยู่รอดด้วยกิเลสปกป้องตัว มาสู่การมีชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญา อันน้ีเปนพัฒนาการสําคัญตามคติพุทธศาสนา  

จะเห็นวา พระพุทธศาสนาน้ีมีกระบวนการฝกมนุษยใหพนจากกิเลสไปเร่ือยๆ 
และใหเจริญดวยปญญาเพ่ิมขึ้นๆ จนกระทั่งชีวิตข้ันสูงสุดเรียกวา “ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ 
เสฎฐ ํ” (สํ.ส.๑๕/๘๔๑/๓๑๕) แปลวา ท่านเรียกชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าเป็นชีวิต
ประเสริฐสุด  

ในการพัฒนาคนไปจนมีชีวิตอยูดวยปญญาน้ี ผูที่มีชีวิตอยูดวยปญญาน้ันก็
เปนผูสําเร็จการศึกษา เรียกวา “บัณฑิต” บัณฑิตน้ัน แปลตามศัพทวา ผู้เป็นอยู่ด้วย
ปัญญา หรือดําเนินชีวิตด้วยปัญญา บางทีทานใชศัพทบัณฑิตน้ีหมายถึงพระพุทธเจา 
เชนในคําวา พุทธาทิบัณฑิต แปลวา บัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน และผูที่ดําเนินชีวิต
ตามรอยอยางนั้นเรียกวา บัณฑิต แปลวา ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา 

 เหตุใดจึงวา เปนการพัฒนาคนจากการดํารงชีวิตเอาตัวอยูรอดไดดวยกิเลส
ไปสูการอยูดวยปญญา?  



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๖๑ 

   

กิเลสมีไวทําไม กิเลสก็มีประโยชน เราตองยอมรับเหมือนกัน เม่ือยังไมมีความรู
ความสามารถ มนุษยก็อาศัยกิเลสเพ่ือเอาไวรักษาตัวปกปองตัวใหอยูรอด แตเม่ือคน
พัฒนาขึ้นมา เขาก็มีปญญาความสามารถมากข้ึน จนกระทั่งไมตองอยูดวยกิเลส แลว
จะอยูดวยอะไรแทน ก็พัฒนาปญญาขึ้นไป จนกระท่ังปญญาบริบูรณ ก็อยูดวยปญญา  

 ท่ีว่าอยู่ด้วยกิเลสนั้นอย่างไร? ขอยกตัวอยางวา มนุษยที่ยังไมพัฒนา หรือยัง
พัฒนานอย ก็ตองอยูดวยความกลัว ความกลัวเปนส่ิงหน่ึงที่ชวยรักษาชีวิตมนุษย 
มนุษยมีไวเพ่ือชวยรักษาตัวใหอยูรอดได เรามีความกลัว กลัวภัย กลัวในส่ิงท่ีมีอํานาจ
เหนือเรา เราเจอสัตวราย เราเห็นวาจะสูมันไมได เรากลัว เราก็วิ่งหนี เราก็เอาชีวิตรอด
เพราะความกลัว ถาเราไมกลัว เราสูไมได และเราไมหนี เราก็ตายแนๆ เราเอาความ
กลัวมาชวยตัวเรา เรากลัวภัยที่จะมีมา กลัวอดอยากในปหนา เราจึงตองรีบทํานา ฝน
มาแลว รีบเพาะปลูกหวานไถอะไรตางๆ ก็เพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด เราก็อยูรอดดวยความ
กลัว ความกลัวชวยเราดวยประการตางๆ มากมาย ความกลัวชวยใหชีวิตอยูรอดได 

 ตัณหาก็ชวยใหมนุษยอยูรอด ในระยะตนๆ มนุษยต้ังแตสมัยดึกดําบรรพ ก็ตอง
อาศัยตัณหา  มนุษยอยากไดวัตถุมาบํารุงชีวิตของตัว  แตวัตถุนั้นไมมี ก็ทําให
จําเปนตองด้ินรนไปแสวงหา ก็ทําใหชีวิตอยูรอด  

มานะทีทําใหแขง เพ่ือใหเราเสมอเหมือนหรือเทาเทียมกับคนอื่น ก็เปน
สิ่งจําเปนเหมือนกันในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะในชีวิตขั้นหยาบๆ ก็ตอง
พยายามท่ีจะเชิดชูตัวใหเหนือกวาเขา แขงขันเอาชนะเขาใหได ถาไมชนะ ไมเหนือเขา 
หรือไมเทาเทียม กจ็ะอยูไมรอด ถาตัวแพ ก็จะตาย อะไรทํานองน้ี มานะก็ชวยใหเราด้ิน
รนตอสู เพื่อใหอยูรอด โทสะก็เชนเดียวกัน มีโทสะ โกรธขึ้นมา เลือดพลุง ใจมุง รอนรน 
เกิดเร่ียวแรง ก็จะไดสูกัน ถาไมมีโทสะ ก็เร่ือยเฉื่อย อืดอาด หรือปลอยใหเขาทําขาง
เดียว ก็ตาย อะไรอยางน้ี  

แมกระท่ังความมีมายาอะไรตางๆ ก็เปนกลวิธีรักษาตัว เพ่ือใหอยูรอด เพ่ือให
คนนั้นอยูไดอยางดีที่สุดของเขา ในเม่ือเขาไมมีปญญา หรือไมใชปญญาท่ีจะคิดที่จะรู
วิธีท่ีจะชวยตัวเองไดดีกวานั้น บรรดากิเลสเหลาน้ี เรียกไดวา กิเลสปกป้องตัว 

 แตเม่ือมนุษยพัฒนาขึ้นมา เราสรางปญญาใหรูจักส่ิงนั้นๆ ตามจริงวา อันนี้มี
โทษ เปนอันตรายตอชีวิต แลวเราก็หลีกเวน คิดสรรวิธีแกไขจัดการกับมันดวยปญญาท่ี
รูคุณโทษและกระบวนเหตุปจจัย โดยไมตองอาศัยความกลัว  



 

๖๒  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

ในตอนแรกท่ีเราอาศัยความกลัวน้ัน วาที่จริงแลว ความกลัวลวนๆ ไมพอหรอก 
ในระยะท่ีชีวิตกําลังพัฒนาข้ึนมา ลําพังความกลัวอยางเดียวไปไมรอด แตความกลัว
นั้นจะบีบค้ัน ทําใหเราตองคิด จากการคิดก็ทําใหไดปญญา รูจักหาวิธีที่จะหลีกเล่ียง
ภัยออกไป ความกลัวนั้นจะตองสงงานตอใหแกปญญาดวย มีปญญาเทาไร ก็ไปได
เทานั้น กระท่ังจนปญญา ก็จบกันไป 

อยางหลักในทางอภิธรรม ทานก็บอกไว อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมได 
บางคร้ังเราอาศัยอกุศลเปนปจจัยแกกุศล ตัณหาอยากได แตตัณหาอยากไดอยาง
เดียวไมพอหรอก จะไปไดอยางไร ตัณหาตองหันมาเปนปจจัยผลักดันกระตุนใหใช
ปญญา ใหเกิดมีความคิด หาวิธีการที่จะใหได แลวก็ไปทําใหไดมา 

 ตอมา เม่ือเราพัฒนามนุษย เราก็พัฒนาใหพนจากกิเลสเหลาน้ี โดยทําใหมี
ชีวิตท่ีขึ้นตอกิเลสเหลานี้นอยลงๆ จากการที่อยูดวยการที่ตองรอความกลัว คราวน้ีเรา
ไมตองรอใหความกลัวมาบีบกอน แตเรามีปญญาพอจะรูจักส่ิงทั้งหลายวาอะไรเปนภัย 
อะไรเปนสิ่งที่มีโทษตอชีวิต แลวเราก็หาทางหลีกเล่ียง ปองกัน แกไขดวยปญญาทันที  

เม่ือมนุษยมีปญญามากข้ึน ก็จะอาศัยกิเลสเหลาน้ีในการปกปองตัวใหอยูรอด
นอยลงไปๆ จนกระท่ังในท่ีสุด ชีวิตนี้ก็เปนอยูดวยปญญา 

 ฉะน้ัน วิถีทางของการพัฒนามนุษยในแงหน่ึงก็คือ การพัฒนาจากการท่ีอยู่รอด
ได้ด้วยกิเลสปกป้องตัว ไปสู่การเป็นอยู่ด้วยปัญญา ดังจะเห็นไดวา ในขั้นสุดทาย พุทธ
ศาสนาถือวา อิสรภาพขึ้นอยู่กับปัญญา  ปญญาเปนตัวนํามาซึ่งอิสรภาพ  

เรามีพุทธภาษิตมากมายท่ีตรัสเร่ืองปญญา ถือวาปญญาเปนธรรมเย่ียมยอด 
เชน “ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) แปลวา ธรรมท้ังปวงมีปญญาเปน
ยอดยิ่ง หรือวา “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฐา, อวิชฺชา นิปตตํ วรา” (สํ.ส.๑๕/๒๐๖/๕๘) แปลวา ใน
บรรดาส่ิงที่งอกงามขึ้นมา วิชชาประเสริฐสุด ในบรรดาส่ิงที่รวงหลนหาย อวิชชาหมด
ไปได เปนดีประเสริฐ อยางนี้เปนตน พุทธศาสนาถือปญญาเปนธรรมเอก เปนธรรมเลิศ  

เปนอันวา การศึกษาในแงหน่ึงก็คือ กระบวนการพัฒนามนุษย จากการท่ีตอง
อาศัยกิเลสปกปองเพ่ือใหอยูรอด มาสูการอยูดีดวยปญญา 

 อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจวา ที่เราพัฒนาดวยการลดละกิเลสน้ัน ไมใชเอาแต
ลดละกิเลสเฉยๆ อยางเดียว แตตองพัฒนาปญญาไปดวย คือ ตองไปดวยกัน  



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๖๓ 

   

ที่จริงน้ัน การท่ีจะลดหรือละกิเลสไดจริง ก็ตองทําปญญาใหมากขึ้นน่ันเอง เปน
กระบวนการตามธรรมดาของธรรมชาติ แตถาจะลดละกิเลสโดยไมพัฒนาปญญา
ขึ้นมาทํางานแทน ก็จะไมใชเปนการลดหรือละกิเลส แตจะกลายเปนการกดการขม
กิเลสไว ซึ่งผิดธรรมชาติ ถาระงับไมดี ก็จะปูดหรือทะเล็ดออกมากอโทษ เกิดผลราย
เปนอันตรายอยางมาก  

เราตองยอมรับความจริงที่เปนเร่ืองธรรมดาวา ในระหวางที่ยังพัฒนาไปไมถึง
ขั้นท่ีจะเปนอยูดวยปญญาโดยสมบูรณนั้น คนก็ยังอาศัยกิเลสเปนเคร่ืองปกปองตัวให
อยูรอดมากบางนอยบาง สุดแตจะอยูในระดับไหนของการพัฒนา โดยเฉพาะคนสวน
ใหญท่ียังเปนมนุษยปุถุชน หรือคนสามัญ ก็ยอมถูกอิทธิพลของกิเลสครอบงําผลักดัน
ไดมาก สิ่งที่จะพึงหวังไดสําหรับการศึกษาในระดับนี้ ก็คือ 

 ประการที่ ๑ ใหเขาพัฒนาตนเองตอไป หรือกาวหนาตอไปในการพัฒนาตนเอง 
ไมใชหยุดอยู หรือถอยหลัง 

 ประการที่ ๒ ใหเขายอมตามกิเลส เฉพาะในขอบเขตท่ีไมกอใหเกิดโทษความ
เสียหาย ไมเปนการเบียดเบียนผูอื่น หรือกอความเดือดรอนแกสังคม พูดส้ันๆ วา เทาท่ี
จะไมเปนการละเมิดธรรม หรือทําใหเสียธรรม หมายความวา เม่ือกิเลสขัดกับธรรม 
กิเลสจะตองหยุด จะตองยอมแกธรรม 

 ประการที่ ๓ เมื่อยังอาศัยกิเลส จะตองพยายามหันเหกิเลสไปในทิศทางท่ีจะ
ชวยเปนแรงสงสนับสนุนธรรม หรือการทําส่ิงที่ถูกตองดีงาม คือ เอากิเลสมาใชในทางท่ี
จะเปนปจจัยใหเกิดความดีงาม ตามหลักที่วาอกุศลเปนปจจัยแกกุศลได 

 โดยเฉพาะประการท่ีสอง ควรทําความเขาใจเปนพิเศษวา คนทั่วๆ ไป ที่เรียกวา
ปุถุชนนั้น ยอมดําเนินชีวิตสวนใหญไปตามท่ีกิเลสพาไป คือ สุดแตจะรูสึกพอใจหรือไม
พอใจ โดยไมไดใชปญญาพิจารณานําทาง เชน แสวงหาความเพลิดเพลินความสุข
สําราญ ความสนุกสนาน แสวงหารูป รส กล่ิน เสียง ที่ชอบใจ หรือเรียกงายๆ วา 
แสวงหากามมาปรนเปรอตน ตลอดจนแสวงหาส่ิงที่เรียกวาผลประโยชนตางๆ การ
กระทําเหลาน้ี มองในระดับสามัญ เม่ืออยูในขอบเขตที่ไมกอความเดือดรอนเสียหาย 
ไมเปนการเบียดเบียนผูอื่น อยูภายในกฎเกณฑท่ีตกลงกัน เชน กฎหมาย เปนตน แมวา
ตัณหานั้นอาจจะทําใหเกิดทุกข เกิดความไมสงบสุขภายในจิตใจ แตในระดับความ
ประพฤติ ก็ถือวาเปนการถูกตองชอบธรรม 



 

๖๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 อยางไรก็ตาม ถาการหาความสุขสําราญหรือการแสวงหาผลประโยชนนั้น เกิน
ขอบเขตมาถึงระดับที่จะกลายเปนการเบียดเบียนผูอื่น กอโทษแกสังคม หรือเปนการ
ทุจริตในรูปใดรูปหนึ่ง ก็เรียกไดวา ตัณหานั้นมาขัดกับธรรม  

แทรก: ธรรมขึ้นเหนือตัณหา การศึกษาจึงจะพาไปถึงประชาธิปไตย  
ในการศึกษา หรือในการพัฒนาตนน้ัน ถาตัณหามาขัดกับธรรม ตัณหาจะตอง

ถูกหยุดยั้ง จะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ คือ จะตองประพฤติปฎิบัติตามธรรม 
ไมทําตามตัณหา การปฏิบัติไดอยางนี้เรียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ เรียกเปน
คําศัพทวา ธรรมาธิปไตย มนุษยแมจะยังพัฒนาตนเองไปไมไดมาก แตอยางนอย
จะตองปฏิบัติใหไดถึงขั้นนี้ ความถูกตองดีงามหรือธรรมจึงจะดํารงอยูไดในสังคม และ
สังคมจึงจะดํารงอยูอยางที่นับไดวาพอจะมีสันติสุข 

 ในระบบการปกครองท่ีประชาชนปกครองกันเอง ซึ่งเรียกวา ประชาธิปไตย นั้น 
ประชาชนส่วนใหญ่แต่ละคนจะต้องปกครองตนเองได้ หลักการท่ีถือธรรมเปนใหญหรือ
ธรรมาธิปไตยนี้ ยอมเปนแกนกลาง ที่จะใหระบบการปกครองนั้นดําเนินไป เพราะเปน
ตัวกําหนดวา แตละคนปกครองตัวเองได คือ ถาตัณหามาถึงจุดที่ขัดกับความถูกตองดี
งาม หรือกฎเกณฑอันชอบธรรมท่ีตกลงวางกันไว การแสวงหาผลประโยชนนั้นจะตอง
หยุด คนในสังคมตองเอาชนะตัณหา เพ่ือรักษาความถูกตองชอบธรรมไวใหได ตองรัก
ธรรม เหนือผลประโยชน จึงจะช่ือวาปกครองตัวเองได และประชาธิปไตยจึงจะดํารงอยูได 

 ถาจะพูดใหไดความหมายท่ีถูกตองแทจริง ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครอง
โดยประชาชนท่ีส่วนใหญ่เป็นธรรมาธิปไตย (เราไมอาจหวังใหคนทั้งหมดทุกๆ คน และ
แตละคนนั้น ในทุกๆ กาล ประพฤติตามธรรม หรือยึดถือธรรมเปนใหญไดโดยสมบูรณ) 
หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนที่ส่วนใหญ่
ปกครองตนเองได้ คือ โดยคนสวนใหญที่เม่ือคํานึงถึงธรรม ตัณหาตองหยุด 

 ในประเทศท่ีประชาธิปไตยงอกงามสมบูรณดี ประชาชนสวนใหญตองมีลักษณะ
เปนธรรมาธิปไตยอยางนี้ เขาอาจจะไมพูดใหชัดออกมา เพราะคนของเขามีลักษณะ
อยางน้ันเปนปกติอยูแลว จนไมสะดุดใจที่จะตองยกขึ้นมาระบุไว แตความจริงตองเปน
อยางน้ัน คนสวนใหญตองปกครองตนเองได เปนธรรมาธิปไตย มิฉะน้ัน ประชาธิปไตย
คงอยูไมได หรือถามีอยู ก็เปนประชาธิปไตยแตเพียงชื่อ ไมเปนประชาธิปไตยที่แทจริง 
เปนประชาธิปไตยท่ีขาดตกบกพรอง คร่ึงๆ กลางๆ ไมมีทางถูกตองสมบูรณ  
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การพัฒนาประชาธิปไตยไม่มีทางสําเร็จ ถ้าไม่พัฒนาคนให้เป็นธรรมาธิปไตยให้
มีความสมารถที่จะปกครองตนเองได้ การพัฒนาประชาธิปไตย จึงต้องอาศัยการศึกษา
ในแง่นี้ด้วย 

หัวขบวนของการศึกษา พาออกจากอวิชชา-ตัณหา สูวิถีของปญญา  
 ขอใหสังเกตวา ความอยากไดสิ่งบําเรอตน หรือความปรารถนาผลประโยชน

ตางๆ ของตัณหาน้ัน เปนไปโดยไมตองมีความรูความเขาใจอะไร คือเปนไปตาม
ความรูสึกเทานั้น ตัณหาจึงแอบอิงคู่มากับอวิชชา หรือดําเนินไปพรอมกับอวิชชา   

แตธรรม หรือความถูกตองดีงาม ความแยกระหวางผิดกับถูก คุณโทษ และเหตุ
ผลตางๆ ตองอาศัยความรูความเขาใจ คือ ปญญา และเม่ือปญญารูเขาใจวาอะไรเปน
ธรรมหรือไมเปนธรรมแลว ก็ตองมีความรักธรรม ใฝหรือใครตอความดีงามดวย จึงจะ
ยึดอยูกับธรรมนั้น หรือจึงจะปฏิบัติเพ่ือรักษาหรือทําใหเกิดความถูกตองดีงามน้ันได 
ความรักธรรมหรือใฝดี อยากทําใหถูกตองดีงามน้ี เรียกวา “ฉันทะ”  

ตัณหา คู่กับ อวิชชา ฉันใด  ฉันทะ ก็คู่กับ ปญญา ฉันนั้น 
 ฉันทะจะมีได จะเพ่ิมพูน และจะทําหนาท่ีได ตองอาศัยปญญา เพราะตองรูวา

อะไรเปนธรรม อะไรเปนความจริงความถูกตองท่ีจะรักษา และทําใหเกิดขึ้น แตเม่ือมี
ฉันทะแลว ก็ทําใหคิดคนหาความรูความเขาใจตอไปอีก ฉันทะจึงทําใหปญญาเจริญ
งอกงามขึ้นดวย เปนการพัฒนาไปดวยกัน และอิงอาศัยกัน เจริญเคียงคูเสริมกันขึ้นไป  

ในกรณีท่ัวไปเรียกวา เปนความเจริญเคียงคูกันของปญญากับฉันทะ แตถาเปน
ความใฝดี ปรารถนาดีตอคน-สัตว ตองการใหคนอ่ืนมีความสุขความเจริญ หลุดพน
จากความทุกข ก็มีชื่อเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา ซ่ึงในที่น้ียนยอใชศัพทเดียววา กรุณา  

ปัญญา ควบคู่กับ ฉันทะ เช่นใด ปัญญานั้น ก็ควบคู่กับ กรุณา เช่นน้ัน 

 ในแงหน่ึง กรุณา ก็คือ ฉันทะ ท่ีจะไปช่วยให้ผลดีท่ีเป็นธรรมเกิดขึ้นแก่คนอื่น
สัตว์อ่ืน ตองการจะทําใหเขาไดประสบส่ิงดีงาม บรรลุอิสรภาพ พนจากปญหาและ
ความทุกข เขาถึงความจริงความสุขความเจริญนั้นเอง  

ที่วาธรรมจะตองชนะตัณหานั้น ก็คือ ใหฉันทะชนะตัณหาน่ันเอง ฉันทะจะต้อง
มีกําลังเหนือตัณหา จึงจะรักษาธรรมให้คงอยู่ได้ 
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 (พึงสังเกตวา ในภาษาอังกฤษ อาจใชคําเพียงคูเดียว เปน love กับ wisdom 
โดย wisdom หมายถึง ปญญา สวน love แทนไดทั้งฉันทะ และกรุณา กลาวคือ ฉันทะ
เปน love of truth  และ love of good สวน กรุณา เปน love of fellow beings)  

“มานะ” กิเลสใหญมหาอํานาจ  
เกงกาจจนในภาษาไทยเผลอไผลเอาเปนความดี  

มนุษยปุถุชนนั้น มิใชจะอาศัยกิเลสเปนเคร่ืองปกปองตัวใหอยูรอดเทานั้น แต
เม่ือไดรับการพัฒนาข้ึนบางแลว ก็อาจใชกิเลสเปนเคร่ืองปกปองตัวใหอยูในความดี
งาม ตลอดจนใชเปนแรงผลักดันใหทําส่ิงที่ถูกตองดีงาม หรือสิ่งที่เปนคุณประโยชนขึ้น
ไดดวย บางคร้ังเราจึงอาจนําเอากิเลสมาใชในการศึกษา หรือในการดําเนินชีวิตทั่วไป 
เปนเคร่ืองกระตุนเรา หรือชักจูงใหคนประพฤติธรรมความดีงามบางอยาง แมวาจะเปน
วิธีการที่ไมปลอดภัย เส่ียงตอการเกิดผลขางเคียงที่ไมนาพอใจก็ตาม  

กิเลสที่ถูกนํามาใชในแนวทางน้ีบอยๆ นอกจาก “ตัณหา” ที่ลอดวยรางวัลใน
การทําความดีเปนตนแลว กิเลสสําคัญอยางหนึ่งท่ีพบเห็นไดอยางกวางขวางใน
รูปลักษณะตางๆ มากมาย และหลายระดับก็ คือ “มานะ” 

 มานะ คือ ความถือตัว ความทะนง ความภูมิพองในใจ ความสําคัญตนเปนนั่น
เปนน่ี ความปรารถนาท่ีจะเชิดชูตน ทําตนใหสําคัญหรือย่ิงใหญ มีหลายรูปหลายระดับ 
ต้ังแตหยาบรุนแรง ไปจนถึงละเอียดประณีต ชนิดที่แมแตพระอริยบุคคลขั้นสูงก็ยังมีอยู 
ซึ่งพระอรหันตเทานั้นจะละได  

มานะในระดับท่ีหยาบรุนแรง ขั้นตองการความย่ิงใหญ อยากครอบงําเดนเหนือ
ผูอื่น ใฝทะยานแสวงหาอํานาจนั้น ดูเหมือนจะเห็นกันไดชัดเจนวาเปนโทษ มีผลเสีย
หายอยางไร แตมานะในระดับท่ีละเอียดประณีตขึ้นมา อาจกอผลดีไดไมนอย หรือทํา
ใหเกิดผลดีและผลเสียปะปนกันไป  

ความจริง การท่ีมานะจะกอผลดี หรือผลเสีย หรือทั้งดีและเสีย และจะกอผลนั้น
มากนอยเพียงไร เปนเร่ืองที่คอนขางซับซอน นอกจากขึ้นตอระดับความหยาบละเอียด
ของมานะเองแลว ยังขึ้นตอวิธีการใช และเฉพาะอยางยิ่ง ขึ้นตอองคธรรมอยางอื่นๆ ท่ี
ประกอบรวมอยูดวยกันกับมานะ ภายในจิตใจหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น หรือกลุม
ชนน้ัน ซึ่งจะสัมพันธเปนเหตุปจจยัตอกันกับมานะดวย แลวจึงเปนตัวกําหนดวาจะออก
รูปมาเปนพฤติกรรมท่ีดีหรือชั่ว และกอผลดีหรือผลเสียมากหรือนอยอยางไร 
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 แรงจูงใจใฝความเปนเลิศเทียม ที่สงเสริมระบบแขงขัน ก็เปนการแสดงออกของ
มานะในระดับหนึ่ง ตรงขามกับแรงจูงใจใฝความเปนเลิศแท ซึ่งเปนฉันทะอยางหน่ึง  

แรงจูงใจใฝความเปนเลิศเทียมน้ันก็ดี มานะอยางอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการแขงขัน
กันก็ดี ถากลุมชนที่แขงขันกันนั้น มีฉันทะเปนพ้ืนฐานอยูกอนแลว มานะก็อาจจะ
กระตุนฉันทะ ทําใหเกิดการกระทําจริงจังกลายเปนการแขงขันเชิงคุณภาพ ท่ีมีผลดี
และความสําเร็จท่ีแทจริงปะปนอยูดวย นอกจากน้ัน ฉันทะที่รักธรรมและรักความเป็น
ธรรม ก็จะทําให้การแข่งขันเป็นการแข่งขันท่ีแท้จริง เปนไปอยางยุติธรรมดวยความมี
น้ําใจเปนนักกีฬา ไมยอมทําผิดเพื่อใหตนไดชัยชนะ 

 แตถาคนที่แขงขันกันนั้นไมมีฉันทะอยูกอน และไมสามารถปลูกฉันทะขึ้นมา ผู
ที่แขงขันก็จะมุงแตเพียงเอาชนะกัน โดยไมคํานึงถึงธรรมหรือคุณภาพท่ีแทจริง จะมี
การบีบค้ันกล่ันแกลงหรือปดแขงปดขากันเพียงเพื่อใหไดชัยชนะ หรือมิฉะนั้นก็จะเปน
การแขงขันซึ่งไมมีเน้ือหาสาระท่ีแทจริง อาจจะกลายเปนเพียงการหาทางอวดโก หรือ
แขง เกียรติแขง ศัก ด์ิศรีกันเทานั้น  เชน  การแสดงวาตนหรือพวกตนมีความ
เจริญกาวหนาเหนือกวา โดยสามารถมีวัตถุหรือเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัยหรือล้ํายุค
สมัย แตวัตถุหรือเทคโนโลยีนั้น ไมเคยเกิดจากการคิดท่ีจะสรางสรรคผลิตขึ้นดวย
ตนเองเลย เปนเพียงส่ิงที่ซื้อหามาใหมีอยูในครอบครองเทาน้ัน เรียกงายๆ วา มีแบบ
ผูบริโภค มิใชมีอยางผูผลิต ตลอดจนกระท่ังอาจเปนการกระทําอยางผิวเผิน หรือเลห
กลท่ีเพียงใหไดชื่อวาเอาชนะเขาได ชนิดที่เรียกไดวาเปนวิธีการแบบศรีธนญชัย 

 จะเห็นไดชัดเจนวา สังคมบางสังคมมีลักษณะของการแขงขันสูง แตการแขงขัน
นั้น เปนไปพรอมดวยความโนมเอียงที่จะแสดงถึงความสามารถในการมีไวบริโภคท่ี
เหนือกวาเทาน้ัน ไมมีความคิดแขงขันในเชิงการผลิตอยางจริงจังเลย ในสังคมเชนน้ี 
กลาวไดวามานะมาพรอมดวยตัณหา เขาในประเภทอกุศลเปนปจจัยแกอกุศล มิใช
มานะท่ีมาพรอมดวยฉันทะ ซึ่งอยูในจําพวกอกุศลเปนปจจัยแกกุศล 

 ในสังคมไทย ดูเหมือนจะมีความนิยมใชวิธีย่ัวยุมานะ เพ่ือกระตุนเราใหคนทํา
การสรางสรรคความเจริญกาวหนา ตลอดจนใหทําความดีงามตางๆ เชน ผูใหญท่ีสอน
เด็กวา อุตสาหมานะพากเพียรเลาเรียนไปเถิด ตอไปขางหนาจะไดเปนใหญเปนโต เปน
เจาคนนายคน หรือพอแมที่ชักจูงลูกวา ดูสิ เจาน่ันเปนเพียงลูกภารโรง มันยังสอบเอาท่ี 
๑ ได ลูกตองพยายามอยาใหนอยหนามัน หรือเพื่อนอาจจะยุเพ่ือนวา มันก็สิบน้ิวสอง
มือ เราก็สิบนิ้วสองมือเหมือนกัน เม่ือมันทําได ทําไมเราจะทําไมได  
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บางคนบางคราวอาจจะกระตุนตนเองวา นายนั่นแคเศรษฐีชาวบาน ยังบริจาค
ถึงหม่ืนบาท เราน้ีคนนับถือกันวาเปนมหาเศรษฐี จะบริจาคตํ่ากวาแสนบาทไมได การ
ใชกิเลสอยางมานะเปนแรงผลักดันใหทําความดีเชนน้ี เปนการไมปลอดภัย และ
กอใหเกิดผลขางเคียงที่เปนโทษไดมากมาย ไมเหมือนการกระทําดวยฉันทะ ที่เกิดจาก
ปญญารูเขาใจ ซึ่งเปนเหตุปจจัยที่ตรงไปตรงมาของการทําความดีนั้นๆ ไมใชเปนเหตุ
แบบโดยเงื่อนไข  

โทษท่ีมองเห็นงายๆ ในการใชกิเลสเปนตัวผลักดันในกรณีเชนนี้ เชน 
ก.) ท้ังที่มีกรณีที่ควรทําความดีเกิดขึ้น แตไมมีเร่ืองท่ีจะตองแขงขันหรือแสดง

ศักด์ิศรี เขาก็จะไมทําความดีนั้น 
ข.) การทําความดีดวยแรงกิเลส จะไมเปนไปอยางพอเหมาะพอดี ตามท่ี

สมควรจะทํา เพราะจุดมุงอยูที่จะเอาชนะกัน หรือแสดงเดน ไมใชอยูที่ตัว
ความดีนั่นเอง และเปนไปดวยอวิชชา ไมเปนไปดวยปญญาท่ีรูเขาใจ
ชัดเจนในส่ิงที่จะทํา เชนในตัวอยางสุดทาย อาจบริจาคเกินกวาท่ีจําเปน
จะตองใช หรือบริจาคเพียงใหชนะอีกฝายหนึ่ง แตไมพอแกการที่จะตองใช 

ค.) อาจใชกิเลสตัวเดียวกันนั้นปลุกเราใหทําความชั่วรายก็ได และดานที่ช่ัวราย
มักมีกําลังแรงกวาดานทําความดี นอกจากนั้น แมในกรณีท่ีใชเปน
แรงผลักดันในการทําความดีน้ันเอง ถาเขาเห็นวาจะไมสามารถเอาชนะ 
หรือแสดงความเหนือกวาในการทําความดีอยางน้ันได เขาอาจทําการ
ทุจริต หรือใชวิธีชั่วรายแฝงเรน ทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหปรากฏ
ออกมาวาตัวเขาเปนผูชนะ 

 ยิ่งกวานั้น ในสังคมที่ใชมานะเปนแรงผลักดันกันอยางแพรหลายจนเคยชิน 
หรือจนมีมานะเปนลักษณะเดนของสังคม กิจกรรมและพฤติกรรมตางๆ ของคนใน
สังคมน้ันจะมุงไปที่ความเดน ความหรูหราเหนือผูอ่ืน ความมีหนามีตา การกระทําชนิด
เอาหนา ไมเปนการกระทําความดีเพ่ือตัวความดีน้ันเอง การจัดกิจกรรมโดยไมมุงท่ี
เน้ือหาสาระ แตมุงเอาชื่อเสียงโดดเดนอยางท่ีวา “หมดเทาไรวา ตองการชื่อเสียง” 

 อีกประการหนึ่ง ในเม่ือมานะเปนแรงจูงใจตัวเดนแพรหลายในสังคม ก็
หมายความวา มานะนั้นฝงลึกในจิตใจของคนท้ังหลายท่ีเปนสมาชิกของสังคมน้ัน คน
ในสังคมนั้นจะมีลักษณะมุงเอาดีเอาเดนเฉพาะตัว เม่ือทําอะไรก็ตองการใหเห็นวา
สําเร็จเพราะฉัน จะตองใหตนเองสําคัญ ยอมกันไมได  
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สภาพท่ีจะเปนผลของลักษณะเชนน้ี ก็คือ การทํางานรวมกันเปนหมูคณะไมได 
ความขัดแยงแตกแยก ไมยั่งยืน และการสลายตัวของผูที่รวมกลุมกันทํางาน การ
แขงขันแบบชิงดีชิงเดนปดแขงปดขากัน ความริษยากัน กีดกัน กดกัน ไมสงเสริมกัน ทํา
ใหชุมชนออนแอ ขาดความสามัคคี พึ่งตนเองและต้ังตัวไดยาก อันเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาทุกดาน 

 คนบางคนเกิดมามีฐานะตํ่าตอย และเกิดความรูสึกชัดเจนในความต่ําตอยนั้น
โดยการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ หรือบางคนถูกคนอื่นดูหม่ินเหยียดหยาม คนเชนน้ี
อาจเกิดมีมานะขึ้นอยางรุนแรง มานะอาจทําใหเขามีความเขมแข็ง อดทน ขยัน เด็ด
เด่ียว และมีความเพียรพยายามอยางแรงกลาเปนพิเศษ ในการศึกษาเลาเรียนและทํา
การงาน เปนตน เพ่ือเลื่อนสถานะทางสังคม ยกตนเองใหสูงเดน หรือใหเหนือกวาคนท่ี
ดูถูกเหยียดหยามเขา  

ถาคนเชน น้ีมีธรรมฉันทะ  พลังแหงมานะของเขาก็จะจบลงเพียงดวย
ความสําเร็จในชีวิตและความดีงามความสามารถบางอยางที่โดดเดนเปนแบบอยาง  

แตถาตัณหามานะแรงกลากวา ก็จะเปนปมในใจท่ีผลักดันใหเขาแสวงหา
อํานาจความยิ่งใหญ เพ่ือแสดงออกใหคนอื่นยอมรับความย่ิงใหญน้ัน ตลอดจนการท่ี
จะใชอํานาจหรือความย่ิงใหญนั้น บีบค้ัน หรือแกแคนบุคคลหรือกลุมชนที่เคยดูถูกเขา
มากอน มานะเชนนี้อาจกอใหเกิดไดแมแตการแกแคน เบียดเบียน และสงคราม
ระหวางชนชาติหรือเผาพันธุ 

 มานะท่ีนํามาใชในการดํารงรักษาความดีงามบางอยาง บางแง ยังมีตัวอยาง
อีก เชน พฤติกรรมของผูที่หยิ่งในเกียรติ หรือในศักด์ิศรี ไมยอมรบกวนหรือเบียดเบียน
ผูอื่น แมวาตนเองจะตกทุกข ไดยาก ดังคําบรรยายใน โคลงโลกนิติ คาถาท่ี ๒๘๕ วา 

  ถึงจนทนสูกัด กินเกลือ 
  อยาเท่ียวแลเนื้อเถือ พวกพอง 
  อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักด์ิ 
  โซก็เสาะใสทอง จับเน้ือกินเองฯ 
 การถือคติเชนน้ี ยอมทําใหเกิดความเขมแข็งอดทน และเม่ือใชถูกทาง ก็ทําให

ดํารงตนอยูไดอยางม่ันคงในความดีบางอยางที่ตนยึดถือ  



 

๗๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

อยางไรก็ตาม ถาไมประพฤติปฏิบัติดวยการใชปญญาพิจารณา เพียงแตถือ
ตามอยางแข็งทื่อไป ก็อาจจะกลายเปนความจองหองไปก็ได การถือเชนน้ียอมเปนการ
เหมาะสม ในกรณีท่ีแมจะมีปญญารูเขาใจวาควรจะปฏิบัติตนอยางไร แตก็ไมมีความ
เขมแข็งท่ีจะปฏิบัติตนใหไดเชนน้ัน ในกรณีเชนน้ี มานะจะเปนพลังใหเกิดความ
เขมแข็งท่ีจะถือปฏิบัติตามคตินั้นไดอยางม่ันคง แตถาไดพัฒนาปญญาดีแลว และมี
จิตใจเปนอิสระ ยอมรูจักที่จะปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมดีงามท่ีสุด   โดยไมตองอาศัย
มานะท่ีจะทําใหเกิดผลขางเคียงท่ีเปนโทษ 

 มานะชวยใหคนบางคนหรือบางกลุม รักษาระเบียบวินัยเครงครัด และสามารถ
ยึดถือขอปฏิบัติบางอยางที่ทําไดยากอยางยิ่ง เพราะการทําเชนน้ันทําใหพวกเขามี
ความภูมิพองในใจวาตนหรือหมูของตนมีอะไรบางอยางที่เหนือกวาหรือเกงกวาผูอื่น 
เรียกวา ทําดีดวยอาศัยมานะเปนเคร่ืองหลอเล้ียงใจ  

มานะทําใหพลเมืองของบางประเทศทําอะไรไดทุกอยาง เสียสละไดทุกส่ิงทุก
อยาง และรวมมือกัน  ทําการทุกอยาง เพ่ือใหชาติของตนยิ่งใหญที่สุด  

แตมานะท่ีมุงความดีเดนย่ิงใหญสวนบุคคล กลับทําใหประชาชนในบางสังคม 
แตละคนๆ  ตางไมยอมใหใครดีกวาตน  มีการกดกีดกัน และไมสงเสริมคนดีมี
ความสามารถ ไรมุทิตาธรรมตอกัน 

 มานะทําใหประชาชนของประเทศหน่ึง เปนคนมีวินัยเครงครัด เพ่ือใหเห็นวา
ประเทศชาติของตนเขมแข็งพรอมเพรียงยิ่งใหญอยางแทจริง แตมานะนั้นกลับทําให
ประชาชนในอีกประเทศหนึ่งเปนคนไรระเบียบวินัยเปนอยางยิ่ง เพราะแตละคน
ตองการแสดงใหเห็นวาตนยิ่งใหญ สามารถทําอะไรก็ไดตามความพอใจ 

 มานะทําใหคนที่มีเกียรติ ตองพยายามประพฤติตนใหดีงาม (แมวาอาจจะเปน
เพียงการแสดงออกภายนอก) หรือเปนอยูใชจายแพงๆ เพ่ือใหสมกับฐานะแหงเกียรติ
ของตน ท้ังน้ี สุดแตคุณภาพของตัวบุคคลนั้นๆ และหรือตามคานิยมของสังคม มานะ
ทําใหคนไมนอยด้ินรนเพียรพยายาม โดยทางสุจริตบาง โดยทางทุจริตบาง เพื่อให
ไดมาซึ่งความมีเกียรติ มานะทําใหความมีเกียรติเปนเคร่ืองชูรสแหงชีวิตของคนหลาย
คน ซ่ึงทําใหเขาลืมไปไดวาการดํารงตนอยูในเกียรติเชนน้ัน โดยท่ีแทจริงแลว เขามี
ความยากลําบากไมสบายเปนอยางยิ่ง  
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แลวมานะนั้นก็ทําใหประชาชนจํานวนมากในประเทศที่ดอยพัฒนา ยอมใชจาย
อยางฟุมเฟอย ซื้ออาหารเมืองนอกที่มีราคาแพง ซึ่งความจริงอรอยสูอาหารพ้ืนเมืองท่ี
ราคาถูกกวาก็ไมได มารับประทานอวดกัน เพียงเพื่อเสพรสแหงความโกโออา ฯลฯ 

 มานะท่ีแสดงออกในลักษณะตางๆ เชนดังตัวอยางที่กลาวมาน้ี บางอยางก็มี
คุณมาก บางอยางก็เห็นไดชัดวามีโทษ แตทุกอยางแมแตที่วามีคุณมาก ก็มีโทษแฝง
อยูพรอมดวยในเวลาเดียวกัน เพราะการกระทําความดีในกรณีเชนนั้น ไมใชเกิดจาก
ความรักธรรมใฝความดี และจากปญญาท่ีมองเห็นคุณโทษอยางแทจริง เชน การทํา
ความดีงามบําเพ็ญประโยชนเพ่ือความยิ่งใหญแหงชาติของตน โดยพรอมท่ีจะเอารัด
เอาเปรียบบีบค้ันรังแก ตลอดจนรุกรานชาติอ่ืน พฤติกรรมในการแสวงหาและดํารง
รักษาเกียรติยศ อาจเปล่ียนจากการทําความดีไปเปนอยางอ่ืน ถาคานิยมของสังคมท่ี
เอาความดีมาเปนเงื่อนไขกํากับเกียรติยศเปล่ียนไปเปนอยางอื่น เชน เปล่ียนไปถือเงิน
ทองทรัพยสมบัติเปนเงื่อนไข เปนตน 

 แมแตมานะอยางละเอียดประณีต เชน ความปรารถนาการยอมรับ อยากไดรับ
ความสนใจเอาใจใสและความชื่นชมจากผูอ่ืน ท่ีไอนสไตนถือวาเปนแรงจูงใจท่ีดีน้ัน ถา
วิเคราะหกันใหลึกซึ้งแลว ก็ไมปลอดภัย เชน ในสภาพชีวิตของสังคมปจจุบัน 
โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนามากแลว ซึ่งคนไมมีเวลามาสนใจเอาใจใสตอกัน ความ
ตองการของตัวตนในระดับนี้ ก็จะทําใหเกิดความรูสึกเหงา วาเหว ความรูสึกไรคา 
ตลอดจนความคับของในใจ  

สถิติเด็กวัยรุนฆาตัวตายท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางนากลัวในประเทศพัฒนา เชนอยาง
สหรัฐฯ อาจเกิดจากสภาพจิตใจเชนนี้เปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึง คือ การฆาตัวตาย
เพ่ือเรียกรองความสนใจใหคนเห็นวาตัวเขาก็มีอยูดวยคนหนึ่งในโลกน้ี ซึ่งคนทั้งหลาย
ควรจะไดเอาใจใส สนใจ ยอมรับความมีอยูแหงตัวตนของเขานั้น 

 มานะ ในระดับที่ประณีตมากอีกอยางหน่ึง คือ มานะที่แสดงออกเปนอาการ
ของความภูมิใจในตนเอง คนบางคนมีจิตใจสูง เขาทําความดีโดยไมหวังรางวัลหรือผล
ประโยชนตอบแทนใดๆ ไมตองการแมแตคํายกยองสรรเสริญ แตยังพอใจอิ่มใจใน
อาการชื่นชมยินดีที่ผูอื่นแสดงออกตอตัวเขา สภาพจิตเชนนี้ยอมไมมีผลเสียหายตอ
สังคม หรือตอบุคคลใดเลย แตตัวเขาเองมีโอกาสจะเกิดความเหี่ยวแหงใจ ในเม่ือ
อาการชื่นชมยินดีน้ันคอยๆ จางหายไปตามกาลเวลา 
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 คนบางคนมีจิตใจประณีตยิ่งขึ้นไปอีก เขาทําความดีโดยไมไดคํานึงถึงแมแต
อาการช่ืนชมยินดีของผูไดรับประโยชนจากการทําความดีของเขา แตเขามีความ
ภาคภูมิใจในตนเองตอการท่ีไดทําความดีน้ันๆ อยางไรก็ตาม สิ่งท้ังหลายท้ังปวงยอมมี
ความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา แตภาพชีวิตที่เขาภูมิใจในตนเองนั้น ก็จืดจางไปได 
และเขาก็มีโอกาสท่ีจะเกิดความรูสึกหวงเสียดายตอภาพชีวิตและความภูมิใจน้ัน ซึ่ง
ทางธรรมยังถือวาเปนความทุกขอยางละเอียด และตราบใดท่ีสภาพเชนน้ียังมีอยู คนก็ยัง
อาจเส่ือมถอยจากการทําความดีน้ันได การทําความดีแมในระดับน้ีก็จึงยังไมปลอดภัย
โดยสมบูรณ ท้ังในแงความปลอดทุกขของผูทําดี และในแงความคงที่อยูในความดีนั้น 

 การทําความดีที่สมบูรณและปลอดภัยส้ินเชิง ก็คือ การกระทําดวยปญญา
บริสุทธิ์ รูตามความเปนจริงและเหตุผลวา สิ่งน้ันดีงามเปนประโยชนควรทํา และ
กระทําดวยจิตใจที่หลุดพนเปนอิสระ ซึ่งมีความเบิกบานผองใสในเวลาที่กระทํานั้น
เสร็จสิ้นสมบูรณไปทีเดียว อันเปนสภาพจิตของพระอรหันต 

 อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน การทําความดีโดยมีความพอใจในอาการชื่นชม
ยินดีของผูอื่นตอตนเอง และการมีความภูมิใจในตนเองท่ีไดกระทําดี ก็นับวาเปนการ
ทําความดีระดับสูงที่พึงยอมรับอยางย่ิงแลว เพราะดังไดกลาวแลววา มานะในระดับ
ละเอียดประณีตเชนนี้ แมแตพระอริยบุคคลชั้นสูงถึงชั้นพระอนาคามีก็ยังมีอยู แต
กระน้ันก็ตองรูเขาใจเกี่ยวกับระดับการพัฒนามนุษยตามความเปนจริงไวใหครบถวน
ดังที่กลาวมาน้ี และพยายามทําใหไดถึงขั้นสูงสุดเทาท่ีจะทําได 

 เปนธรรมดาท่ีคนทั่วไปยอมมีมานะ คือ ความตองการที่จะเปนใหญ ตองการ
เปนผูเหนือคนอ่ืน อยากเปนผูชนะ อยางนอยก็ใหไดรับความนับถือ ไมเปนผูแพ ดอย
หรือถูกดูหม่ิน  

ยิ่งในสังคมที่มีมานะเปนลักษณะเดน แตละคนก็จะมีความรูสึกไวตอความ
กระทบกระเทือนตอฐานะของตัวตน ยากท่ีจะยอมลงใหแกกัน ไมยอมเสียหนา เปนตน 
ในสังคมเชนน้ี การรวมกันทํางาน หรือการรวมตัวกันเปนกลุมใหญ ยอมยากที่จะทําได
สําเร็จ หรือทําได ก็มักไมยั่งยืน จะมีความแตกแยกกันงาย แมยังไมแตกแยกจากกัน ก็
จะมีการแขงขันชิงดีชิงเดนมาก ไมรวมมือกัน ไมตองพูดถึงการรวมงานรวมหมู แมแต
การประชุม ก็จะเต็มไปดวยอารมณสวนตัว แทนที่จะเปนการถกเถียงในเร่ืองงานหรือ
หลักการ ตลอดจนมีการถือดี และการออกไปถือร้ันนอกที่ประชุม 



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๗๓ 

   

 วิธีแกปญหาในเร่ืองน้ี ในกรณีท่ียังแกมานะในตัวคนโดยตรงไมได หรือยังไดผล
ไมเพียงพอ ก็คือ การใหมีสิ่งที่ทุกคนศรัทธา ภักดีหรือใฝรักเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
ทุกคนจะยอมใหแกส่ิงน้ัน โดยไมตองยอมแกคนดวยกันโดยตรง หรือที่ทําใหบรรดาคน
สามารถยอมแกกันไดเพ่ือเห็นแกสิ่งนั้น ตัวอยางของส่ิงเชนนี้ ที่ทําใหคนจํานวนมาก
รวมตัวกันทําการตางๆ ไดอยางเขมแข็งจริงจัง อยางอุทิศตัวและยอมไดทุกอยาง ก็เชน
ความภักดีตอพระผูเปนเจา ความจงรักภักดีตอประเทศชาติของชนชาติที่ฝงแนนใน
ชาตินิยม และศรัทธาอยางสุดจิตสุดใจตออุดมการณบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดวามี
ตัวอยางเปนอันมาก ที่แสดงวาไดผลอยางยิ่ง 

 อยางไรก็ดี ถาพิจารณาในแงความถูกตองดีงามท่ีแทจริงแลว การใชสิ่งเหลาน้ี
เปนตัวยึดเหน่ียวหมูชน เปนส่ิงที่ไมปลอดภัย  

ขอบกพรองสําคัญก็คือ สิ่งเหลานี้กลายเปนตัวกําหนด หรือตัดสินความจริง
ความถูกตองดีงาม โดยท่ีความจริงความถูกตองดีงามไมดํารงอยูโดยตัวของมันเอง 
ยิ่งกวานั้นยังมีลักษณะท่ีกลายเปนความคล่ังไคล ซึ่งนําไปสูความรุนแรง การครอบงํา
บังคับคนกลุมอ่ืนหมูอื่นใหถือตาม ดังมีตัวอยางมากมายในประวัติศาสตร 

ถึงจะมี “มานะ” อยากใหตัวตนสูงเดนเปนใหญ  
ก็ยังพอปลอดภัย เมื่อยอมสยบตัวใหธรรมเปนใหญเหนือย่ิงกวา   

หลักการท่ีถูกตอง ก็คือ การยึดถือในตัวความจริง ความถูกตองดีงามน้ันเอง ซึ่ง
เรียกงายๆ วา ความรักธรรม ใฝ่ธรรม หรือถือเป็นธรรมเป็นใหญ่  

โดยเฉพาะในสังคมท่ียังไมมีส่ิงยึดเหน่ียวใดที่คนจะยอมตัวใหได และคนก็ไม
ยอมแกคนดวยกัน จะตองปลูกฝงธรรมฉันทะ ความรักธรรม และธรรมาธิปไตย การถือ
ธรรมเปนใหญนี้ใหสําเร็จใหจงได ใหมีกําลังแรงเหนือมานะ เพ่ือวาทุกคนจะไดยอม
ใหแกธรรม โดยไมตองยอมใหแกคนดวยกัน หรือยอมใหแกคนดวยกันได เพื่อเห็นแก
ธรรม ถาไมสามารถสรางสรรคสภาพเชนน้ีขึ้น จะไมมีทางดําเนินกิจการสวนรวมให
ไดผลดี และการพัฒนาตางๆ ของชุมชนหรือสังคมนั้นจะไมมีทางสําเร็จ รวมทั้งการ
พัฒนาประชาธิปไตยดวย 

 อีกตัวอยางหน่ึงของการพัฒนาจากความอยูรอดดวยกิเลส สูความเปนอยูดวย
ปญญา ก็คือ การบัญญัติและการปฏิบัติตามกฎหมาย  



 

๗๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

กฎหมายตามความหมายท่ัวไป เปนกฎเกณฑทางสังคม เปนบทบัญญัติที่ตรา
ขึ้นบังคับใหคนประพฤติปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝนก็ตองถูกลงโทษ  

แรงจูงใจสามัญ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ก็คือ ความกลัวท่ีทําใหคนยอม
ยับยั้ง หรือกดขมตัณหา มานะ ทิฏฐิ หรือ โลภะ โทสะ โมหะของตนไว ไมฝาฝนเพราะ
หวาดกลัวตออํานาจบังคับท่ีสามารถทําราย หรือกอภัยอันตรายตอชีวิตของตน ดวย
การลงโทษ 

 จะตองยอมรับวา การปฏิบัติตามกฎหมายดวยแรงจูงใจเชนน้ี นอกจากไม
ปลอดภัยแทจริงแลว ยังไมไดผลสมบูรณ และมีผลเสียทางจิตใจดวย คนที่มีกิเลส
รุนแรง และไมมีธรรมฉันทะเลย ยังหาชองทางเลี่ยงกฎหมาย ทําการทุจริตไดตางๆ และ
ในบางสถานการณที่อํานาจบังคับยอหยอนออนลง เชน ยามจลาจล หรือแมแตชุลมุน 
คนก็จะถือโอกาสทําการชั่วรายตามใจชอบ โดยไมคํานึงถึงกฎหมาย 

 ในสังคมท่ีคนขาดธรรมฉันทะกันมาก นอกจากการเล่ียงกฎหมายจะมีท่ัวไป
อยางแพรหลายแลว คนที่มีอํานาจตรากฎหมาย ก็จะพยายามหันเหการออกกฎหมาย 
ใหเปนไปในทางที่รักษาผลประโยชนของตน และหาผลประโยชนใหแกคนหรือพวกตน 
หรือยอมรับผลประโยชน แลวยอมตัวเปนผูรักษาและหาผลประโยชนใหแกผูอื่น 
ยิ่งกวานั้น ท้ังคนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย และคนท่ีมีหนาท่ีรักษากฎหมาย ก็จะ
สมคบกันตามระบบผลประโยชน (กามตัณหา) ทําการทุจริตตางๆ ทั้งดวยวิธีหลีกเล่ียง
กฎหมาย และละเลยเหยียบยํ่ากฎหมาย  

ในสภาพเชนนี้ การพัฒนาสังคมก็ไมเดินหนา การพัฒนามนุษยก็ไมไดผล คน
จํานวนมากจะขาดความเชื่อม่ันตอระบบการตางๆ ทางการเมืองและการปกครอง แลว
พลอยขาดความม่ันใจในระบอบประชาธิปไตย จนกระทั่งหลายคนจะคิดถึงการ
ปกครองแบบเผด็จการ นิยมชมชอบใหมีผูปกครองที่มีอํานาจสิทธิขาดผูเดียว เปนการ
บงชี้ถึงภาวะที่วา เมื่อไม่สามารถพัฒนาให้คนมีธรรมฉันทะ และธรรมาธิปไตยแล้ว ก็
จะต้องหันกลับไปสู่ระบบแรงจูงใจแห่งความกลัวที่คนอยู่รอดด้วยกิเลส ซึ่งอยางดี
ที่สุดก็ไดแคเพียงใชอกุศลเปนปจจัยเราใหเกิดกุศลเทานั้น 



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๗๕ 

   

 ในสังคมหรือหมูชนที่พัฒนาสมบูรณแลว ซึ่งคนมีจิตใจหลุดพนเปนอิสระ 
เปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ที่เปนเหตุใหประพฤติปฏิบัติทําการตางๆ ดวยความรูความ
เขาใจตามเหตุผล ตามความถูกตองและความควรจะเปน กฎหมายจะมีความหมาย
เปนขอกําหนดตางๆ ที่รวมกันบัญญัติวางไวสําหรับเปนท่ีหมายรูรวมกันวา จะตองทํา
อะไร และไมทําอะไรบาง เพ่ือใหการอยูรวมกันและความสัมพันธระหวางกันของคนใน
สังคมนั้นดําเนินไปดวยดี ใหประโยชนสุขสวนรวมของสังคมสัมฤทธิ์ผล และบังเกิด
ภาวะสังคมท่ีเก้ือกูลแกชีวิตสวนตัวของแตละบุคคล  

คนที่พัฒนาแลว เพียงแตรูวามีขอกําหนดตามกฎหมายตราไวอยางไร แลวก็
ประพฤติปฏิบัติตามดวยความรูความเขาใจเหตุผลความถูกตองความควรจะเปน 
พรอมท้ังความรักธรรม รักความถูกตองดีงาม และความควรจะเปนนั้น 

 อยางไรก็ตาม เราไมอาจหวังใหคนท้ังสังคมเปนผูพัฒนาแลวถึงขั้นนี้ไดอยาง
พรอมทั่วทั้งหมด ในเวลาหน่ึงเวลาเดียวกัน เพียงแตใหคนสวนหลักของสังคมนั้น มี
ธรรมฉันทะ สามารถเปนอยูดวยปญญาได แมคนสวนท่ีเหลือจะตองใชกิเลสปกปองตัว
เปนเคร่ืองอยูรอด และปฏิบัติตามกฎหมายดวยแรงจูงใจแหงความกลัวก็ตาม สังคมท่ี
ดีงามก็จะยังพอคุมตัวอยูได  การพัฒนามนุษยก็จะยังคงดําเนินตอไปได และ
ประชาธิปไตยก็จะนับไดวามีเนื้อหาสาระท่ีสมควรแกชื่อของมัน 

 ตัวอยางเทียบเคียงในเร่ืองนี้ ก็คือ “สังฆะ” หรือสังคมสงฆ กฎหมายของ
พระสงฆก็คือ พระวินัย พระภิกษุสวนหน่ึงพยายามรักษาพระวินัย เพราะเกรงกลัว
ความผิด กลัวโทษตางๆ ซึ่งรวมถึงเสียงติเตียนและความไมยอมรับ ท้ังของพระสงฆ
ดวยกันและของประชาชน พระภิกษุอีกสวนหนึ่งรักษาพระวินัยเนื่องจากรักความ
ถูกตองดีงามดวย และเพราะเกรงกลัวโทษความผิดดวยปนๆ กันไป  

ในบรรดาพระภิกษุทั้งสองพวกน้ี แมจะมีผูรักษาพระวินัยเพื่อเห็นแกประโยชน
สุขสวนรวมอยูดวย แตโดยเหตุผลหลักแลว จะรักษาพระวินัยเพราะคํานึงถึงความ
กระทบกระเทือนท่ีจะมีตอตัวตนเปนสําคัญ และพรอมนั้น ก็รักษาพระวินัยไวไดอยาง
เครงครัดบาง ลวงละเมิดทําความผิดเพราะอํานาจกิเลสบาง ไมมีหลักประกันท่ี
สมบูรณ ตางจากพระภิกษุที่มีจิตใจหลุดพนเปนอิสระแลว โดยเฉพาะพระอรหันต ซึ่ง
จะรักษาพระวินัยอยางเครงครัด ดวยเหตุผลเกี่ยวกับความถูกตองดีงาม และความ
สมควรจะเปนแทๆ เพราะเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ที่รูเขาใจ เห็นแกประโยชนสุข
สวนรวมเพียงอยางเดียว อยางสํานวนภาษาบาลีวา “เพื่ออนุเคราะห์ชุมชนรุ่นหลังต่อไป” 



 

๗๖  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 กลาวโดยสรุป เม่ือมนุษยยังมีความรูเขาใจไมเพียงพอ ไมมีปญญามองเห็น
หนทางแกปญหาท่ีดีกวา ไมสามารถสืบสาวเหตุปจจัยลวงรูความสัมพันธระหวางเหตุ
และผล ไมสามารถแยกแยะระหวางความดีความช่ัว คุณโทษ ความถูก ความผิด มนุษยก็
จะอาศัยกิเลสปกปองตัวแบบตางๆ ซึ่งมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ เปนศูนยกลาง หรือมีโลภะ 
โทสะ โมหะ เปนรากเหงา เปนเคร่ืองชี้นําการดําเนินชีวิตเพ่ือความอยูรอด ตลอดจน
เพ่ือใหตัวตนยิ่งใหญ สามารถสนองความตองการไดมากที่สุด จากความเคยชินและส่ัง
สมในการดําเนินชีวิตเชนน้ี กิเลสจึงมีกําลังแรงมาก และเปนพลังหลักของชีวิต 

 ในทางตรงขาม มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยปญญา มีศักยภาพทางปญญา
อยางสูงสุด เม่ือมนุษยเร่ิมมีประสบการณ เร่ิมดําเนินชีวิต มนุษยก็เร่ิมพัฒนาปญญา 
ถารูจักคิด และถากัลยาณมิตรชวยกระตุนเราความรูจักคิดน้ัน การพัฒนาปญญาก็จะ
ดําเนินไปอยางรวดเร็ว และพรอมกับท่ีปญญาพัฒนาขึ้นมาน้ัน คุณธรรมตางๆ ก็
พัฒนาข้ึนมาดวย เชน ความรักความเขาใจผูอื่น การมองเห็นสุขทุกขของเขา ความเห็น
อกเห็นใจ ตลอดจนความอยากชวยเหลือ อยางท่ีเรียกวา เมตตากรุณา 

 อยางไรก็ตาม เม่ือปญญาเร่ิมพัฒนาข้ึนบางแลว แตยังไมคมชัดสมบูรณน้ัน ถา
มีกรณีที่เกี่ยวกับความอยูรอดของตัวตน หรือการสนองความตองการของตัวตน กิเลส
ซึ่งเปนพลังหลักของปุถุชนจะเขามาเปนตัวครอบงําพฤติกรรม (เรียกวา เปนกรณีที่ขาด
การศึกษาหรือฝกฝนพัฒนาอยางถูกตอง) ความรูความเขาใจท่ีมีขึ้นบางแลว ก็กลับจะ
ถูกใชเปนเคร่ืองมือรับใชเสริมกําลังของกิเลสไป มากกวาจะถูกใชอยางบริสุทธิ์ใน
แนวทางของการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตอง ดวยปญญาท่ีรูดีรูชั่ว คุณโทษ ถูกผิด  

เนื่องดวยกิเลสมีกําลังแรงมาก จนครอบงําปญญาไดเชนนี้ วิธีการระดับหนึ่งใน
การพัฒนามนุษย จึงไดแกการใชกิเลสนั่นเองเปนตัวกระตุนหรือปลุกเราใหคนทําความ
ดี ตามหลักท่ีวาอกุศลเปนปจจัยแกกุศลได และกิเลสก็เปนตัวปลุกเราท่ีมีกําลังมาก
ดวย จึงทําใหการทําความดีเปนไปดวยพลังแรง 

 อยางไรก็ดี การใชกิเลสเปนเคร่ืองผลักดันใหคนทําความดีน้ันไมปลอดภัย 
เพราะไมเปนไปดวยปญญาท่ีมองเห็นความถูกตองแทจริง เอากําลังแรงเขาวา และไม
บริสุทธิ์ จึงเปนการทําความดีอยางไมพอดี และมีผลขางเคียงเปนโทษไดมาก ดังนั้น ใน
การพัฒนาท่ีถูกตอง จึงตองสรางธรรมฉันทะ คือ ความรักธรรม รักความจริงความ
ถูกตองดีงามขึ้นมา และเสริมธรรมฉันทะน้ีใหมีพลังเขมแข็ง จนสามารถตานทานชนะ
กําลังกิเลสได และไมตองอาศัยกิเลสเปนแรงผลักดันในการทําความดี 
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 ธรรมฉันทะ น้ีจะเจริญคู่เคียงกันไปกับ ปัญญา ซึ่งรูวาอะไรเปนความจริงความ
ถูกตองดีงาม จนในท่ีสุดก็เปนอยูดวยปญญาท่ีรูธรรมเขาถึงธรรมอยางแทจริง พนจาก
กิเลสและความอยูรอดดวยกิเลส โดยส้ินเชิง เรียกวา “บัณฑิต” แปลวา ผูดําเนินชีวิต
ดวยปญญา พนจากการดําเนินชีวิตดวยกิเลส และเรียกวา “อริยะ” คือ อารยชนท่ี
แทจริง ผูเจริญหรือพัฒนาตนกาวไป จนไมมีทางที่กิเลสจะครอบงําได เปนพัฒนาการ
ขั้นสูงสุดสมบูรณของมนุษย ซึ่งเปนอยูและทําการดวยความรูแจง มีความผองใสเบิก
บานอยูเอง ในเวลานั้นๆ โดยไมตองใชแรงจูงใจใดๆ แมแตความรูสึกภูมิใจที่เปนมานะ
อยางละเอียดประณีตเปนตนเลย 

คําสอนท้ังหมดของพระพุทธเจา มุงเพื่อใหคนหลุดพนจากการเอาตัวอยูรอดดวย
กิเลส มาสูการเปนอยูดีดวยปญญาท้ังส้ิน แมถึงความเปนพุทธะก็อยูท่ีภาวะนี้ คือความ
เปนผูต่ืนขึ้นแลวดวยปญญาท่ีรูแจงพนจากความหลับใหลที่กิเลสใดๆ จะชักจูงไปได 

 อนึ่ง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษยจากความอยูรอด
ดวยกิเลสมาสูความเปนอยูดวยปญญาน้ี นอกจากเปนหลักและเปนประโยชนในการ
พัฒนาตนเองแลว ยังทําใหเกิดความกรุณาตอผูอื่นดวย คือทําใหเกิดความเขาใจและ
เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย คิดจะชวยเหลือ ตลอดจนชวยใหสามารถวางตนเปน
กัลยาณมิตร สามารถคิดหาวิธีชวยแกไขปญหาและชวยใหเขาพัฒนาตนไดอยางถูกตอง 

 พึงสังเกตวา ปจจุบันนี้ ในสังคมที่ดอยพัฒนาน้ัน คนสวนมากอยูในขั้นเอาตัว
รอดดวยกิเลสปกปองตัว ไมรูจักเอากิเลสมาใชเปนปจจัยในการทําความดีงาม อยาวา
แตจะไมรูจักเอากิเลสมาใชประโยชนในทางสรางสรรคเลย แมแตกุศลธรรมก็ยังเอามา
ใชเปนปจจัยแกอกุศลธรรม โดยเอาคุณธรรมตางๆ มาเปนเคร่ืองมือรับใชเสริมกําลัง
ใหแกกิเลสตางๆ ไปเสีย เชน ใชศรัทธาในทางสงเสริมความงมงาย ใชขันติในการท่ีจะ
เลนการพนันไดนานๆ เปนตน หรือชํานาญในการใชกิเลสบางอยาง เปนปจจัยผลักดัน
ใหคนทําความดีงามและการสรางสรรคตางๆ ยังไมกาวไปถึงขั้นที่จะใชกุศลธรรม
บริสุทธิ์ลวนๆ ในการสรางสรรค ยังหางจากการท่ีจะเปนอยูดวยปญญา  

ดวยเหตุนี้ โลกปจจุบันจึงประสบความยุงยากเดือดรอน มีปญหาตางๆ 
มากมาย และวนเวียนอยูในวงจรของปญหาอยางยากท่ีจะแกไขใหสําเร็จ และจึงยังไม
อาจบรรลุความมีสันติสุข 



 

๗๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

การศึกษา ในฐานะการพัฒนา  
ความสามารถที่จะมีความสุข และแผขยายความสุข  

 ดังกลาวแลววา จริยธรรม คือ หลักการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และจริยศึกษา
ก็คือ การฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักดําเนินชีวิตหรือเปนอยูอยางถูกตอง เม่ือดําเนินชีวิต
ถูกตอง ผลท่ีจะมีพวงมาก็คือความสุข จึงเรียกความสุขวาเปนผลพวงมาของจริยธรรม 
หรือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองน้ัน ในเมื่อความสุขเป็นผลพ่วงมาของ จริยธรรม 
ความสุขน้ันก็เป็นผลพิสูจน์ของ จริยศึกษา ด้วย 

 ความสุขมีหลายชั้น มีความประณีตลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับ แตจําแนกโดย
ประเภทใหญๆ เปน ๒ ระดับ คือ ความสุขที่อาศัยส่ิงปลุกเรา ขึ้นตอส่ิงสนองจาก
ภายนอก กับความสุขที่เกิดขึ้นภายใน ไมขึ้นตอส่ิงสนองจากภายนอก 

 ความสุขประเภทแรก มีลักษณะท่ีจะตองเอาเขามาหาตัวและเพิ่มปริมาณส่ิง
สนอง จึงทําใหเกิดความหวงแหนและการแกงแยงเบียดเบียนกันได พรอมท้ังความตอง
พึ่งพาข้ึนตอส่ิงสนองเหลานั้น ยิ่งมาก ก็ยิ่งแคบ และยิ่งไมเปนอิสระแกตน เปนความสุข
ที่เคลือบ หรือหอหุมอยูภายนอก ไมเขาถึงเน้ือตัวของชีวิต จึงแปรปรวนไดงาย โดยท่ี
ความแปรปรวนกลับกลายนั้น อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของส่ิงสนองท่ีอยู
ภายนอก หรือความเปล่ียนแปลงของความพอใจภายในจิตใจก็ได ความสุขประเภทน้ี
จึงมีคุณคาทางจริยธรรมนอย และอาจมีผลทางลบดวยซ้ํา 

 สวนความสุขประเภทที่สอง เปนความสุขที่เกิดขึ้นหรือสรางขึ้นในเนื้อตัวของ
ชีวิตจิตใจเองแทๆ เปนส่ิงท่ีประจักษอยูภายใน มีลักษณะแผขยายและเพ่ิมพูนขึ้นจาก
ภายใน ยิ่งประณีตลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งอาศัยวัตถุหรือส่ิงภายนอกนอยลง จนถึงระดับ
สูงสุดก็เปนอิสระโดยส้ินเชิง เปนความสุขซึ่งไมทําใหเกิดปญหา แตชวยสนับสนุนการ
แกปญหา เพราะเปนความสุขที่ เปนคุณภาพของจิตใจ ทําใหจิตใจดีงาม เปน
สวนประกอบของจริยธรรมเองดวย และเปนปจจัยสงผลดีทางจริยธรรมย่ิงขึ้นไปอีก
ดวย ทั้งนี้ เพราะเปนความสุขที่เปนความดีงามอยูดวยในตัว ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือความดีงาม
กับความสุขมาบรรจบเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

ความสุขประเภทน้ีมีลักษณะเปนความสดช่ืน ความผองใส เบิกบาน ความ
ปลอดโปรง ปราศจากปญหา หรือแกปญหาได ไมมีส่ิงบีบค้ันจิตใจ ไรความขุนมัวเศรา
หมอง มีความรูเขาใจเทาทันวางใจได เยือกเย็น สงบสุข มีความโปรงโลงเบาสบายตอ
ชีวิตและวัตถุท้ังหลายท่ีอยูแวดลอม 
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 การศึกษาเปนการแนะนํา และฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
เม่ือดําเนินชีวิตถูกตอง ก็มีความสุข  

การศึกษาที่ถูกตอง ตองทําใหคนมีความสุข หรือรูจักที่จะทําตนใหมีความสุข 
แตความสุขในท่ีนี้ หมายถึงความสุขประเภทที่สอง ท่ีเปนเน้ือในของชีวิต 

จริงอยู ความสุขประเภทแรก ที่ขึ้นตอส่ิงภายนอก ก็มีความสําคัญ แตความสุข
ประเภทแรกน้ัน ไมใชเปนผลจากการศึกษาโดยตรง แตตองอาศัยปจจัยอื่นๆ เชน 
ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตนประกอบดวย แตกระน้ัน ก็ไมใชเร่ือง
ตางหากจากการศึกษา คือ ยังมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กลาวคือ 
การศึกษาฝกใหคนรูจักปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตอง ทําตนใหมีความสุขอยางประเภท
หลังได พรอมนั้นคนที่ปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตอง ก็ยอมรูจักแสวงหาและรูจักเสพ
ความสุขประเภทแรกอยางถูกตอง โดยไมเกิดโทษพิษภัยทั้งแกตนและคนอื่น 

 โดยนัยนี้ ความสุขจึงเปนเปาหมายสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษา เพราะ
ความสุขเปนองคประกอบของจริยธรรม ไมแยกตางหากจากจริยธรรม นอกจากเปนผล
พวงของจริยธรรมแลว ก็เปนตัวการใหเกิดจริยธรรมดวย  

คนที่มีความสุขนั้น จัดไดในระดับหน่ึงวา เปนคนไมมีปญหา คนที่มีปญหา คือ 
มีความทุกข ยอมด้ินรนหาทางออกจากทุกขหรือปญหานั้น เม่ือไมรูจักวิธีปฏิบัติท่ี
ถูกตอง ก็ยอมมีพฤติกรรมที่เปนปญหา ซึ่งเปนการระบายความทุกขน้ันออกจากตัว ทํา
ใหปญหาและความทุกขแผขยายออกไปสูผูอื่น และกระจายไปในสังคม  

สวนคนที่มีความสุข ก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสุข และความไรปญหา 
เม่ือไมมีปมปญหา ไมมีความทุกขบีบค้ันอยูภายใน จิตใจของเขาก็โปรง สบาย สงบ 
เปดโลงตอการใชปญญาท่ีจะคิดพิจารณาเขาใจเร่ืองราวตางๆ ตามความเปนจริง 
พรอมทั้งเอ้ือตอการเกิดขึ้นของคุณธรรมตางๆ เชน เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ความนุมนวล สุภาพออนโยน และความเยือกเย็น 

 อีกประการหนึ่ง สภาพแวดลอมท่ัวๆ ไป ตามปกตินั้น จะเปนกลางๆ คนท่ีจิตใจ
สบายมีความสุข ก็จะมองดูสภาพแวดลอมน้ันในลักษณะหรือในดานท่ีรูสึกชื่นชมอยาง
ที่พูดกันวา มองเห็นโลกสดใส หรือเม่ือเรายิ้ม โลกก็จะยิ้มกับเราดวย เม่ือภายในสุข
แลว ก็พลอยรับหรือซึมซับความสุขจากภายนอกเพ่ิมเขาไปอีกดวย เหมือนเอาความสุข
มาตอความสุข  
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ตรงขามกับคนที่มีจิตใจไมสบาย เปนทุกข มองเห็นอะไร ก็ดูนาเกลียดนาชัง
เปนศัตรู หรือเปนปฏิปกษไปหมด ทุกขภายในแลว ก็ตอเอาทุกขเพ่ิมเขาไปจาก
ภายนอกซ้ําอีก  

คนท่ีมีความสุขน้ัน ความสุขก็จะแสดงออกมาทางอาการกิริยาทาทีทั้งหมด 
นอกจากวา สภาพจิตใจและพฤติกรรมของเขาจะเสริมสรางบรรยากาศทางสังคมที่รา
เริงมีความสุขสดใสแลว เขายังมีความพอใจท่ีจะทําใหคนอื่นมีความสุขดวย ซึ่งหาก
ไดรับการกระตุนชักจูงอยางถูกตอง เขาก็พรอมที่จะกาวตอไปสูการทํางานตางๆ ที่เปน
การแผขยายความสุขออกไปในสังคม และการกระตุนชักจูงใหคนรูจักคิดท่ีจะทําเชนน้ี 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถของเขาใหสามารถทําเชนน้ันได ก็เปนภารกิจอยางหนึ่ง
ของการศึกษา 

 กลาวโดยสรุป หน้าท่ีของการศึกษา ในความหมายน้ี มีดังนี้ 
ก. ฝกฝนพัฒนาคน ใหรูจักปฏิบัติตอชีวิต หรือดําเนินชีวิตอยางถูกตอง มี
ความสุข 

ข. ฝกสอนใหคนรูจักแกปญหาชีวิต และหาทางออกจากความทุกขไดดวยดี 
โดยไมกอใหเกิดโทษพิษภัยแกผูอื่นและแกสังคม 

ค. พัฒนาคนใหรูจักแสวงหา และเสพความสุขทางวัตถุอยางถูกตอง ปราศจาก
โทษพิษภัย ไรการเบียดเบียน และพรอมที่จะใชสิ่งอํานวยความสุขน้ันๆ 
ในทางที่เกื้อกูลแกผูอื่นและแกสังคม 

ง. พัฒนาคนใหพรอม และมีความสามารถบางอยาง ในการท่ีจะเอื้ออํานวย
ความสุขแกผูอื่น และแผขยายความสุขออกไปในสังคม 

 เร่ืองเกี่ยวกับความสุข ไดพูดไวบางแลวในตอนวาดวยเร่ืองสุขภาพจิต จึงจะไม
พูดตอไปใหยาวความมากนัก 

 มีขอสังเกตปดทายวา ความสุขที่แท้จริง หรือ ความสุขในความหมายท่ี
ตองการน้ี มีสาระสําคัญตรงกัน หรือ เท่ากันกับ สันติ และ อิสรภาพ   

สันติ คือ ความสงบ หรือภาวะที่ความเดือดรอนวุนวาย และความบีบค้ันกระวน
กระวายระงับดับส้ินไป เรียบ และราบร่ืน 

 อิสรภาพ คือ ความเปนอิสระ ปลอดพนจากปญหา ปราศจากทุกข ไมมีส่ิงท่ี
ครอบงําบีบค้ันหรือขัดของ เปนไทแกตน 
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 โดยนัยน้ี การศึกษาในความหมายที่กล่าวมาในตอนนี้ จึงพูดให้เต็มได้ว่า เป็นการพัฒนา
ความสามารถท่ีจะมีสันติสุขอิสรภาพ และแผ่ขยายสันติสุขอิสรภาพให้แพร่กระจายออกไป 

ความมุงหมายของการศึกษา  
 ความมุงหมายของการศึกษา พูดไดหลายแนว แลวแตจะยกอะไรขึ้นต้ังเปนเปา 

ในท่ีนี้จะแยกพูดสัก ๓ – ๔ ดาน  
ก. ว่าโดยประโยชน์ท่ีชีวิตพึงได้รับ และพึงทําให้เกิดมี  

ประโยชนที่เปนจุดหมาย หรือจุดหมายของชีวิต คือ ความมุงหมายของการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ทานเรียกส้ันๆ วา อัตถะ หรือ อรรถ  

อัตถะ นั้น ทานแยกไวเปน ๒ ชุดๆ ละ ๓ ดาน หรือระดับ แลวแตจะมองใน
แนวต้ัง หรือแนวราบ   

๑) ประโยชน์ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ อย่าง ตามแนวตั้ง 
ประโยชนหรือจุดหมายที่ชีวิตแตละชีวิตควรเขาถึง และสรางสรรคขึ้น แยกได

เปน ๓ ระดับ ซ่ึงแตละชีวิตจะเขาถึงและสรางสรรคไดไมเทากัน แตทุกชีวิตควรมีใหได
ครบทุกระดับ แมจะมากบางนอยบาง และควรพัฒนาตนใหเขาถึงไดมากย่ิงๆ ข้ึนไป คือ 

๑. ประโยชน์บัดน้ี หรือประโยชน์ข้ันท่ีตามองเห็น คือ ประโยชนที่เห็นๆ กันได
เฉพาะหนา ไดแก ทรัพยสิน เกียรติยศหรือฐานะในสังคม ไมตรีหรือมิตรบริวาร และ
ชีวิตครอบครัวท่ีเปนสุข พูดอีกอยางหนึ่งวา การพ่ึงตนไดในทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประโยชนในระดับน้ี จะตองใหเกิดมีขึ้น หรือใหเปนการแสวงหาดวยกําลังความเพียร
พยายาม และสติปญญาของตน โดยทางชอบธรรม ไมเกิดจากการเบียดเบียนผูอ่ืน หรือ
สรางความเดือดรอนแกสังคม จึงอาศัยการศึกษาดานที่ทําหนาท่ีถายทอดศิลปวิทยา 
หรือวิชาการและวิชาชีพตางๆ เปนหลัก ประโยชนระดับน้ีเรียกวา ทิฎฐธัมมิกัตถะ 

๒. ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ขั้นท่ีเลยจากตามองเห็น คือ ประโยชน
ล้ําเลยจากที่มองเห็นกันเฉพาะหนา เปนประโยชนดานคุณคาของชีวิตดานใน ซึ่งทําให
เกิดความม่ันใจในตนเองอยางลึกซึ้ง หมายถึงความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจ ท่ี
กาวหนาพัฒนาข้ึนดวยคุณธรรม เชน ศรัทธา ความสุจริต มีศีล ความเสียสละ ความ
สงบสุขของจิตใจ การดํารงอยูในศีลธรรม การไดสรางสรรคบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
จนม่ันใจในความมีชีวิตท่ีดีของตน ไมตองหวั่นกลัวตอความตายหรือปรโลก  
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ประโยชนในระดับนี้ เกี่ยวกับคุณธรรมภายในจิตใจ และความประพฤติท่ีชอบ
ธรรม จึงอิงอยูกับการศึกษาในดานทําหนาที่แนะนําวิธีดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง และพัฒนา
ตนใหเปนคนที่สมบูรณ ประโยชนขั้นน้ีเรียกวา สัมปรายิกัตถะ 

๓. ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ขั้นหลุดพ้นเป็นอิสระอยู่เหนือโลก ซึ่งเปน
สาระแทจริงของชีวิต คือ ความมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน สามารถ
แกปญหาในจิตใจไดสิ้นเชิง ไมถูกบีบค้ันคับของจํากัดดวยความยึดติดถือม่ันหวั่น
หวาดและกังวล ปราศจากกิเลสเผาลนท่ีทําใหเศราหมองขุนมัว อยูอยางไรทุกข ได
ประจักษความสุขประณีตภายในที่บริสุทธิ์สงบเย็นสวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ ซึ่ง
เปนภาวะท่ีเขาถึงไดดวยการรูจักสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันคติ
ธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต 

ประโยชนในระดับนี้ ตองอาศัยการศึกษาในดานที่ทําหนาท่ีอยางท่ี ๒ ในระดับ
ของการพัฒนาปญญาอยางสูงสุด ประโยชนขั้นน้ีเรียกวา ปรมัตถะ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือวา ผูท่ีบรรลุประโยชนหรือจุดหมายแหงชีวิต 
(อัตถะ) อยางนอย ๒ ขั้นแรกแลว จึงจะเรียกไดวา “บัณฑิต” 

๒) ประโยชน์ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ อย่าง ตามแนวราบ 
การศึกษาพึงพัฒนาคนใหสามารถเผื่อแผขยาย หรือกระจายประโยชนออกไป

ไดอยางกวางขวางท่ัวไปท้ังหมด ประโยชนที่เปนจุดหมายซึ่งชีวิตควรทําใหมีขึ้น จึงแบง
ออกไดตามแนวราบเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ การบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของตน ไดแก 
ประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนน่ันเอง เทาท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ซึ่งเปนผลเกิดขึ้นแก
ตนโดยเฉพาะ เปนการเสวยผลท่ีดีของการมีชีวิตโดยสมบูรณ เนนการพ่ึงตนไดในทุก
ระดับ เพ่ือความไมตองเปนภาระแกผูอื่น และเพ่ือความเปนผูพรอมที่จะบําเพ็ญกิจเพ่ือ
ผูอื่น และกิจทุกอยาง อยางไดผลดี 

๒. ประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) คือ การชวยเหลือสนับสนุนใหผูอื่นบรรลุจุดหมาย
แหงชีวิตของเขา ไดแก ประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนน่ันเอง เทาที่เกี่ยวของกับคนอื่น 
เปนผลท่ีจะชวยทําใหเกิดขึ้นแกคนอื่น มุงประคับประคองใหเขาสามารถพ่ึงตนเองได 
โดยการทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรให เปนตน 
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๓. ประโยชน์ท้ังสองฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกัน (อุภยัตถะ) คือ การสรางสรรค
ปจจัยท่ีเอื้ออํานวยใหทุกคนทุกฝาย ท้ังสังคม บรรลุจุดหมายแหงชีวิตท่ัวกัน ไดแก 
ประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนน้ัน ที่เปนผลเกิดขึ้นท้ังแกตนเองและคนอ่ืนๆ หรือแก
สังคม แกชุมชนอันเปนสวนรวม เชน ประโยชนที่เกิดจากของกลาง และกิจสวนรวม 
เปนตน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมและความเปนอยูอันเอ้ืออํานวยแกการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุอัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรัตถะของทุกๆ คน 

ข. ว่าโดยภาวะของตัวจุดหมายน้ันเอง  
ภาวะท่ีเป็นตัวจุดหมายของการศึกษา ก็คือ อิสรภาพ หรือความหลุดพน 

(วิมุตติ) ไดแก ความปลอดโปรง โลง เปนอิสระ ซึ่งมองไดทั้งในแงบวก และแงลบ  
ในแงลบ หมายถึงภาวะที่พนจากความบีบค้ัน บังคับ จํากัด ผูกมัด ขัดของ 

ปราศจากขอบกพรอง ไมตองขึ้นตอสิ่งอื่นหรือใครอื่น  
ในแงบวก หมายถึงภาวะที่เปนไทแกตัวหรือเปนใหญในตัว ซึ่งทําใหพรอมท่ีจะ

ทํา (และไมทํา) การใดๆ ไดตามที่ตองการหรือเห็นสมควร 
อิสรภาพนั้นสัมพันธสืบเน่ืองมาจากการพัฒนา เพราะเปนจุดหมายของการ

พัฒนา จึงอาจแยกไดเปน ๔ ดาน หรือ ๔ ระดับ ใหตรงกับการพัฒนา ๔ ดาน ท่ี
บรรยายมาแลวนั้น อิสรภาพนี้พูดไดสั้นๆ เพราะตรงกับการพัฒนาที่อธิบายมาแลว คือ 

๑. อิสรภาพทางกาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อิสรภาพพื้นฐานของชีวิต ไดแก       
อิสสรภาพของกาย ที่ปลอดพนจากการบีบค้ันเบียดเบียนในทางธรรมชาติ หรือ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน โรคภัยไขเจ็บ การมีปจจัย ๔ เพียงพอท่ีจะหลุดพน
จากความยากจนแรนแคนขาดแคลน ไมมีภัยธรรมชาติเบียดเบียน หรือมีแตพอจะ
ปองกันแกไขได แลวก็พนจากภัยที่มนุษยสรางขึ้นในทางกายภาพ เชน มลภาวะใน
สภาพแวดลอม ตลอดจนการรูจักใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง เปนคุณประโยชน 

๒. อิสรภาพทางสังคม หรือเก่ียวกับศีล คือความปลอดพนจากการบีบค้ัน
เบียดเบียนกันระหวางมนุษย พนจากความอยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ การขมเหง
แยงชิง มีอาชีวะ คืออาชีพที่ประกอบไดโดยสุจริต ดํารงชีวิตอยางโปรงโลง ไมวางงาน 
พึ่งตนได รวมไปถึงความหลุดพนจากความบีบค้ันในการใชสติปญญา สามารถ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเปนผลแหงสติปญญาน้ันโดยเสรี ซึ่งสัมพันธกับอิสรภาพ
ทางปญญาในขอสุดทายดวย 
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๓. อิสรภาพทางจิตใจ คือ มีจิตใจที่เปนอิสระ ไมถูกบีบค้ันกดดันดวยความทุกข
และไมตกเปนทาสอยูใตอํานาจครอบงําของกิเลส เชน ตัณหา มานะ ทิฐิ หรือ โลภะ 
โทสะ โมหะ มีจิตใจท่ีเอิบอ่ิมดวยคุณธรรม มีความเขมแข็งม่ันคง ไมหวั่นไหวดวยโลก
ธรรม ไมมีความโศก ปราศจากความขุนมัว เศราหมอง มีความผองใส เบิกบาน เปนสุข 

๔. อิสรภาพทางปัญญา คือ ภาวะที่มีการรับรูอยางถูกตองตามเปนจริง ไมเอน
เอียงดวยอคติ รูจักคิด คิดเองเปน รูจักคิดแกปญหา รูวิธีท่ีจะจัดทําการตางๆ ใหสําเร็จ
ผล มีความคิดวินิจฉัยที่บริสุทธิ์ไมเปนทาสของกิเลส ใชปญญาคิดการตางๆ โดย
บริสุทธิ์ใจ ไมมีเงื่อนงําหรือกิเลสเคลือบแฝง ตลอดจนรูแจงสัจธรรมถึงขั้นหลุดพนจาก
ความทุกข อันสงผลใหเกิดอิสรภาพทางจิตใจอยางสมบูรณ 

อยางไรก็ดี รวมทั้งหมดเทาที่พูดมานี้ ถาเนนสรุปในแงหนึ่ง ก็มีเพียงภายนอก
กับภายใน หมายความวา พัฒนาท้ัง ๔ ดาน และอิสรภาพท้ัง ๔ ดานน้ี แบงไดเปน ๒ 
พวก คือ ประเภทภายนอกกับภายใน ซึ่งจะตองเขาใจความสัมพันธกันของท้ังสองดาน 

การพัฒนาและอิสรภาพดานภายในของคน กับดานภายนอกน้ัน สัมพันธซึ่งกัน
และกัน ถาดานภายในคนเรามีจิตใจไมสบาย มีความทุกขก็ดี หรือมีกิเลสครอบงําก็ดี 
การพัฒนาดานนอกก็จะตองไมบริสุทธิ์ หรือจะตองเกิดปญหาขึ้นมาดวย หรือถา
พัฒนาดานภายนอกไวไมดี เชน มีความขาดแคลนปจจัย ๔ เปนตน มันก็ตองสงผล
กระทบมาถึงภายใน ทําใหไมสามารถจะทําการพัฒนาจิตใจของคนไดเต็มที่ เชน คน
อยูในถิ่นท่ีเกิดปญหา เกิดสงคราม เปนตน จะมีเวลาที่ไหนมาทําสมาธิ หรือจะทําให
จิตใจปลอดโปรงผองใส ก็เปนไปไดยาก หรือถาภายในไมมีอิสรภาพทางปญญา คิด
การตางๆ โดยมีความปรารถนาสวนตัวเคลือบแฝง หรือคิดบิดเบือนไปตามความยึดม่ัน
สวนตัว ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อิสรภาพทางสังคม ในดานการแสดง
ความคิดเห็นหรือใชผลของสติปญญา ก็ยอมเปนไปไดยาก ดังน้ีเปนตน  

เพราะฉะนั้น อิสรภาพและสันติสุขท้ังภายนอกและภายใน หรือเร่ืองดานในกับ
ดานนอกน้ีสัมพันธซึ่งกันและกัน จะตองเขาใจทั้งสองดาน 

ขอยํ้าท่ีพูดไวเม่ือกี้นี้ อีกอยางหนึ่ง คือ เร่ืองเก่ียวกับความสุข ในการพัฒนาให
การศึกษาแกเด็กน้ัน สิ่งหน่ึงที่จะเปนเคร่ืองวัดได ก็คือ เม่ือเด็กเกิดปญหา เกิดความ
ทุกขรอนกระวนกระวายข้ึน การศึกษาชวยใหเขาแกไขปญหาในตัวของเขาเอง 
แกปญหาในจิตใจ ทําใหมีอิสรภาพภายในไดหรือไม  
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เราเนนการแกปญหาภายนอกกันมากมาย รูสึกวาเรียนกันเพ่ือจะไปชวยพัฒนา
สังคม แกปญหาอันโนนอันนี้ แตถาถามวา เวลาคนคนน้ันเกิดปญหาในจิตใจของ
ตัวเอง ทุกขรอนกระวนกระวายใจขึ้นมาแลว เขาแกปญหาในใจของตนเองไดไหม 
การศึกษาไดชวยใหเขารูวิธีแกไขไหม  

ถาเรายังตอบคําถามขอน้ีไมได ก็แสดงวาการศึกษายังไมสมบูรณ การศึกษายัง
ไมสามารถชวยชีวิตของคนไดจริง การศึกษายังไมชวยใหคนพัฒนาชีวิตของเขาได ยัง
ไมเปนเคร่ืองมือพัฒนาชีวิตไดผลจริง การศึกษาจะตองชวยแกปญหานี้ดวย 

เพราะฉะน้ัน จะตองชวยใหเด็กเรียนรูวิธีท่ีจะแกปญหาความทุกขในใจของ
ตนเองเปนทุนประเดิมไว โดยรูตระหนักวา ทั้งภายนอกภายในมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน เชน เด็กที่มีปญหาความทุกขในใจ ก็ยอมจะไปกอปญหาความทุกขใหแก
สังคม เด็กที่เติบโตในสังคมที่กดดันบีบค้ัน ก็มักจะตองเปนคนมีปมปญหาและความ
ทุกขในจิตใจดังไดกลาวมาแลว 

ค. ว่าโดยคุณสมบัติของผู้ได้รับการศึกษา  
๑) มองในแง่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 

เม่ือมองในแงที่วา การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ความมุงหมายของการศึกษา ก็คือ ทําใหคนเปนผูที่ไดรับการพัฒนาแลว และหมายถึง
การท่ีไดรับการพัฒนาอยางครบถวนรอบดาน ไดกลาวมาแลววา การพัฒนามี ๔ ดาน 
ดังนั้น คนไดรับการศึกษาจึงเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาแลวครบทั้ง ๔ ดาน 

คนท่ีไดรับการพัฒนารอบดานแลว เรียกวา “ภาวิตัตต์” แปลวา มีตนท่ีได
พัฒนาแลว แยกลักษณะการท่ีไดรับการพัฒนาแลวออกเปน ๔ ดาน ตรงกับการพัฒนา
ที่กลาวมาแลว คือ 

๑. ภาวิตกาย แปลวา มีกายที่พัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพไดดี และอยางไดผลดี มีความสมบูรณของชีวิตดานกาย 

๒. ภาวิตศีล แปลวา มีศีลท่ีพัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ี
พัฒนาแลว ดํารงตนอยูในวินัย มีศีลธรรม มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะ
สรางสรรค และกอสันติสุข 
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๓. ภาวิตจิต แปลวา มีจิตใจท่ีพัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีจิตใจท่ีฝกอบรมดี
แลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 

๔. ภาวิตปัญญา แปลวา มีปญญาท่ีพัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีปญญาท่ีเปน
อิสระจากการครอบงําของกิเลส มองดูรูเขาใจเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง หรือ
ตามท่ีมันเปน คิดเห็นวินิจฉัยการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ปราศจากอคติและ
แรงจูงใจเคลือบแฝง รูเทาทันธรรมดา จนมีความเปนอิสระโดยสมบูรณ 

คุณสมบัติ ๔ อยางน้ี ไมตองอธิบายมาก เพราะไดบรรยายไวแลวในตอนวา
ดวยการพัฒนา ๔ ดาน แตในท่ีนี้พูดในแงเปนคุณสมบัติของผูไดรับการศึกษา จึง
กลาวถึงไว พอใหโยงเร่ืองเขาหากัน 

๒) มองในแง่ลักษณะการดําเนินชีวิต 
จุดหมายในแงนี้ เปนการมองการดําเนินชีวิตโดยสัมพันธกับประโยชนที่ชีวิตพึง

มีพึงถึง ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน จึงไมมีอะไรแปลกใหมแทจริง แตเปนการยํ้าเนนส่ิงท่ี
กลาวมาแลว โดยโยงออกมาสูการปฏิบัติ 

คุณสมบัติของผูมีการศึกษาหรือพัฒนาตนสมบูรณแลว ในแงนี้ ถือตาม
คุณสมบัติ ๒ ประการของพระพุทธเจา ซึ่งชีวิตของคนทั่วไปก็ควรดําเนินตาม กลาวคือ 

๑. อัตตัตถสมบัติ (หรือ อัตตหิตสมบัติ) ความถึงพรอมหรือสมบูรณดวย
ประโยชนตน คําวา ประโยชนในท่ีนี้ มิใชมุงที่ผลประโยชน หรือลาภ ยศ อํานาจ สุข 
สรรเสริญ อยางท่ีมักเขาใจกัน ซึ่งมักจะเปนส่ิงที่คนอยากไดเพียงเพื่อสนองตัณหา โดย
ที่ยังไมแนวาจะเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงหรือไม คือ ชีวิตตองการหรือเปน
สิ่งจําเปนเพื่อประโยชนแกชีวิตเพียงสวนหนึ่งหรือระดับหน่ึง สวนนอกเหนือจากนั้นอาจ
เปนโทษแกชีวิตก็ได การวินิจฉัยวาส่ิงเหลานี้จะเปนประโยชนแกชีวิตหรือไม ก็ตองดูท่ี
ความสัมพันธ ซึ่งจะมาชวยเสริมตัวประโยชนที่แทของชีวิต 

ตัวประโยชนท่ีแทจริงของชีวิตน้ัน ก็คือความเจริญงอกงามของชีวิต ซึ่งชวยให
ชีวิตเขาถึงสันติสุขและอิสรภาพ ไดแก ความเจริญงอกงามแหงปญญาและคุณสมบัติ
ตางๆ ของตัวชีวิตเอง ซึ่งความเจริญบริบูรณแหงปญญาและคุณสมบัติเหลานั้น จะ
นําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดี หรือชีวิตที่ดําเนินไปไดดวยดี มีความสมบูรณในตัวของมัน
เอง ซึ่งมีลักษณะเปนการพ่ึงตนเองได หรือเปนที่พ่ึงของตนไดในทุกๆ ดาน เรียกเปน
ภาษาบาลีวา อัตตนาถะ (พูดส้ันๆวา อัตตนาถ) 
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ลักษณะเดนของการดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงตนได ก็คือ การดําเนินชีวิตดวยปญญา ซึ่ง
ยอมหมายถึงการมี ปญญา ที่ไดเจริญหรือพัฒนาอยางดีแลว โดยมีคุณสมบัติอยางอื่น
ที่พัฒนาพวงมาดวยกันเปนเคร่ืองประกอบสนับสนุน ซึ่งทําใหสามารถปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลายอยางถูกตองและไดผลดี 

๒. ปรัตถปฏิบัติ (หรือ ปรหิตปฏิบัติ) การปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น เม่ือพัฒนา
ชีวิตจนบรรลุประโยชนตนโดยสมบูรณแลว นอกจากตนเองก็จะดําเนินชีวิตไดดีแลว ก็
ยังทําใหเปนผูพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นอยางไดผลดีดวย หรือเม่ือพ่ึงตนเอง
ไดดีแลว ก็สามารถกาวไปสูการเปนที่พึ่งใหแกผู อ่ืน หรือเม่ือตนเองเดินได และ
โดยเฉพาะเดินไดม่ันคงแข็งแรงดีแลว ก็อาจกาวไปสูการชวยพยุง หรือประคับประคอง
คนอ่ืนใหเดินไดดวย ซึ่งเปนผลพิสูจนความสมบูรณของการศึกษาในดานท่ีสอง 

ผูท่ีมีการศึกษาสมบูรณ จะตองมีลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีเปนการปฏิบัติ หรือ
บําเพ็ญเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนดวย ซึ่งหมายถึงความสามารถและความพรอมท่ีจะชวย
ใหผูอื่นดําเนินชีวิตที่ดี หรือไดดวยดี ใหเขาประสบความเจริญงอกงามของชีวิต โดยมี
ชีวิตท่ีพัฒนาดวยปญญา และคุณสมบัติประกอบอยางอื่นๆ หรือใหพัฒนาครบท้ัง ๔ 
ดาน เรียกอีกอยางหนึ่งวา ชวยใหเขาพึ่งตนเองได หรือทําใหเขามีชีวิตซ่ึงเปนที่พึ่งของ
ตนเองได 

ลักษณะการดําเนินชีวิตในดานน้ีที่สมบูรณ ในระดับของพระพุทธเจา เรียกวา
เปน โลกนาถะ (พูดส้ันๆวา โลกนาถ) แปลวา เปนท่ีพ่ึงของชาวโลก หรือของสังคม
ทั้งหมด สําหรับคนทั่วไปก็อาจใชเพียงวาเปน ปรนาถะ หรือ ปรนาถ ซึ่งแปลวา เปนท่ี
พึ่งของคนอ่ืนได 

การที่จะมีลักษณะการดําเนินชีวิตดานน้ีได นอกจากการพัฒนาปญญาแลว 
คุณสมบัติที่เดนชัดมาก ท่ีจะเปนแรงจูงใจ หรือเปนตัวผลักดันใหออกไปปฏิบัติบําเพ็ญ
กิจน้ี ก็คือ กรุณา ซึ่งหมายถึง ความรักเพ่ือนมนุษย เพื่อนรวมโลก และเพื่อนรวม  
สังสารวัฏ ในระดับที่วา เห็นเขามีทุกข ลําบากหรือขาดตกบกพรอง ก็ไมอาจนิ่งเฉย แต
จะตองเคลื่อนไหวขวนขวายออกไปชวยเหลือใหเขาหลุดพนจากภาวะเชนน้ัน 



 

๘๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

๓) มองในแง่คุณธรรมหลักของผู้ที่มีการศึกษา 

คุณธรรมหลักของผูมีการศึกษา ก็คือ คุณธรรมที่จะทําใหเขามีลักษณะการ
ดําเนินชีวิตอยางท่ีกลาวมาแลวในขอ ๒) นั่นเอง จึงเปนคุณธรรมที่กลาวถึงในขอกอน 
แตนํามากลาวเนนไวใหเดนชัดในท่ีนี้ อีกคร้ังหนึ่ง (จะเห็นวา จุดหมายของการศึกษาท่ี
กลาวถึงในแงดานตางๆ ทั้งหมดท่ีบรรยายมาแลวนั้น โยงถึงกันหมด บางทีดูคลายวา
จะช้ําไปช้ํามา แตสาระที่แทจริงก็คือ เปนการแสดงใหเห็นวา จุดหมายเหลาน้ัน เปน
เพียงแงดานท่ีพูดแยกกันออกไป ซึ่งโดยเน้ือแทแลว ก็ประสานกลมกลืนรวมเปน
จุดหมายอันหน่ึงอันเดียวกัน) คุณธรรมหลักนั้นมี ๒ อยาง คือ 

๑. ปญญา (รู) เปนองคธรรมแกนของ อัตตัตถสมบัติ คือ ความสมบูรณพรอม
แหงประโยชนตน หรือความเจริญงอกงามของชีวิตที่พัฒนาสมบูรณจนเปนอยูไดดวยดี
มีปญญา ซึ่งสามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ของชีวิตที่พัฒนาพวงตามกันมาใหเปน
ประโยชนไดอยางเต็มที่ จนเปนอัตตนาถะ คือ พึ่งตนเองได หรือเปนท่ีพึ่งของตนเองได 
มีความสมบูรณในตัวเอง ปญญาน้ีเจริญงอกงามขึ้นมาพรอมกับความลดนอยและสูญ
สิ้นไปของอวิชชา ทําใหกาวพนจากการอยูรอดของกิเลส ขึ้นมาสูการอยูดีดวยปญญา 
ดังกลาวมาแลว 

๒. กรุณา (รัก) เปนองคธรรมแกนของ ปรัตถปฏิบัติ คือ การปฏิบัติบําเพ็ญเพ่ือ
ประโยชนของผูอื่น หรือการชวยผูอื่นใหพัฒนาชีวิตของเขาเองจนเจริญงอกงามพอท่ีจะ
เปนอยูไดดวยดี เปนคุณสมบัติที่ทําใหเปนโลกนาถะ หรือ ปรนาถะ (เปนท่ีพ่ึงของ
ชาวโลก หรือเปนท่ีพึ่งของคนอื่นได) ท่ีชวยใหคนอื่นพัฒนาตัวเขาเองจนเปนอัตตนาถะ 
(พ่ึงตัวเองได หรือเปนที่พ่ึงของตนได) ในท่ีสุด 

กรุณานี้ เจริญขึ้นมาพรอมกับการพัฒนาปญญาอยางถูกตอง และเขามาทํา
หนาที่เปนแรงจูงใจ หรือตัวปลุกเราของการกระทํามากข้ึนโดยลําดับ แทนท่ีตัณหา 
พรอมกับความลดนอยลงและสูญส้ินหมดไปของตัณหาน้ัน  

กรุณา นี้ เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติตอบุคคลหรือสัตวอื่น (เรียกวามีสัตวเปน
อารมณ, คือเปนฉันทะท่ีแสดงออกตอมนุษยสัตว) แตถาเปนการปฏิบัติตองานหรือสิ่ง
หรือเร่ืองอยางอ่ืนๆ (เชน ความจริง ความถูกตองดีงาม) ท่ีไมใชมนุษยสัตว คุณธรรม
หลักขอนี้ก็เปล่ียนเปนฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ที่เคยอธิบายมาแลวขางตน 



 

 

บทที่ ๔ 

มองการศึกษาในมิติตางๆ 

ในเวลาที่เหลือนอยอยางยิ่งน้ี จะพูดกวางๆ ขอเรียกวา มองการศึกษาในมิติ
ตางๆ พูดถึงแงโนนบาง แงนี้บาง แลวแตจะนึกขึ้นได ไมเรียงลําดับ ไมเปนระบบ∗ 

๑. การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 
 ในชวงเวลาที่ผานมานี้ คําวา “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” ไดเปนคําพูดท่ี

เอยถึงกันบอยมาก และเราก็พูดกันเหมือนกับวาเรารูจักชีวิตและสังคมดีแลว อันท่ีจริง
มันก็เปนปญหาวา คําวาชีวิตและสังคมท่ีเราพูดกันนั้น เราหมายถึงอะไร และชีวิตกับ
สังคมมีความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งเปนเร่ืองท่ีตองพิจารณา 

ถาจะวากันไป หลักการควรจะเปนวา คําวาการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมนี้มี
ความหมายท้ังวา การศึกษาเพ่ือชีวิตดวย  การศึกษาเพ่ือสังคมดวย  และชีวิตก็เพื่อ
สังคมดวย  สังคมก็เพ่ือชีวิตดวย  และชีวิตกับสังคมก็ตองอิงอาศัยซึ่งกันและกัน  ในที่น้ี
จะพูดเฉพาะแงดานบางอยางที่ควรจะคํานึงเก่ียวกับเร่ืองการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 

 มองที่ตัวชีวิตเองกอน ถาเราจะเขาใหถึงตัวชีวิตกันจริงๆ ชีวิตก็ตองมีจุดหมาย  
จุดหมายของชีวิตคืออะไร? ชีวิตน้ันตองการพัฒนาไปจนถึงจุดหมายสูงสุด คือ 
อิสรภาพ อยางที่วามาแลว เพราะการพัฒนาน้ันมีจุดหมายท่ีอิสรภาพ และอิสรภาพก็มี
ความหมายเทากับสันติ และสุข  

อิสรภาพ สันติ และ สุข สามคําน้ี ในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนไวพจนกัน 
และทั้งหมดเปนชื่อของนิพพานดวย 
                                                            
∗  ในบทท่ี ๔ น้ี ใตหัวขอใดหัวขอหน่ึง ใน ๓ หัวขอตอไปน้ี (จําไมแนพอท่ีจะระบุ) ไดคางเชิงอรรถท่ียังไมยุติ
ตั้งแตพิมพคร้ังแรก คร้ังน้ัน คงเพราะเรงดวน จึงปลอยผานไปกอน คราวน้ี ตั้งใจวาจะเขียนเติมลงไปให
เสร็จ แตกลายเปนวา คราวน้ี นอกจากการพิมพดวนมากแลว ยังอยูในถิ่นหางไกล ไมสามารถหาเลม
หนังสือที่พิมพคร้ังกอน จึงตองปลอยผานอีก หวังวาถามีการพิมพคร้ังใหม คงมีโอกาสเติมใหเสร็จไป  



 

๙๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ชีวิตนั้นตองมีจุดหมาย คือ อิสรภาพ สันติ และสุขน้ี  ไมใชพัฒนาเร่ือยเปอยไป  
เชนวา การศึกษา คือการพัฒนาใหเจริญงอกงาม ไมรูวาใหงอกงามไปไหน มันตองมี
จุดหมายท่ีสุดของมัน เพราะชีวิตนี้มีการสิ้นสุด ชีวิตนี้มีปลายปด มันจบส้ิน ฉะนั้น  
กอนที่มันจะจบสิ้น มันก็ควรจะไดเขาถึงจุดหมายสูงสุดของมันดวย เทาที่เปนไปได ให
มันไดรูจักรสแหงจุดหมายสูงสุดน้ัน นี้เปนขอคํานึงอันท่ีหน่ึง ซึ่งในท่ีนี้เสนอไววา ไดแก  
อิสรภาพ หรือสันติ และสุข เหมือนอยางที่พูดแลววา การศึกษาก็เพ่ือทําใหคนมี
อิสรภาพและสันติสุขได ทั้งภายนอกและภายใน 

 ตอไป สังคมที่พึงปรารถนาเปนอยางไร? ในแงหน่ึง สังคมที่พึงปรารถนายอม
เปนสังคมท่ีเอื้ออํานวยใหแตละชีวิต หรือทุกชีวิตพัฒนาตัวของมันเองได จนเขาถึง
จุดหมายสูงสุดนั้น อันนี้เปนแงที่วาสังคมจะตองเอื้อตอชีวิต หรือพูดในแงหนึ่ง เรามอง
วา สังคมเปนศูนยรวมของชีวิตที่รวมกัน เปนแหลงผลประโยชนรวมกันของทุกคนทุก
ชีวิต เพราะฉะนั้น 

 ในด้านที่หนึ่ง  สังคมเป็นแหล่งท่ีรับท่ีรวมเอาผลประโยชน์จากทุกชีวิตมาไว้  
ฉะน้ัน ชีวิตแตละชีวิตมีดีอะไร สังคมก็เปนที่รวบรวมเอาความดีงามเหลานั้น เอา
ประโยชน เอาความสามารถ เอาศักยภาพจากชีวิตแตละชีวิตน้ัน มาชวยใหสังคมเอง
อุดมสมบูรณพร่ังพรอม   

ในแงนี้เหมือนกับพูดวาชีวิตเพ่ือสังคม แตที่จริงมันเปนความหมายของสังคม
อยูแลวในตัววา สังคมนั้นเปนท่ีรวมประโยชนและคุณคาจากทุกชีวิต ซึ่งอันนี้จะไป
สอดคลองกับการศึกษาในเร่ืองของแรงจูงใจ และเร่ืองศักยภาพดวย ถามองในแงวา
สังคมเปนท่ีรวมประโยชนจากทุกชีวิต เราก็จะเห็นวา ทุกชีวิตมีศักยภาพ มันอาจจะมีดี
คนละแง  แมแตชีวิตที่ออนแอ ไมแข็งแรง มันก็อาจจะมีดีบางอยาง ที่จะใหแกสังคม
ของมันได  ซึ่งถาใชระบบแขงขันจะเปนไปไมได แตเร่ืองนี้ยังจะตองพูดตอไปอีก 

 ในแง่ที่สอง สังคมเป็นแหล่งท่ีแผ่ประโยชน์ให้แก่ทุกชีวิต ตอนแรกมันเปนที่รวม
เอาคุณคาประโยชนจากทุกชีวิตมา ซึ่งทําใหสังคมเจริญงอกงามพร่ังพรอม แตพรอม
กันน้ัน มันก็เปนแหลงที่แผประโยชนใหแกทุกชีวิตอยางท่ัวถึงดวย ในแงนี้ ถามองในมุม
กลับ ก็ตองถามวา สังคมนี้ไดใหบริการแกทุกชีวิตอยางท่ัวถึงหรือไม ใหความเปนธรรม
เสมอหนากันหรือไม เปนตน 



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๙๑ 

   

 ทีนี้ก็มาพิจารณาคําวา “ชีวิต” ชีวิตนั้นจะมองแตชีวิตคนอยางเดียวไมได ตอง
มองชีวิตทุกอยางใหสัมพันธถึงกัน ชีวิตคน ชีวิตสัตว ชีวิตตนไม ธรรมชาติทั้งหมดนั้น
เปนส่ิงที่สัมพันธโยงถึงกัน ฉะนั้น เราจะตองคํานึงถึงขอนี้ดวย ในการศึกษาสมัย
ปจจุบัน เราก็ตระหนักถึงปญหาเร่ืองสภาพแวดลอมตางๆ ที่ทําใหเรารูตัววาจะตอง
เก้ือกูลตอธรรมชาติแลว 

 ฉะนั้น การมองชีวิต จะตองมองชีวิตท่ัวถึงในทุกสวนของธรรมชาติ และส่ิงท่ี
จะตองตระหนักสําคัญยิ่งอีกอยางหนึ่งก็คือ ชีวิตน้ีเปนสวนที่โยงมนุษยเขากับธรรมชาติ  
ถาหากวาการศึกษาเปนการศึกษาเพ่ือสังคมอยางเดียวแลว เราจะลืมมองธรรมชาติ  
แลวเราจะแยกตัวจากธรรมชาติ แตถายังมองชีวิตอยู ชีวิตน้ันเปนธรรมชาติ ชีวิตก็จะ
เปนตัวโยงมนุษย และสังคม เขากับธรรมชาติ   

ก็เปนอันวา การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมนั้น โยงถึงธรรมชาติดวย เพราะชีวิต
เปนสวนท่ีอยูในธรรมชาติ และเชื่อมสังคมมนุษยกับธรรมชาติใหถึงกัน ฉะน้ัน  
การศึกษาท่ีเนนเพ่ือสังคมอยางเดียว จึงไมพอแน  และเม่ือพูดวา เพ่ือชีวิตและสังคม ก็
ตองมองถึงความหมายของทั้งสองอยางใหลึกซ้ึง อยางสัมพันธอิงอาศัยกัน 

 ทีนี้ อีกเร่ืองหน่ึง ก็คือ แงท่ีบอกวา “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” การท่ีบอกวามนุษย
เปนสัตวสังคมน้ัน แสดงวาโดยพ้ืนฐานของธรรมชาติ มนุษยจะตองรวมมือกัน  
ชวยเหลือกัน จึงจะอยูเปนสังคม และสังคมจึงจะอยูรอดได อันน้ีก็จึงโยงไปถึงเร่ืองของ
แรงจูงใจ แรงจูงใจในระบบแขงขันแยงชิงกันน้ัน เขากันไมไดกับธรรมชาติของมนุษยใน
ฐานะสัตวสังคม 

 ไอนสไตนบอกวา มีผูยกหลักการของดารวินมาอาง คือ ยกหลักที่เรียกวา the 
survival of the fittest (ผูที่แข็งแรงท่ีสุดจึงอยูรอด หรือผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดจึงอยูรอด)  
เอามาใชในการสงเสริมระบบแขงขัน วาพวกกิจการธุรกิจก็ดี มนุษยแตละคนก็ดี มัน
ตองเกงท่ีสุด ดีที่สุด จึงจะอยูรอด อันไหน คนไหนสูเขาไมได ก็ตองลมลาเลิกไป ระบบน้ี
เรียกวา Social Darwinism คือ เอาลัทธิดารวินมาใชทางสังคม 

 ไอนสไตนคานวา การอางนี้เปนการอางท่ีผิดพลาด เพราะวาระบบการอยูรอด
ของผูเหมาะสมที่สุดนี้ เปนทฤษฎีทางชีววิทยา และเปนการอยูรอดของเผาพันธุ 
(Species) ไมใชอยูรอดเฉพาะตัว  การอยูรอดเฉพาะตัวไมถูกตอง ยกตัวอยางเชน มด  
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มดเปนสัตวประเภทสัตวสังคมไดเหมือนกัน การที่มดจะอยูรอดไดนั้น มดแตละ
ตัวจะตองชวยกันทํางาน และมีการแบงหนาท่ีกันเสร็จ มดงานก็ชวยกันทํางาน แลว
สังคมมดหรือเผาพันธุมดจึงอยูรอดได  แตถาใหมดแตละตัวมาแขงขันตอสูกัน จะเปน
อยางไร ลองใหมดแตละตัวกัดกันซิ ผลที่สุดเผาพันธุมดน้ันก็จะสูญส้ิน   

เพราะฉะน้ัน ที่วามนุษยเปนสัตวสังคม และเผาพันธุมนุษยจะอยูรอดไดนั้น ก็
คือการท่ีมนุษยจะตองรวมมือชวยเหลือกัน หรือทํางานรวมหมู จึงอยูรอด นี่เปน
หลักการที่จะแสดงวา ลัทธิดารวินนั้นไมไดสงเสริมระบบแขงขันเลย ทัศนะของ
ไอนสไตนมีวาอยางน้ี และท่ีจริงมันเปนเพียงลัทธิพวกหน่ึงที่เอาดารวินมาอาง อยางท่ี
บอกวาเปน Social Darwinism เทาน้ัน 

 เปนอันวา เร่ืองแรงจูงใจแบบระบบแขงขันน้ีขัดกันหมด ขัดกับระบบท่ีวามนุษย
เปนสัตวสังคมนี้ดวย ขัดกับหลักการศึกษาที่จะใหมนุษยมีการพัฒนาศักยภาพของแต
ละบุคคลอยางแทจริงดวย ฉะนั้น เราจะตองสงเสริมแรงจูงใจใฝธรรมใฝรูใฝความจริง  
ใฝความดีงามแบบฉันทะท่ีถูกตอง ใฝความเปนเลิศที่ถูกตอง ดังไดกลาวมาแลวน้ัน   

เม่ือเขาใจการศึกษา เขาใจชีวิตและสังคมอยางถูกตองแลว การใชแรงจูงใจ
แบบแขงขันกันเอาชนะกันในปจจุบันนี้ ก็จะคอยๆ พนสมัย ลาสมัย จะตองแกไขให
หมดไปทุกทีๆ แลวก็พัฒนาคนใหมีแรงจูงใจแบบรวมมือกันทํางาน ที่ควบคูไปกับ
แรงจูงใจแบบฉันทะ ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่วามนุษยเปนสัตวสังคม และสอดคลอง
กับการท่ีวาเราจะไดดึงเอาศักยภาพของทุกคนท่ีมีอยูในสังคมมนุษยน้ีมาชวยกัน
เสริมสรางสังคมใหเจริญงอกงามตอไป 

 ต่อไปอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ปญหาวา ชีวิตที่พึงปรารถนาเป็นอย่างไร?  ชีวิตที่พึง
ปรารถนาก็ขอกลาวรวบรัดสั้นๆ ในแงท่ีสัมพันธกับสังคมวา คือชีวิตท่ีมีสวนรวมอยางมี
คุณคาเกื้อกูลเปนประโยชนตอสังคม แตพรอมกันนั้น ก็เปนอิสระ ขึ้นตอสังคมนอยที่สุด  
เพราะอยูดีมีสุขไดโดยตัวของมันเอง เอาจากสังคมนอยท่ีสุด แตใหแกสังคมอยางมี
คุณคาท่ีสุด สามารถเขาถึงธรรมหรือธรรมชาติได โดยไมถูกสังคมกีดขวาง   

 ชีวิตที่เป็นอิสระอยางน้ี ตรงขามกับชีวิตที่เสมือนอยูลําพังผูเดียว ท่ีเอาแต
ตัวเองคนเดียว โดยเอาจากสังคมอยางมากท่ีสุดเกินกวาท่ีตนจะพึงได เอาเปรียบ ดึง
เอาทุกส่ิงทุกอยางจากสังคม โดยไมมีคุณคาอะไรที่จะใหแกสังคม พรอมกันนั้นก็ไม
อาจจะอยูโดยปราศจากสังคม เพราะโดดเด่ียวตนเองจากธรรมชาติ 
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 ท่ีพูดนี้มีความหมาย ๒ แงรวมอยูในตัว คือ ชีวิตท่ีดีน้ัน ต้องเกี่ยวกับสังคม อยู่
ร่วมในสังคม แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องมีความเป็นอิสระจากสังคมได้ด้วย มันมี
ลักษณะสองอยางน้ีเปนแกน นอกน้ันก็เปนเนื้อความรายละเอียดออกไป   

ที่วาเปนอิสระจากสังคมไดนั้น ก็เพราะวาชีวิตนี้จะตองไปสัมพันธกับธรรม  
หรือธรรมชาติดวย แลวในตอนที่เขาถึงธรรมชาติน้ัน จะเปนความสัมพันธระหวางตัว
เขากับธรรมชาติโดยตรง ซึ่งจะตองทําใหสังคมขดัขวางตัวเขาไมไดดวย  

ขอใหสังเกตดูเถิดวา ชีวิตของมหาบุรุษท้ังหลาย ต้ังแตพระพุทธเขา จนถึง
มหาตมะคานธีและไอนสไตน  มีลักษณะอยางที่วามาน้ีท้ังน้ัน 

 เกี่ยวกับหลักการท่ีพูดมาเม่ือกี้ ขอเนนอีกนิดหน่ึงวา เราไดพูดถึงปจจัยของ
การศึกษาตามแบบพระพุทธศาสนา ๒ อยาง คือ ปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก  
และไดเนนวา ปัจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ เป็นตัวแกนสําคัญยิ่ง  

ทีนี้ ในดานปัจจัยภายนอก ในยุคปจจุบันน้ี อาตมภาพวา ส่ือมวลชน สําคัญ
อย่างยิ่ง ปจจุบันนี้จะตองถือวาส่ือมวลชนเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษา  
การศึกษานาจะเขาไปมีสวนอยางมากในส่ือมวลชน  เพราะส่ือมวลชนมีอิทธิพลใน
การศึกษาของคนหรือเด็กปจจุบันนี้ บางทีมากกวาตัวครูเสียอีก เพราะฉะนั้น เราจะไม
เอาใจใสตอสื่อมวลชนไมไดเลย ในฐานะที่มันเปนปจจัยภายนอกตัวเดนของการศึกษา  
การศึกษาจึงควรจะมีอิทธิพลตอเร่ืองส่ือมวลชนใหมากที่สุด ควรจะเอาสื่อมวลชนเขา
มาไวในความควบคุมของผูบริหารการศึกษาหรือไม หรือวาควรจะใหมีสวนรวมอยางไร 
นี้ก็เปนเร่ืองที่นาพิจารณา 

 ทีนี้ตอไป ก็ขอพูดสั้น ๆ แขงกับเวลา อีกข้อหน่ึง คือเร่ือง สังคมกําหนดคน หรือ
คนกําหนดสังคม อันนี้พูดไดเปนแงๆ โดยสัมพันธกับเร่ืองท่ีพูดมาแลว 

 ในแงหนึ่ง สังคมกําหนดคน และคนสวนใหญจะถูกสังคมกําหนด เพราะวา
สังคมนั้นหลอหลอมชีวิตบุคคลดวยปรโตโฆสะ ดวยการถายทอดทางวัฒนธรรม และ
สื่อมวลชนก็มีบทบาทสําคัญอยางที่วามาแลว คนส่วนมากถูกสังคมหล่อหลอม  

แตคนท่ีมีโยนิโสมนสิการจะกลับเปนผูเปล่ียนวิถีของสังคม และกําหนดสังคม
ได คนที่เปนผูนําในการเปล่ียนแปลงสังคมน้ัน ก็คือ ผูมีโยนิโสมนสิการ ฉะนั้น มันมีตัว
ปจจัยที่คูกันอยู ไมตองกลัว  

ในแงหนึ่ง สังคมกําหนดคน และโดยทั่วไป คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างน้ัน  
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แต่ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการน้ันก็จะเป็นทางออกของบุคคลจาก
การถูกสังคมหล่อหลอมกําหนด และบุคคลก็กลายเป็นผู้เปล่ียนวิถีของสังคมได้ 

 ขอคิดควรคํานึงในท่ีนี้ ก็คือ ถาการศึกษาทําไดแคปลอยใหคนเปนผลิตผลของ
สังคมอยางเดียวแลว การศึกษาก็จะมีคุณคาและความหมายนอย คือทําหนาท่ีบกพรอง  

การศึกษาท่ีแท้ จะต้องสามารถทําให้คนมีอิสรภาพ สามารถเป็นปัจจัยที่นํา
สังคมไปสู่ความดีงาม การศึกษาปลดปล่อยคน และคนก็ปลดปล่อยสังคม 

๒.  การศึกษาในฐานะเครื่องสืบตอ 
จากอดีตถึงปจจุบัน และสูอนาคต 

 คราวนี้จะพูดถึงการศึกษาในฐานเปนเคร่ืองสืบตอจากอดีตถึงปจจุบัน สู
อนาคต หรือการศึกษาในฐานะเปนปจจัยหลักของวิวัฒนาการ หรือเปนตัวนําแหง
ความเปล่ียนแปลง ท้ังของบุคคลและของสังคม  

ในแงหนึ่งเราถือวา การศึกษาเป็นตัวนําการเปล่ียนแปลง 
 ประการแรก เปนตัวนําการเปล่ียนแปลงในชีวิตของคน โดยการพัฒนาตัวเขา

ใหเจริญในทุกดาน จนกระท่ังประเสริฐถึงสูงสุดยอด แมแตสูงกวาพระพรหมก็ได  
อยางท่ีวามาแลว 

 ประการท่ีสอง ในแงของสังคม เปนการมองในระยะยาว มุงสูอารยธรรมของ
มนุษยชาติท้ังหมด การศึกษาก็เปนตัวสืบทอด ตออดีต กับปจจุบัน และอนาคต ทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงที่ถูกตอง 

 เปล่ียนแปลงอยางไร ขอใหพิจารณาตามหลักไตรลักษณ เรามี อนิจจัง ความ
เปล่ียนแปลง  ซึ่งความเปล่ียนแปลงนี้  ไม่ได้เป็นไปโดยเลื่อนลอย แต่เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย เพราะฉะน้ันจุดสําคัญที่สุด ก็คือ ตองเขาใจเร่ืองเหตุปจจัย 

 ตัวเราปจจุบันคือ ฐาน เวลานี้คือ ปจจุบัน การรูจักตัวตามหลักอนิจจัง ก็คือ
มองสืบไปจนถึงอดีตวา มีพื้นฐานที่สืบทอดมาจากอดีตอยางไร ใหเขาใจตัวเราต้ังแต
ปจจุบันยอนลงไปสูอดีต โยงอดีตมาหาปจจุบัน เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน  ก็มีเหตุปจจัยสืบทอดมาจากอดีตดวย  นอกเหนือจากปัจจัยในปัจจุบัน  เรา
สืบสาวเหตุปัจจัยซ่ึงส่งทอดมาจากอดีตนั้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
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 ทีนี้ ตอไปในขั้นโยงสูอนาคต การศึกษาก็เป็นเครื่องทําให้คนรู้จักสร้างสรรค์
ปรับปรุงอนาคต ด้วยการจัดเตรียมเหตุปัจจัย เพ่ือให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทางท่ี
พึงประสงค์   

ในการปฏิบัติเชนนี้ เราเอาหลักไตรลักษณ์มาใช้ โดยโยงกับหลักความไม่
ประมาท เหมือนอยางที่บอกเม่ือกี้วา อนิจจัง ส่ิงท้ังหลายไม่เที่ยง แต่ส่ิงท้ังหลายที่ไม่
เที่ยงนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัย ในเม่ือมันเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการความ
เจริญกาวหนาในอนาคต เราจะทําอยางไร เราก็ต้องศึกษาให้รู้เหตุปัจจัยวา เหตุปจจัย
อะไรจะนํามาซึ่งความเสื่อม เหตุปจจัยอะไรจะนํามาซึ่งความเจริญ แล้วเราก็แก้ปัญหา  
ปรับปรุง สร้างสรรค์อนาคตได้ โดยท่ีวาปจจัยตัวไหนจะนํามาซึ่งความเสื่อม ก็ปลอยให
มันดับหรือปองกันหรือขจัดใหหมดไป  สวนปจจัยไหนท่ีจะนํามาซึ่งความเจริญ ก็สราง
เสริมหรือกระตุนเราใหมันเกิดขึ้น ใหมันสืบตออยูเร่ือยๆ  

 ขอใหนึกถึงหลักพระพุทธศาสนา ในเวลาท่ีพูดถึงสภาวะ พระพุทธเจาตรัสวา 
“วยธมฺมา สงฺขารา” สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา อันนี้พูดตาม สภาวะ  
คือธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น  แตตอจากน้ัน พระองคตรัสถึง จริยะ วา “อปฺปมาเทน 
สมฺปาเทถ” (เพราะฉะน้ัน คือเม่ือธรรมชาติมันเปนอยางนั้น เราจะมัวนอนใจอยูไมได) 
จงทํากิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท 

พระพุทธเจาตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย หากภิกษุทั้งหลายจะประชุมกันเนืองนิตย 
หม่ันประชุมกันเนืองๆ พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียง
กันทํากิจที่พึงกระทําเปนตน อยูตราบใด ภิกษุท้ังหลายจะมีแตความเจริญฝายเดียว ไม
มีความเส่ือมเลย อันน้ีทานวาพระพุทธเจาตรัสขัดกันไหมกับหลักความไมเที่ยง  

แหงหนึ่งบอกวา สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา อีกแหงหนึ่ง
ตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย ถาเธอประพฤติด่ังน้ี จะไมมีความเส่ือมเลย  มีแตเจริญฝายเดียว 
พระพุทธพจนนี้คลายขัดกัน แตที่จริงไมขัดกันเลย กลับสอดคลองรับตอทอดกันดวยซ้ํา 

 พวกที่ศึกษาพระพุทธศาสนาไมบริบูรณรอบดาน ก็จะทําใหเกิดปญหา เชน 
อาจจะนําไปสูการยอมรับสภาพ ไมวาจะเส่ือมหรือเจริญ ก็ปลอยมันไป แตใน
การศึกษาท่ีถูกตอง จะรูจักแยก คือ เม่ือพูดถึงสภาวะ ก็รูเขาใจวาสภาวะมันเปนอยางน้ี 
มันเปนความจริง เหมือนกับวิทยาศาสตรบอก อันนั้นมันตองเปนอยางน้ัน มันเกิดขึ้น 
ต้ังอยู  ดับไป เปนธรรมดาของมัน มันแนนอน เปนความจริงตามสภาวะ  
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แตเราก็รูตามสภาวะนั้นนั่นแหละวา การที่มันเปล่ียนแปลงเส่ือมสลายไปนั้น 
มันเปนไปตามเหตุปจจัยนะ ทีน้ีในทางปฏิบัติ คือ จริยา คุณตองการอะไร คุณตองการ
ความเจริญ คุณก็ตองหาทางสรางเหตุปจจัยใหมันเจริญสิ มันก็เทานั้น ไมมีอะไร 

 อีกตัวอยางหน่ึง พระพุทธเจาตรัสวา “ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ”  
ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข ในที่นี้ตรัสถึงสภาวะวา  
ความเกิดเปนทุกข แตอีกแหงหน่ึง พระองคตรัสวา สัตบุรุษ คือคนดีเกิดมา ชีวิตของเขา
ก็เปนไปเพ่ือความสุขของบิดามารดา ของครอบครัว ของประเทศชาติ ฯลฯ หรืออีกแหง
หน่ึงตรัสวา การเกิดขึ้นของพระพุทธเจานํามาซ่ึงความสุขในโลก อาว ไหนวา การเกิด
เปนทุกข  ทําไมบอกวาการเกิดของพระพุทธเจาเปนความสุข   

ทั้งหมดนี่ก็อยูที่ตองรูจักแยกวา อันหนึ่งพูดถึง สภาวะ ตัวสภาวะเปนอยางนั้น  
แตเม่ือเรารูจักสภาวะแลว ในดาน จริยะ เราก็ปฏิบัติใหถูกตอง เพ่ือทําเหตุปจจัยท่ีจะ
ใหเกิดผลท่ีดีงาม  อันน้ีจะไมพูดกันมาก  เปนเพียงขอแนะ หรือสะกิดใหสังเกต 

 เปนอันวา เราไดมาพูดกันถึงตัวสภาวะ หรือหลักสัจธรรม กับจริยะ คือการ
นํามาใชปฏิบัติ การประยุกต หรือใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ซึ่งก็อยูในเร่ืองท่ีวา  
การศึกษา เป็นตัวนําการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางหลักไตรลักษณ์ ที่รู้เข้าใจแล้วนํามา
ปฏิบัติตามหลักความไม่ประมาท   

การที่การศึกษาจะเปนตัวนําการเปล่ียนแปลง ก็คือ การท่ีจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีงาม ท่ีเปนความเจริญงอกงาม แกปญหาและสรางสรรค
ปรับปรุงใหดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่เปนความสมบูรณน้ัน ท้ังชีวิตของบุคคล และ
อารยธรรมของสังคม 

๓.  คูแยงที่เปนสวนสมบูรณของการศึกษา 
 ขอพูดอีกนิดๆ หนอยๆ เกี่ยวกับเร่ืองคูแยงท่ีเปนสวนสมบูรณของการศึกษา สิ่ง

ที่มีความสมบูรณน้ัน มันมีคูแยงกันอยูในตัว อยางท่ีพูดเม่ือก้ี เชนวา สังคมกําหนดคน  
กับคนกําหนดสังคม นี้เปนคูแยงกันอยู แลวมันก็ทําใหเกิดความสมบูรณขึ้น คูแยงที่ทํา
ใหเกิดความสมบูรณในการศึกษานั้น มีหลายคู ขอยกมาพูดในเวลาท่ีจํากัดย่ิงน้ีเปน
บางคู เชน 
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๑. การศึกษาสองส่วน ในสวนหนึ่ง เปนตัวนําสังคม และสวนหนึ่ง เปนเคร่ือง
สนองสังคม หรือเปนตัวตามสนองสังคม  เราจะตองเขาใจและแยกใหถูก   

การศึกษาที่แทนั้น  ตัวเนื้อแทของมันตองเปนตัวนําสังคม  เปนตัวซึ่งสามารถท่ี
จะกําหนดคุณคาแนวทางวิถีของสังคม การศึกษาบอกใหรูวาสังคมควรจะเปนอยางไร  
ควรจะมีคํานิยมอยางไร คานิยมอยางไรจะดีงาม แลวจะทําการเปล่ียนแปลงอยางไรจึง
จะเปนอยางน้ันได เชน การที่จะรักษาวัฒนธรรมของตัวไว แลวเสริมสรางใหมันเปน
วัฒนธรรมท่ีเจริญงอกงามน้ัน จะทําอยางไร  

การศึกษาจะต้องเป็นตัวนําการเปล่ียนแปลง กําหนดค่านิยม และวิถีของ
สังคม เป็นตัวนําของการพัฒนา หรือนําทางการพัฒนา 

แตในเวลาเดียวกัน การศึกษาอีกสวนหนึ่ง ก็เปนตัวสนองความตองการของ
สังคม ยกตัวอยางงายๆ เชนวา ปนี้สังคมตองการสาขาวิชาชีพนั้นๆ ตองการผูสําเร็จ
การศึกษาดานน้ันมาก ดานน้ีนอย ดังนี้เปนตน การศึกษาดานเนื้อหา อาจจะสนอง
ความตองการของสังคม อาจจะสนองความตองการหลายๆ อยาง แตจะตองมีคูกัน  
คือ เปนท้ังตัวนํา และตัวสนอง  

ถาเม่ือไรการศึกษาเปนแตตัวสนองสังคมฝายเดียว โดยทําหนาที่เปนตัวตาม 
เม่ือนั้นตองถือวามีเคร่ืองวัดหรือช้ีบงวาการศึกษาเส่ือมแลว  

เปนอันวา การศึกษาส่วนท่ีเปน็ตัวนําของสังคมนี้ เป็นเนื้อตัวของการศึกษาท่ีแท้ 
๒. การศึกษาสองส่วน คือ สวนท่ีคงตัว กับ สวนที่ตองปรับเปล่ียน สวนที่คงตัว  

ก็คือสวนท่ีเปนเนื้อแทของการศึกษา ท่ีเก่ียวกับความเปนมนุษยที่แทจริงอะไรตางๆ ดัง
ไดกลาวมาแลว สวนท่ีตองปรับเปล่ียน ก็ไดแกดานภายนอกท่ีเปนเปลือกของ
การศึกษา ที่สนองความตองการของสังคมเปนสวนใหญ สวนมากพวกน้ีจะมีการ
ปรับเปล่ียนตลอดเวลา ซ่ึงเราจะตองแยกใหถูก และปฏิบัติใหถูกตองตอสวนท้ังสองน้ี 

๓ .  การศึกษาสองด้าน  คือ  ดานหนึ่งถือสังคมเปนใหญ  อีกดานหนึ่งให
ความสําคัญแกบุคคล  หลักการสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษาที่สมบูรณ ก็คือ การให
ความสําคัญอยางถูกตองตามเปนจริง ทั้งแกสังคม และแกบุคคลหรือปจเจกชน และ
มองเห็นความจริงวา การใหความสําคัญ ๒ ดานน้ี มีความหมายสัมพันธเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 
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บุคคลกับบุคคลประกอบกันเขาเปนสังคม สังคมก็เปนที่รวมใหบุคคลมีโอกาส
สัมพันธเกาะเก่ียวยึดโยง พึ่งอาศัย และแผประโยชนถึงกัน บุคคลจะอยูดีมีสุข ตอง
อาศัยสังคมท่ีสงบเรียบรอย สังคมจะสงบเรียบรอย ตองอาศัยบุคคลเปนอยูปฏิบัติกิจ
หนาท่ีดวยดี   

ในทางสังคม การศึกษามุงใหมีความรวมมือกัน มีการรวมกันทํางานเพื่อ
ประโยชนสุขสวนรวม ไมใชตางคนตางทํา แกงแยงชิงดีกัน  สวนในแงบุคคล เราตองให
แตละบุคคลฝกฝนพัฒนาตนในทางท่ีจะมีจิตใจใฝ และพรอมที่จะรวมมือกับคนอื่น  
และทํางานเพื่อเห็นแกประโยชนสุขสวนรวม  

สังคมเจริญกาวหนาเรียบรอยม่ันคง บุคคลแตละคนก็เปนผูเสวยผล เปน
ประจักษพยานของความเจริญม่ันคงน้ัน ถาสังคมเจริญกาวหนาม่ันคง แตบุคคล
ทั้งหลายไมมีความสงบสุข ความเจริญกาวหนาม่ันคงน้ันก็ไรความหมาย หรือเปน
ความเจริญกาวหนาม่ันคงท่ีเปนปญหา 

ตามหลักการของพระพุทธศาสนา แมวาในทางวินัย จะถือสงฆ์เป็นใหญ่  โดย
ถือเสียงสวนรวมเปนเคร่ืองตัดสิน แตในทางธรรม ก็ให้ความสําคัญแก่การปฏิบัติ
รายบุคคล  โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคล และการปฏิบัติพัฒนาเฉพาะตัวของ
บุคคลในการท่ีจะเขาถึงธรรม  

การศึกษาจะต้องมุ่งสู่ความพรั่งพร้อมแห่งประโยชน์สุขของสังคม พร้อมไป
ด้วยกันกับการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของบุคคล 

ที่กลาวนี้มีความหมายคลุมไปถึงวา ลัทธิเศรษฐกิจและสังคมท่ีแพรหลายอยูใน
ปจจุบัน ลวนเปนลัทธิสุดโตง หรือเอียงสุดไปขางใดขางหน่ึง ในแงบุคคล และสังคม จึงไม
มีทางที่จะทําใหมนุษยเขาถึงชีวิตท่ีดีงามมีสันติสุขไดอยางแทจริง มนุษยควรมีสติปญญา
เพียงพอที่จะสรางสรรคลัทธิที่ไดผลดีกวาน้ันขึ้นมา ไมใชมัวติดตันอยูเพียงแคลัทธิท่ี
ครอบงําอยูในปจจุบัน อยางนอยลัทธินิยมหรือทัศนะเหลานั้นก็ควรไดรับการแกไข
ปรับปรุง หรือพัฒนาตอไปใหสมบูรณ ซึ่งแมแตความหมายหรือคําจํากัดความก็จะตอง
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหเปนเคร่ืองมือสรางสรรคประโยชนสุขแกมนุษยไดอยางแทจริง 

 โดยเฉพาะทฤษฎีและลัทธินิยมในสายความคิดของตะวันตกนั้น  ลวนติดอยูแค
ในความขัดแยงกัน ระหวางผลประโยชนของบุคคล กับผลประโยชนของสังคม  จนถึง
กับเกิดสงครามระหวางอุดมการณ และหาทางออกสุดทายดวยการประนีประนอม   
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อันนี้ตางจากพระพุทธศาสนา ที่มีหลักการวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได 
และผลสําเร็จของการศึกษา ก็คือการท่ีมนุษยฝกฝนพัฒนาตนใหมีความสามารถมาก
ย่ิงข้ึนๆ ในการทําความเปล่ียนแปลงใหความขัดแยงระหวางผลประโยชนของบุคคล กับ
ผลประโยชนของสังคม กลายเปนความประสานเกื้อกูลและเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน 

๔. การศึกษาสองส่วน คือ สวนที่สนองจุดหมายสูงสุดของชีวิต กับสวนที่สนอง
จุดหมายรวมของมนุษยชาติ ชุดนี้ก็เปนคูกันในแงวา ชีวิตนั้นมีระยะเวลาจํากัด แตละ
ชีวิตมีความส้ินสุด จุดหมายของชีวิตแต่ละชีวิต เรียกว่าเป็นจุดหมายแบบปลายปิด  
สวนอีกดานหนึ่งก็คือมนุษยชาติ หรือสังคมสวนรวม ก็ควรจะมีจุดหมายเหมือนกัน แต
จุดหมายนั้นไมรูวาจะส้ินสุดเม่ือไร  ไมมีกําหนด  จุดหมายของสังคมมนุษย์หรือ      
อารยธรรมของมนุษย์ เป็นจุดหมายแบบปลายเปิด 

เราจะตองสรางหรือรูความสัมพันธระหวางจุดหมายสองแบบน้ัน ทั้งจุดหมาย
ปลายเปด และจุดหมายปลายปด แลวใหการศึกษาทําหนาที่ไดท้ังสองอยาง  

พูดกันงายๆ วา จุดหมายปลายปดของชีวิตมนุษยนี้ เปนสิ่งที่ เราจะตอง
พยายามใหเกิดขึ้นในแตละชีวิตทุกชีวิตใหได และใหทันกอนท่ีชีวิตจะจบส้ิน อันน้ีเปน
เร่ืองสําคัญที่การศึกษาจะตองเอาใจใส   

พรอมกันน้ัน เราก็ตองสรางความเจริญแกอารยธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งเปน
จุดหมายปลายเปด เพื่อใหอารยธรรมเจริญรุงเรืองตอไป แตจะเจริญรุงเรืองตอไป
เร่ือยๆ ไมมีจุดหมาย ก็เล่ือนลอย ไรความหมาย และอาจจะเจริญเพ่ือไปสูความพินาศ
อยางท่ีกําลังกลัวกันอยูมากก็ได 

เบื้องแรก ควรถามกอนวา ที่ว่า อารยธรรมๆ น้ัน คืออะไร?  
มีผูพยายามศึกษาและตอบคําถามกันมากวา อารยธรรมคืออะไร  อยางเชน

สมัยกอนนี้ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยปแรกบางแหง รุนประมาณ ๒๐ ปมาแลว ตอง
เรียนหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา The Story of Civilization   

เขาพยายามตอบปญหาวา อารยธรรมคืออะไร และเขาก็ตอบใหเห็นวา อยาง
นอยวัตถุส่ิงของตางๆ เคร่ืองจักรกล ตึกรามใหญโตท่ีสรางกันขึ้นมาอํานวยความ
สะดวกสบายมากมายน้ัน ไมใชตัวอารยธรรม แตอารยธรรมเปนการสรางสรรคส่ิงดี
งาม ศิลป ดนตรี วรรณคดี วัฒนธรรม ความรูความคิดที่ประณีตงดงาม ความเปนอยู
อยางสันติสุข (คงอยางที่เราเรียกปจจุบันวา ความเจริญเพิ่มพูนของคุณภาพชีวิต  หรือ
ภาษาพระวาความงอกงามของกุศลธรรม) ตางหาก   
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แตจะพูดอยางไรก็ตาม  ก็จะตองมีจุดหมายปลายเปดของมนุษย  ซึ่งจะเปนตัว
ที่ใหความหมายไดวา อารยธรรมคืออะไร 

 เราจะพูดอยางไร ใหมันชัดเจนขึ้นมาวา จุดหมายปลายเปดน้ีคืออะไร มันจะได
มีแนวทาง ไมเล่ือนลอย ไมใชวาเจริญเร่ือยเปอยไป อารยธรรมเจริญไปๆ เจริญอยางไร
ก็ไมรู ปจจุบันน้ีมันก็เจริญมาจนกระท่ังเราเกิดปญหามากมายไมรูเทาไร  

คําตอบในแงหนึ่งก็คือ จุดหมายปลายเปดของอารยธรรมของมนุษยน้ี จะตอง
มาสัมพันธกับจุดหมายปลายปดของชีวิตทุกชีวิต เพราะชีวิตที่จะเกิดเบื้องหนาตอไปใน
ประวัติศาสตรขางหนาโนน ในอนาคต ทุกชีวิตมีปลายปดท้ังน้ัน 

 พูดอยางรวบรัด อารยธรรมระยะยาวน้ี ก็คือสภาพชีวิตความเปนอยูและสังคม
ที่เกื้อกูลตอชีวิตทุกชีวิต หรือเกื้อกูลเอื้ออํานวยย่ิงๆ ขึ้นไป ตอการเขาถึงจุดหมายของ
ชีวิตแตละชีวิตน่ันเอง กลาวคือ อารยธรรมน้ีเปนสภาพท่ีหนุนเสริมชวยใหชีวิตทุกชีวิต
อยูในความดีงาม ที่จะเขาถึงจุดหมายสมบูรณสูงสุดของมันไดงายขึ้นสะดวกขึ้น  

 ทีนี้ อารยธรรมของมนุษยยุคน้ีที่จะดี ก็คือวา มันเอื้ออํานวยใหมนุษยยุคน้ี มี
โอกาสเขาถึงจุดหมายของชีวิตที่เปนปลายปดน้ันไดงายกวามนุษยในยุคกอนๆ และเรา
ก็หวังวา มนุษยในยุคตอไปจะมีอารยธรรมเจริญยิ่งขึ้น อารยธรรมท่ีเจริญนั้นก็จะชวย
ใหมนุษยในยุคน้ันสามารถเขาถึงจุดหมายของชีวิตของเขาไดงายขึ้น ไดสะดวกย่ิงขึ้น
กวามนุษยในยุคนี้น่ันเอง  

สิ่งที่จะเปนภาพฉายของอารยธรรมเชนวานี้ ก็คือ ผลของการศึกษาท่ีปรากฎ
ออกมาวา มนุษยโดยทั่วๆ ไป หรือมนุษยในสังคมสวนใหญ วิวัฒนาการพนไปไกล
ยิ่งขึ้น จากการเปนอยูและทําการตางๆ ดวยแรงจูงใจท่ีเกิดจากกิเลสปกปองตัวใหอยู
รอด มาสูความมีชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา ใชปญญาและฉันทะเปนแรงจูงใจในการ
แกปญหาและปรับปรุงสรางสรรค นี่แหละคือความหมายของความมีอารยธรรม และ
ความเจริญยิ่งขึ้นของอารยธรรม 

 ถาหากใหคําจํากัดความอารยธรรมอยางนี้แลว มันก็จะเปนจุดหมายท่ีไมเล่ือน
ลอย และก็จะสัมพันธกับจุดหมายปลายปดของแตละชีวิตดวย  

นี่ก็เปนเร่ืองของการศึกษา ในสวนที่วาสนองจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ 
อิสรภาพ  หรือสันติสุข  กับสนองจุดหมายรวมของมนุษยชาติ  คือความเจริญของ    
อารยธรรม หรือเร่ืองของจุดหมายปลายปด กับจุดหมายปลายเปด  



 
การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา  ๑๐๑ 

   

 เร่ืองของการศึกษาที่พูดกันมาท้ังหมด แมจะพูดในแงตางๆ กัน แตก็โยงถึงกัน
หมด เปนแตเพียงวา ไดแยกเอามาพูดในแงโนนบาง แงนี้บาง ย้ําเนนไปเปนบางอยาง 
แตเสร็จแลวก็มารวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

 สิ่งท่ีพูดมาน้ี คิดวา อาจจะเปนสวนชวยในการท่ีจะใชสํารวจตรวจสอบเร่ือง
ความหมาย ความมุงหมาย และการทําหนาท่ีของการศึกษา หากวาจะสําเร็จผลตาม
วัตถุประสงคนี้ไดบาง อาตมภาพก็ขออนุโมทนา  

ก็ขออํานวยพร ใหคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษา ใหทุกทานเจริญงอกงามใน
ชีวิต ดวยการพัฒนาท้ัง ๔ ดาน ทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปญญาภาวนา 
จนกระท่ังบรรลุถึงจุดหมาย คือ อิสรภาพ สันติ และความสุข และก็เปนสันติสุข และ
อิสรภาพ ที่เกื้อกูลทั้งสวนตน และสวนรวม โดยทั่วกันทุกทาน 
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ความคิด:  
แหล่งสําคัญ ของการศึกษา∗ 

 ในการพิจารณาเ ร่ืองความคิด ควรทราบฐานะของความคิดใน

กระบวนการของการศึกษาก่อน 

จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา 
 ตัวแทของการศึกษาน้ัน เปนกระบวนการที่ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนํา
ของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด 
ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตอง ดีงาม เก้ือกูลแกชีวิตและสังคม สอดคลองกับความเปนจริง 
เรียกส้ันๆ วา สัมมาทิฏฐิ   

เม่ือรูเขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงความจริงแลว การคิด การพูด การกระทํา 
และการแสดงออกหรือปฏิบัติการตางๆ ก็ถูกตองดีงาม เกื้อกูล นําไปสูการดับทุกข 
แกไขปญหาได  

ในทางตรงกันขาม ถารูเขาใจคิดเห็นผิด มีคานิยม ทัศนคติ แนวความคิดที่ผิด 
ที่เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ แลว การคิด การพูด การกระทํา การแสดงออก และปฏิบัติการ
ตางๆ ก็พลอยดําเนินไปในทางท่ีผิดพลาดดวย แทนท่ีจะแกไขปญหาดับทุกขได ก็
กลายเปนกอทุกข ส่ังสมปญหาใหเพ่ิมพูน รายแรงยิ่งขึ้น  
                                                            
∗  เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามคําอาราธนา ของ คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและกําหนดหลักวิชาการ
ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร  ใน “โครงการศึกษาเพ่ือเสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร”
(เนื้อหาสวนใหญสรุปจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ บทที่ ๑๘ วาดวย โยนิโสมนสิการ) 
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 สัมมาทิฏฐิ นั้น แยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ  

 ๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเชื่อถือ ความนิยม คานิยม 
จําพวกที่เชื่อหรือยอมรับรูการกระทํา และผลการกระทําของตน หรือสรางความสํานึก
ในความรับผิดชอบตอการกระทําของตน พูดอยางชาวบานวา เห็นชอบตามคลองธรรม 
เรียกส้ันๆ วา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ เปน สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ เปนขั้น จริยธรรม 
 ๒. ทัศนะ แนวความคิด ที่มองเห็นความเปนไปของสิ่งท้ังหลายตามธรรมดา
แหงเหตุปจจัย ความรูความเขาใจส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเปน ไม
เอนเอียงไปตามความชอบความชังของตน หรือตามท่ีอยากใหมันเปน อยากไมใหมัน
เปน  ความรูความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมดา  เรียกสั้นๆ  วา         
สัจจานุโลมิกญาณ เปน สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เปนขั้น สัจธรรม 
 มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด หลงผิด ก็มี ๒  ระดับ เชนเดียวกัน คือ ทัศนะ 
แนวความคิด คานิยม ท่ีปฏิเสธความรับผิดชอบ ไมยอมรับการกระทําของตน กับความ
ไมรูไมเขาใจโลกและชีวิตตามสภาวะ หลงมองสรางภาพไปตามความอยากใหเปน 
และอยากไมใหเปนของตนเอง 
 อยางไรก็ดี กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเร่ิมตนและดําเนิน
ไปได ตองอาศัยความติดตอเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและอิทธิพลจากภายนอกเปน
แรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว  

ถาไดรับการถายทอดแนะนําชักจูง เรียนรูจากแหลงความรูความคิดท่ีถูกตอง 
หรือ รูจักเลือก รูจักมอง รูจักเกี่ยวของ พิจารณาโลกและชวีติในทางท่ีถกูตอง ก็จะทําให
เกิด สัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาท่ีถูกตอง หรือมีการศึกษา  

แตตรงขาม ถาไดรับถายทอด แนะนํา ชักจูง ไดรับอิทธิพลภายนอกท่ีไมถูกตอง 
หรือไม รูจักคิด ไม รูจักพิจารณา ไม รู เทาทันประสบการณตางๆ ก็จะทําใหเกิด 
มิจฉาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาท่ีผิด หรือความไรการศึกษา 
 โดยสรุป แหลงท่ีมาเบื้องตนของการศึกษา เรียกวา ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือ 
 ๑. ปัจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากผูอื่น หรือเสียงบอก
จากผูอื่น ไดแก การรับถายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอ แม ครู
อาจารย เพื่อนท่ีคบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซ่ึงใหขาวสารท่ีถูกตอง สั่ง
สอนแนะนําชักจูงไปในทางท่ีดีงาม 
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 ๒. ปัจจัยภายใน เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย 
หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรูจักคิด หรือคิดเปน  
 ในทํานองเดียวกัน แหลงท่ีมาของการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา ท่ี
เรียกวาปจจัยแหงมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ อยาง เหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงบอกจาก
ภายนอกที่ไมดีงาม ไมถูกตอง และ อโยนิโสมนสิการ การทําในใจไมแยบคาย การไม
รูจักคิด คิดไมเปน 

กระบวนการของการศึกษา 
 ไดกลาวแลววา แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษาไดแก สัมมาทิฏฐิ เม่ือมี
สัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็
ดําเนินไปได กระบวนการน้ีแบงเปน ๓ ขั้นตอนใหญๆ เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขา หรือ
หลักการศึกษา ๓ ประการ) คือ 
 ๑. การฝกฝนอบรม ในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย
วาจา และอาชีวะ เรียกวา อธิศีลสิกขา (เรียกกันงายๆ วา ศีล)  
 ๒. การฝกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ 
สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกวา อธิจิตตสิกขา (เรียกกันงายๆ วา สมาธิ) 
 ๓. การฝกฝนอบรมทางปญญา ใหเกิดความรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง รู
ความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่ทําใหแกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลก
และชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ ดับ
กิเลส ดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปัญญาสิกขา (เรียก
กันงายๆ วา ปัญญา) 
 หลักการศึกษา ๓ ประการน้ี จัดวางขึ้นไว โดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกวา วิธี
แกปญหาของอารยชน เปนพื้นฐาน  

วิธีแกปญหาแบบอารยชนน้ี เรียกตามคําบาลีวา อริยมรรค แปลวา ทางดําเนิน
สูความดับทุกข ที่ทําใหเปนอริยชน อริยมรรคน้ีมีองคประกอบที่เปนเนื้อหาหรือ
รายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ 
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 ๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยมตางๆ ที่ดี
งามถูกตอง มองส่ิงทั้งหลายตามเหตุปจจัย สอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตาม
สภาวะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 
 ๒. ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการตางๆ ที่ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ไมเศราหมองขุนมัว เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิด
ในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิง
ธรรม ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคน ชิงชัง 
มุงรายคิดทําลาย เรียกวา สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
 ๓. การพูด หรือการแสดงออกทางวาจา ท่ีสุจริต ไมทํารายผูอื่น ตรงความจริง 
ไมโกหกหลอกลวง ไมสอเสียด ไมใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล ไมเพอเจอ
เล่ือนลอย แตสุภาพ นิ่มนวล ชวนใหเกิดไมตรีสามัคคีกัน ถอยคําท่ีมีเหตุผล เปนไป
ในทางสรางสรรคกอประโยชน ถูกกาลถูกเวลา เรียกวา สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 
 ๔. การกระทําท่ีดีงาม สุจริต เปนไปในทางสรางสรรค ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไม
เบียดเบียน ไมทํารายกัน สรางความสัมพันธท่ีดีงาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคม
สงบสุข คือ การกระทํา หรือทําการตางๆ ที่ไมเกี่ยวของ หรือไมเปนไปเพ่ือการทําลาย
ชีวิตรางกาย การทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน การลวงละเมิดสิทธิในคูครอง หรือของรัก
ของหวงแหนของผูอื่น เรียกวา สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 
 ๕. การประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น เรียกวา 
สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) 
 ๖. การเพียรพยายามในทางท่ีดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวนปองกันส่ิงชั่ว
รายอกุศล ที่ยังไมเกิดขึ้น เพียรละเลิกกําจัดส่ิงชั่วรายอกุศล ท่ีเกิดขึ้นแลว เพียร
สรางสรรคสิ่งดีงามหรือกุศลธรรม ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพียรสงเสริมพัฒนาส่ิงดีงาม
หรือกุศลธรรมท่ีเกิดมีแลว ใหเพ่ิมพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป จนเพียบพรอมไพบูลย 
เรียกวา สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
 ๗. การมีสติกํากับตัว คุมใจไว ใหอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทําในเวลาน้ันๆ ใจอยู
กับกิจ จิตอยูกับงาน ระลึกไดถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเปนประโยชน หรือธรรมที่ตองใช
ในเร่ืองน้ันๆ เวลานั้นๆ ไมหลงใหลเลื่อนลอย ไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ  
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โดยเฉพาะสติ ที่กํากับ ทันตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ 
และความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณท่ีเยายวนหรือยั่วยุมาฉุดกระชากใหหลุด
หลงเลื่อนลอยไปเสีย เรียกวา สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  
 ๘. ความมีจิตต้ังม่ัน จิตใจดําเนินอยูในกิจในงานหรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ) 
ไดสมํ่าเสมอ แนวแนเปนอันหนึ่งอันเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมหวั่นไหว 
บริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียดกระดาง เขมแข็ง เอางาน ไมหด
หูทอแท พรอมท่ีจะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี เรียกวา สัมมาสมาธิ (จิตม่ันชอบ) 
 หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุงใหผล
เกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริยมรรค (มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแหงความดับทุกข) 
คือ เปนการฝกฝนอบรมใหองคท้ัง ๘ แหงมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม ใชประโยชน
ไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดียิ่งขึ้นตามลําดับจนถึงท่ีสุด กลาวคือ 

๑. อธิศีลสิกขา คือ การศึกษาดาน หรือขั้นตอนท่ีฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางความ
ประพฤติ วินัย และความสัมพันธทางสังคม ถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแก
การสรางเสริมคุณภาพจิตไดดี 

๒. อธิจิตต สิกขา  คือ  การศึกษาดาน  หรือขั้ นตอน ท่ีฝกป รือให เ กิด มี 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอม
ทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของ
อารยชน เปนพ้ืนฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี 

๓. อธิปัญญาสิกขา  คือ  การศึกษาดาน  หรือขั้นตอนที่ฝกปรือให เกิดมี 
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางปญญา
ถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มีจิตใจผองใส เบิกบาน ไร
ทุกข หลุดพนจากความยึดติดถือม่ันตางๆ เปนอิสระเสรีดวยปญญาอยางแทจริง 
 แตดังไดกลาวแลวขางตนวา สัมมาทิฏฐิ ที่เปนแกนนําแหงกระบวนการของ
การศึกษาน้ัน จะเกิดขึ้นได ตองอาศัย ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ  

ดังน้ัน ในการดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเนนกันเปนพิเศษ 
คือ เร่ือง ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ที่เปนจุดเร่ิมตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา  
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คํา ท่ี พูดกันวา  การให้การศึกษา  ก็อยู่ที่ปัจจัย  ๒  ประการนี้ เอง  สวน
กระบวนการของการศึกษา ที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปัญญา น้ัน เพียงแตรูเขาใจไว เพ่ือจัด
สภาพแวดลอมใหเก้ือกูล และคอยเสริมคุมกระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบน
ดําเนินไปตามกระบวนน้ัน 
 เม่ือทําความเขาใจอยางน้ีแลว ก็จะมองเห็นรูปรางของกระบวนการแหง
การศึกษา ซึ่งเขียนใหดูไดดังนี้ 

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับจุดเริ่มของการศึกษา 
 เม่ือไดทําความเขาใจคราวๆ เกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษา พอเห็น
ตําแหนงแหงที่ หรือฐานะของความคิดในกระบวนแหงการศึกษาน้ันแลว ก็จะได
กลาวถึงเร่ืองความคิดโดยเฉพาะตอไป 
 อยางไรก็ดี โดยที่ความคิดเปนอยางหนึ่งในบรรดาจุดเร่ิมหรือแหลงที่มา ๒ 
ประการของการศึกษา เม่ือจะพูดถึงความคิดท่ีเปนจุดเร่ิมอยางหนึ่ง ก็ควรรูจุดเร่ิมอื่น
อีกอยางหน่ึงน้ันดวย เพื่อจะไดขอบเขตความเขาใจที่กวางขวางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 กอนอื่น พึงพิจารณาพุทธพจน ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ ดังนี้ 
คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสกิาร๑  

                                                            
๑ องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ (ปรโตโฆสะ ในท่ีน้ีหมายถึง ปรโตโฆสะฝายดี) 
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 โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบ
ภายนอกอ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมี
กัลยาณมิตรเลย 

 โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอ่ืน 
แม้สักอย่างหน่ึง ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๑ 

 ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ น้ัน ไดแสดงความหมายในท่ีนี้วา เปนจุดเร่ิมหรือ
แหลงท่ีมาของการศึกษา หรืออาจจะเรียกวา บุพภาคของการศึกษา เพราะเปนบอเกิด
ของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนนํา เปนตนทาง และเปนตัวยืนของกระบวนการแหง
การศึกษาท้ังหมด 
 ๑. ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากอ่ืน หรือ การกระตุนชักจูงจากภายนอก ไดแก 
การส่ังสอน แนะนํา การถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร คําช้ีแจงอธิบายจาก
ผูอ่ืน ตลอดจนการเรียนรู เลียนแบบจากแหลงตางๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก  

แหลงสําคัญของการเรียนรูประเภทน้ี เชน พอแม ครู อาจารย เพื่อน คน
แวดลอมใกลชิด ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คน
โดงดัง คนผูไดรับความนิยมในดานตางๆ หนังสือ สื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน ในที่น้ี หมายถึงเฉพาะที่แนะนําในทางถูกตองดีงาม ให
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะที่สามารถชวยนําไปสูปจจัยท่ี ๒ ได  

ปจจัยขอน้ี จัดเปนองคประกอบฝายภายนอก อาจเรียกวา ปัจจัยทางสังคม 
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถทําหนาที่เปนปรโตโฆสะท่ีดี มีคุณภาพสูง มีคํา
เรียกเฉพาะวา กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตรจะทําหนาท่ีเปนผลดี ประสบ
ความสําเร็จแหงปรโตโฆสะได ตองสามารถสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียน หรือ
ผูรับการฝกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรูในขอน้ีไดวา วิธีการแห่งศรัทธา  

ถาผูมีหนาที่ใหปรโตโฆสะ เชน ครู อาจารย พอแม ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธา 
และผูเลาเรียน เชน เด็กๆ เกิดมีศรัทธาตอแหลงความรูความคิดอ่ืนๆ มากกวา เชน ดารา
ในสื่อมวลชนเปนตน และถาแหลงเหลานั้น ใหปรโตโฆสะที่ชั่วรายผิดพลาด อันตราย
ยอมเกิดข้ึนในกระบวนการแหงการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา 
                                                            
๑ องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒ 



 

๑๑๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือ คิดถูกวิธี แปลงายๆ 
วา ความรูจักคิด หรือคิดเปน หมายถึง การคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของ
ปญญา คือ การรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามสภาวะ เชน ตามที่ส่ิงน้ันๆ มัน
เปนของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะส่ิง
นั้นๆ เร่ืองนั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย 
โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเองเขาจับ หรือเคลือบคลุม ทําใหเกิด
ความดีงาม และแกปญหาได  

ขอนี้เปนองคประกอบฝายภายใน หรือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียก
ตามองคธรรมท่ีใชงานวา วิธีการแห่งปัญญา 
 บรรดาปจจัย ๒ อยางน้ี ปจจัยขอท่ี ๒ คือ โยนิโสมนสิการ เปนแกนกลาง เปน
สวนที่ขาดไมไดของการศึกษา การศึกษาจะสําเร็จผลแทจริง บรรลุจุดมุงหมายไดก็
เพราะปจจัยขอท่ี ๒ นี้  

ปจจัยขอที่ ๒ อาจใหเกิดการศึกษาไดโดยไมมีขอท่ี ๑ แตปจจัยขอท่ี ๑ จะตอง
นําไปสูปจจัยขอท่ี ๒ ดวย จึงจะสัมฤทธ์ิผลของการศึกษาที่แท  

การคนพบตางๆ ความคิดริเร่ิม ความกาวหนาทางปญญาที่สําคัญๆ และการ
ตรัสรูสัจธรรม ก็สําเร็จไดดวยโยนิโสมนสิการ  

อยางไรก็ตาม แมความจริงจะเปนเชนน้ี ก็ไมพึงดูแคลนความสําคัญของปจจัย
ขอแรก คือ ปรโตโฆสะ เพราะตามปกติ คนท่ีจะไมตองอาศัยปรโตโฆสะเลย ใชแต
โยนิโสมนสิการ อยางเดียว ก็มีแตอัจฉริยบุคคลยอดเยี่ยม เชน พระพุทธเจา เปนตน ซึ่ง
มีนอยทานอยางย่ิง สวนคนท่ัวไปท่ีเปนสวนใหญ หรือคนท้ังหมดในโลก ตองอาศัย     
ปรโตโฆสะเปนท่ีชักนําชี้ชองทางให  

กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู ท้ังในอดีตและปจจุบัน ซึ่งดําเนินการกันเปน
ระบบ เปนงานเปนการ การถายทอดความรูและศิลปวิทยาการตางๆ ที่เปนเร่ืองของ    
“สุตะ” ก็ลวนเปนเร่ืองของปรโตโฆสะทั้งสิ้น การสรางปรโตโฆสะที่ดีงามโดยกัลยาณมิตร 
จึงเปนเร่ืองที่ควรไดรับความเอาใจใสต้ังใจจัดเปนอยางยิ่ง  

จุดที่พึงย้ําเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการนั้น ก็คือ เม่ือดําเนินกิจการในทางการศึกษา 
อํานวยปรโตโฆสะท่ีดีอยูน้ัน กัลยาณมิตรพึงระลึกอยูเสมอวา ปรโตโฆสะท่ีอํานวยให
นั้น จะตองเปนเคร่ืองปลุกเราโยนิโสมนสิการ ใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียนรับการศึกษา 



 

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา    ๑๑๑ 

   

 เม่ือทําความเขาใจเบื้องตนกันอยางนี้แลว ก็หันมาพูดจํากัดเฉพาะเร่ือง
ความคิดตอไป 

ความคิดที่ไมเปนการศึกษา และความคิดท่ีเปนการศึกษา 
 การคิดเกิดพวงตอจากกระบวนการรับรู กระบวนการรับรูน้ันเร่ิมตนดวยการท่ี
อายตนะ๑ ประสบกับ อารมณ์๒ และเกิด วิญญาณ คือ ความรูตออารมณน้ัน เชน เห็น ได
ยิน ตลอดถึงรูตอเร่ืองในใจ  

เม่ือเกิดความเปนไปอยางนี้แลว ก็เรียกวามี “การรับรู” หรือภาษาบาลีเรียกวา 
ผัสสะ เม่ือมีการรับรู ก็จะมีความรูสึกตออารมณนั้น เชน สุข สบาย ทุกข ไมสบาย หรือ
เฉยๆ เรียกวา เวทนา พรอมกันน้ัน ก็จะมีการหมายรูอารมณวาเปนนั่นเปนน่ี เปนอยาง
น้ันอยางน้ี เรียกวา สัญญา จากน้ันก็เกิดความคิด ความดําริตริตรึกตางๆ เรียกวา วิตักกะ 
กระบวนการรับรูเปนไปอยางน้ีเหมือนกัน ไมวาจะเปนการประสบอารมณ หรือไดรับ
ประสบการณภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเร่ืองราวตางๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ เขียน
ใหดูงายๆ โดยยกความรูทางตาเปนตัวอยาง 

 
 ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการกําหนดบุคลิกภาพ 
และวิถีชีวิตของบุคคล ตลอดถึงสังคม จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษา  

แตความคิดน้ัน จะเปนอยางไร ยอมตองอาศัยปจจัยที่กําหนดหรือปรุงแตง
ความคิดนั้นอีกตอหนึ่ง ปจจัยอยางหน่ึงที่มีอิทธิพลอยางมากตอความคิด ไดแก
ความรูสึกสุขทุกข (เวทนา)  

ตามปกติ สําหรับคนทั่วไป เม่ือมีการรับรูและเกิดเวทนาแลว ถาไมมีปจจัย
อยางอ่ืนเขามาแปร หรือตัดตอน เวทนาก็จะเปนตัวกําหนดวิถีของความคิด คือ ถารูสึก
สบายเปนสุข ก็ชอบใจ อยากได อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝายบวก) ถารูสึกไมสบาย 
บีบค้ัน เปนทุกข ก็ขัดใจไมชอบ อยากเลี่ยงพนหรืออยากทําลาย (ตัณหาฝายลบ)  
                                                            
๑ อานคําอธิบายเพ่ิมเตมิในหนาเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเตมิ 
๒ อารมณ ในท่ีน้ี = sense-object ไมใช emotion สมยัปจจุบัน เรียกบางสวนของอารมณวา “ส่ิงเร้า” 
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ตอจากนั้น ความคิดปรุงแตงตางๆ ก็จะกําหนดเนนหรือเพงไปท่ีอารมณ คือสิ่ง
ซึ่งเปนท่ีมาของเวทนาน้ัน (ตัวเรา หรือสิ่งเรา) เอาส่ิงน้ันเปนท่ีจับของความคิด พรอม
ดวยความจําไดหมายรูวา สิ่งนั้นส่ิงน้ี เปนอยางน้ันเปนอยางน้ี (สัญญา) แลวความคิด
ปรุงแตงก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจ ไมชอบใจน้ัน เคร่ืองปรุงแตงของ
ความคิด ก็คือ ความโนมเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยตางๆ ที่จิตไดสั่งสมไว 
(สังขาร) และคิดอยูในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทางของสังขารน้ัน  

จากความคิด ก็อาจแสดงออกมาเปนการทํา การพูด การแสดงบทบาทตางๆ 
ถาไมถึงขั้นแสดงออกภายนอก อยางนอยก็มีผลกระทบตางๆ อยูภายในจิตใจ เปนผล
ในทางผูกมัด จํากัดตัว ทําใหจิตคับแคบบาง เกิดความกระทบกระท่ัง วุนวาย เรารอน 
ขุนมัว เศราหมอง บีบค้ันใจบาง หรือถาเปนการพิจารณาเร่ืองราว คิดการตางๆ ก็ทําให
เอนเอียง ไมมองเห็นตามเปนจริง อาจเคลือบแฝงดวยความอยากได อยากเอา หรือ
ความคิดรายมุงทําลาย (คิดปรุงแตง) แมในกรณีที่เกิดความรูสึกเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข ถา
ไมรูจักคิด ปลอยใหความคิดอยูใตอิทธิพลของเวทนานั้น ก็จะเกิดความคิดแบบฝนๆ
เร่ือยเฉื่อยเล่ือนลอย หรือไมก็กลายเปนซึมๆ ต้ือๆ ทื่อๆ อัดอั้นตันอื้อไป ซึ่งรวมเรียกวา
เปนสภาพที่ไมเก้ือกูลตอคุณภาพชีวิต (เปนอกุศล) สรางปญหาและกอใหเกิดทุกข  

กระบวนการของความคิดน้ี เขียนใหดูงาย แสดงเฉพาะสภาพจิตหรือองคธรรม 
ที่เปนตัวแสดงบทบาทสําคัญๆ ดังนี้ 

 ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญหา นี้ เปนกิจกรรมสวนใหญท่ี
ดําเนินไปเกือบตลอดเวลา ในวันหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นแลวๆ เลาๆ นับคร้ังไมถวน ชีวิตที่ไม
มีการศึกษา ยอมถูกครอบงําและกําหนดดวยกระบวนการแหงความคิดอยางนี้  

ความเปนไปของกระบวนธรรมน้ีดําเนินไปไดเองงายๆ โดยไมตองใชสติปญญา 
ไมตองใชความรูความเขาใจหรือความสามารถอะไรเลย จัดเปนธรรมดาขั้นพื้นฐาน
ที่สุด ยิ่งไดส่ังสมความเคยชินไวมากๆ ก็ยิ่งเปนไปเอง อยางคลองแคลว อยางท่ีเรียกวา
ลงรอง  
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เพราะการท่ีเปนไปอยางปราศจากปญญา ไมตองมีสติปญญาเขามาเกี่ยวของ 
และสติปญญาไมไดเปนตัวควบคุม จึงเรียกวาเกิดจากอวิชชา (อวิชชาใหโอกาส) และ
จึงเปนกระบวนการท่ีไมเปนไปเพ่ือแกไขปญหา แตเปนไปเพ่ือกอปญหา ทําใหเกิดทุกข 
เรียกวาเปน ปัจจยาการแห่งทุกข์  

ลักษณะทั่วไปของมันคือ เปนการคิดที่สนองตัณหา ผลของมันคือการกอ
ปญหา ทําใหเกิดทุกข จึงไมเปนการศึกษา สรุปสั้นๆ จะเรียกวา กระบวนการคิดแบบ
สนองตัณหา หรือการคิดแบบกอปญหา หรือวงจรแหงความทุกข ก็ได 
 เม่ือมนุษยเร่ิมมีการศึกษาข้ึน ก็คือ มนุษยเ ร่ิมใชสติปญญา ไมปลอยให
กระบวนการคิด หรือวงจรปจจยาการขางตนนั้นดําเนินไปเร่ือยๆ คลองๆ แตมนุษยเร่ิม
ใชสติสัมปชัญญะ และองคประกอบอ่ืนๆ เขามาตัดตอน หรือลดทอนกระแสของ
กระบวนการคิดแบบน้ัน ทําใหกระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบาง 
แปรไปเสียบาง ดําเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ บาง ทําใหมนุษยเร่ิมหลุดพนเปนอิสระ 
ไมตกเปนทาส ไมถูกกระบวนความคิดแบบนั้นครอบงํากําหนดเอาเต็มที่โดยส้ินเชิง  

ในเบื้องตน ตัวแปรน้ันอาจเปนเพียงเสียงเหน่ียวร้ัง หรือรูปสําเร็จแหงความคิดท่ี
ไดรับถายทอดมาโดยปรโตโฆสะ จากบุคคลหรือสถาบันตางๆ และซึ่งตนยึดถือเอาไว
โดยศรัทธา แตตัวแปรจากปรโตโฆสะอยางน้ัน มีผลเพียงแคเปนที่ยึดเหน่ียวดึงตัวไว
หรือขัดขวางไวไมใหไหลไปตามกระแสของกระบวนการคิดนั้น หรืออยางดีก็ไดแคให
รูปแบบความคิดท่ีตายตัวไวยึดถือแทน ไมเปนทางแหงการคิดคืบหนาโดยอิสระของ
บุคคลน้ันเอง  

แตในขั้นสูงขึ้นไป ปรโตโฆสะท่ีดี อาจชักนําศรัทธาประเภทที่นําตอไปสูความคิด
เองได ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบ 
 ปรโตโฆสะ ที่ชักนําใหเกิดศรัทธาแบบรูปสําเร็จตายตัว ไมเปนส่ือนําการคิด
ตอไป เชน ใหเชื่อวาส่ิงทั้งหลายจะเปนอยางไร ยอมสุดแตเทพเจาบันดาล หรือเปน
เร่ืองของความบังเอิญ เม่ือเชื่ออยางนี้แลว ก็ไดแตคอยรอความหวังจากเทพเจา หรือรอ
โชคชะตา ไมตองคิดคนอะไรตอไป 
 สวนปรโตโฆสะ ที่ชักนําศรัทธาแบบเปนส่ือโยงใหเกิดความคิดพิจารณา เชน ให
เชื่อวาส่ิงทั้งหลายจะเปนอยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัย เม่ือเชื่ออยางนี้แลว เกิด
เหตุการณอะไรข้ึน ก็ยอมคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย ทําใหเกิดความรูความเขาใจตอๆ ไป 



 

๑๑๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ความคิดพิจารณาท่ีศรัทธาตอปรโตโฆสะชวยมาส่ือนําน้ัน เร่ิมตนดวยองคธรรม
ที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ พูดอีกอยางหน่ึงวา ปรโตโฆสะที่ดี สรางศรัทธาชนิดที่ชักนํา
ใหเกิดโยนิโสมนสิการ  

เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดข้ึนแลว ก็หมายถึงวา ไดมีจุดเร่ิมของการศึกษาแลว 
จากนั้นก็จะเกิดการคิดท่ีใชปญญา และทําใหปญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น นําไปสูการ
แกปญหา เปนทางแหงความดับทุกข และน้ีก็คือ “การศึกษา” พูดสั้นๆ วา กระบวนการ
คิดท่ีสนองปญญา คือ การคิดที่แกปญหา นําไปสูความดับทุกข และเปนการศึกษา 
 จุดสําคัญที่โยนิโสมนสิการเขามาเร่ิมบทบาท ก็คือการตัดตอนไมใหเวทนามี
อิทธิพลเปนปจจัยกอใหเกิดตัณหาตอไป คือ ใหมีแตเพียงการเสวยเวทนา แตไมเกิด
ตัณหา เม่ือไมเกิดตัณหา ก็ไมมีความคิดปรุงแตงตามอํานาจของตัณหาน้ันตอไป  

เม่ือตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแลว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสู
แนวทางของการกอเกิดปญญา แกปญหา ดับทุกข และทําใหเกิดการศึกษาตอไป อาจ
เขียนกระบวนความคิดใหดูงายๆ ดังน้ี 

อยางไรก็ดี สําหรับมนุษยปุถุชน แมเร่ิมมีการศึกษาบางแลว แตกระบวน
ความคิด ๒ อยางนี้ ยังเกิดสลับกันไปมา และกระบวนหน่ึงอาจไปเกิดแทรกในระหวาง
ของอีกกระบวนหน่ึง เชน กระบวนแบบแรกอาจดําเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแลว จึงเกิด
โยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม หรือกระบวนแบบหลังดําเนินไปถึงปญญา
แลว เกิดมีตัณหาข้ึนในรูปใหมแทรกเขามา จึงเกิดมีกรณีท่ีนําเอาผลงานของปญญาไป
รับใชความตองการของตัณหาได เปนตน 
 บุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณแลว เม่ือคิด ก็จะคิดอยางมีโยนิโสมนสิการ เม่ือไม
คิด ก็จะอยูอยางมีสติครองใจ คือมีจิตกํากับอยูกับสิ่งที่ เกี่ยวของ ตองทํา และ
พฤติกรรมท่ีกําลังดําเนินไปอยูของตน 



 

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา    ๑๑๕ 

   

 อนึ่ง ท่ีวาเม่ือคิด ก็จะคิดอยางมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยูพรอม
ดวย เพราะโยนิโสมนสิการเปนเคร่ืองหลอเล้ียงสติ และทําใหตองใชปญญา เม่ือ
ความคิดเดินอยูอยางเปนระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมลอยเล่ือนเชือนแชไป ตองกุมอยู
กับกิจที่กําลังกระทํานั้น เรียกวา มีสติ 

โยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี 
 เพ่ือให ปรโตโฆสะ นําไปสู โยนิโสมนสิการ ทําใหคนรูจักคิด หรือคิดเองเปน อัน
เปนจุดเร่ิมของการศึกษา และจําเปนสําหรับการท่ีจะมีการศึกษา จึงจะเสนอวิธีคิดท่ี
เรียกวา โยนิโสมนสิการ ตามที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําไว สัก ๑๐ วิธี 
 คนท่ัวไป ซึ่งไดสั่งสมความเคยชินใหจิตมีนิสัยแหงการคิดในแนวทางของการ
สนองตัณหา หรือคิดโดยมีความชอบใจไมชอบใจเปนพ้ืนฐานมาเปนเวลายาวนาน วิธี
โยนิโสมนสิการแบบตางๆ น้ีจะเร่ิมเปนเคร่ืองฝกในการสรางนิสัยใหมใหแกจิต  

การสรางนิสัยใหมน้ีอาจตองใชเวลานานบาง เพราะนิสัยเดิมเปนส่ิงท่ีสั่งสมมา
นาน คนละเปนสิบๆ ป แตเม่ือไดฝกขึ้นบางแลว ก็ไดผลคุมคา เพราะเปนการคิดที่ทํา
ใหเกิดปญญา ทําใหแกปญหา ดับความทุกขได แมจะยังทําไมไดสมบูรณ ก็ยังพอเปน
เคร่ืองชวยใหเกิดสมดุล และไดมีทางออกในยามท่ีถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิมชัก
นําไปสูความอับจน สูความทุกข และปญหาบีบค้ันตางๆ  
 อน่ึง พึงทราบวาวิธีโยนิโสมนสิการแบบตางๆ ถึงจะมีมากอยาง ก็สรุปลงไดเปน 
๒ ประเภทเทาน้ัน คือ 
 ๑. โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปัญญาโดยตรง มุงใหเกิดความรูเขาใจตาม
เปนจริง ตรงตามสภาวะแทๆ เนนที่การขจัดอวิชชา เปนเคร่ืองนําไปสู โลกุตตร
สัมมาทิฏฐิ อาจเรียกวา โยนิโสมนสิการระดับสัจธรรม 
 ๒. โยนิโสมนสิการประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรม
หรือกุศลธรรมตางๆ เนนท่ีการสกัดหรือขมตัณหา เปนเคร่ืองนําไปสู โลกียสัมมาทิฏฐิ 
อาจเรียกวา โยนิโสมนสิการระดับจริยธรรม 
 วิธีโยนิโสมนสิการตอไปน้ี บางอยางใชประโยชนไดประเภทเดียว บางอยางใช
ประโยชนไดท้ังสองประเภท ในที่น้ีจะยังไมแยกกลุมไว จะยกมาแสดงทีละอยาง
ตามลําดับที่เห็นสมควร และชี้แจงประโยชนเปนขอๆ ไป หรือใหผูอานพิจารณาดูเอง 
ซึ่งก็จะแยกไดไมยาก 



 

๑๑๖  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 ๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือพิจารณาปรากฏการณตางๆ ใหรูจัก
สภาวะตามท่ีมันเปนจริง หรือพิจารณาปญหา คนหาหนทางแกไขดวยการสืบสาวหา
เหตุและปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธสงผลสืบทอดกันมา จะเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา 
หรือ วิธีคิดแบบปัจจยาการ ก็ได ในทางปฏิบัติ อาจแยกวิธีคิดนี้ได ๒ อยาง คือ 
 ก. คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ คือ เม่ือพบปรากฏการณ หรือเร่ืองที่พิจารณาอยาง
หน่ึงอยางใด ก็มองหยั่งยอนและสืบสาวชักโยงออกไปถึงปจจัยตางๆ ทั้งหลายท่ีเขามา
สัมพันธกันกอใหเกิดผลหรือปรากฏการณนั้นๆ เชนท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนบอยๆ ให
พระสาวกพิจารณาวา “เม่ือส่ิงนั้นมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ันเกิดขึ้น ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น ฯลฯ” 
 ข. คิดแบบสอบสวน หรือ ตั้งคําถาม คือ เม่ือประสบพบเห็นส่ิงใดๆ ที่ควร
พิจารณา ก็ควรต้ังคําถามแกตนวา ทําไม เพราะอะไร เชนที่พระพุทธเจาทรงต้ังปญหา
ถามพระองคเองกอนตรัสรูวา “ตัณหาเกิดมีขึ้นเพราะอะไร อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา” เปน
ตน แลวคิดสืบสาวหาเหตุปจจัยตอไป 

 ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนวิธีคิดสําคัญ
อีกแบบหน่ึง ท่ีมุงเพื่อเขาใจส่ิงตางๆ ตามสภาวะของมันตามธรรมดา สิ่งทั้งหลายก็ดี 
ปรากฏการณตางๆ ก็ดี เร่ืองราวตางๆ ที่อุบัติขึ้นก็ดี เกิดจากสวนประกอบยอยๆ มา
ประมวลกันเขา เม่ือแยกแยะกระจายออกไปใหเห็นองคประกอบยอยๆ ตางๆ ไดแลว 
จึงจะรูจักส่ิงนั้น เร่ืองราวนั้นๆ ไดถูกตองแทจริง หรือจับจุดที่เปนปญหาได แลวจึงจะ
แกไขปญหาสําเร็จ ตัวอยางของการคิดแบบนี้ เชนที่พระพุทธศาสนาแยกแยะชีวิต
ออกเปนสวนประกอบยอยตางๆ เชนเปน ขันธ ๕ เปนตน 

 ๓. วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองเหตุการณ สถานการณ ความเปนไป
ของส่ิงท้ังหลาย โดยหยั่งรูเขาใจธรรมดาธรรมชาติของมัน ซึ่งจะตองเปนไปอยางนั้น ใน
ฐานะที่มันเปนส่ิงซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น จึงจะตองเปนไปตามเหตุ
ปจจัยเหลานั้น กลาวคือ การที่มันเกิดขึ้นแลวจะตองดับไป ไมเท่ียง ไมคงท่ี ไมคงอยู
ตลอดไป มีภาวะท่ีถูกปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยง บีบค้ันได ไมมีอยูและไมสามารถดํารงอยู
โดยตัวของมันเอง ขึ้นตอเหตุปจจัยของมัน ไมขึ้นตอความเรียกรองปรารถนาของใคร 
ลักษณะเหลานี้ ก็คือ ไตรลักษณ์ หรือ สามัญลักษณ์ จึงเรียกความคิดแบบนี้ไดอีกอยาง
หน่ึงวา วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์  



 

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา    ๑๑๗ 

   

วิธีคิดแบบนี้ ที่ถูกตอง ตองดําเนินไปใหครบ ๒ ขั้นตอน คือ 
 ก. ขั้นที่หน่ึง รู้เท่า คือรูเทาทัน และยอมรับความจริง เปนขั้นวางใจวางทาทีตอ
สิ่งทั้งหลาย โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา เชน 
เม่ือประสบสถานการณท่ีไมนาปรารถนา ก็ต้ังจิตสํานึกขึ้นในเวลานั้นวา เราจะมอง
ตามความเปนจริง ไมมองตามความอยากของเรา ที่อยากใหเปนหรืออยากไมใหเปน รู
วาส่ิงน้ันเปนอยางนั้น ตามเหตุปจจัยของมัน เปล้ืองตัวเปนอิสระได ไมเอาตัวเขาไปให
ถูกกดถูกบีบ 
 ข. ขั้นที่สอง เร่งทํา คือแกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนขั้นปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลาย โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา คือ
รูวาส่ิงทั้งหลายจะเปนอยางไร ก็ยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ขึ้นตอเหตุปจจัย ไมใชขึ้น
ตอความอยากความปรารถนา ของเรา หรือของใครๆ เม่ือเราตองการใหมันเปนอยางไร 
ก็ตองทําท่ีเหตุปจจัย ใหมันเปนอยางน้ัน  

จึงตองศึกษาใหรูเขาใจเหตุปจจัยทั้งหลาย ที่จะทําใหมันเปนอยางน้ัน แลว
แกไขหรือจัดการทําการที่ตัวเหตุปจจัยนั้นๆ เม่ือทําเหตุปจจัยไดพรอมบริบูรณท่ีจะให
เปนอยางน้ัน มันก็ตองเปนอยางนั้น ถาเหตุปจจัยไมพรอมท่ีจะใหเปน มันก็ไมเปน แลว
ก็รูและแกไขกันท่ีเหตุปจจัยน้ันแหละ ไมใชแกดวยความอยาก  

เม่ือปฏิบัติไดอยางนี้ ก็ดํารงตนอยูเปนอิสระ อยูอยางอิสระ ทําการไดดีท่ีสุด 
พรอมท้ังไมมีความทุกข 

อน่ึง ดวยเหตุที่ส่ิงท้ังหลายไมเท่ียงแทแนนอน เปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา 
ตามเหตุปจจัยที่มากมายและใหมๆ แปลกๆ แทรกเขามา เราจึงนิ่งนอนใจไมได จะตอง
ขวนขวายศึกษา แลวเรงรัดปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และสรางสรรค
สงเสริมเหตุปจจัยแหงความเจริญ ดวยความไมประมาท 

 ๔. วิธีคิดแบบแกปญหา หรือ วิธีคิดแบบอริยสัจ เปนวิธีคิดท่ีตอเนื่องจากวิธี
คิดแบบรูเทาทันธรรมดา (แบบที่ ๓) น่ันเอง คือ เม่ือเขาใจคติธรรมดาของส่ิงทั้งหลาย 
วางใจไดแลว ตกลงใจวาจะแกปญหาท่ีตัวเหตุปจจัย จากน้ันก็ดําเนินความคิดตอไป
ตามวิธีคิดแบบอริยสัจนี้  



 

๑๑๘  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

วิธีคิดแบบนี้มีหลักการสําคัญ คือ การเร่ิมตนจากปญหาหรือทุกข โดยกําหนดรู 
ทําความเขาใจปญหาหรือความทุกขใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพ่ือเตรียมแกไข 
พรอมกันนั้น ก็กําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม จะ
เปนไปไดแคไหน อยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปญหา โดย
สอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายท่ีไดกําหนดไวน้ัน  

ท้ังน้ี อาจจัดวางเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี ๑ กําหนดรู้ทุกข์ คือ แจกแจงแถลงปญหา ทําความเขาใจปญหา สภาพ
และขอบเขตของปญหา สภาพของส่ิงที่เปนปญหา ใหเขาใจชัดเจนวาเปนอะไร คือ
อะไร เปนที่ตรงไหน เหมือนแพทยตรวจดูอาการของโรค ความผิดปกติของรางกาย 
วินิจฉัยใหรูวาเปนอะไรท่ีตรงไหน รูเขาใจโรคและรางกาย เฉพาะอยางย่ิงสวนซึ่งเปน
ที่ต้ังของโรคใหชัดเจน (ทุกข์) 
 ข้ันท่ี ๒ สืบสาวเหตุแห่งทุกข์ ที่จะพึงละ คือ วิเคราะห ตรวจคนหามูลเหตุหรือ
ตนตอของปญหา ซึ่งจะตองแกไข กําจัด หรือทําใหหมดสิ้นไป ตามปกติ ขั้นน้ีตรงกับวิธี
คิดแบบท่ี ๑ คือ ใชวิธีคิดแบบปัจจยาการนั่นเอง เหมือนแพทยคนหาสมุฏฐานของโรค รู
ชนิดของเชื้อโรค ความผิดปกติของรางกาย ความวิปริตทางจิตใจ หรือสาเหตุภายนอก
อยางหน่ึงอยางใด ที่เปนสาเหตุของโรคซึ่งจะเยียวยาไดถูกตองตรงจุด โดยมิใชรักษา
แตเพียงอาการ (สมุทัย) 
 ข้ันท่ี ๓ เล็งหมายชัดซ่ึงการดับทุกข์ ที่จะทําใหสําเร็จ คือ เล็งเห็นชัดเจนถึง
ภาวะปราศจากปญหา ซึ่งเปนที่มุงหมาย วาคืออะไร เปนไปไดจริงหรือไม เปนไปได
อยางไร เชนวา เราตองการอะไรแน อะไรกันแนที่เราควรตองการ และสามารถตองการ 
ชีวิตของเราตองการอะไร อะไรควรเปนจุดหมายแหงชีวิตของเรา ดังนี้เปนตน มีความ
ชัดเจนเก่ียวกับเปาหมาย และหลักการท่ัวไป หรือตัวกระบวนการของการแกปญหา 
กอนที่จะวางรายละเอียดและกลวิธีปลีกยอยในขั้นดําเนินการ  

เหมือนแพทยรูวาโรคนั้นๆ รักษาได ภาวะที่หายจากโรคนั้น จะแคน้ัน อยางนั้น 
มองเห็นกระบวนการของโรคชัดเจน วาจะหายไปไดอยางนั้นๆ ดวยอยางนั้นๆ เพ่ือไม
ตองรักษาสุมๆ ไป (นิโรธ) 



 

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา    ๑๑๙ 

   

 ข้ันท่ี ๔ จัดวางวิธีการดับทุกข์ ที่จะตองปฏิบัติ คือ เม่ือมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
เปาหมาย และหลักการท่ัวไปแลว ก็กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการสิ่งท่ี
จะตองทําในการท่ีจะแกไขกําจัดสาเหตุของปญหาใหสําเร็จ โดยสอดคลองกับ
เปาหมายและหลักการท่ัวไปน้ัน เพ่ือเตรียมลงมือแกไขปญหาตอไป  

เหมือนแพทย เม่ือมีความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนของโรควาจะหายไป
อยางไรๆ เชื้อโรค หรือสมุฏฐาน จะถูกกําจัดดวยอะไรๆ แลวก็วางยา วางรายละเอียด
ขั้นตอนวิธีรักษา วิธีปฏิบัติตัวของคนไขเปนตน เพื่อบําบัดโรคใหสําเร็จตอไป (มรรค) 
 ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือ คิดตามหลักการและความมุงหมาย 
เปนวิธีคิดในระดับปฏิบัติการ หรือลงมือทํา คือ การที่จะปฏิบัติกิจกระทําการตางๆ โดย
รูเขาใจถึงหลักการ และความมุงหมายของเร่ืองน้ันๆ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง
หลักการกับจุดมุงหมายวา หลักการน้ันๆ จะดําเนินไปเพ่ือจุดหมายอะไร เพ่ือใหเปน
การปฏิบัติท่ีไดผลตรงตามความมุงหมายน้ัน ไมกลายเปนการปฏิบัติที่เคล่ือนคลาด
เล่ือนลอย งมงาย เชน เม่ือจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอใด จะลงมือทํางานอะไร ก็
ตรวจสอบตนเองใหชัดเจนวา เขาใจหลักการและความมุงหมายของงานน้ันดีแลว
หรือไม โดยอาจคอยต้ังคําถามวา อันน้ีเพ่ืออะไรๆ เปนตน 
 ๖. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ มองใหครบทั้งขอดี ขอเสีย และ
ทางแกไข ทางออกใหหลุดรอดปลอดพนจากขอบกพรองตางๆ เปนวิธีมองส่ิงทั้งหลาย
ตามเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงเนนการศึกษาและยอมรับความจริงตามท่ีส่ิงน้ันๆ เปนอยูทุก
แงทุกดาน ท้ังดานดี ดานเสีย จุดออน จุดแข็ง สวนบริบูรณ สวนบกพรอง เพ่ือรูเขาใจ
ถูกตองตามความเปนจริง แคความจริงและเทาที่เปนจริง พอดีๆ ไมเกินเลยหรือหยอน
กวาความจริง และเพ่ือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เร่ืองนั้นๆ ไดพอเหมาะ ไมผิดพลาด  

ศัพททางธรรมเรียกวา วิธีคิดใหรู อัสสาทะ อาทีนวะ และ นิสสรณะ วิธีคิดแบบน้ี
พระพุทธเจาทรงเนนมาก เพราะคนท้ังหลายมักจะต่ืนตามกันและเอนเอียงงาย พอจับ
วาอะไรดี ก็มองเห็นแตดีไปหมด พอจับวาอะไรเสีย ก็เห็นแตเสียไปหมด ทําใหพลาดทั้ง
ความรูจริง และการปฏิบัติที่ถูกตอง  

อันที่จริงน้ัน ปกติของส่ิงท้ังหลาย ยอมมีทั้งสวนดี สวนเสีย จุดออน จุดแข็ง เปน
ตน อาจดีมากเสียนอย หรือดีตรงกับท่ีจะใชงานน้ี เสียสําหรับใชงานน้ัน ดีในกรณี
แวดลอมหรือเงื่อนไขอยางน้ีๆ เสียในกรณีอยางน้ันๆ เปนตน นอกจากน้ัน จะตองเรียนรู
เตรียมทางออกทางแกจุดบกพรองตางๆ ไวดวย 



 

๑๒๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 มีขอเตือนใจตอไปวา ยิ่งสิ่งที่ต่ืนเตนเลาลือตามๆ กันไปวา โดดเดนแสนดีอยาง
นั้นอยางนี้ ไมวาจะเปนส่ิงของท่ีโฆษณากันอยู กิจการ แบบอยางทางวัฒนธรรม หรือ
ความคิดลัทธินิยมตางๆ ที่เผยแพรกันไปก็ตาม ก็ยิ่งตองมีสติใหมาก ท่ีจะไมลืมดูแงเสีย  

ท่ีวาน้ีมิใชเปนการมองแงราย เพราะการคิดวิธีนี้เปนการคิดในแนวสภาวะ มุงท่ี
ความจริง ไมเสียคุณภาพจิต สวนการมองแงดีเปนเร่ืองของวิธีคิดแบบท่ี ๘ ที่จะกลาว
ขางหนา  

แมแตสิ่งที่เรายอมรับเอามาใช เอามาปฏิบัติถือตามแลว เพราะมีสวนดีมาก มี
สวนสําคัญที่ดีจริง หรือดีตรงกับความตองการใชประโยชน ก็ตองตระหนักและยอมรับ
ดวย ถึงแงเสีย จุดออน จุดบกพรองของมัน เพ่ือระวังระไวปดก้ันทางเสีย หรือหาส่ิง
ชดเชยทดแทน ใหประโยชนท่ีไดถึงความสมบูรณตอไป ไมใชวาพอตนรับอะไรทําอะไร 
อันน้ันเปนตองดีไปหมด ปดตาไมมองจุดออน สวนเสีย และแงท่ีเปนโทษเสียเลย เลย
ปลอยใหจุดออนและสวนเสียนั้น กลับมาทําลายทั้งผูปฏิบัติและตัวของสิ่งนั้นตอไป 
 ยกตัวอยางสักเร่ืองหนึ่ง๑ เชน อิทธิพลของโทรทัศนตอเด็ก โทรทัศน มีขอดี เชน 
ชวยใหเรียนรูขาวสาร เหตุการณ และความคิด ไดกวางขวางรวดเร็ว เปนเคร่ืองมือ
ถายทอดวัฒนธรรม คานิยมดีงาม ท่ีไดผล เปนแหลงหาความบันเทิง ที่สะดวก เปนตน 
มีขอเสีย เชน เปนแหลงถายทอดคานิยมท่ีไมดีไมงาม และตัวอยางในทางเสีย อยาง
รวดเร็วและเปนที่เชื่อถือมาก พรากเด็กจากความสนใจและเวลาท่ีจะใชกับกิจอื่นที่เปน
ประโยชน เชน การอานหนังสือ งานจากโรงเรียน และงานบาน ปดก้ันบดบังไมใหเด็กได
สัมพันธและรับคุณคาทางจิตใจท่ีลึกซึ้งจากคนใกลชิด เชน ความสัมพันธอันละเมียด
ละไมฉันพอแมลูก ทําใหความคิดจิตใจมีลักษณะเปนเครื่องจักรเครื่องยนตมากขึ้น ฯลฯ  

เม่ือมีขอดีระคนขอเสียอยางน้ี พิจารณาดูทางออกหรือที่หลุดรอดปลอดพน จะ
มีอะไรที่เอามาใชแทนโทรทัศนโดยไมมีขอบกพรองที่กลาวมา ถาไมมี ยังจําเปนตองใช
โทรทัศน จะมีทางแกขอเสียอยางไร ก็อาจไดทางออกบางอยางมาเสนอ เชน มีการ
ควบคุมการจัดเสนอใหมีแตรายการท่ีดีงามเปนประโยชน ฝกบุคคลที่เกี่ยวของท้ังฝาย
บริการโทรทัศน และทางบาน เชน บิดามารดา ใหทําหนาที่กัลยาณมิตร ชี้ชองใหเด็ก
รูจักพิจารณา และฝกฝนตัวเด็กเองใหมีโยนิโสมนสิการ ดังน้ีเปนตน 
                                                            
๑ ในท่ีน้ี ไมพึงถือเปนการวิเคราะหท่ีแทจริง เพียงพูดพอใหเห็น เปนตัวอยาง 

 



 

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา    ๑๒๑ 

   

 ๗. วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม หรือ การพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา 
คือการใชสอยหรือบริโภค เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลา
กิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรมตอๆ ไป  

วิธีคิดแบบน้ีใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอย
ปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ทางเทคโนโลยี  

มีหลักการโดยยอวา คนเราเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เพราะเรามีความ
ตองการและเห็นวาส่ิงน้ันๆ จะสนองความตองการของเราได ส่ิงใดสามารถสนองความ
ตองการของเราได สิ่งน้ันก็มีคุณคาแกเรา หรือที่เรานิยมเรียกวามันมีประโยชน คุณค่าน้ี
จําแนกไดเปน ๒ ประเภทตามชนิดของความตองการ คือ 
 ก. คุณค่าแท้ หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลายในแง
ที่สนองความตองการของชีวิตโดยตรง หรือท่ีมนุษยนํามาใชแกปญหาของตน เพื่อ
ความดีงาม ความดํารงอยูดวยดีของชีวิต หรือเพ่ือประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอื่น  

คุณคาน้ีอาศัยปญญาเปนเคร่ืองตีคาหรือวัดราคา จะเรียกวาคุณค่าสนองปัญญา 
ก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูที่ประโยชนสําหรับหลอเล้ียงรางกายใหดํารงชีวิตอยูได มี
สุขภาพดี เปนอยูผาสุก มีกําลังเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจหนาท่ี รถยนตชวยใหเดินทางได
รวดเร็ว เกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจหนาท่ีการงาน ความเปนอยูการบําเพ็ญประโยชนสุข 
ควรมุงเอาความสะดวกปลอดภัย แข็งแรงทนทาน เปนตน (คุณคานี้คูกับธรรมฉันทะ) 
 ข. คุณค่าเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงท้ังหลายท่ี
มนุษยพอกใหแกสิ่งนั้นๆ เพ่ือปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพ่ือเสริมราคา เสริม
ขยายความม่ันคงยิ่งใหญของตัวตนที่ยึดถือไว  

คุณคานี้อาศัยตัณหา เปนเคร่ืองตีคาหรือวัดราคา จะเรียกวา คุณค่าสนองตัณหา
ก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูท่ีความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนาน เปนเคร่ืองแสดง
ฐานะ ความโกหรูหรา รถยนตเปนเคร่ืองวัดฐานะ แสดงความโกความม่ังมี มุงเอา
ความสวยงาม ความเดน เปนตน (คุณคานี้คูกับ ตัณหา) 
 วิธีคิดแบบนี้ ใชพิจารณาในการเขาไปเกี่ยวของปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดท่ัวๆ ไป 
ไมวาจะเปนการบริโภค ใชสอย การซื้อหา หรือการครอบครอง โดยมุงใหเขาใจและ
เลือกเสพคุณคาแท ที่เปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง เปนไปเพ่ือประโยชนสุขท้ังแก
ตนเองและผูอื่น  



 

๑๒๒  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

คุณคาท่ีแทนี้ นอกจากเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงแลว ยังเกื้อกูลแก
ความเจริญงอกงามของกุศลธรรม เชน ความมีสติเปนตน ทําใหพนจากความเปนทาส
ของวัตถุ เพราะเปนการเกี่ยวของดวยปญญา และมีขอบเขตอันเหมาะสม พอเหมาะ
พอดี ตางจากคุณคาสนองตัณหา ซึ่งไมคอยเก้ือกูลแกชีวิต บางทีเปนอันตรายแกชีวิต 
ทําใหอกุศลธรรม เชน ความโลภ ความมัวเมา ความริษยา มานะ ทิฐิ ตลอดจนการยก
ตนขมผูอื่น เจริญขึ้น ไมมีขอบเขต และเปนไปเพื่อการแกงแยงเบียดเบียน  

ตัวอยางเชน อาหารที่กินดวยปญญา เพ่ือคุณคาแท ม้ือหน่ึงราคาสิบบาท อาจมี
คุณคาแกชีวิตรางกายมากกวาอาหารม้ือเดียวราคา ๑ พันบาท ที่กินดวยตัณหามานะ 
แคจะเอารสชาติและเสริมราคาของตัวตน แลวหนําซ้ําอาจเปนอันตรายแกรางกายดวย 

 ๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม อาจเรียกงายๆ วา วิธีคิดแบบเร้ากุศล 
หรือ คิดแบบกุศลภาวนา เปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึง
จัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ สําหรับสงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม 
และสรางเสริมสัมมาทิฏฐิ ที่เปนโลกิยะ 
 หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ มีอยูวา ประสบการณ คือสิ่งท่ีไดประสบ หรือได
รับรูอยางเดียวกัน ตางบุคคลผูประสบหรือรับรู อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคน
ละอยาง สุดแตโครงสรางจิต แนวนิสัย ความเคยชินตางๆ ที่เปนเคร่ืองปรุงของจิต คือ
สังขารที่ผูน้ันไดสั่งสมไว หรือสุดแตการทําใจในขณะน้ันๆ  

ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นแลว คิดปรุงแตง
ไปในทางดีงาม เปนประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหน่ึงเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางไม
ดี ไมงาม เปนโทษ เปนอกุศล แมแตบุคคลคนเดียวกัน มองเห็นของอยางเดียวกันหรือ
ประสบอารมณอยางเดียวกัน แตตางขณะ ตางเวลา ก็อาจคิดเห็นปรุงแตงตางออกไป
คร้ังละอยาง คราวหนึ่งราย คราวหนึ่งดี ท้ังน้ี โดยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาแลว  

การทําใจที่ชวยต้ังตน และชักนําความคิด ใหเดินไปในทางท่ีดีงามและเปน
ประโยชน เรียกวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศล  

โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลน้ี มีความสําคัญ ทั้งในแงท่ีทําใหเกิดความคิดและ
การกระทําท่ีดีงาม เปนประโยชนในขณะน้ันๆ และในแงท่ีชวยแกไขนิสัย ความเคยชิน
รายๆ ของจิตท่ีไดส่ังสมไวแตเดิม พรอมกับสรางนิสัยความเคยชินใหมๆ ที่ดีงามใหแก
จิตไปในเวลาเดียวกันดวย  



 

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา    ๑๒๓ 

   

ในทางตรงขาม หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําของ
บุคคลก็จะถูกชักนําใหเดินไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกาๆ ท่ีไดสั่งสมไวเดิม
เพียงอยางเดียว และชวยเสริมความเคยชินอยางนั้นใหมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้นเร่ือยไป 
 ตัวอยางงายๆ อยางหนึ่งที่มาในคัมภีร คือ การคิดถึงความตาย ถามี อโยนิโส 
มนสิการ คือ ทําใจหรือคิดไมถูกวิธี อกุศลธรรม ก็จะเกิดขึ้น เชน คิดถึงความตายแลว
สลดหดหู เกิดความเศรา ความเหี่ยวแหงใจบาง เกิดความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบาง 
ตลอดจนเกิดความดีใจเม่ือนึกถึงความตายของคนท่ีเกลียดชังบาง เปนตน  

แตถามี โยนิโสมนสิการ คือทําใจหรือคิดใหถูกวิธี ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ เกิด
ความรูสึกต่ืนตัว เราใจใหไมประมาท เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาท่ี ทําส่ิงที่ดีงามเปน
ประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนรูเทาทันความจริงท่ีเปนคติธรรมดาของสังขาร  

ทานกลาววา การคิดถึงความตายอยางถูกวิธี จะประกอบดวย สติ (ความระลึก
ได หรือมีใจอยูกับตัว ตื่นตัว ระลึกนึกทันถึงสิ่งท่ีพึงเกี่ยวของจัดทํา) สังเวค (ความรูสึกเราใจ 
ไดคิด และสํานึกที่จะเรงทําการ) และญาณ (ความรูเทาทันธรรมดา หรือรูตามเปนจริง)  

นอกจากน้ัน ทานไดแนะนําอุบายแหงโยนิโสมนสิการเก่ียวกับความตายไว
หลายอยาง แมในพระไตรปฎก ก็มีตัวอยางงายๆ ท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ เกี่ยวกับ
เหตุปรารภหรือเร่ืองราวกรณีอยางเดียวกัน คิดมองไปอยางหนึ่ง ทําใหเกียจคราน คิด
มองไปอีกอยางหน่ึง ทําใหเกิดความเพียรพยายาม เร่ืองอื่นๆ ในประเภทน้ีมีมากมาย 
เชน การหัดเปล่ียนความคิดโกรธ ใหเปนความคิดเมตตา เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ตัวอยางตางๆ ท่ีไดแสดงไว ทานมุงเพียงเพ่ือใหเห็นแนววิธี
พิจารณา ที่ใชไดทั่วๆ ไปบาง ใชไดกับกุศลธรรมเฉพาะอยางบาง ขอสําคัญอยูที่วา เม่ือ
เขาใจหลักการและแนววิธี ท่ัวๆ ไปดีแลว ผูฉลาดในอุบายอาจคิดคนปรุงแตง
รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ของวิธีคิดแบบนี้ไดเพิ่มมากขึ้น เพ่ือใชใหเหมาะสมกับการ
สรางเสริมกุศล หรือคุณธรรมเฉพาะแตละอยาง และสอดคลองทันกับกระบวน
ความคิดของมนุษยในกาลสมัยน้ันๆ อันจะทําใหใชปฏิบัติไดผลดียิ่งขึ้น  

กล่าวได้ว่า วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนี้ เป็น วิธีที่เปิดกว้างที่สุด สําหรับ
การขยายดัดแปลง และสรรหาวิธีการปลีกย่อยต่างๆ มาใช้ได้อย่างมากมายกว้างขวาง สุดแต่
จะให้ได้ผลดีแก่จริตอัธยาศัย ของบุคคลที่แตกต่างกัน และเข้ากับสภาพแวดล้อม ท่ี
เปลี่ยนแปลงแปลกกันไปตามถิ่นฐานกาลสมัย 



 

๑๒๔  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

 นอกจากหลักการทั่วไปท่ีกลาวขางตนแลว ควรกลาวยํ้าถึงองคประกอบสําคัญ
ที่คอยพยุงความคิดใหอยูในโยนิโสมนสิการ อันไดแกสติ สติชวยยั้งหยุดความคิดท่ี
หลงลอยไปเปนอโยนิโสมนสิการ และชวยเหน่ียวร้ัง หรือดึงใหกลับมาต้ังตนในแนวของ
โยนิโสมนิสการไดใหม จึงเปนองคธรรมท่ีผูมีโยนิโสมนสิการจะตองใชอยูเร่ือยไป 
 อน่ึง โยนิโสมนสิการแบบตางๆ ซ่ึงสรุปไดเปน ๒ คือ โยนิโสมนสิการเพื่อความรู้
ตามสภาวะ และ โยนิโสมนสิการเพ่ือเสริมสร้างกุศลธรรม น้ัน มีจุดแยกอยูที่ขณะต้ังตน
ความคิด และ สติอาจมีบทบาทสําคัญในการเลือกทางแยก ที่จุดต้ังตนระหวางโยนิโส
มนสิการแบบตางๆ น้ี เชนเดียวกับท่ีสติสามารถเลือกระหวางโยนิโสมนสิการ กับอโยนิโส
มนสิการ เชน เม่ือรับรูอารมณแลว มีสติกําหนดมุงเพ่ือจะรูตามความเปนจริง ก็เขาแนว
โยนิโสมนสิการเพ่ือความรูตามสภาวะ แตถาสติกําหนดกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
เปนที่หมาย หรือระลึกถึงภาพความคิดท่ีดีงามบางอยางไวในใจ ก็เดินเขาสูโยนิโส
มนสิการเพ่ือเสริมสรางกุศลธรรม   

โยนิโสมนสิการเพ่ือรูตามสภาวะนั้น ขึ้นตอความจริงที่เปนไปอยูตามธรรมดา 
จึงมีลักษณะแนนอนเปนอยางเดียว สวนโยนิโสมนสิการเพ่ือเสริมสรางกุศลธรรม ยัง
เปนเรื่องของการปรุงแตงในใจตามวิสัยของสังขาร จึงมีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลาย 

 ๙. วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือ วิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็น
อารมณ์ ความจริง วิธีคิดแบบที่ ๙ น้ี เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการคิดแบบ
อื่นๆ จะวาแทรกหรือครอบคลุมวิธีคิดแบบกอนๆ ท่ีกลาวมาแลวก็ได แตที่แยกออกมา
แสดงเปนอีกขอหน่ึงตางหาก  ก็เพราะมีแงที่ควรทําความเขาใจพิเศษ  และมี
ความสําคัญโดยลําพังตัวของมันเอง 
 ขอท่ีจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ ก็คือ การที่มีผูเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับความหมายของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ โดย
เห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงส่ิงท่ีอยูเฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบัน
เทานั้น ไมใหคิดพิจารณาเกี่ยวกับอดีต หรืออนาคต ตลอดจนไมใหคิดเตรียมการหรือ
วางแผนงานเพ่ือกาลภายหนา 
 ลักษณะสําคัญของความคิด ชนิดท่ีไมเปนอยูในปจจุบัน คือ ความคิดท่ี
เกาะติดกับอดีต และเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้น พูดไดสั้นๆ วา ไดแก ความคิดที่เปนไป
ในแนวทางของตัณหา หรือพูดอยางภาษาสมัยใหมวาตกอยูใตอํานาจอารมณ  
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ความคิดตกอดีตลอยอนาคตดวยอวิชชาตัณหาน้ัน มีอาการหวนละหอยโหยหา
อาลัยอาวรณถึงสิ่งที่ลวงแลว เพราะความเกาะติดหรือคางคาในรูปใดรูปหนึ่ง หรือเควง
ควางเลื่อยลอยไปในอนาคต ฟุงซานไปกับภาพท่ีฝนเพอปรุงแตง ซึ่งไมมีฐานแหงความ
เปนจริงในปจจุบัน เพราะอัดอ้ันไมพอใจสภาพท่ีประสบอยู ปรารถนาจะหนีจากปจจุบัน 
 สวนความคิดชนิดที่เปนอยูในปจจุบัน มีลักษณะที่พูดส้ันๆ ไดวา เปนการคิดใน
แนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญา (คิดเชิงปัญญา) ถาคิดในแนวทางของ
ความรูหรือคิดดวยอํานาจปญญาแลว ไมวาจะเปนเร่ืองที่เปนไปอยูในขณะนี้ หรือเปน
เร่ืองลวงไปแลว หรือเปนเร่ืองของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการเปนอยูในปจจุบันทั้งนั้น  

ดังจะเห็นชัดเจนวา ความรู การคิด การพิจารณาดวยปญญาเกี่ยวกับเร่ืองอดีต 
ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม เปนส่ิงที่ถูกตอง และมีความสําคัญตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาทุกระดับ ทั้งในระดับชีวิตประจําวัน เชน การส่ังสอนเก่ียวกับบทเรียน
จากอดีต ความไมประมาทระมัดระวังปองกันภัยในอนาคต เปนตน ในระดับการรูแจง
สัจธรรม ตลอดจนการบําเพ็ญพุทธกิจ เชน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (รูอดีต) อตีตังสญาณ 
(รูอดีต) อนาคตังสญาณ (รูอนาคต) เปนตน  

แมแต “สติ” ซึ่งเปนองคธรรมหลักของการคิดแบบน้ี ก็มีคําจํากัดความตาม
พุทธพจนวา “ระลึกการที่ทําคําที่พูดแลว/อดีตแมนานได” “อัปปมาท” คือความไม
ประมาท ก็ทําใหไมพลาดแกอนาคต และท้ังหมดนั้นก็เปนการอยูดวยปญญา 
 คําวา “ปจจุบัน” ในทางธรรม มิใชเพงที่เหตุการณซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูในโลก
ภายนอกแททีเดียว แตหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวของในขณะน้ันๆ เปนสําคัญ ดังน้ัน มองอีก
ดานหน่ึง สิ่งท่ีตามความหมายของคนทั่วไปวาเปนอดีตหรือเปนอนาคต ก็อาจ
กลายเปนปจจุบันตามความหมายทางธรรมได เชนเดียวกับที่ปจจุบันของคนท่ัวไป 
อาจกลายเปนอดีตหรืออนาคตตามความหมายทางธรรม สรุปงายๆ วา ความเป็น
ปัจจุบัน กําหนดเอาท่ีความเกี่ยวข้อง ต้องรู้ ต้องทํา เป็นสําคัญ  

ขยายความหมายออกมาในวงกวางถึงระดับชีวิตประจําวัน สิ่งที่เปนปจจุบัน
คลุมถึงเร่ืองราวท้ังหลาย ท่ีเช่ือมโยงตอกันมาถึงส่ิงท่ีกําลังรู กําลังพิจารณาเก่ียวของ 
ตองกระทําอยู เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการทํากิจหนาที่ เร่ืองท่ีปรารภเพ่ือทํากิจ สิ่งท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติ หรือปฏิบัติได ไมใชคิดเลื่อนลอยฟุงเฟอฝนไปกับอารมณท่ีชอบ
ใจหรือไมชอบใจ ติดของอยูกับความชอบความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจุดหมาย  
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ดังน้ัน จึงเรียกวิธีคิดแบบนี้ไดอยางหนึ่งวา วิธีคิดแบบเปนงานเปนการ คิดแตท่ี
เปนกิจหรือเปนงาน คิดเร่ืองที่จะทํา เสร็จความหมายที่เปนงานแลว ก็แลวไป ไมมีอะไร
ตกคางอดีต ไมมีอะไรไปเพอฝนอนาคต 
 เทาท่ีกลาวมาน้ี มุงพอเปนเคร่ืองเทียบเพ่ือชวยใหแบงแยกไดระหวางความคิด
ถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของตัณหา ที่เพอฝนเล่ือนลอยผลาญเวลา และ
คุณภาพของจิตใจใหสูญเสียไปเปลา กับความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของ
ปญญา ที่เปนเร่ืองของกิจในปจจุบัน อันชวยใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ ชวยใหการ
ปฏิบัติในปจจุบันถูกตองไดผลดียิ่งขึ้น  

เม่ือปฏิบัติถูกตองตามหลักการนี้ ก็กลับกลายเปนการสนับสนุนใหมีการ
ตระเตรียม และวางแผนกิจการลวงหนา ดังตัวอยางกิจการสําคัญของสงฆ เชน การ
สังคายนา ครั้งท่ี ๑ ก็เกิดขึ้นเพราะความคํานึงอนาคต ชนิดที่เชื่อมโยงถึงกิจที่จะ
กระทําในปจจุบันได โดยนัยดังไดกลาวมาแลว 

 ๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คําวา “วิภัชชวาท” แปลวา การพูดแยกแยะ พูด
จําแนก หรือพูดแจกแจง หรือแถลงความแบบวิเคราะห หมายถึง การมองและแสดง
ความจริงโดยแยกแยะออก ใหเห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหน่ึง
แงเดียว หรือบางแงขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอยางน้ันทั้งหมด หรือประเมินคุณคา 
ความดีความช่ัว เปนตน โดยถือเอาสวนเดียว หรือบางสวนเทาน้ัน แลวตัดสินพรวดลงไป  

ความจริง “วิภัชชวาท” เปนชื่อเรียกระบบความคิดของพุทธศาสนาท้ังหมด 
พระพุทธเจามีคําเรียกพระองคเองอยางหนึ่งวา เปน วิภัชชวาท หรือ วิภัชชวาที๑ วิธีคิด
แบบวิภัชชวาทจึงมีความหมายครอบคลุมวิธีคิดที่ไดกลาวมาแลวขางตนหลายๆ อยาง 
 วิธีคิดจําแนกแจกแจงแบบวิภัชชวาทนี้ ทําใหความคิดและการวินิจฉัยเร่ืองราว
ตางๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาตามความเปนจริง เทาความจริง พอดีกับความจริง เปน
กลางๆ ตามธรรมชาติแทๆ ทําใหไมเกิดความสับสนในเร่ืองตางๆ   

ในที่นี้ เพ่ือใหเขาใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น ขอจําแนกแนววิธี
คิดแบบวิภัชชวาทออกไปในลักษณะตางๆ ดังน้ี 

                                                            
๑ เชน ม.ม.๑๓/๗๑๑/๖๕๐; องฺ.ทสก.๒๔/๙๔/๒๐๔; วินย.อ.๑/๖๐; ฯลฯ 
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 ก. จําแนกโดยแง่ด้านของความจริง แบงซอยไดเปน ๒ อยาง คือ 
 - จําแนกตามแงดานตางๆ ตามท่ีเปนอยูจริงของส่ิงนั้นๆ คือ มองหรือแถลง
ความจริงใหตรงตามท่ีเปนอยู ในแงนั้น ดานนั้น ไมใชจับเอาความจริงแงหนึ่งดานหนึ่ง 
หรือแงอื่นดานอื่นมาตีคลุมเปนอยางน้ันไปหมด เชน เม่ือกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวาเขาดี
หรือไมดี ก็ชี้ความจริงตามแงดานที่เปนอยางนั้นวา แงนั้น ดานน้ัน กรณีน้ัน เขาดี
อยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเอาแงหน่ึงดานเดียวเหมาคลุมงายๆ ท้ังหมด  

ถาจะประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวา จะเอาแงใดดานใดบาง แลว 
พิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตราสวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอน
เก่ียวกับ กามโภคี หรือ ชาวบ้าน ๑๐ ประเภท พิจารณาในแงวิธีแสวงหาทรัพย แงการใช
จายทรัพยเล้ียงตน แงเล้ียงคนในความรับผิดชอบ แงบําเพ็ญประโยชน ผูใดปฏิบัติ
ถูกตองในแงใดสวนใด บกพรองในแงใดสวนใด ก็วาไปตามความเปนจริง ในแงนั้น 
สวนน้ัน ไมสับสน และไมเหมาคลุม 
 - จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เม่ือ
มองหรือพิจารณาส่ิงใด ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของส่ิงนั้น หรือ
วินิจฉัยส่ิงน้ันดวยสวนเดียวแงเดียวของมัน แตมองหลายแงหลายดาน เชน จะวาดี
หรือไมดี ก็วา ดีในแงน้ัน ดานนั้น กรณีนั้น ไมดีในแงน้ัน ดานนั้น กรณีนั้น ส่ิงน้ีไมดีใน
แงน้ัน สิ่งน้ันดีในแงนั้น แตไมดีในแงนี้ เปนตน  

การคิดจําแนกแนวน้ี มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวน
เสริมกันกับขอแรกใหไดผลสมบูรณ ตัวอยางเชนคําสอนเร่ือง กามโภคี คือ ชาวบ้าน ๑๐ 
ประเภท นั้น และเร่ืองพระบาน พระปา ที่ควรยกยอง หรือติเตียน เปนตน การคิดแนวน้ี 
รวมไปถึงการเขาใจในภาวะท่ีองคประกอบตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวลกัน
โดยครบถวน จึงเกิดเปนส่ิงน้ันๆ หรือเหตุการณน้ันๆ และการมองส่ิงหนึ่งๆ เหตุการณ
หน่ึงๆ โดยเห็นกวางออกไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบตางๆ ของมัน 
 ข. จําแนกโดยส่วนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไปใหรูเทาทันภาวะที่สิ่ง
นั้นๆ เกิดขึ้นจากองคประกอบยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูภายนอกหรือ
ถูกลวงโดยภาพรวมของส่ิงนั้นๆ เชน แยกแยะสัตวบุคคลออกเปนนามและรูป เปนขันธ 
๕ และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็นภาวะท่ีไมเปนอัตตา เปนทางรูเทาทัน
ความจริงของสังขารธรรมท้ังหลาย  
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วิภัชชวาทแงนี้ตรงกับวิธีคิดอยางที่ ๒ (วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ) ท่ีกลาว
แลวขางตน จึงไมจําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว คําวา วิภัชชวาท ทานไมไดมุงใช
ในความหมายแงน้ี แตในคัมภีรรุนหลัง ทานใชศัพทคลุมถึงดวย จึงนํามากลาวรวมไว 
 ค. จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความ
สืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอยออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยท่ีแทจริง 
ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสน  

การคิดแบบนี้เปนดานหน่ึงของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบ และการคิด
จําแนกตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยก
ออกมาแสดงเปนอยางหนึ่ง เปนวิธีท่ีใชมากในฝายอภิธรรม ตัวอยางเชน เม่ือโจรขึ้น
ปลนบาน และฆาเจาทรัพยตาย คนทั่วไปอาจพูดวา โจรฆาคนตายเพราะความโลภ คือ 
ความอยากไดของโจร เปนเหตุใหโจรฆาเจาทรัพย คําพูดนี้ใชไดเพียงในฐานะเปน
สํานวนพูดใหเขาใจกันงายๆ แตเม่ือวิเคราะหทางดานกระบวนธรรม ที่เปนไปภายใน
จิตอยางแทจริง หาเปนเชนนั้นไม ความโลภเปนเหตุของการฆาไมได โทสะจึงจะเปน
เหตุของการฆาได เม่ือวิเคราะหโดยลําดับขณะแลว ก็จะเห็นวา โจรโลภอยากไดทรัพย 
แตเจาทรัพยเปนอุปสรรคตอการไดทรัพยนั้น ความโลภทรัพยจึงเปนเหตุใหโจรมีโทสะ
ตอเจาทรัพย โจรจึงฆาเจาทรัพยดวยโทสะนั้น  

โจรโลภอยากไดทรัพย หาไดโลภอยากไดเจาทรัพยแตอยางใดไม ตัวเหตุที่แท
ของการฆา คือโทสะ หาใชโลภะไม โลภะเปนเพียงเหตุใหลักทรัพยเทานั้น แตเปน
ปจจัยใหโทสะเกิดขึ้นตอส่ิงอื่น ซึ่งขัดขวาง หรือไมเกื้อกูลตอความมุงหมายของมัน  

อยางไรก็ตาม ในภาษาสามัญ จะพูดวา โจรฆาคนเพราะความโลภก็ได แตให
เขาใจเทาทันความจริงในกระบวนธรรม ที่เปนไปตามลําดับขณะดังท่ีกลาวมาแลววา 
ความโลภเปนตัวการเร่ิมตนในเร่ืองน้ันเทานั้น การแยกแยะ หรือวิเคราะหโดยขณะ
เชนนี้ ทําใหในสมัยตอมา มีคําเรียกพระพุทธศาสนาวา เปน “ขณิกวาท” 
 ง. จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย คือ สืบสาวเหตุปจจัยตางๆ ท่ี
สัมพันธสืบทอดกันมาของส่ิง หรือปรากฏการณตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงท่ีสิ่ง
ทั้งหลายไมไดต้ังอยูลอยๆ ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากส่ิงอื่นๆ และ
ไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกิดขึ้นดวยอาศัยเหตุปจจัย จะดับไป และสามารถ
ดับไดดวยการดับที่เหตุปจจัย  
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การคิดจําแนกในแงน้ี เปนวิธีคิดขอสําคัญมากอยางหน่ึง ตรงกับวิธีคิดแบบที่ ๒ 
ที่กลาวแลวขางตน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย หรือวิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา 
 ความคิดท่ีขาดความตระหนักในความสัมพันธ ทําใหคนโนมเอียงไปในทางท่ีจะ
ยึดความเห็นสุดทางขางใดขางหนึ่ง เชน ยึดถือสัสสตวาท มองเห็นวาอัตตาต้ังอยูเที่ยง
แทนิรันดร หรือยึดถืออุจเฉทวาท มองเห็นวาอัตตาตองดับสิ้นขาดสูญไป ทั้งนี้ เพราะ
เม่ือเผลอลืมมองความสัมพันธตามเหตุปจจัย ก็มองเห็นส่ิงนั้นต้ังอยูขาดลอยโดดๆ 
แลวความเห็นเอียงสุดอยางใดอยางหน่ึงก็จึงเกิดขึ้น   

แตภาวะที่เปนจริงของส่ิงท้ังหลาย ไมไดขาดลอยอยางท่ีคนตัดตอนมองเอา
อยางนั้น ส่ิงท้ังหลายสัมพันธกัน ขึ้นตอกัน และสืบทอดกัน เนื่องดวยปจจัยยอยตางๆ 
ความมีหรือไมมี ไมใชภาวะเด็ดขาดลอยตัว  

ภาวะที่เปนจริง เปนเหมือนอยูกลางระหวางความเห็นเอียงสุดสองอยางนั้น 
ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ชวยใหมองเห็นความเปนจริงนั้น 
และตามแนวคิดน้ี พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางท่ีเรียกวาเปนกลางๆ คือ ไม
กลาววา ส่ิงนี้มี หรือวา ส่ิงนี้ไม่มี การแสดงความเปนจริงอยางน้ี นอกจากเรียกวา        
อิทัปปจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาทแลว ยังเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชเฌนธรรมเทศนา 
จึงอาจเรียกวิธีคิดแบบน้ีอีกอยางหน่ึงดวยวา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา หรือเรียก
สั้นๆ วา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม 
 การจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัยน้ัน นอกจากชวยไมใหเผลอมองส่ิง
ตางๆ หรือปญหาตางๆ อยางโดดเด่ียวขาดลอย และชวยใหความคิดเดินไดเปนสาย ไม
ติดตันแลว ยังครอบคลุมไปถึงการที่จะใหรูจักจับเหตุปจจัยไดตรงกับผลของมัน หรือให
ไดเหตุปจจัยที่ลงตัวพอดีกับผลปรากฏดวย  

ความที่วานี้ เกี่ยวของกับความสับสนที่มักเกิดขึ้นแกคนทั่วไป ๓ อยาง คือ 
 (๑) การนําเอาเร่ืองราวอ่ืนๆ นอกกรณี มาปะปนสับสนกับเหตุปจจัยเฉพาะ
กรณี เชน เม่ือบุคคลท่ีไมสูดีคนหน่ึง ไดรับผลอยางหน่ึงที่คนเห็นวาเปนผลดี มีคนอื่น
บางคนพูดวา นาย ก. หรือ นาย ข. ซ่ึงเปนคนดีมาก มีความดีหลายอยาง อยางนั้น
อยางน้ี ทําไมจึงไมไดรับผลดีนี้ บางทีความจริงเปนวา ความดีของนาย ก. หรือ นาย ข. 
ที่มีหลายๆ อยางนั้น ไมใชความดีท่ีสําหรับจะใหไดรับผลเฉพาะอันนั้น  



 

๑๓๐  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

วิธีคิดแบบน้ีชวยใหแยกเอาเร่ืองราวหรือปจจัยอื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของออกไปจาก
เหตุปจจัยท่ีแทจริงของกรณีนั้นได ความหมายขอน้ีรวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย 
คือเหตุปจจัยใด เปนไปเพ่ือผลใด หรือผลใด พึงเกิดจากเหตุปจจัยใด ก็มองเห็นตรง
ตามน้ัน ไมไขวเขวสับสน 
 (๒) ความไมตระหนักถึงภาวะที่ปรากฏการณหรือผลที่คลายกัน อาจเกิดจาก
ปจจัยที่ตางกัน และเหตุปจจัยอยางเดียวกัน อาจไมนําไปสูผลอยางเดียวกัน เชน ภิกษุ
อยูปา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญก็มี ไมสรรเสริญก็มี โดยทรงพิจารณาสุดแตเหตุคือ
เจตนา เปนตน   

อีกตัวอยางหนึ่ง การไดทรัพยมา อาจเกิดจากการขยันทําการงาน จากการทํา
ใหผูใหทรัพยพอใจ หรือจากการลักขโมยก็ได คนไดรับการยกยองสรรเสริญ อาจเกิด
จากการทําความดีในสังคมที่นิยมความดี หรือเกิดจากทําอะไรบางอยางที่แมไมดี แต
เปนประโยชนหรือเปนที่ชอบใจของผูยกยองสรรเสริญนั้นก็ได  

ในกรณีเหลานี้ จะตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยตางกัน ที่ใหเห็นผลเหมือนๆ 
กันน้ัน ยังมีผลตางกันอยางอ่ืนๆ ที่ไมไดพิจารณาในกรณีเหลานี้ดวย  

ในทํานองเดียวกัน คนตางคนทําความดีอยางเดียวกัน คนหนึ่งทําแลวไดรับการ
ยกยองสรรเสริญ เพราะทําในถิ่นที่เขานิยมความดีน้ัน หรือทําเหมาะกับกาลเวลาท่ี
ความดีนั้นกอประโยชนแกคนท่ียกยอง อีกคนหนึ่งทําแลวกลับไมเปนท่ีชื่นชอบ เพราะ
ทําในถ่ินที่เขาไมนิยมความดีนั้น หรือทําแลวเปนการทําลายประโยชนของคนท่ีไม
พอใจ หรือมีความบกพรองในตนเองอยางอื่นของผูกระทําความดีน้ัน ดังนี้เปนตน  

ในกรณีเหลาน้ี ตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยอยางเดียวกันท่ียกขึ้นพิจารณา
นั้น ไมใชเปนเหตุปจจัยทั้งหมดท่ีจะใหไดรับผลอยางนั้น ความจริงสภาพแวดลอมและ
เร่ืองราวอ่ืนๆ ก็เปนปจจัยรวมดวย ที่จะใหเกิดหรือไมใหเกิดผลอยางนั้น 
 (๓) การไมตระหนักถึงเหตุปจจัยสวนพิเศษนอกเหนือจากเหตุปจจัยท่ี
เหมือนกัน ขอน้ีเก่ียวเน่ืองกับความตอนทายของขอ (๒) กลาวคือ คนมักมองเฉพาะแต
เหตุปจจัยบางอยาง ท่ีตนม่ันหมายวาจะใหเกิดผลอยางนั้นๆ คร้ันตางบุคคลทําเหตุ
ปจจัยอยางเดียวกันแลว คนหน่ึงไดรับผลที่ตองการ อีกคนหนึ่งไมไดรับผลนั้น ก็เห็นไป
วาเหตุปจจัยนั้นไมใหผลจริง เปนตน  
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ตัวอยางเชน คนสองคนทํางานดีเทากัน มีกรณีท่ีจะไดรับการคัดเลือกอยางหนึ่ง 
เปนธรรมดาท่ีคนหน่ึงจะไดรับเลือก ถาไมใชวิธีเส่ียงทายโดยจับสลาก ก็จะมีปจจัยอื่น
เขามาเกี่ยวของ เชน คนหน่ึงสุขภาพดีกวา หรือรูปรางดีกวา และคุณธรรมหรือความ
บกพรองของผูคัดเลือก เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยท้ังส้ิน 
 ตัวอยางที่ยกมาในที่น้ี เกี่ยวกับหลักกรรมทั้งน้ัน แมตัวอยางท่ีเปนไปตามกฎ
อยางอ่ืน ก็พึงเขาใจในทํานองเดียวกัน 
 จ. จําแนกโดยเงื่อนไข คือ มอง หรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไข
ประกอบดวย ขอน้ีเปนวิภัชชวาทแบบท่ีพบบอยมากอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ถาถูก
ถามวาบุคคลน้ีควรคบหรือไม ถิ่นสถานนี้ควรเขาเก่ียวของหรือไม ถาพระภิกษุเปน
ผูตอบ ก็อาจกลาวตามแนวบาลีวา ถาคบหรือเขาเก่ียวของแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศล
ธรรมเสื่อม ไมควรคบ ไมควรเขาเกี่ยวของ แตถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรม
เส่ือม กุศลธรรมเจริญ ควรคบ ควรเกี่ยวของ   

ถาถามวา ภิกษุควรถือธุดงคหรือไม ทานก็จะตอบวา ภิกษุใดถือธุดงคแลว
กรรมฐานดีขึ้น ภิกษุน้ันควรถือ ภกิษุใดถือแลว กรรมฐานเส่ือม ภิกษุน้ันไมควรถือ ภิกษุ
ใดจะถือธุดงคหรือไมก็ตาม กรรมฐานก็เจริญทั้งน้ัน ไมเส่ือม ภิกษุน้ันเม่ือจะอนุเคราะห
ชนรุนหลัง ควรถือ สวนภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานยอมไมเจริญ 
ภิกษน้ัุนก็ควรถือ เพ่ือเปนพ้ืนอุปนิสัยไว  

ถามีผูกลาววาพระพุทธเจาเปนอุจเฉทวาทหรือไม ถาตอบตามพระองคก็วา ถา
ใชคําน้ันในความหมายวาอยางน้ี ก็ใช ถาใชในความหมายวาอยางนั้นๆ ก็ไมใช หรือถา
ถามวา ภิกษุท่ีชอบอยูผูเดียว จาริกไปรูปเดียว ชื่อวาปฏิบัติถูกตองตามคําสอนของ
พระพุทธเจาใชหรือไม ก็ตองตอบอยางมีเงื่อนไขเชนเดียวกัน 
 ยกตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน อาจพิจารณาปญหาทางการศึกษาวา 
ควรปลอยใหเด็กพบเห็นส่ิงตางๆ ในสังคม เชน เร่ืองราวและการแสดงตางๆ ทาง
สื่อมวลชน เปนตน อยางอิสระเสรีหรือไม หรือแคไหนเพียงไร ถาตอบตามแนววิภัชช-
วาท ก็จะไมกลาวโพลงลงไปอยางเดียว แตจะวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ คือ 

(๑)  พื้นในตัวเด็ก เชน ความโนมเอียง ความพรอม นิสัย ความเคยชินตางๆ ซึ่ง
เด็กไดสั่งสมไวโดยการอบรมเลี้ยงดู และอิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน 
เทาที่มีอยูในขณะน้ัน (พูดดวยภาษาทางธรรมวา สังขารท่ีเปนกุศลและอกุศล 
คือแนวความคิดปรุงแตง ที่ไดสั่งสมเสพคุนเอาไว)  



 

๑๓๒  การศึกษา: มองเม่ือ ๓๐ ปีก่อน 

(๒)  โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม และแค
ไหนเพียงไร 

(๓)  กัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรืออุปกรณที่จะชวยชี้แนะแนวทางความคิด
ความเขาใจอยางถูกตอง ตอส่ิงท่ีพบเห็น หรือที่จะชักนําใหเด็กเกิดโยนิโส
มนสิการอยางไดผลหรือไม ไมวาจะเปนกัลยาณมิตรในครอบครัว ใน
สื่อมวลชนน้ันๆ หรือท่ัวๆ ไปในสังคมก็ตาม 

(๔)  ประสบการณ์ คือสิ่งที่ปลอยใหเแพรหรือใหเด็กพบเห็นนั้น มีลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่เราหรือยั่วยุ เปนตน รุนแรงมากนอยถึงระดับใด 

 ท้ัง ๔ ขอน้ี เปนตัวแปรไดท้ังนั้น แตในกรณีน้ียกเอาขอ (๔) ขึ้นต้ังเปนตัวยืน 
คําตอบจะเปนไปโดยสัดสวน ซึ่งตอบไดเอง เชน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ หรือใน
สังคม หรือโดยเฉพาะท่ีสื่อมวลชนน้ันเอง มีกัลยาณมิตรท่ีสามารถจริงๆ กํากับอยู หรือ
พื้นดานแนวความคิดปรุงแตงท่ีเปนกุศล ซึ่งไดสั่งสมอบรมกันไวโดยครอบครัวหรือ
วัฒนธรรมมีมากและเขมแข็งจริงๆ แมวาส่ิงท่ีแพร หรือปลอยใหเด็กพบเห็นจะลอเรายั่ว
ยุมาก ก็ยากท่ีจะเปนปญหา และยังอาจหวังวาเด็กจะไดรับผลดี   

แตถาพื้นฐานภายใน ความโนมเอียงทางความคิดกุศลก็ไมไดสั่งสมอบรมกันไว 
โยนิโสมนสิการก็ไมเคยฝกกันไว แลวยังไมจัดเตรียมใหมีกัลยาณมิตรไวดวย การปลอย
นั้น ก็มีความหมายเทากับเปนการสรางเสริมสนับสนุนปญหา และเปนการต้ังใจทําลาย
เด็ก เสมือนใชยาพิษเบื่อเสียนั่นเอง 
 ฉ. จําแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างอ่ืน ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
สําเร็จ หรือเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ในการพิจารณาหาความเขาใจเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้น และความเปนไปของสิ่ง สภาพ หรือปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงก็ดี ผูท่ี
คิดคนพิจารณา พึงตระหนักวา 

ก)  หนทาง วิธีการ หรือความเปนไปได อาจมีไดหลายอยาง 
ข)  ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดหลายอยางน้ัน บางอยางอาจ

ดีกวา ไดผลกวา หรือตรงแทกวาอยางอื่น 
ค)  ในบรรดาทางเลือกหลายอยางนั้น บางอยางหรืออยางหน่ึงอาจเหมาะสม 

หรือไดผลดีสําหรับตน หรือสําหรับกรณีน้ัน มากกวาอยางอื่น 
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ง)  ทางเลือกหรือความเปนไปได อาจมีเพียงอยางเดียว หรือหลายอยาง แต
เปนอยางอื่น คือไมใชทางเลือกหรือความเปนไปไดอยางที่ตนกําลังปฏิบัติ 
หรือกําลังเขาใจอยูในขณะนั้น 

 ความตระหนักเชนนี้ มีผลดีหลายประการ เชน ทําใหไมติดตันวนเวียนอยูในวิธี
ปฏิบัติ หรือความคิดที่ไมสําเร็จผล ไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับตนอยางหาทางออก
ไมได ทําใหไมทอแท ถดถอย หรืออับจน แลวหยุดเลิกความเพียรเสีย ในเมื่อทําหรือคิด
อยางใดอยางหนึ่ง หรือแมหลายอยางแลวไมสําเร็จ และขอที่สําคัญท่ีสุดก็คือ ทําให
สามารถคิดหาและคนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดที่ถูกตอง เหมาะสม ตรง
แท เปนจริง หรือไดผลดีที่สุด 
 วิธีคิดแบบน้ี จะเห็นตัวอยางจากพุทธประวัติ เม่ือพระพุทธเจาทรงทดลอง
บําเพ็ญทุกรกิริยาอยางสุดกําลัง และสุดหนทางท่ีจะมีบุคคลผูใดปฏิบัติไดแลว ไม
สําเร็จผล ทรงเห็นวาไมใชทางที่ถูกตองที่จะบรรลุจุดมุงหมาย ทรงมีพุทธดําริวา  

เราจะบรรลุญาณทัศนะอันพิเศษท่ีทําให้เป็นอริยะ ซ่ึงเหนือกว่าธรรมของ
มนุษย์นั้น ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนน้ีหาได้ไม่ หนทางตรัสรู้คงเป็นอย่างอ่ืน๑  

 เม่ือมีพุทธดําริดังนี้แลว จึงทรงคิดพิจารณา และคนพบทางสายกลาง แลวทรง
ปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณในที่สุด 
 ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหน่ึง วิภัชชวาทปรากฏบอยๆ ในรูป
ของการตอบปญหา และทานจัดเปนวิธีตอบปญหาอยางหน่ึงในบรรดาวิธีตอบปญหา 
๔ อยาง มีชื่อเฉพาะเรียกวา “วิภัชชพยากรณ์” ซึ่งก็คือการนําเอาวิภัชชวาทไปใชในการ
ตอบปญหา หรือตอบปญหาตามแบบวิภัชชวาทน่ันเอง 
 เพื่อความเขาใจชัดในเรื่องน้ี พึงทราบวิธีตอบปญหา (ปัญหาพยากรณ์) ๔ อยาง คือ 

๑. เอกังสพยากรณ์  การตอบแงเดียว คือ ตอบอยางเดียวเด็ดขาด 
๒. วิภัชชพยากรณ์  การแยกแยะตอบ 
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณ์  การตอบโดยยอนถาม 
๔. ฐปนะ  การย้ังหรือหยุด พับปญหาเสีย ไมตอบ 
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 วิธีตอบ ๔ อยางนี้ แบงตามลักษณะของปญหา ดังนั้น ปญหาจึงแบงไดเปน ๔ 
ประเภท ตรงกับวิธีตอบเหลานั้น  

จะยกตัวอยางปญหาตามท่ีแสดงไวในคัมภีรรุนหลังมาแสดงประกอบความ
เขาใจ ดังนี้ 
 ๑. เอกังสพยากรณียปัญหา ปญหาที่ควรตอบอยางเดียวเด็ดขาด เชน ถามวา 
จักษุไมเที่ยงใชไหม พึงตอบไดทีเดียวแนนอนลงไปวา ใช 
 ๒. วิภัชชพยากรณียปัญหา ปญหาท่ีควรแยกแยะ หรือจําแนกตอบ เชน ถามวา 
สิ่งที่ไมเที่ยง ไดแกจักษุใชไหม พึงแยกแยะตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้น แมโสตะ        
ฆานะ เปนตน ก็ไมเท่ียง 
 ๓. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปญหาท่ีควรตอบโดยยอนถาม เชน ถามวา จักษุ
ฉันใด โสตะก็ฉันนั้น โสตะฉันใด จักษุก็ฉันน้ัน ใชไหม พึงยอนถามวา มุงความหมายแง
ใด ถาถามโดยหมายถึงแงใชดู หรือเห็น ก็ไมใช แตถามุงความหมายแงวาไมเที่ยง ก็ใช 
 ๔. ฐปนียปัญหา ปญหาท่ีพึงยับยั้ง หรือ พับเสีย ไมควรตอบ เชน ถามวา ชีวะ
กับสรีระ คือส่ิงเดียวกันใชไหม พึงยับยั้งเสีย ไมตองตอบ 
 น้ีเปนเพียงตัวอยางส้ันๆ งายๆ เพ่ือความเขาใจเบื้องตน เม่ือวาโดยใจความ  

ปัญหาแบบท่ี ๑ ไดแกปญหาซึ่งไมมีแงท่ีจะตองชี้แจงหรือไมมีเงื่อนงํา จึงตอบ
แนนอนลงไปอยางใดอยางหน่ึงไดทันที เชนอีกตัวอยางหนึ่งวา คนทุกคนตองตายใช
ไหม ก็ตอบไดทันทีวา ใช  

ปัญหาแบบที่ ๒ ไดแก เร่ืองซึ่งมีแงจะตองชี้แจง โดยใชวิธีวิภัชชวาทแบบตางๆ 
ที่กลาวมาแลว  

ปัญหาแบบที่ ๓ พึงยอนถามทําความเขาใจกันกอน จึงตอบ หรือตอบดวย
อาการยอนถาม หรือสอบถามไป ตอบไป อาจใชประกอบไปกับการตอบแบบที่ ๒ คือ 
ควบกับวิภัชชพยากรณ  

ในบาลี พระพุทธเจาทรงใชวิธียอนถามบอยๆ และดวยการทรงยอนถามน้ัน ผู
ถามจะคอยๆ เขาใจส่ิงที่เขาถามไปเอง หรือชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเอง โดย
พระองคเพียงทรงชี้แนะแงคิดตอให ไมตองทรงตอบ  
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สวนปัญหาแบบที่ ๔ ซึ่งควรยับยั้งไมตอบ ไดแกคําถามเหลวไหลไรสาระ 
จําพวกหนวดเตา เขากระตายบาง ปญหาท่ีเขายังไมพรอมท่ีจะเขาใจ จึงยับยั้งไวกอน 
หันไปทําความเขาใจเร่ืองอ่ืนที่เปนการเตรียมพื้นของเขากอน แลวจึงคอยมาพูดกันใหม 
หรือใหเขาเขาใจไดเองบาง หรือปญหาท่ีต้ังขึ้นมาไมถูก โดยคิดขึ้นจากความเขาใจผิด 
ไมตรงตามสภาวะ หรือไมมีตัวสภาวะอยางนั้นจริง เชนตัวอยางในบาลี มีผูถามวา ใคร
ผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอารมณ หรือเวทนาของใคร เปนตน ซึ่งไมอาจตอบ
ตามท่ีเขาอยากฟงได จึงตองยับยั้ง หรือพับเสีย อาจชี้แจงเหตุผลในการไมตอบ หรือให
เขาต้ังคําถามใหมใหถูกตองตามสภาวะ 
 เร่ือง โยนิโสมนสิการ ขอกล่าวไว้โดยย่อ เพียงเท่านี้ก่อน  

ขอสรุป โดยทวนหลักการทั่วไปวา  
เม่ือมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นได้  

เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ก็ไดองคประกอบมูลฐานของมรรควิธีแหงการแกปญหา 
หรือมรรคาแหงความดับทุกข  

จากน้ัน กระบวนการแหงการศึกษาก็ดําเนินตอไป 
 

 


